
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY 

ZA ROK 2010.

Centrum Kultury w Żaganiu w 2010 roku realizowało zadania wynikające 

ze  swojego  statutu  oraz  tworzyło  warunki  dla  rozwoju  amatorskiego  ruchu 

artystycznego, zmieniając nieco warunki funkcjonowania instytucji. 

    Zmiany  nastąpiły  w  związku  z  rozpoczętymi  11  grudnia  2009  roku 

pracami remontowymi Pałacu Książęcego – obecnej siedziby Centrum Kultury - 

wyłączając  z  użytku  najpiękniejsze  i  najczęściej  wykorzystywane  do  działań 

kulturalnych sale – Kryształową (350 miejsc siedzących z profesjonalną sceną 

jedyną sale   do  organizacji  dużych imprez biletowanych),  Hol  Wiedeński,  Hol 

wystawowy  (miejsca  z  zabezpieczeniami  alarmowymi  do  ekspozycji 

profesjonalnych wystaw).  Problemy techniczne związane z remontem Pałacu na 

obecną  chwilę  uniemożliwiają  także  projekcje  filmów  w  związku  z  czym 

odstąpiliśmy od planowanej oferty kinowej dla mieszkańców.   

W  skutek  powyższych  zmian  Centrum  Kultury  dokonało  pewnych 

przekształceń programowych, tak aby oferta kulturalna nie odbiegała znacznie od 

wcześniejszych i w pełni zadawalała naszych mieszkańców. Koncerty okazjonalne 

zostały   przeniesione w plener lub zorganizowane z mniejszym rozmachem na 

miarę możliwości  kwaterunkowych.  Galerie na czas remontu przekształciliśmy w 

Galerie  Prac  Amatorskich,  które  nie  wymagają   zabezpieczeń  alarmowych. 

Dodatkowo  skierowaliśmy  ofertę  do  szkół,  przedszkoli  i  innych  instytucji 

rozwijających działalność  plastyczną z możliwością promowania swoich działań w 

postaci ekspozycji wystaw w holu administracyjnym Pałacu Książęcego. 

Zgodnie  z  założeniami  oferta  kulturalna  w  bieżącym  roku  została 

zrealizowana wg poniższego:

Koncert  Noworoczny  był  inauguracją  cyklu  koncertów  utalentowanych 

żaganiaków. Jest to dla nich ogromne przeżycie - pierwszy biletowany koncert w 

formie  mini  recitalu,  który  cieszył  się  dużym  zainteresowaniem  naszych 



mieszkańców jak i regionalnych mediów.

Tradycją  stała  się  już  pomoc  przy  organizacji  Wielkiej  Orkiestry 

Świątecznej  Pomocy.  Tak  duża  impreza  nie  może  odbyć  się  bez  wsparcia 

instytucji kultury w mieście. Dzieci z sekcji Szkoły Talentów aktywnie wspierały 

akcję WOŚP.

Dnia  14  lutego  zorganizowaliśmy  imprezę  walentynkową  dla  młodych  i 

starszych „byle zakochanych” z gwiazdą polskiej estrady – Paullą.  Koncert 

cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Być może zmiana lokalizacji imprezy 

na przedzamcze Pałacu Książęcego sprawiła, że impreza była bardziej dostępna. 

Żagań nie zawiódł. Ponownie okazał się „kochliwym” miastem.

Na  Hali  Widowiskowo-Sportowej w  dniu  20.02.2010  r.  odbyły  się 

IV  MISTRZOSTWA  ŻAGANIA szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych  oraz 

prezentacje twórczości tanecznej przedszkolaków w różnych formach tańca o 

puchar  Burmistrza  Miasta  Żagania,  w  których  uczestniczyło  około  500  osób. 

Gorącą atrakcją imprezy –była wizyta Macieja "GLEBY" Florka, który wygrał w I 

edycji  programu  "You  Can  Dance".  Uczestnikom zapewniliśmy  wspaniałą 

rywalizację a wszystkim widzom cudowną zabawę i niezapomniane wrażenia.

Tegoroczne  Ferie  Zimowe  przerosły  nasze  oczekiwania.  W  „zimowym 

szaleństwie”  brało  udział  ok.  1000  dzieci.  Przygotowaliśmy  dla  najmłodszych 

między innymi kulig, ognisko z kiełbaskami, bal karnawałowy pt. „ Dom wariatów”, 

bajkowe  seanse  filmowe  oraz  występ  clownów  „  Tańce  połamańce”.  Dzieci  i 

młodzież  zwiedziły,  również  Muzeum  Obozów  Jenieckich  oraz  Pałac  Książęcy 

zapoznając się z historią naszego miasta.

Powitanie Wiosny – rozpoczęliśmy spektaklem pt. „Wielkie sprzątanie na 

leśnej polanie”. Ten sposób świętowania bardzo odpowiadał uczestnikom.

Wyjątkowy charakter miał Dzień Kobiet, który przez media został nazwany 

najdłuższym  Dniem  Kobiet  w  regionie.  Szukając  alternatywy   stworzyliśmy 



czterodniową  ofertę zawierającą: dwie propozycje kinowe, wernisaż wystawy o 

Księżnej Dorocie oraz przepiękny koncert Mateusza Ziółki,  finalisty programu 

„Mam Talent”.

Centrum Kultury w okresie wielkanocnym zaprosiło przedszkola i szkoły do 

udziału  w  plastycznym  konkursie  świątecznym.  Barwne  i  pomysłowe  prace 

stworzyły wystawę w holu pałacowym.

Nawiązując  współpracę  z  różnymi  instytucjami  w  mieście  zaprosiliśmy 

mieszkańców na Wieczór Paschalny literacko-muzyczny w wykonaniu Żagańskiego 

Chóru Octava, Towarzystwa Przyjaciół Żagania, Państwowej Szkoły Muzycznej I i 

II st. w Żaganiu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu.

Dnia  17  marca  2010  r.  Centrum  Kultury  przeprowadziło  gminno-miejski 

konkurs recytatorski Pro Arte, w którym wzięło udział 68 recytatorów ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych, spośród których 9 osób zostało nominowane do 

etapu powiatowego.

