
Pre-lekcja 1
Czyli mini-lekcja zanim rozpoczniesz kurs 

DOMIN

to jest rysunek ołówkiem



Trzy korzyści o których warto wiedzieć już teraz :
Veteran Room - czyli, że jak skończysz kurs to potem masz już wszystko za darmo i dożywotnio
Wolna Pracownia - przez cały tydzień masz dodatkowe zajęcia za które nic już nie dopłacasz
Rozwojówka - specjalne zajęcia z szefem domina - Wojciechem domińczakiem - nie tylko rysunek ale też sztuka, kreatywność, motywacja

narysuj górną elipsę - tak jak na
obrazku, zoba� że jest więk�a
od tej na dole 

narysuj dolną elipsę - zadbaj żeby 
proporcje obu względem siebie były
podobne



narysuj kolejne elipsy 
tak jak tutaj

Twoje dobro i twój rozwój w Dominie są najważniejsze !



i kolejna elipsa
tym razem do cienia �uconego



delikatnie wrysuj refleksy światła
tak jak tutaj
teraz może� zaj�eć dalej
żeby podpat�eć dla�ego tak



10 grup na Facebooku do których warto dołączyć już teraz :

1. Darmowe Lekcje Rysunku -  (dodatkowe tutoriale )  https://www.facebook.com/groups/373177436088994/
2. Codziennie Inne dzieło sztuki  (codziennie inny obraz, rzeźba lub budynek) - https://www.facebook.com/groups/codzienniesztuka/
3. 40 days in a row -  (tu wrzucamy prace domowe) https://www.facebook.com/groups/276679606070227/
4. akwarela  (mistrz akwareli Grzegorz Wróbel zaprasza ) -  https://www.facebook.com/groups/193143917453378/
5. Wyjazdy plenerowe - (żeby nie przegapić zapisów na plener)  https://www.facebook.com/groups/pleneryrysunkowe/
6. Obiady Czwartkowe - (wspólne wyjścia do galerii i na wykłady)  https://www.facebook.com/groups/1443632132592215/
7. Kaligrafia - (tu ładnie piszą )  https://www.facebook.com/groups/408419839353701/
8. Geometria (zaawansowana perspektywa)   https://www.facebook.com/groups/109442809213756/ 

   

        No i oczywiście zachęcam do Fan Page DOMIN - to tu co tydzień, w każdą sobotę pojawi się 
Rysunek Tygodnia - Dzięki niemu podpatrzysz ciekawe rozwiązania i „patenty” doświadczonych twórców.

przykład z grupy Geometria :

przykład Rysunku Tygodnia:
 inne - nie nasze a przydatne  :
9. Kandydaci na architekturę - https://www.facebook.com/groups/447592585738995/
10. Szkic codzienny - https://www.facebook.com/groups/287124188336172/



delikatnie nakładaj kreski
- rozpo�ynamy cieniowanie
ale je��e raz ... deliktanie



teraz może� już mocniej
tak jak tu
p�yglądaj się i rób podobnie

Szklanka z wodą postawiona
na białym papie�e i w ostrym 
słońcu fakty�nie będzie sprawiać
wrażenie takiej ciemnej

Pomożemy Ci gdy ...
chcesz się dostać na architekturę
chcesz ładnie rysować
chcesz lepiej prezentować swoje pomysły
chcesz lepiej rysować w pracy



Hej !

 Nazywam się Wojciech Domińczak. Jestem szefem Pracowni 
rysunku DOMIN. Chciałbym Cię u Nas przywitać.

 Zapisując się do mnie możesz liczyć że razem ze mną rozwiniesz 
swoje umiejętności. Nauczysz się rysować tak jak na tym rysunku po lewej 
stronie. Jestem jego autorem. Powstał on na plenerze we Freiburgu w 2018 
roku. Wiem jak go narysować więc dostaniesz ode mnie wszelkie wskazówki 
jak zrobić go samemu. Choć będzie to wymagało zaangażowania.
 Wraz z zapisem na kurs płatny ja osobiście daję Ci za darmo swoje 
zajęcia. Będą one nosiły nazwę Rozwojówka. A w ich programie jest wiele 
przydatnych umiejętności, które posiądziesz. Od kwesti rysunkowych (np. 
jak narysować kamień żeby wyglądał dobrze) po kwestie motywacyjne. Czyli 
jak pracowac nad sobą żeby mieć na to czas.
 Rysującego mnie na żywo zobaczysz w każdy Czwartek o godzinie 
20:00. O tej porze będę prowadził Live pt. Domin Rysuje. I tu muszę 
zdradzić pewną tajemnicę. Bo w tym przypadku „Domin” to nie nazwa firmy 
ale mój pseudonim jeszcze z czasów szkolnych :)

W przyszłości w tym miejscu pojawi się link do strony na której odkryję 
największą moją motywację i inspirację. I będzie to dla wielu osób bardzo 
ciekawe.

Zachęcam do dodania mnie do swoich znajomych na Facebooku :

https://www.facebook.com/wojciech.domindominczak.9

To jest mój profil osobisto firmowy dlatego nazywa się Wojciech „Domin” 
Domińczak. Na nim będę zamieszczał ważne ogłoszenia kursowe. Warto je 
mieć.

Na koniec napiszę o pewnej wartości którą zyskujesz wraz zapisem. Masz 
szansę osiągnąć ze mną wyżyny twórczości tak jak osiągnęli je inni moi 
uczniowie :
- Maciek Beczak - wybitny architekt, którego domy wielekrotnie pojawiały się 
na międzynarodowym portalu „ArchDaily”
- Tytus Brzozowski - malarz, akwarelista - jedyny w swoim rodzaju
czy też - Magda Kusowska która zasłynęła tym że robiła koncpecję 
Gwiezdnych Wojen VII
Mierzę wysoko i zrobię z Ciebie mistrza.
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