
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY W ŻA-

GANIU ZA 2011 ROKU.

Centrum Kultury w 2011 roku swoją pracę opierało głównie na kontynuacji 
działań  edukacyjno-  kulturalnych  zapoczątkowanych  w  2009  roku  .  Wówczas 
naszym priorytetem było stworzenie  rocznego  „Kulturalnego Kalendarza” jako 
niezbędnika  każdego  kulturalnego  Żaganianina.  Pomysł  okazał  się  sukcesem, 
stworzył fundament kulturalnych działań w naszym mieście dał przejrzystość jak 
i  pozwolił  na włączenie  do naszych przedsięwzięć innych instytucji  w mieście, 
które mogły wraz z nami realizować i promować  własną markę.

I  tak   nowy  rok  przywitaliśmy  styczniowym   Żagańskim  Kolędowaniem, 
które  pomogło  nam  przygotować   Stowarzyszenie  Przyjaciół  Żagania,  Klub  11 
Lubuskiej   Dywizji   Kawalerii  Pancernej,  Stowarzyszenie  Rodzina  Wojskowa  . 
Śpiew tradycyjnych kolęd rozbrzmiewa jeszcze dziś w naszych sercach .

A  serca  mieszkańcy  mają  gorące  bo  mimo   zimowej  aury  „wiatrów 
niespokojnych" sympatycy kultury,  spędzili   z nami  walentynkowy wieczór na 
koncercie  Ani Wyszkoni .  Po raz kolejny udowodniliśmy, że Żagań potrafi się 
dobrze bawić. Głośno zadane pytanie przez fanów „Czy ten Pan i Pani..." rozwiało 
wszystkie wątpliwości, że jeśli kochać to tylko w Żaganiu.

Miesiąc  marzec  tradycyjnie  upływa  w  Żaganiu  pod  hasłem  Wielkiej 
ucieczki. Centrum Kultury postanowiło dołączyć się do tak świetnie promującej 
imprezy  nasze  miasto  –  postawiliśmy  na  konkursy  filmowe  bez  ograniczenia 
związane z tą tematyką. Jak się okazało w naszym mieście jest wielu sympatyków 
filmów zarówno za jak i przed kamerą.

Dużo  więcej  sympatyków  ma   taniec  -  V  Mistrzostwa  Tańca  Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz Prezentacje Twórczości 
Tanecznej  Przedszkolaków  w  różnych  formach  tańcach  o  Puchar  Burmistrza 
Miasta Żagań pod hasłem: „ To Proste Tańcz !”,   okazał się tradycyjnie imprezą 
bezkonkurencyjną  w tym roku uświetniliśmy imprezę   dodając  jej   charakter 
warsztatowy,  zajęcia  z  Panem  Arturem  Cieciórski,  tancerzem,  zwycięzcą  II 
edycji programu You Can Dance był strzałem w dziesiątkę, to doświadczenie na 
długo zostanie w pamięci utalentowanej żagańskiej młodzieży.

W pierwszym półroczu  największą  imprezą była Żagańska majówka, która 
minęła  pod  hasłem:  „Żagańskiego  Kalejdoskopu  Talentów”,  podczas  imprezy 
prezentowała  się  młodzież,  która  przez  pół  roku  zmagała  się  w  konkursach  i 



turniejach  Żagańskiej   Kuźni  Talentów.  „Kuźnia”,  to  nowy  pomysł  CK  na 
wypromowanie  ludzi  utalentowanych  w  naszym  mieście  .  Nie  zabrakło  też 
występów   mega  czołówki  polskich  DJ:  WET FINGERS,  DJ  NEEVALD &  DJ 
BARTES oraz zespołu  PECTUS.

W  czerwcu  Centrum  Kultury  zaproponowało  mieszkańcom  odświeżenie 
słowiańskich tradycji związanych z obchodami Nocy Świętojańskiej, na powitanie 
lata. Muzyka ludowa i spotkanie z twórcami ludowymi były swego rodzaju podróżą 
w czasie , a Bulwar nad Bobrem, świetnym  miejscem do tego rodzaju imprez 
plenerowych.
Żagański lipiec słynie z cyklu niedzielnych koncertów pod hasłem „Offroadowe i 
muzyczne podróże”(3. 10. 17 i 24 lipca br.)
Niewątpliwą atrakcją dla mieszkańców jest wspólne grillowanie pn. V Mistrzostwa 
Żagania w grillowaniu (10.09.br.)
Niestety największą popularnością cieszy się największa impreza plenerowa pn. 
„Żagański Jarmark św. Michała” i nie ma co się dziwić, ponieważ artyści w tym 
roku koncertujący;  TSA, KORA czy GOLEC UORKIESTRA ściągnęli  najwięcej 
ludzi z miasta i okolic.
Ciekawą imprezą tematyczną okazał się bal w Moulin Rouge, czyli Żagańska Noc 
Rozrywkowa.  Dostarczyliśmy  uczestnikom  balu  niezapomnianych  wrażeń, 
ponieważ w tą jedną noc można było zobaczyć pokazy iluzjonisty i tancerek z 
Moulin Rouge,  a  także można było  uwiecznić  się na rysunku wykonanym przez 
słynnego karykaturzystę Tomasza Brodę albo można było pojeździć unikatowym 
Fordem z 1930 roku.
Dla najmłodszych naszych mieszkańców przygotowaliśmy „Przyjazd Mikołaja do 
Żagania”.
Mikołajów przybyło dwóch wraz z Panią Mikołajowa i chmarą małych Mikolajków- 
tancerzy. Całe to wesołe towarzystwo odwiedziło  szkoły, prezentowało pokazy 
taneczne  i  rozdawało  słodkie  upominki.  Także  koniec  roku  upłynął  mile  i 
sympatycznie  dla  pozostałych mieszkańców,  których zaprosiliśmy do udziału  w 
spotkaniu wigilijnym. (18.12.2011) 
    Oprócz  tych   kluczowych  imprez  kulturalnych  CK  zorganizowało  i 
przeprowadziło 86. imprez  w tym: 10 imprez plenerowych , 13 koncertów, 29 
konkursów/turniejów  ,  9  teatrów/kabaretów,  6  spotkań  warsztatowych,  20 
spotkań/wystaw. W spotkaniach uczestniczyło ok. 45 tyś. mieszkańców.