Kolejnymi  wyzwaniami  dla  młodych  mieszkańców  okazały  się  dziecięcy  i 

młodzieży konkurs piosenki Pro Arte, w których wzięło udział  89 wykonawców 

solowych  i  6  zespołów  wokalnych.  Laureaci  reprezentowali  Żagań  na  szczeblu 

wojewódzkim.

Jedną z nowych ofert dla naszej młodzieży jest Żagańska Liga Mistrzów – 

turniej  gry  komputerowej  Fifa  10.  Są  to  rozgrywki  cykliczne,  których  finał 

zaplanowaliśmy na miesiąc grudzień.

Chcąc doskonalić naszą młodzież uczęszczającą na zajęcia sekcji  Szkoły 

Talentów  zorganizowaliśmy  warsztaty  brazylijskiej  sztuki  walki  i  tańca 

„Capoeira”, poprwadzone przez Adama Fabę - pierwszego nauczyciela  capoiera w 

Polsce. W warsztatach wzięło udział 60 osób.

W  ramach  obchodów  rocznicy  śmierci  Jana  Pawła  II  Centrum  Kultury 

zorganizowało koncert w wykonaniu Grażyny Zielińskiej  sopranistki  Filharmonii 



Wiedeńskiej,  który odbył się w Kościele Garnizonowym w Żaganiu. 

Ku pamięci poległych Polaków na wschodzie młodzież działająca w sekcji 

Szkoły Talentów oraz Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Obozów Jenieckich 

w  Żaganiu  wspólnie  przygotowali   wieczór  poetycki  pt.  „70  rocznicy  tragedii 

katyńskiej”.

Ważnym wydarzeniem w naszym mieście  są  obchody  Wielkiej  Ucieczki. 

Centrum  Kultury  chcąc  włączyć  się  do  działań  promujących  nasze  miasto 

zaproponowało  mieszkańcom  konkurs  filmowy  pod  hasłem  „Wielka  Ucieczka”. 

Materiały filmowe pozyskane w konkursie z pewnością zostaną wykorzystane do 

promocji imprezy na kolejne lata.

Tegoroczna  Majówka  po  hasłem  „My  czterej  pancerni”  okazała  się 

świetnym pomysłem na organizację festynu majowego. Zarówno koncerty gwiazd: 

Sashy i Kateriny jak i ożywienie wątków filmowych serialu,  który nakręcony był w 

naszym  mieście  cieszyło  się  ogromnym  zainteresowaniem  w  regionie  jak  i  w 

mediach.  Teleekspres  określił  imprezę jako  najbardziej  oryginalną majówkę w 

Polsce. 

Od tego roku Centrum Kultury stało się partnerem VI Lubuskich Spotkań 

Gitarowych. Muzyka dawna ma znakomite brzmienie w salach pałacowych, które 

są wręcz stworzone  do tego typu koncertów, dlatego mamy nadzieję, że na stałe 

wpiszą się w historię naszego miasta.

W  związku  z  tym,  że  w  Centrum  Kultury  prężnie  działa  Sekcja 

Astronomiczna,  zaangażowaliśmy  się  w organizację  Kepleriady,  czyli  olimpiady 

wiedzy astronomicznej pod patronem Johannesa Keplera,  który w XVII wieku 

gościł w naszym mieście. W ramach oferty zorganizowaliśmy konkurs na najlepszą 

prezentację „Moja szkoła miastem Keplera”, rajd „Szlakiem Keplera” oraz piknik 

przy Wieży Widokowej w Żaganiu dla uczestników imprezy.  

W  tym  roku  odeszliśmy  od  samodzielnej  organizacji  Dnia  Dziecka, 

dołączyliśmy do dwudniowych  obchodów organizowanych przez szkoły  nr 1 i nr 2 



w Żaganiu,  dzięki  czemu zyskaliśmy:   pomniejszenie  kosztów organizacyjnych, 

integrację ze środowiskiem pedagogicznym, a także promocję Szkoły Talentów. 

Miejski  Dzień Dziecka urozmaiciliśmy występem i  zabawami Teatru Bajkoland, 

żywą  lekcją  przyrody  z  pokazem  gadów  egzotycznych,  parkiem  linowym  i 

piknikiem. Dzieci mogły zobaczyć prezentację naszych sekcji oraz wziąć udział w 

otwartych treningach z piłkarzami Czarnych Żagań.

Rewelacyjną nowością w naszym kalendarzu stała się Noc Kupały inaczej 

zwana  -  Nocą  Świętojańską,  którą  zorganizowaliśmy  w  ramach  przywitania 

wakacyjnego sezonu. Impreza okazała się znakomitym „plenerem rodzinnym”. Park 

pełen był rodzin z dziećmi, które wraz z nami przeniosły się w magiczne czasy 

dawnych Słowian.  Widowisko  ognia  pn.„Słowiański  mit  o  stworzeniu  świata”  na 

długo pozostanie w pamięci mieszkańców.

   W lipcu coraz większym zainteresowaniem cieszą się  niedzielne popołudniowe, 

plenerowe koncerty pn. „ Muzyczne Podróże po Europie”. W tym roku można było 

posłuchać muzyki greckiej, ukraińskiej, celtyckiej, cygańskiej. Koncerty  na stałe 

się wpisały w kalendarz żagańskich imprez kulturalnych.

       Niecodziennym wydarzeniem było spotkanie z „Chopinem Podróżnikiem” – 

taki  tytuł  ma  film,  który  powstał  specjalnie  z  okazji  200.  rocznicy  urodzin 

wielkiego kompozytora. 

Miłośnicy muzyki poważnej mieli okazję  obejrzeć wystawę fotogramów i film, 

który  został  nagrodzony  na  festiwalu  filmowym  w  Berlinie  oraz  wysłuchać 

koncertu. (12.08.)

     Kolejnymi  bardzo ważnymi  dla  miasta  przedsięwzięciami  kulturalnymi  są 

XXIII  Letnia  Akademia  Muzyczna  (01-14.08.)  i  10.  Międzynarodowe  Forum 

Perkusji (18-26.08).

