
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY W ŻA-

GANIU ZA 2012 ROKU.

Centrum Kultury w Żaganiu od stycznia do grudnia 2012 roku zorganizowało 
55.  działań  kulturalnych  oraz  współorganizowało  21.  tj.  76.  imprez,  na  które 
składają  się  min.   przedstawienia  teatralne  (11),  widowiska  kabaretowe  (3), 
konkursy (19), koncerty (21), wystawy (9), projekcje filmowe (3) oraz spotkania 
doskonalące  dziecięcy  warsztat  twórczy  (9).  Pod  ww.  cyframi  kryje  się  12. 
głównych imprez przygotowanych z myślą o każdej  grupie odbiorców. 
Styczeń - ROZTAŃCZONY ŻAGAŃ – VI Mistrzostwa Tańca
Luty - KOCHAJ W ŻAGANIU – IV Koncert walentynkowy
Marzec –II ŻAGAŃSKA KUŹNIA TALENTÓW – konkursy dla dzieci ze szkół
Kwiecień -EKOLOGICZNY ŻAGAŃ  - akcja skierowana do wszystkich mieszkań-
ców
Maj -  X KEPLERIADA – promocja wiedzy o Keplerze i astronomii
Czerwiec – II MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DESKOROLKI- jako alternatywny 
sposób spędzania czasu
Lipiec - IV MUZYCZNE PODRÓŻE- cykl niedzielnych koncertów
Sierpień – ZAJAZD  KSIĘSTA  ŻAGAŃSKIEGO -II Ogólnopolski Turniej Łucz-
niczy
Wrzesień – XVII ŻAGANSKI JARMARK ŚW. MICHAŁA – Dni Miasta Żagań
Październik – XIV ŻAGAŃSKI TYDZIEŃ SENIORA  
Listopad  - III ŻAGAŃSKA NOC ROZRYWKOWA – Czar  PRL-u
Grudzień  -II PRZYJAZD MIKOŁAJA DO ŻAGANIA 
Swoje działania  Centrum Kultury kieruje do twórczej grupy odbiorców w celu 
rozwijania i pobudzania pasji i zainteresowań, do niektórych  działań włączają się 
sekcje Szkoły Talentów, promując twórczość i rozwijanie ludzkich możliwości w 
każdym wieku.
Sekcja Astronomiczna, to 13 członków zwyczajnych i 7 honorowych,  nad który-
mi sprawuje opiekę Jacek Patka.
W ramach zajęć i zamierzeń:
- rozesłano, opracowany Kalendarz Astronomiczny 2012 do różnych instytucji w 
kraju i za granicą związanych z astronomią, przekazano go również do wszystkich 
szkół  i  placówek,  udostępniono  go  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem 
strony www.   Stworzony przez sekcję kalendarz został wysoko oceniony przez 
szereg instytucji w tym Instytuty Astronomii i Uniwersytet Pedagogiczny. 
-udział  w corocznym projekcie Globa at Night,  w ramach którego prowadzono 
oceny zanieczyszczenia nocnego nieba nad Żaganiem przez sztuczne oświetlenie i 
iluminacje miejskie. Prace były prowadzone przez cztery miesiące i systematycz-