Nową atrakcją  w  naszej tegorocznej ofercie były wycieczki turystyczne 
dla  „  Dużych  i  małych  ciekawych  świata”,  które  cieszyły  się  ogromnym 



zainteresowaniem   z  pewnością  dlatego,  że  były  nieodpłatne  i  dodatkowo 
pozwalały odkryć nieznane dla wszystkich szlaki i miejsca.

Ważnym  zadaniem  dla  Centrum  Kultury  było  również   nawiązanie 
współpracy  z  animatorami  kulturalnymi  spoza  naszych  granic.  Owocem naszej 
pracy okazała  się  realizacja  projektu  „Transgraniczne  spotkania  z  Mikołajem” 
przy udziale partnera projektowego miasta Forst. Pomysł był  współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego  Współpracy  Transgranicznej  Polska  (Województwo  Lubuskie)  – 
Brandenburgia  2007-2013,  Fundusz  Małych  Projektów  i  Projekty  Sieciowe 
Euroregionu „ Sprewa – Nysa - Bóbr” oraz budżetu państwa” z hasłem programu:

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
Zgodnie  z  założeniami  zintegrowano  dzieci  pomimo  barier  językowych  i 
kulturowych. Projekt posiadał walory edukacyjno-poznawcze i budził w młodych 
ludziach  pasje,  kierunkujące  na  dalsze  zdobywanie  wiedzy.  Nowo  zawiązane 
znajomości  zaowocują  w  kolejnych  spotkaniach,  ponieważ  transgraniczne 
działanie realizowane w polsko - niemieckim obszarze wsparcia pogłębia wiedzę o 
krajach sąsiadujących oraz ich dorobku kulturalnym. Impreza miała miejsce w 
styczniu 2011 roku.

Natomiast w  maju br. CK  nawiązało współpracę z sąsiadami ze wschodu, 
grupą choreograficzną „Jabłuńka"   z  Ukrainy   pod  kierownictwem Volodymira 
Hudov i Natalii Gudov,  zorganizowało   warsztaty taneczne  grupy „Jabłuńka" z 
Sekcją tańca i Sekcją Brazylijskiej Szkoły Walki i Tańca „Capoeirą” ze Szkoły 
Talentów  Centrum  Kultury  oraz  dodatkowo  występy  dla  mieszkańców. 
Kontynuacją  współpracy  w  ramach  oferty  letniej  dla  działających  w  Szkole 
Talentów  był tygodniowy wyjazd na warsztaty na Ukrainę. Taneczna przygoda 
odbyła  się  w  sierpniu  ,  żywimy  nadziej,  iż  to  początek  naszych  kulturalnych 
wypraw .

Do promocji Miasta Żagań i działań kulturalnych zawsze włącza się Szkoła 
Talentów ze swoimi 13. sekcjami.

Każda z sekcji  pozwala na rozwijanie pasji w ramach cotygodniowych zajęć oraz 
poza nimi.

Sekcja Astronomiczna prowadzona przez Jacka Patkę;

-  zainicjowała  i  opracowała   Astro-kalendarz  2011,  promujący  wiedzę 
astronomiczną i związki Żagania z astronomią oraz Johannesem Keplerem.



- nawiązała współpracę z miłośnikami astronomii  w Niemczech podczas wycieczki 
do m. Krauschwitz    (4.02.br.)

-  przeprowadziła  obserwacje  astronomiczne  i   zabawy  tematyczne  wspólnie  z 
harcerzami Żagańskiego Hufca.

- brała udział w międzynarodowym projekcie społecznościowym  Globe at Night 
promującym  ochronę  środowiska  i  wiedzę  astronomiczną  w   otaczającym nas 
świecie.

-  nawiązała   współpracę  z  firmą  „Planeta  Oczu”  z  Zielonej  Góry,  która 
zaowocowała pomocą w organizacji Kepleriady’ 2011.