 Wymienione  przedsięwzięcia  na  stałe  wpisały  się  w  harmonogram  imprez 

żagańskich  i  skupiają  bardzo  wielu  sympatyków  i  fanów  muzyki,  którzy  nie 

wyobrażają sobie wakacji w Żaganiu bez nich. 



Centrum Kultury w Żaganiu nie pomija żadnej grupy odbiorców kultury, dlatego 

pomogło w zorganizowaniu i przeprowadzeniu;

- V Gwieździstego Zlotu Rejonowego Rencistów i Emerytów w Żaganiu (07.08.)

- Parafialnego Festynu przy kościele WNMP (15.08.)

- obchodów Rejonowego Dnia Działkowca w Żaganiu (19.08.)

Wrzesień, to miesiąc na podsumowanie nauki w grillowaniu, a zatem w Żaganiu po 

raz  kolejny  można  sprawdzić  swoje  umiejętności  na  IV  Mistrzostwach  w 

Grillowaniu (11.09.).

Do  konkursu  zgłosiło  się  osiem  drużyn  nieprofesjonalnych  i  jedna 

profesjonalistów.

Drużyny  rywalizowały  przy  muzyce  żagańskiego  Zespołu  BB,  dzieci  oglądały 

przedstawienie o „Cudownej lampie Alladyna”,   Teatru Art –Re z Krakowa lub 

bawiły się z klownami w Bajkolandzie. 

Lecz nie ma jak, Jarmark św. Michała w Żaganiu (17-19.09.), impreza cykliczna 

skupiająca najwięcej uczestników z różnych środowisk i grup społecznych. Tym 

razem ofertę kulturalną przygotowało Centrum Kultury. Oj, działo się – działo… 

były  koncerty  na  dużej  scenie  (Robert  Gawliński,  Patrycja  Markowska  i 

Przyjaciele  [ Urszula i Małgorzata Ostrowska], Pezet, Noon,) na małej scenie: 

Zespół  Wiwaty,  teatry  uliczne  (Teatr  Pinezka  z  Gdańska,  Klinika  Lalek  z 

Wolimierza),  Fakir  Radamez,  bańkarze,  baloniarze  różni  kuglarze,  jak  na 

prawdziwy jarmark przystało.

Jesienią swoje działania kulturalne skupilismy wokół  obchodów XII Lubuskiego 

Tygodnia  Seniora  (04.-10.10)  tj.  Piknik  Pokoleń,  Inauguracji  Roku  2010/2011 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

10 - 16.10. włączyliśmy się w obchody Dni Papieskich współorganizując Koncert 

Chóru  Gospel  z  Głogowa  w  Kościele  Garnizonowym,  otwarcie  Wystawy  „Boże 

Młyny” (17.10 – 15.12) oraz przemarsz Szlakiem Papieskim ulicami Żagania (od 

Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  do  Kościoła  Garnizonowego, 



gdzie znajduje się popiersie Papieża Jana Pawła II) i Festyn na zakończenie. 

Kontynuacją  Majówki  Żaganiaków  -  Pancerniaków  stała  się  premiera  drugiej 

części  filmu  pt.:  „  MY  CZTEREJ  PANCERNI…”  i  spotkanie  z  generałem 

Waldemarem  Skrzypczakiem,  autorem  książki  „  Moja  wojna”  Przybyło  wielu 

znamienitych  gości  i  chętnych  do  rozmów  z  reżyserem  filmu  Andrzejem 

Słodkowskim, autorem książki „ Czterej pancerni i pies. Przewodnik po serialu” , 

Markiem  Łazarzem  i  oczywiście  Waldemarem  Skrzypczakiem  ulubionym 

generałem, żołnierzy z 11 LDKPanc (06.11.)

Żagańska Noc Rozrywkowa – to impreza integracyjna, bal przebierańców na 150 

osób  w  salach  Pałacu  Książęcego,  który  na  tę  noc  zamienił  się  w  opuszczone 

zamczysko  Hrabiego  Drakuli  (w  postać  Drakuli  wcielił  się  Bartosz  Kuczyk  z 

Teatru  Muzycznego  w  Poznaniu  –  był  wodzirejem  balu).  Na  balu  zjawiły  się 

wampiry, wróżki, czarownice, diabły i  wszelkie inne zjawy z przeszłości, nawet 

Michael  Jackson  ze  swoim  koncertem.  Hrabia  Drakula  otworzył  Casino  gry, 

udostępnił podziemia i wróża chiromantę. 

Bal trwał do białego rana, a wspomnienia o nim jeszcze dłuuużej…

Przyjazd Mikołaja do Żagania i  Mikołajkowe Mistrzostwa Żagania w Tańcu Hip 

Hop i  Break Dance na Hali  Widowiskowo –Sportowej skupiły niemałą (500 os.) 

rzeszę milusińskich, którzy 5 grudnia świetnie się bawili.  Zwycięzcom Burmistrz 

Miasta Żagań wręczył pamiątkowe dyplomy, puchary i medale a dla wszystkich 

uczestników przygotowano słodki poczęstunek.

   W grudniu przygotowaliśmy spotkania wigilijne dla  mieszkańców Żagania;

- 16.12. wigilijne spotkanie słuchaczy UTW

- 19.12. wigilijne spotkanie władz miasta z mieszkańcami przy kościele WNMP w 

Żaganiu,  dla  Żywa Szopka (  kozy,  barany kuc i  koń.)  dla  wszystkich smaczne 



wigilijne potrawy i kolędy w wykonaniu Kapeli góralskiej spod samiuśkich Tater.

- 21.12. wigilijne spotkanie dla samotnych ubogich mieszkańców Żagania, które 

przygotowaliśmy  wspólnie  z  darczyńcami.  Zaproszeni  na  skromną  wigilijną 

wieczerzę  wysłuchali  słowa  Bożego  wygłoszonego  przez  ks.  Adama  z  Kościoła 

Garnizonowego  w  Żaganiu,  przełamali  się  opłatkiem  oraz  wysłuchali  kolęd  w 

wykonaniu  Sekcji  Muzycznej  Szkoły  Talentów  z  Centrum  Kultury  a  także 

otrzymali paczki żywnościowe.