nie przekazywane raportami do światowego centrum analizy light pollution – za-
nieczyszczenia sztucznym światłem.
- udział w konkursie organizowanym przez Instytut Astronomii w Zielonej Górze 
pod tytułem „Odkryjmy Tajemnice Wszechświata”, nagrodzony 1 miejscem i tele-
skopem.
- przygotowano i przeprowadzono Rajd Szlakiem Keplera oraz Quiz Astronomicz-
ny w ramach 10. Kepleriady.
- uczestniczono w konferencji polsko-niemieckiej „Żagań przybliża Keplera Sak-
sończykom” podczas 10.Kepleriady oraz w konferencji i odczytach w ramach Ty-
godnia z Astronomią w Zielonej Górze z okazji Międzynarodowej Konferencji Pul-
sarowej.
- w czerwcu przeprowadzono pokazy Tranzytu Wenus na tle tarczy Słońca w ra-
mach udziału w międzynarodowym projekcie VT2012 i przekazano obrazy z tran-
zytu do kapsuły czasu przygotowywanej w ramach projektu Message to the Futu-
re-Transit of Venus 2012 wspieranego w Polsce przez projekt EUHOU
- zaprezentowano Centrum Kultury i Sekcję na konferencji „Wykorzystanie Ma-
łych Teleskopów” w Kruszwicy, gdzie koncepcja i jej efekty popularyzacji astro-
nomii spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem i były wysoko oceniane oraz dawa-
ne za przykład Astrobazom Kopernik. Konferencję zorganizowało Polskie Towa-
rzystwo Astronomiczne, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Urząd Mar-
szałkowski Kuj.-Pom.
- założono Bibliotekę Astronomiczną, w której znajdują się pozycje otrzymane 
przez Sekcję – książki astronomiczne, czasopisma krajowe i zagraniczne oraz li-
teratura z własnych zasobów członków.
 - pozyskano od wydawnictwa Urania Postępy Astronomii roczniki wydań „Uranii” 
oraz „Postępów Astronomii”. Pozyskany drugi komplet tych pism został przekaza-
ny  żagańskiej  szkole.  Warto  nadmienić,  że  za  popularyzację  Uranii  Postępów 
Astronomii Sekcja nadal otrzymuje gratisowy numer każdego bieżącego wydania.
- po dłuższych staraniach uruchomiono współpracę z Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie pod egidą Klubu Młodych Odkrywców. Stworzono w ten sposób kolejny 
kanał napływu wysokiej klasy materiałów i środków do prowadzenia zajęć oraz po-
pularyzacji Sekcji, Centrum Kultury oraz miasta w naszym kraju.
- dla chętnej młodzieży zaplanowano spotkania obserwacyjne na okres wakacji np. 
obserwacje zakrycia Jowisza przez Księżyc (15 lipca 2012) oraz roju meteorowe-
go Perseidy (12 sierpnia 2012).
-podczas Jarmarku św. Michała 2012 zorganizowano AstroBazę, w ramach której 
przeprowadzono szereg pokazów - doświadczeń edukacyjnych i naukowych, pre-
zentację działalności sekcji, pokazy nieba.
-przeprowadzono pokazy sprzętu i nieba dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Żaganiu (10.11.2012).



- opracowano projekt Astro-kalendarza 2013 promującego wiedzę astronomiczną 
i związki Żagania z astronomią, oraz realizowanym projektem Astrobaza Kepler. 
Wydanie kalendarza planowane jest na styczeń 2013r. wspólnie z Urzędem Mar-
szałkowskim.
-przeprowadzono  otwarte  warsztaty  astronomiczne  dla  mieszkańców  Żagania 
(badania widma światła – uczestnicy otrzymali w prezencie spektroskopy z płyty 
CD; ocena wpływu grawitacji na wzrost człowieka; loty balonów na ogrzane powie-
trze, barwne mieszacze).
-zorganizowano i przeprowadzono metodą projektu warsztaty „Cefeidy Pana Ma-
gellana”. 
- rozpoczęto cykl zajęć z zagadnień astronautyki. 
-nawiązano współprace ze Stowarzyszeniem Rakietowym, co zaowocuje dostępem 
do wiedzy i materiałów pozwalających na realizację coraz popularniejszych edu-
kacyjnych lotów stratosferycznych mających na celu badanie atmosfery i eduka-
cję kosmiczną młodzieży, zgodną z trendem kształcenia związanym z przystąpie-
niem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej.
-przeprowadzono akcję popularyzującą obserwację zaćmienia Słońca w Australii 
w ramach projektu GLORIA. Przeprowadzono transmisję z obserwacji zjawiska 
na północnym wybrzeżu Australii w dniu 13 listopada 2012r.
- przeprowadzono specjalne zajęcia: „Z astronomią na Koniec Świata Majów”  21 
grudnia 2012.
 - sekcja zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie na popularyzację wiedzy 
astronomicznej pt. „A jednak się kręci”  Konkurs prowadzony był przez Uniwer-
sytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne z okazji 
25 rocznicy Obserwatorium na Suchorze oraz 90 rocznicy powstania czasopisma 
Urania. W ramach konkursu w nagrodę Sekcja otrzymała teleskop astronomiczny, 
książki o tematyce astronomicznej, mapy nieba i foldery. Celem konkursu była 
długoterminowa  popularyzacja  astronomii  i  nauk  ścisłych  poprzez  samodzielne 
planowanie i realizowanie przedsięwzięć w ciągu 2012 roku (10 miesięcy).
Ponadto poza programem zajęć prowadzona jest strona internetowa pod adresem 
http://astronomia.zagan.pl, w ramach której promowana jest wiedza astrono-
miczna, prowadzone są konkursy astronomiczne, promowana jest działalność Sek-
cji Astronomicznej oraz  nawiązywana jest współpraca z miłośnikami astronomii w 
kraju i za granicą, a także z sekcjami i kołami astronomicznymi w innych miastach 
Polski. Prowadzona jest też promocja budowy Obserwatorium Astronomicznego w 
Żaganiu w ramach Lubuskiej AstroBazy z inicjatywy Instytutu Astronomii UZ w 
Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego oraz Sekcji Astronomicznej. Otwarto 
również kanał na Fecebook do popularyzacji zajęć sekcji i pracy CK. W ramach 
krajowego projektu Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego otwarto kon-
to w projekcie Academio mający na celu popularyzowanie wiedzy o preferowa-
nych przez państwo kierunkach studiów poprzez stały dostęp do najnowszych in-