-  podczas tegorocznej imprezy plenerowej pn.”Żagański  kalejdoskop talentów” 
(30.04.br.) prezentowała swój   sprzęt oraz swoją działalność .

- zorganizowała spotkanie z zawodowym astronomem dr. Szymonem Kozłowskim, 
który przybliżył   zawód astronoma, wymagania związane z jego wykonywaniem 
oraz perspektywy rozwoju zawodowego tej grupy naukowców. Szymon Kozłowski 
opowiedział  o wyjazdach do Chile i  Australii  w ramach największego polskiego 
projektu  OGLE,  zajmującego  się  badaniem  słabych  obiektów  w  kosmosie  i 
wykrywaniem planet poza słonecznych.

-przygotowała  i  przeprowadziła   „Rajd Szlakiem Keplera”,  pokazy  nieba  oraz 
warsztaty  praktycznej  astronomii  dla  mieszkańców i  gości  w  ramach  imprezy 
„Kepleriada 2011”

-  uczestniczyła  w  imprezie  pn.  „Noc  w  Muzeum”  wystawiając  stanowisko 
obserwacyjne oraz warsztat zegarów słonecznych.

-część osób z sekcji brała udział w sierpniowych warsztatach  WorkSchop2011 
prowadzonych  przez  Uniwersytet  Warszawski  dla  pracowników  naukowych  i 
studentów  astronomii  Uniwersytetu  Zielonogórskiego.  W  ramach  spotkań 
pokazano  techniki  pracy  astronomów  w  zakresie  przetwarzania  obrazów 
uzyskiwanych  w  największych  obserwatoriach  świata  oraz  przez  teleskopy 
kosmiczne. W ramach ćwiczeń praktycznych prowadzono pomiary fotometryczne 
gwiazd.

-  z  okazji  rocznicy  śmierci  Johannesa  Keplera  przeprowadzaiła  konferencję 
popularno-naukowa, w ramach której słuchacze przygotowali referaty popularne, 
odbyła  się  prezentacja  filmów  astronomicznych  oraz  wystawa  prac  Sekcji, 



meteorytów,  sieci  komputerowej  Einstein-Boinc,  zapoznała  uczestników 
konferencji z działalnością Sekcji i ofertą przygotowaną przez Centrum Kultury 
dla mieszkańców. 

-spopularyzowała warsztaty astronomiczne przygotowane przez Centrum 
Astronomii w Zielonej Górze. Na ich podstawie przygotowała warsztaty dla 
młodzieży szkół do przeprowadzenia poszukiwania planet pozastołecznych w 
ramach projektu międzynarodowego Poszukiwacze Planet. 

- jesienią przeprowadziła  wspólnie ze szkołami i mieszkańcami akcję badania 
zanieczyszczenia nieba miejskim światłem pod egidą międzynarodowego projektu 
Globe at Night. 

-opracowała projekt Astro-kalendarza 2012 promującego wiedzę astronomiczną 
i związki Żagania z astronomią, oraz Johannesem Keplerem. Wydanie kalendarza 
planowane jest na styczeń 2012r. 

-zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie na popularyzację wiedzy 
astronomicznej pt. „A jednak się kręci”. Konkurs prowadzony był przez 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne 
z okazji Roku Heweliusza 2011. 
-przeprowadziła lokalnie obserwacje  zaćmienia Księżyca  w dniu 10.12.br.  oraz 
zdalne obserwacje w obserwatoriach w Chile,  Kanadzie i  USA.  Zorganizowano 
akcję  popularyzującą  ww.  zjawiska  astronomiczne.  Przeprowadzono  transmisję 
zjawiska przez Internet.

-opracowała  znak rozpoznawczy sekcji w postaci koszulki dla członków sekcji.

Ponadto w ramach przedsięwzięć specjalistycznych związanych z obszarem 
zainteresowań członków sekcji:

-nawiązano współpracę z miłośnikiem astronomii i jednocześnie astro-fotografem 
Krzysztofem Kołłątajem z Zielonej Góry, który przeprowadził  warsztaty astro-
fotograficzne.

-uczestnicy zajęć brali udział w regularnych obserwacjach nieba, poprzez  które 
doskonalili  nabyte  wcześniej  umiejętności  w  zakresie  wykorzystania  sprzętu 
obserwacyjnego.  Głównym  celem  tych  zajęć  było  wprowadzenie  umiejętności 
wykonywania prac astrometrycznych. Z zajęć pozostały dzienniki obserwacji.

- włączono sekcję do projektu obserwacji radioastronomicznych organizowanych 
przez międzynarodowy projekt z polskim udziałem EUHOU.

- w ramach popularyzacji wiedzy astronomicznej członkowie sekcji uczestniczyli 



w  rozbudowie  bazy  wiedzy  „Encyklopedii  Astronomicznej  Celestia”  na  bazie 
projektu  Wiki.  Opanowali  mechanizmy  obowiązujące  w  tego  typu  projektach 
społecznościowych i rozwinęli bazę informatyczną sekcji.

-  przyłączono zasoby  sekcji do projektu  Einstein w ramach ogólnoświatowego 
projektu informatycznego przetwarzania rozproszonego BOINC. W ramach tego 
szczególnego  projektu  systemy  informatyczne  prowadzą  analizę  danych 
mających na celu wykrywanie pulsarów.