W ciągu minionego roku Centrum Kultury zabezpieczyło i przeprowadziło 

106 spotkań kulturalnych, w których uczestniczyło ok. 46.224 osób. Na ofertę 

kulturalną składało się: 29 festynów i imprez integracyjnych, 19 –koncertów, 20 

konkursów,  turniejów,  9  –teatrów  lub  innych  przedstawień  scenicznych,  4 

spotkania  warsztatowe,  9  ofert  kinowych,  6  wystaw  oraz  10  innych(odczyt, 

promocja książki, apel, impreza turystyczna, wycieczka , spotkanie)- czyli średnio 

dwa spotkania kulturalne tygodniowo. 

Centrum Kultury poza prowadzeniem życia kulturalnego w mieście skupia 

młodych animatorów kultury, którzy działają w 10 sekcjach oraz Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku.  

„Szkoła  Talentów” rozwija swój wachlarz ofert dla  młodych artystów. 

Powstały  dwie  nowe  sekcje,  które  zyskały  już  swoich  sympatyków:  sekcja 

szermierki historycznej oraz sekcja teatralna dla dorosłych.

SEKCJA SZERMIERKI HISTORYCZNEJ 

Sekcja prowadzona prze pana Wojciecha Furtaka skupia 11 uczestników. 

Na zajęciach można nauczyć się podstaw frechtunku białą bronią: szablą, 

mieczem i kataną. Pasjonaci używają bezpiecznych replik broni. 

Sekcja zaprezentowała się podczas imprez plenerowych:



- „Majówka 2010-„My Czterej Pancerni…”(02.05.10) 

- „Miejski Dzień Dziecka”(30.05.10) 

-  Otwarcie boiska w Zespole Szkół Licealnych im. S. Banacha w Żaganiu

- „Żagańska Noc Kupały” plener Pałacu Książęcego w Żaganiu (25.06.br.)

-  Festyn Parafialny przy kościele WNMP w Żaganiu (15.08.br.)

- IV Mistrzostwa Żagania w Grillowaniu (11.09.br.) 

oraz była z wizytą w Redakcji Gazety Regionalnej i w żagańskich Miejskich 

Przedszkolach. 

SEKCJA TEATRALNA (dla dorosłych).  

Zajęcia  od  marca  2010  roku  prowadzi  pan  Tomasz  Siemion.  Docelowo 

działalność sekcji wiąże się z otwarciem teatru amatorskiego „Birona”, który w 

pełnej  okazałości  rozpocznie  działalność  po  zakończeniu  remontu  Sali 

Kryształowej, stanowiącej zaplecze do działań teatru. 

 Na dzień dzisiejszy Pan Siemion wyreżyserował dwie Komedie Antoniego 

Czechowa  w I Akcie pt.: „ Oświadczyny” i „Niedźwiedź, które graliśmy w dniach 

10, 16 i 22.06.br. w Sali Purpurowej Żagańskiego Pałacu. Pracuje nad kolejnym 

spektaklem, tym razem Moliera pt. : „Skąpiec” a w międzyczasie wraz z częścią 

Sekcji Teatralnej dla dzieci i młodzieży, sekcja wzięła udział w wycieczce do 

Wrocławia. Obejrzeli spektakl „Sen nocy letniej” w Teatrze Polskim.

Na potrzeby sekcji zakupiono radiomagnetofon CD 

SEKCJA TAŃCA MŁODZIEŻOWEGO

Tradycyjnie  dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  zajęcia  tańca 

nowoczesnego i Hip Hop prowadzone przez Pana Artura Niezgodę. Sekcja liczy 

58. uczestników.

 Tancerze udział wzięli w :

- IV Mistrzostwach Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Żagań (20.02.10)



W kategorii gimnazjum:

Wyróżnienie zdobyła Formacja Taneczna „Krejzole”

- Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Żary (20.03.br.)

W kategorii hip hop 14-16 lat;

III miejsce zdobyła Formacja Taneczna „Krejzole”

- V Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych „Taneczny Show”;

W kategorii gimnazjum:

Grand Prix – Formacja „Crazy Dance”, a wyróżnienie – Formacja „Krejzole” oraz 

wyróżnienie od publiczności (31.05.br.)

- Otwartym Festiwalu Kultury Młodzieżowej „Serce Ulicy” Zielona Góra 2010

Kategoria Formacje Hip Hop pow. 16 lat:
       III – miejsce Formacja Taneczna „Crazy Dance”
         V – miejsce Formacja Taneczna „Krejzole”

Kategoria Mini Formacje Hip Hop pow. 16 lat:

II – miejsce Mini Formacja Taneczna „Crazy Dance”

Kategoria Hip Hop solo 12-15 lat:

III – miejsce Klaudia Skrzypczak

Kategoria Hip Hop solo do 11 lat:

VIII– miejsce Marek Wojtal

- XVII Otwartych Mistrzostwach Polski we Freestyle-Twardogóra 07.11.2010 r.

Mistrzostwa  stały  na  bardzo  wysokim  poziomie  tanecznym.  Spotkali  się  tam 

aktualni uczestnicy Mistrzostw Polski, Europy i Świata.

Najmłodsi   tancerze  sekcji,  i  ci  którzy  po  raz  pierwszy  startowali  w 

mistrzostwach :

    W kategorii electric boogie do lat 15 rewelacyjnie spisał się Marek Wojtal  

zdobywa IV miejsce i ociera się o podium.



     W kategorii  hip hop solo  do lat 11  wschodzące gwiazdy  Natalia Wojtal 

zdobywa II miejsce i ocenę dobrą.  Marek Wojtal zdobywa II miejsce i ocenę 

bardzo dobrą.

     W kategorii hip hop solo do 12-15 lat wschodzące gwiazdy Diana Bedychaj 

zdobywa II miejsce i ocenę dobrą. Matylda Celewicz zdobywa II miejsce i ocenę 

dobrą.  Sandra Nieradka zdobywa  II  miejsce  i  ocenę  dobrą. Paulina  Pawluk 

zdobywa II miejsce i ocenę dobrą.  Klaudia Skrzypczak zdobywa II miejsce i 

ocenę bardzo dobrą. 