formacji. Tym samym uzyskano przestrzeń do udostępniania zasobów edukacyj-
nych zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich i dóbr pokrewnych.

Sekcja Brazylijska Sztuka Walki i Tańca „Capoeira”, to 44. zawodników, do-
skonalonych przez Artura Niezgodę.
Sekcja pokazała się podczas imprez plenerowych ;
-  „Polsko-Ukraińskiej Majówki” (4.05.2012)
- na podsumowaniu roku Szkoły Talentów w Parku Mużakowskim (26.05.2012)
- podczas 12. Międzynarodowego Forum Perkusji.
Uczestniczyła w warsztatach Capoeiry UNICAR , które na zlecenie Centrum Kul-
tury w Żaganiu przeprowadził Adam Faba Prof. Sem Memoria. Warsztaty zakoń-
czyły się egzaminem, do którego przystąpiło 14. osób. Na wyższe stopnie szkole-
niowe Capoeiry egzamin zdało:
- ALUNO 1o - verde claro ( jasno zielony sznur) 11 osób.
- ALUNO 2o - verde (zielony sznur) 2 osoby oraz FORMADO - vermelho (czer-
wony sznur) trener- instruktor  ARTUR NIEZGODA CORONEL
Ponadto sekcję można było zobaczyć, a nawet uczestniczyć w zajęciach podczas 
otwartych dni Szkoły Talentów (21.11.2012)

Sekcja Instrumentalna, to dwa zespoły, które prowadzi Dariusz Kabaciński. Sek-
cja muzyczno-instrumentalna kontynuuje pracę z grupą młodzieży tworzącej ze-
spół muzyczny najdłużej funkcjonujący w sekcji pn.  „Znienacka”. Skupia się na 
rozwijaniu kreatywności zespołu, kształtowaniu techniki instrumentalnej oraz nad 
pracą z własnymi kompozycjami.
 Zespół zagrał na imprezach organizowanych przez Centrum Kultury takich, jak 
„Polsko-Ukraińska Majówka”(04.05.br.), XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy(08.01.br.), Festyn z okazji Dnia Ojca w PSP nr 3 w Żaganiu (23.06.br.) , 
Jarmarku św.. a także na imprezie pn. „Żarwock 2012” w Żarach (09.06.br.) oraz 
własnych  koncertach  w  kilku  klubach  muzycznych  w  Żaganiu,  Nowej  Soli  i 
Łęknicy . Ponadto zespół „Znienacka” zrealizował pierwsze nagranie siedmiu utwo-
rów własnej kompozycji na nośniku CD. 
Praca z drugim nowym zespołem muzycznym opiera się na kształtowaniu podsta-
wowych
umiejętności pracy w zespole, rozwijając jednocześnie pasję i zainteresowania 
osób tworzących zespół. Zajęcia sekcji odbywają się w profesjonalnym muzycz-
nym studio.