-  przyswojono wiedzę o prawach grawitacji oraz obliczeniach, a także poznano 
praktycznie  rozwiązywanie  problemów  astrofizycznych  z  wykorzystaniem 
matematyki, maszyn liczących – z zastosowaniem praw Keplera i innych.

-przygotowano proste  przyrządy astrometryczne,  wykonano nimi pomiary oraz 
poznano zasady działania przyrządów do mierzenia stosowanych w astronomii.

-przeprowadzono  obserwacje  zaćmienia  Słońca  oraz  zdalne  obserwacje 
zaćmienia  Księżyca.  Zorganizowano  akcję  popularyzującą  ww.  zjawiska 
astronomiczne oraz ich obserwację. Przeprowadzono  transmisję  zjawisk przez 
Internet.

-opanowano umiejętności wykonywania oceny jasności obiektów astronomicznych 
(skalę jasności magnitudo i jej uwarunkowania matematyczno-fizyczne).

-opanowano podstawy  astrofotografii  z wykorzystaniem kamer cyfrowych CCD 
oraz  wykonano  własnoręcznie  kamerę  do  wykonywania  zdjęć  astronomicznych 
planet  metodą  avikowania  oraz  Księżyca  metodą  mozaiki.  Słuchacze  poznali  i 
stosowali  podstawy  przetwarzania  obrazów  cyfrowych  w  oparciu  o  popularne 
oprogramowanie  stosowane  w  astronomii  profesjonalnej  i  amatorskiej  oraz 
wykorzystywali komparator w wykrywaniu słabych obiektów układu słonecznego, a 
także  poznali  oprogramowanie  do  satckowywania  dużej  ilości  klatek  obrazu 
obiektów astronomicznych.

-  pozyskano  od  Profesora Leońskiego  zbiory  wydawnictw popularnonaukowych 
polskich  i  zagranicznych  w  celu  rozbudowywania  Biblioteki  wiedzy 
astronomicznej sekcji.  Otrzymano  również  część  wyposażenia  do  teleskopu 
astronomicznego zwiększając tym samym możliwości obserwacyjne posiadanego 
sprzętu.

-rozbudowano bazę informatyczną sekcji o kolejne egzemplarze komputerów i 
urządzenia sieci bezprzewodowej WiFi niezbędnych do działań edukacyjnych i 



badawczych. Komputery sekcji pracują w ramach projektu Einstein poszukując 
pozostałości ewolucyjnych gwiazd w postaci pulsarów. 
-w ramach Jarmarku Michała zorganizowano polowe obserwatorium 
astronomiczne, które działało przez trzy dni jarmarku do późnych godzin 
wieczornych. W ramach niego udostępniono sprzęt do obserwacji 
astronomicznych w dzień i w nocy oraz przeprowadzono transmisje obrazu Słońca 
z obserwatorium Słońca Solaris w Opolu. 

-zgłoszono akces uczestnictwa w projekcie prowadzonym przez Centrum Nauki 
Kopernik pod nazwą Klub Odkrywcy.

-przedsięwzięcie  stałe  realizowane  poza  programem  zajęć,  to  wprowadzanie 
bieżących  informacji  na  stronę  internetową  pod  adresem 
http://astronomia.zagan.pl,  w  ramach  której  promowana  jest  wiedza 
astronomiczna,  prowadzone  są  konkursy  astronomiczne,  promowana  jest 
działalność  Sekcji  Astronomicznej  oraz  wydarzeń  organizowanych  przez 
Centrum Kultury w mieście, nawiązywana jest współpraca z miłośnikami astronomii 
w kraju i za granicą oraz sekcjami i kołami astronomicznymi w innych miastach 
Polski.  Prowadzona jest tez promocja idei przywrócenia w Żaganiu działalności 
Obserwatorium  Astronomicznego,  które  już  stało  się  zalążkiem  Lubuskiej 
AstroBazy  z inicjatywy  Instytutu Astronomii UZ w Zielonej Górze, Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Sekcji Astronomicznej.

Sekcja Plastyczna, prowadzi ją Roksana Broda.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla dwóch grup wiekowych: starszej  i młod-
szej. Do grupy młodszej uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie 
szkół podstawowych, zaś do starszej gimnazjaliści, licealiści i dorośli.
W grupie młodszej, uczestnicy mieli okazję pracować w różnych technikach:
– malarskiej: farby plakatowe, tempery, suche pastele;
– rysunkowej: pastele olejne, kredki „Bambino”, kredki ołówkowe, mazaki;
– kwiaty z bibuły i liści,
– batik,
– konstrukcje przestrzenne z papieru i bibuły,
– kosze z gazet,
- malarstwo na szkle,
- masa solna,
- collage.
Tematyka prac tej grupy miała za zadanie pobudzić wyobraźnię („Żagań w przy-
szłości”, „Co motyl widział w trawie”, itp.), pogłębiać nabytą cierpliwość, dbałości o 
szczegóły i estetykę, a także nauczenie pracy na dużych formatach i rysowaniu z 
natury, wyjścia w plener i pierwsze próby zmierzenia się z martwą naturą.