   W kategorii  hip hop open 12-15 lat  Klaudia Skrzypczak dociera do ćwierć 

finału.

   W kategorii hip hop open duety 12-15 lat Monika Morska i Dagmara Wolak 

robią nam wielką niespodziankę i  wchodzą do finału mistrzostw zdobywając 6 

miejsce. 

W kategorii hip hop mini formacje powyżej 16 lat  „CRAZY DANCE” zdobywa 4 

miejsce.  W kategorii hip hop formacje 12-15 lat „DIRTY SHOES” zdobywa  4 

miejsce.

W  kategorii  hip  hop  formacje  powyżej  16  lat  „CRAZY  DANCE” zdobywa  6 

miejsce.

- OTWARTE MIKOŁAJKOWE MISTRZOSTWA ŻAGANIA W TAŃCU HIP HOP 
I
  BREAK DANCE ŻAGAŃ, 05.12.2010r.

Hip Hop solo Dzieci do lat 8 - Wojtal Natalia

Hip Hop solo junior młodszy 9-11 lat:     - Wojtal Marek

Hip Hop solo J  uniorzy 12-15 lat:  
- Chuchra Daria, Czyżycka Justyna, Mach Aleksandra, Kabzińska Adriana, 
Idźkiewicz Paulina, Celewicz Matylda, Nieradka Sandra, Morska Monika, Wolak 
Dagmara, Rogowska Kamila, Ziółkowska Kamila, Sikora Jagoda, Skrzypczak 
Klaudia, Flisak Martyna .

Hip Hop solo dorośli pow. 16 lat  :  



Błaszczak Patrycja, Dąbrowska Katarzyna, Puławski Łukasz

   Hip hop duety junior młodszy 9-11 lat:   -Wojtal Natalia i Wojtal Marek

   Hip Hop duety juniorzy 12-15 lat:  
-Celewicz Matylda i Pasieczna Weronika, Ziółkowska Kamila i Bedychaj Diana
      
 Hip Hop duety dorośli pow. 16 lat:
-Morska Monika i Wolak Dagmara, Flisak Martyna i Flisak Mariusz

     
   Break Dance solo junior młodszy 9-11 lat:   -Wojtal Marek 

   Break Dance solo juniorzy 12-15 lat i dorośli powyżej 16 lat:   -Puławski Łukasz
     
      Mini formacje Freestyle Open:

-Mini Formacja hip hop  „SPONTAN” 
-Mini Formacja hip hop  „DOPALACZKI” 

Formacje reprezentowały Centrum Kultury podczas:

- meczu piłki ręcznej (29.05.br.) oraz odpłatnie na imprezie z okazji Dnia 

Chemika zorganizowanej przez Vitrosilicon w Iłowej (19.06.br.)

-  IRON  WARRIORS  NIGHT 1. Gala  Sportów  Walki  WKN -  Świebodzin 

19.11.2010 r.  Zawodnicy  z  Egiptu,  Portugali,  Słowenii  itd.  a  przede wszystkim 

walki wieczoru o tytuł Międzynarodowego  Mistrza Polski – Tomasza Makowskiego 

vs  Tomas  Gasperan,   Michał  Szmajdy  vs  Petr  Zelina  i  oczekiwana  walka 

wieczoru !!!  Walka o tytuł  Mistrza Świata WKN Roberta Żytkiewicza vs Josa 

Oliviera Bogao i ponad 1500  widzów a na tle tych wydarzeń tancerki z Sekcji 

Tańca Młodzieżowego Szkoły Talentów z Centrum Kultury w Żaganiu !!!

 Tancerki Formacji „CRAZY DANCE” : Sandra Niezgoda, Kinga Iwaniuk, Patrycja 

Błaszczak, Natalia Słotwińska, Karolina Jagielska, Agnieszka Jaworska, Klaudia 

Skrzypczak  w pokazach tańca hip hop, disco , jazz.  Sekcja dostała zaproszenie 

do  zrobienia  pokazu  na  tej  gali.  Formacja  CRAZY  DANCE  otwierała  galę  i 

występowała przed walką finałową - była mocno oklaskiwana przez publiczność. 

Ponad  to  formacje taneczne  „Crazy  Dance”  ,  „Krejzole”  dały pokazy  podczas 



imprezy miejskiej JARMARK św. Michała w Żaganiu oraz mini formacja „Crazy 

Dance”   prezentowała   na  uroczystościach  i  imprezach  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących im. S. Banacha w Żaganiu.

 W  związku  z  nowo  powstałymi  układami  choreograficznymi  zakupiono  dla 

zespołów nowe stroje (spodnie i koszulki) oraz radiomagnetofon JVC

SEKCJA BRAZYLIJSKIEJ SZTUKI WALKI „CAPOEIRA”

Znakomite połączenie elementów tańca i walki a zarazem dobrej zabawy. 

Dodatkowo wzbogacona nauką gry na instrumentach brazylijskich. W zajęciach 

uczestniczy 39 osób. 

Sekcja swoimi pokazami uświetniła następujące imprezy: 

- wybory sportowca roku Gimnazjum i Liceum Społecznego w Żarach

- Bal Karnawałowy, który odbył się w Klubie Garnizonowym w Świętoszowie

  organizowanym przez Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych (06.02.2010r.)

- IV Mistrzostwa Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Żagań (20.02.br.) 

- Miejski Festyn z okazji „Dnia Dziecka” (29.05.br.)

- Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej Drużyn Nieprzetartego Szlaku

  zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żaganiu 

  (09.06.br)

- Dzień Chemika zorganizowany przez Vitrosilicon w Iłowej (19.06.br.)

- Jarmark św. Michała 2010 w Żaganiu.

- Dzień Seniora w Żarach

 Sekcja powiększyła się liczebnie i w związku z tym zakupiono nowe stroje dla 

uczestników.

SEKCJA MUZYCZNA

Dzieci uczestniczące na zajęciach mają możliwość doskonalić swoją grę na 

instrumentach muzycznych oraz  rozwijać swój warsztat wokalny.

Zajęcia prowadzi pan Wojciech Furtak. 



