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 Gminny Dom Kultury był organizatorem zabawa karnawałowych dla dzieci i emerytów  

w świetlicach wiejskich. Spotkania odbyły się w czasie kiedy babcie i dziadkowie obchodzą swoje 

święta.  GDK zapewnił słodki poczęstunek oraz niespodzianki dla przybyłych uczestników. 20 stycznia 

spotkanie odbyło się w świetlicy w Niepoczołowicach. Dzieci pod okiem Kariny Formela, która 

prowadzi zajęcia świetlicowe przygotowały bogaty program artystyczny. Recytowały wiersze oraz 

śpiewały piosenki. Po części artystycznej przyszedł czas na wspólną biesiadę i zabawę przy muzyce na 

żywo, którą zapewnili Krzysztof Chyła i Jan Trofimowicz.  Dziadkowie i babcie popisali się wspaniałą 

kondycją i długo nie schodzili z parkietu. 

 Podobne spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Lewinie 21 stycznia. Dzieci 

przygotowały bogaty program artystyczny pod okiem Lidii Klawikowskiej opiekunki świetlicy. Licznie 

zgromadzeni mieszkańcy oklaskiwali występy najmłodszych. Potem przyszedł czas na wspólną 

zabawę, którą prowadził Jan Trofimowicz i Maciej Lewiński. Najstarszym uczestnikiem zabawy 

tanecznej był 85-letni Alfons Mielewczyk, który został królem balu. Dziadkowie rzucali piłkami do celu 

– zwyciężył sołtys Kazimierz Bladowski, drugie miejsca zajęli Alfons Mielewczyk, Roman Rutkowski, 

Kazimierz Koszałaka, a III Andrzej Paczuła. Panie rywalizowały w skokach przez skakankę. W ciągu 30 

sekund aż 40 razy przeskoczyła Justyna Kos. Drugie miejsce zajęła Anna Rutkowska, a kolejne Barbara 

Kos, Anna Grzenkowicz oraz Elżbieta Konkel.  Mieszkańcy Lewina  - dzieci i dorośli długo bawili się 

przy muzyce na żywo. 

 22 stycznia kolejne spotkanie odbyło się w świetlicy w Osieku. Podobnie jak wcześniej nad 

przygotowaniem czuwali Karina Formela oraz Jan Trofimowicz. Dzieci zaprezentowały program 

artystyczny złożony z wierszy i piosenek.  Licznie przybyli mieszkańcy żywo reagowali na występy 

najmłodszych. Najstarszym uczestnikiem biesiady był 94-letni Juliusz Okrój, który jeszcze zmieniał 

ochoczo partnerki na parkiecie. W rzutach do celu na wesoło najlepszym okazał się Gerard Kalkowski, 

II miejsce zajął Zygmunt Mejna a równorzędne III Feliks Langa oraz Juliusz Okrój. Panie ochoczo 

skakały przez skakankę. Najlepszą okazała się Bronisława Kulynysz, II miejsce zajęła Elżbieta 

Kuźmińska, a kolejne Elżbieta Barzowska oraz Elżbieta Łopatko. Wszyscy startujący otrzymywali 

wesołe podarunki w ramach nagród.  

Po konkursach był czas na wspólną zabawę dzieci i dorosłych przy muzyce na żywo.  

24 stycznia Lidia Klawikowska zorganizowała biesiadę dla seniorów w małej świetlicy wiejskiej 

w Smażynie. Miejscowe panie przygotowały słodkości, w organizację włączył się dyrektor GDK. Także 

i seniorzy tej miejscowości obejrzeli występy swoich najmłodszych – wnuków bądź sąsiadów. Był czas 

na wspólną biesiadę przy słodkościach i muzyce.  