Grupa starsza skupiała się na studium martwej natury technikami malarskimi i 
technikami rysunkowymi. Od treningu podstaw kompozycji po ćwiczenie umiejęt-
ności obserwacji światłocienia, walorów barw, mieszania farb, by uzyskać oczeki-
wany kolor.
Obie grupy uczestniczyły w zajęciach plenerowych w parku Pałacu Książęcego, 
podczas
których każdy uczestnik wykonał co najmniej trzy szkice pejzażu w formacie A3. 
W grupie młodszej na podstawie szkiców powstały barwne prace w większych for-
matach.
Prace uczestników obu grup zostały wysłane na dwa ogólnopolskie konkursy pt. 
„Dziecko i pies” oraz „Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość”, a 
także na międzynarodowy konkurs „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” oraz na 
Ogólnopolski Konkurs pt.: „ W krainie mrozu i śniegu”.
Cykl zajęć zakończyła wystawa prac uczestników, której wernisaż miał miejsce 7. 
czerwca br. w Pałacu Książęcym. Na wystawie zostało wyeksponowanych ponad 
sześćdziesiąt prac dwudziestu kilku uczestników  oraz prezentacja multimedialna 
z fotografiami prac, które uczniowie zabrali do domu  lub tych, które zostały wy-
słane na konkursy.

Sekcja  Szermierki  historycznej w  czasie  swej  działalności  ,  brała  udział  w 
następujących przedsięwzięciach:

10  lutego  br.  w  Kożuchowie  podczas   imprezy  integracyjnej  dla  dzieci 
niepełnosprawnych,

30 kwietnia br. dała pokaz na majówce w Żaganiu,

21 maja br. w Kożuchowie brała udział w turnieju rycerskim,

3. czerwca dała pokaz na Dniu Dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 5w Żaganiu,

11. czerwca brała udział w turnieju łuczniczym na zamku Grodziec,

17-19. czerwca – udział w imprezie szermierczej „Zajazd na Starą Kopernię” – 
integrującej bractwa rycerskie południowej i zachodniej Polski,

26. czerwca Lubań – udział w ogólnopolskim turnieju łuczniczym.

Przez ostatnie kilka miesięcy Sekcja Szermierki Historycznej prowadzona przez 
Wojciecha Furtaka intensywnie współpracowała z Sekcją Teatralną dla dorosłych 
w przygotowaniu przedstawienia  pt. „Zemsta” Aleksandra Fredry.

27-28. sierpnia przygotowała i przeprowadziła I Ogólnopolski Turniej Łuczniczy 
„ O ZŁOTY MASZKARON”



17.  listopada przeprowadziła  prelekcję połączoną z pokazem broni  w Miejskim 
Przedszkolu nr 6 w Żaganiu.

Sekcja Teatralna dla dzieci i młodzieży prowadzona jest przez Wiolettę Sta-
churę.
Uczestnicy na zajęciach poznawali zasady  ruchu scenicznego, doskonalili aparat 
mowy, wykonywali ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, przygotowywali improwiza-
cje oraz etiudy (w tym - do muzyki).
Członkowie grup teatralnych wybrali teksty do realizacji scenicznej, odpowiednio:
„Kaszalota” Marty Guśniowskiej oraz „Chorego z urojenia” Moliera.
Grupa młodsza z przedstawieniem „ Kaszalot” wzięła udział w eliminacjach powia-
towych Lubuskiej Gali  Teatralnej w Iłowej (06.05.br.) i  zakwalifikowała się do 
Prezentacji Wojewódzkich w Świebodzinie (25.05.br.), co dla początkującej gru-
py stanowiło znaczące osiągnięcie.
Spektakl prezentowano jeszcze w ramach „Wieczoru Baśni” (wraz z zespołem te-
atralnym z PG nr 1 w Żaganiu) oraz  podczas imprezy „Żagański Kalejdoskop Ta-
lentów” w dniu 30. kwietnia br. również tego dnia na scenie:
-grupa starsza przedstawiła fragmenty „Chorego z urojenia” jako zapowiedź peł-
nego przedstawienia zaplanowanego na wrzesień, a także zaprezentowali się re-
cytatorzy.
Ponadto dwie dziewczynki recytowały utwory poetyckie na Miejskim Dniu Dziecka 
w ZS nr 1 w Żaganiu.
Pięcioro uczestników z grupy młodszej i dwoje z grupy starszej wzięło udział w 
Konkursie Recytatorskim Żagańskiej Kuźni Talentów. Teresa Klimowicz, Kaja Mu-
szyńska, Aleksandra Kaleta otrzymały tytuł laureata, a Wojciech Sokołowski i Ka-
rolina Semkło – wyróżnienia.
Dwoje uczestników z grupy starszej wzięło udział w Prezentacjach Powiatowych 
59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla dorosłych w Iłowej. Karolina 
Semkło otrzymała nominację do etapu wojewódzkiego.
Oprócz tego członkowie sekcji przygotowali we współpracy z uczniami PG nr 1 w 
Żaganiu, program poetycko-muzyczny „Przechodniu przerwij marsz swój” z okazji 
71. Rocznicy rozpoczęcia deportacji Polaków  na Sybir.(15.02.br.)
19.03.br. uczestnicy sekcji brali udział w sześciogodzinnych warsztatach teatral-
nych poprowadzonych przez instruktora RCAK w Zielonej Górze – Tomasza Sie-
mińskiego.
Od września br. sekcję prowadzi Ewa Kopczyńska. Zajęcia  odbywają się w 
dwóch grupach wiekowych; młodszej i starszej. Uczestnicy na  zajęciach poznali 
zasady recytacji tekstu, ćwiczenia dykcji i impostacji. Następnie doskonalili pra-
cę nad tekstem poprzez teatralne czytanie tekstów dramatycznych, pracowali 
nad ekspresją i techniką sceniczną. Ćwiczyli aparat artykulacyjny poprzez ćwi-
czenia oddechowe i fonacyjne ze zmienną dynamiką, tempem i wysokością głosu.