Sekcja brała udział w następujących imprezach:

- w koncercie WOŚP (10.01.10)

- w eliminacjach do Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki Nowa Sól 2010” (26.02.br. 

Iłowa)

- udział w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej - Żagań  (03.05.br.)

-  w  X  Ogólnopolskich  Spotkaniach  z  Piosenką  „Stare  po  nowemu”(06.06.br. 

Strzelin)

-  na  otwarciu  boiska  w  Zespole  Szkół  Licealnych  im.  S.  Banacha  w 

Żaganiu(15.06.br.)

- koncert podczas Festynu parafialnego WNMP w Żaganiu (15.08.br.)

- koncert wokalny podczas festynu IV Mistrzostwa Żagania w Grillowaniu 

(11.09.br.)

- koncert kolęd podczas  Wigilii dla samotnych Żagań   (21.12.br.)

Spośród  uczestników  zajęć  wokalnych  szczególnym  talentem  objawiła  się 

młodziutka   Żaganianka  Martyna  Magda,  która  w  Wojewódzkim  Lubuskim 

Młodzieżowym  Festiwalu  Piosenki  Pro  Arte  oraz  w  Wojewódzkim  Festiwalu 

Piosenki  „Rozdźwięki  –  Nowa  Sól  2010”  zdobyła  tytuły  Laureata.  W  I 

Ogólnopolskim Festiwalu  Piosenki  „Decyma”  w  Koźminku  –  zajęła  III  miejsce, 

ponadto otrzymała zaproszenie na Warsztaty Wokalne do Koszalina.

 

SEKCJA WOKALNA – AMATORSKI ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY „POD RÓŻĄ”. 

Sekcją  opiekuje  się  pani  Stanisława  Szczepanik.  Zespół  opracował  i 

wykonuje 68 piosenek, zabiega o wydanie śpiewnika.   

Zespół zaprezentował się na następujących imprezach:

- Wielki Koncert Na Swojską Nutę organizowany przez Radio Zachód

  w Międzyrzeczu (14.02.2010r.)



- impreza z okazji „Dnia Kobiet” dla słuchaczy UTW w Żaganiu (08.03.br.)

- Msza św. w żarskim kościele (18.04.br.)

- Majówka 2010 - „My Czterej Pancerni…” (02.05.br.)

- IV Wojewódzki Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej Angelana 2010 

  w Olbrachtowie (22.05.br.)

- impreza plenerowa z okazji 5-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Willa Park

  w Żaganiu (24.06.br.)

-  Festyn Parafialny przy Kościele WNMP  w Żaganiu (15.08.)

- Festiwal Kultury Współczesnej Wsi w Krośnie Odrzańskim (18.09) – zespół

   otrzymał wyróżnienie

- Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 UTW (5.10)

- 15. LECIE AMATORSKIEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO „Pod Różą”

- Spotkanie wigilijne słuchaczy UTW (16.12)

SEKCJA FOTOGRAFII CYFROWEJ 

Sekcja  skupia  miłośników,  którym  aparat  towarzyszy  wszędzie,  ludzi 

pragnących  poznać  wiedzę  na  temat  obróbki  zdjęć,  szukających  ciekawych 

efektów  i  nowych  rozwiązań  a  także  pasjonatów  chcących  pokazać  ujęte  w 

fotografii  swoje  nietypowe  spojrzenie  na  świat.  Zajęcia  prowadzi  pan  Paweł 

Wocal.                                              Wraz z grupą przygotował wystawę 

fotograficzną oraz spotkanie z fotoreporterem Pawłem Janczarukiem (członkiem 

zarządu  Lubuskiego  Towarzystwa  Fotograficznego  w  Zielonej  Górze) 

pasjonującym się w fotografią otworkową. 

Sekcja zorganizowała plenery wyjazdowe do: Gross-Rossen, Skalnego Miasta w 

Czechach  i  Karkonoszy  (06-07.11.2010).  Uruchomiła  foto-bloga 

www.pozytywzagan.blogspot.com 

   
SEKCJA PLASTYCZNA 

http://www.pozytywzagan.blogspot.com/


Stworzona dla  dzieci  uzdolnionych plastycznie,  chcących poznawać róże 

techniki malarstwa. Grupą opiekuje się pani Magdalena Piwińska.

 Uczestnicy sekcji wykonali prace na konkursy:

-XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „W krainie mrozu i śniegu”

-  XII  Międzynarodowy  Konkurs  Twórczości  Plastycznej  Dzieci  i  Młodzieży 

„Dziecko i pies” 

 Uczestniczyli w spotkaniu plenerowym z niemieckimi plastykami pod kierunkiem 

malarza Hansa-Jurgena Brauera z Teltow. 

Od września 2010 r. sekcję prowadzi pani Roksana Broda. 

Zajęcia tematyczne dla dwóch grup: młodszej( 1 godzina tygodniowo), starszej (2 

godziny tygodniowo).

 SEKCJA ASTRONOMICZNA

Prężnie  działająca  w  Szkole  Talentów Centrum Kultury  składa  się  z  15 

zdeklarowanych i 4 Honorowych sympatyków.

Zajęcia  prowadzi  pan  Jacek  Patka.  Na  zajęciach  uczestnicy  zapoznali  się  z 

budową  teleskopu  astronomicznego  zwierciadlanego  w  systemie  Newtona, 

przeprowadzali obserwacje ciał Układu Słonecznego oraz obiektów galaktycznych 

i pozagalaktycznych. Zbudowali model rakiety kosmicznej. 

Wzięli  udział  w realizacji  projektu „Globe at Naight”  (  luty br.)  Następnie w 

kolejnym etapie projektu ”Galaktyczne ZOO faza II” przebadali  ponad 3 tyś. 

zdjęć astronomicznych.

W  kwietniu  z  okazji  Międzynarodowego  Miesiąca  Astronomii  zorganizowali 

trzydniowe  pokazy  nieba  dla  mieszkańców  miasta  Żagań.  Zorganizowali  i 

przeprowadzili Rajd Szlakiem Keplera w ramach „Kepleriady 2010”.