Sekcja Plastyczna skupia 19. dzieci w wieku 6-14 lat. 
Pod czujnym okiem Roksany Brody powstało 70 prac.
Kilka prac przestrzennych zostało wysłanych na Ogólnopolski Konkurs promujący 
wiedzę o dinozaurach.
Sekcja  przygotowała  warsztaty  plastyczne  podczas  Ferii  w  Centrum  Kultury 
(14.02.br.) i „Polsko-Ukraińskiej Majówki”(03.05.br.) oraz plener w Parku Muża-
kowskim podczas podsumowania roku Szkoły Talentów (26.05.2012).
11.09.2012 odbyło się otwarcie wystawy prezentującej dorobek sekcji .
Można zobaczyć prace w różnych technikach np.:  akryl, tempera, rysunek oraz 
pastele.

Sekcje Tańca  dzieci (16. uczestników ) i młodzieży (44. uczestników) skupiły 
60.osób. Trenowanych przez Artura Niezgodę.
Dzieci i młodzież doskonaliły swe umiejętności na warsztatach Uprocking’u z 
Chrisem Coldem /(Christopher Winstead- członek legendarnej grupy Dynasty 
Rockers z Las Vegas)/ oraz Dancehall i regge dance, uczestniczyły w castingu do 
programu telewizyjnego „Mam Talent 2012”, a także uczestniczyły w:
- VI Mistrzostwach Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Żagań /29.01.2012/ – wy-
niki:
5 pierwszych miejsc
4 miejsca drugie
Grand Prix dla Najlepszej Formacji/ Mini Formacji  otrzymało Crazy Dance 
Osobowość Mistrzostw - Tancerz Marek Wojtal
- Krajowych Mistrzostwach IDO-HIP HOP, Electric Boogie, Break Dance w 
Szczecinie (19-20.05.br.)
 Ośmiu tancerzy zakwalifikowało się na Mistrzostwa Europy i Świata.
 IDO World Hip Hop, Electric Boogie and Break dance Championships 2012. 
Do Bochum przyjechało 4 tys. tancerzy i tancerek w różnych kategoriach wieko-
wych i stylowych z 34. krajów. Naszych tancerzy Team Break Dance już pierw-
szego dnia Mistrzostw  pokazano w wieczornych wiadomościach Telewizji RTL, 
które obiegły cały świat. W kolejnym dniu niemiecka telewizja WDR pokazała na-
szych „elektryków”
Team Break Dance B-Boy zdobył 5 miejsce w kat. Juniors.
Duet Electric Boogie zdobył 5 miejsce w kat. Juniors 
W kategorii solo electric boogie children  8 i 9 miejsce 
W kategorii solo Break Dance Juniors  3/4 finału - 16 miejsce.
-XIX OTWARTYCH MISTRZOSTWACH POLSKI FREESTYLE TWARDOGÓRA ' 
2012  (18.11.2012)   Wystawiliśmy  trzy formacje  taneczne,  pięć  mini  formacji, 
dziewięć duetów i  dwudziestu solistów w różnych kategoriach wiekowych( 50. 