Grupa młodsza przygotowuje spektakl pt.  „ Bajka o Kopciuszku, czyli  jak to z 
wdzięcznością  było” Liliany Bardijewskiej, a grupa starsza dwie wersje spektaklu 
pt.” Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka, jedną zgodną z oryginalnym tekstem, a 
drugą według własnego pomysłu.
Ponadto sekcja zaprezentowała się podczas:
- imprezy plenerowej pn.” Jarmark św. Michała” (18.09.br.)
- obchodów „Żagańskiego Tygodnia Seniora” (15.10.br.)
- spotkania wigilijnego dla Oddziału Żagańskiego – PZERiI (17.12.br.) oraz uczest-
niczyli w Teatrze Iluzji w Miejskiej Bibliotece Publicznej (9.12.br.)

Sekcja muzyczna wokalno-instrumentalna prowadzona przez Wojciecha Furtaka 
do kwietnia 2011 roku,  skupiała 10 osób i uczestniczyła:

25.02.br. w eliminacjach do konkursu „Rozdźwięki 2011” w Iłowej

25.03.br. w eliminacjach konkursu „Wygraj Sukces” w Zielonej Górze

26.03.br.  w warsztatach wokalnych  z Magdaleną Ptaszyńską

27.03.br.   w finale konkursu „Rozdźwięki  2011”  w Nowej Soli,   tytuł  laureata 
otrzymała Zuzanna Jurkiewicz, a wyróżnienie Martyna Magda.

Sekcja  muzyczno-instrumentalna od  kwietnia  prowadzona  przez  Dariusz 
Kabacińskiego,  której  uczestnikami  są  członkowie  zespołu  muzycznego, 
zaprezentowała  po  raz  pierwszy  swoje  możliwości  na  festynie  –  imprezie 
plenerowej pn.”Żagański Kalejdoskop Talentów” w dniu 30.05.2011r. oraz została 
zakwalifikowana  do  II  konkursu  „ŻARWOOCK”  w   Żarach  03.06.br.,  gdzie 
promowała Żagań.

Natomiast  Sekcję muzyczno-wokalną od kwietnia prowadzi Maja Ziobrowska . 
Do sekcji należą przede wszystkim soliści w wieku szkolnym. Priorytetem w pracy 
z nimi jest odpowiednie ustawienie aparatu głosowego i poznanie przez nich zasad 
prawidłowego oddychania.

Pierwszy popis  członków Sekcji  można było  zobaczyć 30 kwietnia  br.  podczas 
Żagańskiego Kalejdoskopu Talentów  i kolejne:
18.05.2011r. Zuzanna Jurkiewicz oraz Michał Kasprzak brali udział w Konkursie 
„Piosenka  budzi  się  wiosną”,  organizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  w 
Siecieborzycach.  Zuzanna  utworem  „Żyj  do  przodu”,  zdobywa  wyróżnienie  w 
młodszej grupie.
01.06.br. kilkoro członków Sekcji występuje podczas obchodów  Miejskiego Dnia 



Dziecka, organizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Żaganiu.

14.06.br.  Koncert  sekcji  dla  rodziców dzieci  uczęszczających na zajęcia  oraz 
wszystkich sympatyków  i zaproszonych gości.

27.06.br.  Solistki  Sekcji  Wokalnej  wystąpiły  podczas  zakończenia  roku 
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

18.09.br. Prezentacja sekcji na Dużej Scenie podczas „Jarmarku św. Michała”

12.09.br. Występ dla seniorów na Pikniku z okazji Żagańskiego Tygodnia Seniora
13.10.br. Występ Zuzanny Jurkiewicz z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
16.12.br. Udział  Sekcji w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek im.
Kazimierza Szwarlika (eliminacje regionalne w Zielonej Górze- RCAK)
17.12.br. Występ podczas Spotkania wigilijnego dla Żagańskiego Oddziału Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
18.12.br. Występ podczas Spotkania wigilijnego dla Mieszkańców Miasta Żagań
Poza tym od stycznia br. pani Maja opiekuje się Zespołem „Senza Sordino”.  W 
pierwszym okresie należało do niego 5. członków, a działania były skierowane na 
naukę prowadzenia wielogłosu i przygotowanie utworów solowych.