Przygotowali  i  przeprowadzili  pokaz  nieba  z  okazji  Nocy  w  Muzeum  Obozów 

Jenieckich w Żaganiu.  Uczestniczyli  w Festiwalu Nauki w Zielonej Górze oraz 

wycieczce do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Sekcja dwukrotnie przeprowadziła transmisję swoich zajęć przez sieć Internet. 

Prowadzi  stronę  internetową  pod  adresem  http://astronomia.zagan.pl.,  gdzie 

promuje swoją działalność wśród miłośników astronomii w kraju i za granicą.

W  nocy  z  12/13.  sierpnia   przeprowadziła  WARSZTATY  ASTRO-

OBSERWACYJNE pod hasłem: ”PERSEIDY 2010” .

11. września zaprosiła mieszkańców na „ASTRONOMICZNY GRILL” w ramach IV 

Mistrzostw Żagania w Grillowaniu.

Od  17.  do  19.  września  urządziła  pokazy  nieba  pn.  „OBSERWATORIUM 

ASTRONOMICZNE” dla wszystkich korzystających z imprezy pn.” Jarmark św. 

Michała w Żaganiu.

Napisała  wniosek  dotyczący  lokalizacji  (Wieża  Bismarcka)  Żagańskiego 

Obserwatorium Astronomicznego (11.10.br).

Great  World  Wide  Star  –  „WIELKIE  OGÓLNOŚWIATOWE  LICZENIE 

GWIAZD”, to hasło warsztatów, które sekcja przeprowadziła 30. października 

br. przed  żagańskim pałacem i na Bażanciarni. 

13.  listopada  br.  zorganizowała  konferencję  popularno-naukową  „WIECZÓR 

KEPLERA”  z  okazji  380.  rocznicy  śmierci  wielkiego  astronoma  oraz  wystawę 

filatelistyczną dla mieszkańców Żagania.

Ponadto nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Astronomiczno-Ekologicznym 

POLARIS w Sopotni  Wielkiej.  Opracowywała  hasła  do Encyklopedii  Miłośników 

Astronomii  o  nazwie  Celestia.  Uruchomiła  pakiet  edukacyjny  Celestia  ED  na 

sprzęcie w siedzibie sekcji. Pozyskała komputer klasy PC od Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Żaganiu. Zorganizowała Sekcyjną Wigilję, aby zgłębić tajemnicę 

Gwiazdy  Wigilijnej.  Wydrukowała  Almanach  Astronomiczny  (218s.)  oraz 

opracowała ASTROKALENDARZ na rok 2011.

http://astronomia.zagan.pl/


Centrum Kultury zakupiło na potrzeby Sekcji Filtr Baader K-Line 1,25 z Astro 

Solarem 

SEKCJA TEATRALNA 

Zajęcia teatralne odbywają się w dwóch grupach wiekowych: dla dzieci ze 

szkoły podstawowej (1h tygodniowo) i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (2 h 

tygodniowo). Sekcja liczy odpowiednio 11 uczestników w grupie młodszej i 10 w 

grupie starszej. Zajęcia prowadzi pani Wioletta Stachura.

Uczestnicy poznają zasady ruchu scenicznego, doskonalą aparat mowy, wykonują 

ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, przygotowują improwizacje oraz etiudy (w tym 

– do muzyki).

Sekcja zaprezentowała się dla mieszkańców Żagania podczas imprezy:

- „Wieczór Paschalny”

- 70. Rocznica Katynia – uroczystość poświęcona pamięci ofiar 

- „Majówka 2010-My Czterej Pancerni…”

- dla Wojewody i 20 osobowej delegacji

-  na  prośbę  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  17.  Listopada  2010  r.  uczestnicy 

sekcji   uświetnili  wieczór  autorski  Katarzyny  Zychli,  przygotowując 

interpretację wierszy autorki.

- 18.12. członkowie sekcji wystąpili  z programem poetyckim podczas wigilii  dla 

Emerytów i Rencistów w Restauracji Piastowska.

Ponad  to  sekcja  wzięła  udział  w  Warsztatach  Teatralnych  przeprowadzonych 

przez Teatrzyk Do Pewnego Stopnia Kukiełkowy – państwo Mariolę i Marcina Ryl-

Krystianowskich oraz 10. listopada 2010 r.   członkowie grupy starszej wraz z 

częścią sekcji teatralnej dla dorosłych wzięli udział w wycieczce do Wrocławia do 



Teatru Polskiego na spektakl „Sen nocy letniej”. Kolejne zajęcia poświęcono na 

szczegółową analizę obejrzanej adaptacji scenicznej.

Od  września  do  grudnia  2010  członkowie  sekcji  skupili  się  na  realizacji 

scenicznej,  odpowiednio:  „Kaszalota” Marty  Guśniowskiej  oraz  „Chorego  z 

urojenia” Moliera.  Trwają  próby  aktorskie  do  obu  tych  spektakli,  których 

premiera  przewidziana  jest  w  drugiej  połowie  maja  2011  roku.  Zaplanowano 

również udział grupy młodszej w konkursie teatralnym Pro Arte 2011.

Na potrzeby sekcji zakupiono radiomagnetofon.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Koordynatorem  jest  pani  Małgorzata  Hubica.  Uniwersytet  zrzesza  170 

słuchaczy. 

W  ramach  swojej  działalności  na  Uniwersytecie  prowadzone  są  następujące 

zajęcia:  gimnastyczne,  informatyka,  regionalistyka,  języki  obce.  Zajęcia 

przeplatane  są  imprezami  kulturalnymi  zorganizowanymi  dla  słuchaczy  UTW 

takimi jak:

- walentynkowa zabawia taneczna w Restauracji „Tropik” 

- wycieczka do Palmiarni i Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze na spektakl pt.”  