tancerzy). Przywieźli  tytuły mistrzów i wice mistrzów polski oraz  zdobyli wiele 
czołowych miejsc:
Kategoria  wiekowa:  11.-,  Klasa:  Soliści,  Styl:  HH  Open:  -  3  miejsce
Kategoria wiekowa: 11.-,  Klasa: Mini formacja,  Styl:  HH Open: - 2 miejsce X-
DANCE
Kategoria  wiekowa:  11.-,  Klasa:  Soliści,  Styl:  ElectricBoogie;  -  1,2,3  miejsce
Kategoria  wiekowa:  12-15,  Klasa:  Soliści,  Styl:  Electric  Boogie;  -  3  miejsce
Kategoria  wiekowa:  16.+,  Klasa:  Soliści,  Styl:  Electric  Boogie;  -  1  miejsce
Kategoria wiekowa: 11.-, Klasa: Duety-Pary, Styl: Electric Boogie; - 1 i 2 miejsce
Kategoria wiekowa: 12-15 i 16 +, Klasa: Duety-Pary, Styl: Electric Boogie; - 1 i 2 
miejsce
Kategoria  wiekowa:  11.-,  Klasa:  Soliści,  Styl:  Showcase  BD;  1,2,3  miejsce
Kategoria wiekowa: 12-15, Klasa: Soliści, Styl: Showcase BD; - 1 i 3 miejsce
Kategoria wiekowa: 12-15, Klasa: Mini formacja, Styl: Break Dance1miejsce CK 
DEZERTERZY
 i 2 miejsce CRAZY DANCE JUNIOR 
Kategoria wiekowa: 16.+, Klasa: Mini formacja, Styl: Break Dance; - 1miejsce 
CRAZY DANCE 
Kategoria wiekowa: 12-15, Klasa: Formacja, Styl: Break Dance;-  1miejsce CRAZY 
DANCE JUNIOR
 - II Otwartych Mikołajkowych Mistrzostwach Żagania w hip hop, break Dance i 
electric boogie (2.12.br.) Dały pokazy formacje; Crazy Dance , Krejzole, X- Dan-
ce, CK Dezerterzy, Krejzolki . Wystąpiło 26. solistów i 6. Duetów. Zdobyto sie-
dem 1 miejsc, osiem 2 miejsc, cztery 3 miejsca.
- Festiwalu Tańca Kultury Młodzieżowej „Serce Ulicy 2012” w Zielonej Górze 
(8.12.2012), gdzie rywalizowali w kategoriach tańca hip hop i break Dance. Zdo-
byli kilka  czołowych miejsc; dwa x 1 miejsca, cztery x 2 miejsca oraz dwa x 3 
miejsca.
Sekcje można było zobaczyć podczas obchodów Dni Miasta- Jarmarku św. Micha-
ła (14-16.09.br.), obchodach Święta Edukacji Narodowej (12.10.br.) oraz w czasie 
otwartych dni Szkoły Talentów w dniu 21.11.2012r. Ponadto przez cały czas wirtu-
alnie na stronachwww.centrumkultury.zagan.pl,  www.ronin.zagan.pl.  

Sekcja Teatralna dla dzieci i młodzieży  
Przygotowała jednoaktówkę Sławomira Mrożka pt. ”Na pełnym morzu” zgodnie z 
oryginalnym tekstem Mrożka (premiera 25.05.br. i prezentacja spektaklu z oka-
zji Dnia Samorządowca 6.06.br.), a także własną interpretacji pt.” Chcemy jeść” ( 
premiera 26.05.br. w Bad Muscau występ 18.06.br. dla rodziców i zaproszonych).

http://www.centrumkultury.zagan.pl/
http://www.ronin.zagan.pl/


Grupa młodsza przygotowała  Bajkę o  Kapciuszku,  czyli  jak to z wdzięcznością 
było… Liliany Bardijewskiej (premiera 15.06.br.)
Sekcja  uczestniczyła  w  warsztatach  teatralnych  (17.02.br.)  była  na 
spektaklach„ Zaczarowany młynek” i „Królowa Śniegu”, przygotowanych przez Te-
atrzyk ArtRe z Krakowa.
Tytuł laureata w Konkursie Recytatorskim  Żagańskiej Kuźni Talentów uzyskała 
Agata Barańska, a wyróżnienie Wiktoria Kapusta.
Sekcję prowadziła  Ewa Kopczyńska do końca czerwca, a od września br.  Wiolet-
ta Stachura, która
 pełniła funkcję jurora konkursu Playback Show, podczas Jarmarku św. Michała 
( 15.09.br.)
30.10.br.  przeprowadzono  zajęcia  okolicznościowe „W świecie  wiedźm i  guseł” 
oparte na swobodnych etiudach ruchowych i stymulacji wyobraźni. 
Grupa starsza dokonała wyboru sztuki do opracowania scenicznego i po spotka-
niach wstępnych, integrujących kilkunastoosobową grupę młodzieży pochodzącej 
z różnych szkół i środowisk, przystąpiono do prób aktorskich. Premiera przedsta-
wienia:  „Referent”  Juliana  Tuwima  przewidziana  jest  na  początek  maja  2013 
( Majówkę). Młodzież również zgłosiła akces do Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego, trwają prace nad doborem repertuaru. 
16.11.br. przeprowadzono zajęcia otwarte, podczas których można było zobaczyć 
na żywo  pracę nad integracją grupy, budowaniem więzi, zaufania i odpowiedzial-
ności za pracę zespołu. A także podstawy gry: dykcji, impostacji, ruchu scenicz-
nego, środków wyrazu.
Jedna z uczestniczek sekcji  wystąpiła z repertuarem świątecznym na wigilii Pol-
skiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w dniu 15.12.12. 

 
Sekcja Uniwersytet Trzeciego Wieku, to 198. osób zapisanych, z tego 140. osób 
regularnie korzystało z zajęć co tygodniowych: językowych (angielski i niemiecki), 
gimnastycznych, tanecznych, informatycznych  oraz  z regionalistyki. Zajęcia z 
plastyki cieszą się wielką popularnością. Grupa Artystyczna prężnie działa, dlate-
go można było stworzyć trzy dość duże wystawy plastyczne;
Retrospektywną(27.04.br.)- ukazującą przekrój dorobku prac uczestników grupy, 
indywidualną pokazującą malarstwo Jadwigi Rodenko  (06.07.br.) oraz „ Mimozami 
jesień się zaczyna” rysunek  Elwiry Pawłowicz i  Elżbiety Wawrzynowicz 
(12.10.br.)
Nowym i ciekawym sposobem na wspólne spędzanie  czasu  przez słuchaczy oka-
zała się turystyka. Słuchacze UTW  zwiedzili:  Kotlinę Kłodzką(20-22.04.br.), 
Stremberg  (17.05.br.), Kraków (23-25.05.br.),  Głogów –Gościeszowice 
(28.09.2012) oraz Brody (5.10.2012).
Uczestnicy sekcji  lubią ze sobą przebywać i doskonale się bawić, dlatego spoty-
kali się nie tylko na inauguracji (9.10.2012) czy zakończeniu uniwersytetu 



(18.06.br.) lecz również na ostatkach (15.02.br.), na  imprezie z okazji  Dnia Ko-
biet (08.03.br.), u Henia na imprezie  „Czar wspomnień”(26.03.br.),  andrzejkowej 
zabawie tanecznej (28.11.br.) oraz  na spotkaniu wigilijnym(19.12.br.). 
 Ponadto Zarząd UTW wziął udział w Wojewódzkim Zjeździe przedstawicieli 
UTW w Zielonej Górze . 
W kongresie przedstawicieli UTW w Warszawie, w Konferencji  Regionalnej dla 
liderów UTW województwa Lubuskiego w Szprotawie (6-7.11.br.) oraz w konfe-
rencji  pt. „Ekspansja i rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku kluczem wspólno-
ty” w ramach obchodów roku UTW (13.11.br.).  

Sekcja Wokalna – Amatorski Zespół Artystyczny „Pod Różą” składa się z 14. 
osób.
Zespół promował miasto Żagań:
- w Międzyrzeczu podczas Wielkiego Koncertu Kolęd i Pastorałek oraz z okazji 
25. lecia istnienia Zespołu „Pod Gruszą”.
- w Górzynie podczas Festiwalu „Mundurowo na ludowo”.
-w 67. rocznicę Bitwy Budziszyńskiej i śmierci polskich żołnierzy II Armii Woj-
ska Polskiego w Chruścicach i Horcach  z Serbami Łużyckimi.
-w Olbrachtowie na Festiwalu Piosenki Religijnej (30.06.br.).  Trzema utworami 
własnymi/  autorem  muzyki  Włodzimierz  Czernisz  tekstu  Stanisława 
Szczepanik/wyśpiewał pierwsze miejsce.
- na Festiwalu „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie( 6-8.07.br.) oraz poza konkursem 
dla mieszkańców Szprotawy.
- na Festynie Parafialnym przy Kościele pw. WNMP w Żaganiu (15.08.br.)
- podczas Wojewódzkich Dożynek w Szprotawie (8-9.09.br.)
- na uroczystości z okazji 30. rocznicy Ogrodów Działkowych ”Oaza” w Szprota-
wie (15.09.br.)
- podczas Dni Miasta- Jarmarku św. Michała - II Żagańskiego Festiwalu Folkloru 
(16.09.br.)
- na Mszy odpustowej w Gościeszowicach  (25.11.br.)
- w Filharmonii zielonogórskiej podczas koncertu „Swojskie klimaty, czyli lubu-
skie wzruszenia” zorganizowanym przez Radio Zachód (8.12.br.)
A także wystąpił ze swoim nietuzinkowym repertuarem podczas promocji wierszy 
z Drugiego tomiku Stanisławy Szczepanik (kierowniczki zespołu)  25.01.br.w Ża-
ganiu i 16.02.br.w Szprotawie.
Ponadto  oprawia  muzycznie  imprezy Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku   (uroczy-
stość z okazji Dnia Kobiet, Zakończenie roku akademickiego 2011/2012, Inaugu-
racji roku akademickiego 2012/2013, spotkania wigilijnego).
Ponadto zespół nagrał 10. utworów w studio nagrań w  zielonogórskim Centrum 
Kultury(19.11.br.).