Trzy

  siostry” 

- wycieczka (Żagań - Nochten – Bloischdorf – (Muzeum Łużyckie) – Kromlau (Park

  rododendronów) – Bad Muskau (Park Mużakowski)- Żagań) oraz grill na

  niemieckiej stronie

- „Wieczór poezji” członków Zarządu UTW - promocjia tomików poezji

   i wystawie prac plastycznych grupy artystycznej słuchaczy

- uroczyste zakończeniu roku akademickiego 2009/2010 UTW w plenerze Hotelu

  Willa Park 

 - wycieczka do Rokitna – Paradyża- Międzyrzecza 



Od października 2010 r.  zaczyna się rok akademicki  2010/2011 Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. W siedzibie UTW przy ulicy Jana Pawła II 7 prowadzone są 

dyżury we wtorki i piątki w godz.: 10:00 – 14:00

Od  nowego  roku  akademickiego  2010/2011  zostały  zorganizowane  przede 
wszystkim:

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011

5 października 2010 r. w Sali  Kurlandzkiej Pałacu Książęcego odbyła się 
uroczysta  Inauguracja  roku  akademickiego  2010/2011  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Żaganiu.

W  spotkaniu  udział  wzięli  Burmistrz  Miasta  Żagań  Sławomir  Kowal, 
Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Mirski, zaproszeni goście oraz seniorzy i 
słuchacze UTW.

Uroczystość rozpoczęła Przewodnicząca UTW Franciszka Teoludzka – autorskim 
wierszem, po czym odśpiewano Gaudeamuss. 

Dyrektor Centrum Kultury Anna Mrowińska obwieściła  wszystkim obecnym, że 
4  października  b.r.  podczas  uroczystej  inauguracji  XII  Lubuskiego  Tygodnia 
Seniora  w  Filharmonii  Zielonogórskiej  –  wiceprzewodnicząca  żagańskiego 
Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  Stanisława  Szczepanik  odebrała  pierwszą 
nagrodę  w  konkursie  literackim  pod  hasłem  „Moja  aktywna  jesień  życia”, 
zorganizowanym  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Lubuskiego. 
Burmistrz  Miasta  złożył  laureatce  gratulacje  oraz  wręczył  dyplom ,  upominek 
oraz bukiet kwiatów.

Podczas spotkania Burmistrz Sławomir Kowal złożył wszystkim obecnym seniorom 
najlepsze życzenia na nowy, szósty z kolei, rok UTW, wręczył prezent w postaci 
kroniki i pióra na ręce przewodniczącej oraz listy gratulacyjne członkom Zarządu 
UTW. 

W  części  artystycznej  Pani  Teoludzka  odczytała  autorskie,  nowopowstałe 
wiersze,  wystąpił   zespół  „Pod Różą”  oraz dzieci  i  młodzież z sekcji  wokalnej 
Szkoły Talentów działającej przy Centrum Kultury. 

Po części oficjalnej wszyscy obecni udali się na smaczny, słodki poczęstunek. Nie 
zabrakło  również  niespodzianki  –  Burmistrz  przygotował  wspaniały  tort  w 



kształcie książki z sześcioma płonącymi świeczkami. 

PRELEKCJA  DLA  SŁUCHACZY  UTW  W  KOMENDZIE  POWIATOWEJ 
POLICJI W ŻAGANIU

W Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu odbyło się spotkanie (1.12.2010) 
ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czasie prelekcji seniorzy 
dowiedzieli  się,  jak  ustrzec  się   oszustwa.  Zajęcia  były  elementem 
Wojewódzkiego Programu Działań Profilaktycznych pn. „Seniorze! Nie daj się 
oszukać”.

Uczestnicy  spotkania  obejrzeli  film  edukacyjny  przestrzegający 
przez  kradzieżami  mieszkaniowymi,  poznali  najczęstsze  metody  działania 
oszustów                         i sposoby zabezpieczenia mieszkania przed kradzieżami.  
Zostały również omówione zasady, w jaki sposób reagować na sytuacje budzące 
niepokój i gdzie szukać pomocy.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymali również ulotki „ABC 
Bezpiecznego  Seniora”,  których  wydruk  został  sfinansowany  przez 
Stowarzyszenie „Wspólnie Bezpieczniej” w Żaganiu.

    WIGILIJNY WIECZÓR NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

16 grudnia 2010 r. w Restauracji „Piastowska” odbył się Wieczór Wigilijny 
Żagańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

W uroczystości wzięło udział blisko 140 osób, w tym słuchacze Uniwersytetu i 

wielu  znamienitych  gości,  m.in.  Burmistrz  Miasta  Żagań  Sławomir  Kowal, 

Przewodniczący  Rady  Miasta  Żagań  Daniel  Marchewka,  Prezes  ZNP  Zofia 

Zawadzka, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Tadeusz Wołoszyn, dyrektorzy 

szkół i placówek kultury, prezesi żagańskich spółek, żagańscy radni, lektorzy oraz 

wielu innych gości. Uroczystość rozpoczęła Anna Mrowińska Dyrektor Centrum 

Kultury  w  Żaganiu  przekazując  wszystkim  najlepsze  życzenia,  po  czym 

Przewodnicząca Zarządu Franciszka Teoludzka przywitała  obecnych autorskim 



wierszem.  Po  błogosławieństwie  i  wspólnej  modlitwie  –  wszyscy  podzielili  się 

opłatkiem.               

    I rozpoczęła się wigilijna uczta przy stołach zastawionych postnymi potrawami. 

W nastrój  zbliżających się  Świąt  Bożego Narodzenia  wprowadziły  wszystkich 
kolędy                    i pastorałki, zaprezentowane przez uczniów Zespołu Szkół nr 1  
w Żaganiu wraz                               z opiekunami: p. Magdaleną Dziedzic-
Kolasińską i Ks. Tomaszem Dobrowolskim oraz przygotowane przez  Zespół „Pod 
Różą”…

             Na specjalną uwagę zasługuje Pani Stanisława Szczepanik, która w 
poniedziałek  4  października  2010  r.  w  Filharmonii  Zielonogórskiej  podczas 
inauguracji  XII  Lubuskiego  Tygodnia  Seniora  pod  patronatem  Marszałka 
Województwa Lubuskiego,  otrzymała  tytuł  laureata i  I nagrodę za jeden ze 
swoich wierszy w konkursie literackim i  malarskim pod hasłem „Moja aktywna 
jesień  życia”.  W  uroczystości  wzięli  udział  m.in.  Burmistrz  Miasta  Żagań 
Sławomir Kowal, Dyrektor Centrum Kultury w Żaganiu Anna Mrowińska, Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej Izabella Gaweł. 