Zainicjował koncert  w  żagańskim Pałacu Książęcym poświęcony zmarłym arty-
stom z zespołu, przede wszystkim Gabrieli Treli. Koncert poprowadził Donat Lin-
kowski dziennikarz z Radia Zachód 23.11.br.

Sekcja Wokalna,  to  12.  dziewczynek,  przygotowywanych  do  występów  przez 
Maję Ziobrowską.
25 stycznia br. można było je usłyszeć podczas Koncertu „ Leć kolędo w świat” 
oraz podczas konkursów: „Wygraj Sukces” w Legnicy (22.03.br. i na regionalnym 
26.04.br. w Głogowie), 
Żagańskiej Kuźni Talentów (22.03.br), 
Pro ARTE w Iłowej (24.04.br.), „Piosenka budzi się wiosną” w Siecieborzycach 
(17.05.br.) oraz konkursów ogólnopolskich FUMA w Zielonej Górze(25-26.05.br.) 
i „Złota Sosna” w Drezdenku (26.05.br.)
Zuzanna Jurkiewicz w kilku konkursach dostała nominację do etapów wojewódz-
kich. Zdobyła tytuł laureata w konkursie ProArte i na Powiatowym Konkursie Pio-
senki „ Piosenka budzi się wiosną” w Siecieborzycach. Wyróżnienie na Konkursie 
„Wygraj Sukces”. A także na podstawie wysłanego nagrania, z piosenką "Ciastka" 
zakwalifikowała  się  do udziału  w Festiwalu Piosenki  Dziecięcej i  Młodzieżowej 
"Piosenka na dobre i złe", który odbył się 21.10.2012r. w Szczecinie. 
Zespół (Wojtal, Hnatuśko, Sulecka) wyśpiewały wyróżnienie na Żagańskiej Kuźni 
Talentów.
Sekcja zaprezentowała się podczas imprezy plenerowej pn.  „Polsko - Ukraińska 
Majówka 2012” 
w  Żaganiu,  na  podsumowaniu  roku  Szkoły  Talentów  w  Parku  Mużakowskim 
(26.05.br.) i Koncertu pt. ”Piosenka o zapachu lata” (17.06.2012), a także podczas 
Festynu z okazji Dnia Ojca w PSP nr 3 w Żaganiu (23.06.br.). 
Solistki i  Zespół  „The Sweets" zaprezentowały się podczas etapu rejonowego 
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika, w 
dniu 15.12.2012r. w Zielonej Górze. 
Ponadto dwie uczestniczki sekcji zaśpiewały kolędy również podczas Wigilii dla 
samotnych w dniu 20 XII br. Zajęcia  prowadzone są w profesjonalnym muzycz-
nym studio.

Sekcja Teatralna dla dorosłych, którą prowadzi Tomasz Siemion przygotowała 
spektakl Moliera pt.” Skąpiec”
 24.06.2012 odbyła się premiera , a kolejne spektakle można było zobaczyć 29 i 
30.06.br. i 01.07.2012.

Sekcja Break Dance, którą prowadził Dawid Stąpel istniała do 30.03.2012r.
Przygotowała i przeprowadziła Warsztaty Uprocking’u z Chrisem Coldem /(Chri-
stopher Winstead - członek legendarnej grupy Dynasty Rockers z Las Vegas).



Sekcja Szermierki Historycznej od stycznia 2012 działa jako Klub, który czyn-
nie włącza się w działania Centrum Kultury ( 23.06.br. pokaz historyczny na Fe-
stynie w PSP nr 3 w Żaganiu)  Klub pod nazwą „ Brać Swawolna Księstwa Ża-
gańskiego” składa się z 15 członków.