19 i 25.02.2011r. dziewczęta należące do Zespołu dokonały w studio  Dariusza 
Kabacińskiego „MuzArte” nagrań,  wysłanych, jako zgłoszenia na Festiwal Piosenki 
lat  60'  i  70'  Anita  i  Maja  Ziobrowskie  zostały  zakwalifikowane  do  koncertu 
finałowego w Wyszkowie.

09.03.2011r. Zespół w składzie: Agnieszka Nowak, Krystyna Maciejewicz, Maja 
Ziobrowska  oprawił  muzycznie  pokaz  sukien  Salonu  Sukien  Ślubnych  i 
Wieczorowych „Princessa” w Żaganiu.

W dniu 12.03.br.  Zespół  wziął  udział  w koncercie Anity Ziobrowskiej  „Siedem 
zmysłów”, podczas którego każda z dziewcząt wykonała również utwór solowy.

31.03.2011r. Agnieszka Nowak oraz Krystyna Maciejewicz, , zdobyły wyróżnienia 
na Młodzieżowym Festiwalu Piosenki - Żagańskiej Kuźni Talentów.
Natomiast 23.06.2011r. prowadząca Sekcję reprezentowała Żagań na Festiwalu 
Piosenki Lat 60' i 70' „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”.

Kolejną Sekcję muzyczno-wokalną „Pod Różą” prowadzi Stanisława Szczepanik. 
Amatorski Zespół Artystyczny „Pod Różą” składa się z 16 osób.  W pierwszym 
półroczu bieżącego roku zespół osiągnął wiele sukcesów:



– III miejsce na V Festiwalu Piosenki Biesiadnej pod Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Lubuskiego, Czerwieńsk 2011 (15.05.)

– I  miejsce  na  I  Spotkaniu  ze  Współczesną  Kulturą  Ludową  SWOJSKIE 
GRANIE, Leśna 18.06.2011

– I  miejsce  na  VII  Przeglądzie  Zespołów  Śpiewaczych  w  Stypułowie 
(19.06.2011)

– Wyróżnienie na VI Przeglądzie Grup Śpiewaczych Seniorów (11.11.br.)

Ponadto  zespół promował miasto i gminę Żagań na;
-  Festynie Rodzinnym 26.06.br. w Drzonowie 
-  Festiwalu „Ziemia i pieśń” w Szprotawie (1-3.07.br.)
- imprezie organizowanej przez Ogrody działkowe w Szprotawie (9.09.br.) 
- V Mistrzostwach Żagania w grillowaniu (10.09.br.)
- Gminnych Dożynkach w Szprotawie (15.09.br.)
- 1. Żagańskim Festiwalu Folkloru (18.09.br.)
- Inauguracji Roku UTW (17.10. br.)
- promocji Tomiku wierszy Franciszki Teoludzkiej (09.12.br.)
- spotkaniu w bibliotece z Miodniczankami (13.12.br.)
- Spotkaniu wigilijnym UTW (19.12.br.)

Do niewątpliwych sukcesów należy wydanie i  promocja (11.02.2011)  pierwszego 
powojennego wydania na ziemiach zachodnich Śpiewnika pt. ”W piosence serca 
wiele”  autorstwa  Stanisławy  Szczepanik  i  Włodzimierza  Czernisza.  Podczas 
spotkania  promującego  śpiewnik,  Zespół  „Pod Różą”  wykonywał  piosenki,  które 
zostały w nim ujęte.

W pierwszym półroczu zakupiono garnitury dla członków zespołu.

Następną sekcją dla  dorosłych  jest Sekcja Teatralna, którą prowadzi Tomasz 
Siemion.  W  tym  roku  sekcja  przygotowała  spektakl  Aleksandra  Fredry  pt. 
„Zemsta”.  Premiera  odbyła  się  24  i  25.06.2011r.  i  cieszyła  się  ogromnym 
zainteresowaniem,  ponieważ  obejrzało  ją  250  osób.  Obecnie  pracuje  nad 
kolejnym  spektaklem  (  „Skąpiec”  Moliera  ),  którego  premiera  odbędzie  się 
tradycyjnie w czerwcu.

Najbardziej  liczną  sekcją  Szkoły  Talentów  jest  Sekcja  Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, która zrzesza w swoich szeregach 195 słuchaczy, z których 



ok. 177 czynnie uczestniczy w zajęciach. Koordynatorem UTW jest Małgorzata 
Hubica.
W tym półroczu zorganizowano następujące przedsięwzięcia:

W dniu 11 lutego br.  w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żaganiu 
przy ulicy Jana Pawła II 7 odbyło się spotkanie poświęcone promocji pierwszego 
śpiewnika autorstwa Stanisławy Szczepanik,  z muzyką Włodzimierza Czernisza 
pt.  „W piosence  serca  wiele”  oraz  otwarcie  wystawy  PORTRET  –  rysunek, 
czterech pań z grupy artystycznej działającej na UTW tj. Lucji Leszczewskiej, 
Elwiry  Pawłowicz,  Bożeny  Wawrzynowicz,  Danieli  Zajdel,  których  opiekunem i 
kierownikiem  jest  Grażyna  Kulej-Zwiernik.  Zaprezentowano  ponadto  prace  - 
rękodzieło Leokadii Araszewicz. Całą uroczystość poprowadził Donat Linkowski – 
redaktor  Radia  Zachód.  W  spotkaniu  wzięli  udział  m.in.  Wójt  Gminy  Żagań 
Tomasz Niesłuchowski, Prof. Kazimierz Miler – etnomuzykolog oraz wielu innych 
zaproszonych gości.
Po  części  uroczystej  kontynuowano  świętowanie  na  zorganizowanych 
Walentynkach przy muzyce w sali na parterze.
W dniu 8 marca br. odbyło się spotkanie dla emerytów i rencistów zrzeszonych w 
Oddziale  Żagańskim  -  Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów, 
Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  oraz  Uniwersytecie  Trzeciego  Wieku  w 
Żaganiu z  okazji  Dnia Kobiet.  W Uroczystości  wzięło  udział  blisko  200 osób. 
Atrakcjami spotkania był pokaz sukien ślubnych i wieczorowych oraz pokaz tańca 
przygotowany przez słuchaczy UTW biorących udział w zajęciach tanecznych pod 
kierownictwem  Franciszka Fedorowicza.

W dniach 6-7 maja br.  odbył się wyjazd do Częstochowy, w którym wzięły 
udział 44. osoby. Na wyjeździe, poza zwiedzaniem Jasnej Góry (m.in. skarbiec), 
udziałem  w  Apelu  Jasnogórskim,  zwiedzano  „Dolinę  Miłosierdzia”,  Kościół  św. 
Barbary,  Sanktuarium  Matki  Bożej  Gidelskiej,  Górę  św.  Anny.  Kierownikiem 
wycieczki była Stanisława Szczepanik.
W dniu 31 maja br. odbyła się wycieczka do Drzonowa i Ochli, w której wzięły 
udział 44. osoby. W programie wycieczki było:

- zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Wojskowego w Drzonowie,

- zwiedzanie z przewodnikiem Skansenu w Ochli,

- grill w skansenie. Kierownikiem wycieczki była Stanisława Szczepanik.



W dniu 20 czerwca br. odbyło się piesze zwiedzanie Żagania nowo wytyczonym 
szlakiem Keplera. Przewodnikiem był  Marian Świątek.
W dniach 21-22 czerwca br. odbyła się wycieczka do Pragi, w której wzięło udział  
40. osób. W pierwszy dzień, w drodze do Pragi zwiedzano m.in. miasto i Pałac 
Rudnice,  Pałac  Nelahozeves,  miasto  Melnik  i  Pałac  Lobkowiczów.  Drugi  dzień 
poświęcono na zwiedzanie Pragi z przewodnikiem praskim. Kierownikiem wycieczki 
był  Marian Świątek.
W dniu 27 czerwca 2011r. odbyło się uroczyste Zakończenie roku akademickiego 
2010/2011  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w  Restauracji  „Piastowska”.  W 
uroczystości  wzięli  udział  Burmistrz  Miasta  Żagań  –  Sławomir  Kowal, 
Przewodniczący  Rady  Miasta  Żagań  –  Daniel  Marchewka,  sponsorzy,  osoby 
współpracujące z żagańskim Uniwersytetem oraz lektorzy i oczywiście słuchacze.
Imprezę  rozpoczęła  Przewodnicząca  UTW  Franciszka  Teoludzka,  witając 
wszystkich obecnych oraz kierując słowo do słuchaczy, życząc udanych wakacji. 
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który wręczył na ręce Przewodniczącej 
świadectwo  z  czerwonym  paskiem  ukończenia  VI  Roku  UTW  z  wynikiem 
celującym, dla wszystkich słuchaczy. Ponadto Burmistrz wraz z panią dyrektor 
Centrum Kultury wręczyli dyplomy i upominki dla Zarządu UTW. Padło też wiele 
ciepłych  słów  i  życzeń  dla  wszystkich  studentów  Uniwersytetu  od 
Przewodniczącego Rady Miasta.
Po  części  oficjalnej  odbyła  się  część  artystyczna.  Wystąpiły  dzieci  z  sekcji: 
tanecznej   i  wokalnej  Szkoły  Talentów   Centrum  Kultury.  Ponadto  słuchacze 
uczestniczący  w  kursie  tańca  na  uniwersytecie  wraz  ze  swoim  nauczycielem 
Franciszkiem Fedorowiczem, prezentowali swoje umiejętności taneczne.
7 października b.r. odbył  się jednodniowy wyjazd słuchaczy UTW na Ziemię 
Krośnieńską. Kierownikiem i głównym organizatorem wycieczki była p. Stanisława 
Szczepanik – Z-ca Przewodniczącej Zarządu UTW. W wycieczce udział wzięło 35 
słuchaczy UTW. W programie wycieczki było m.in.:
- Zwiedzanie Zamku piastowskiego
- Zwiedzanie Muzeum w Krośnie Odrzańskim
- Spotkanie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Morsku - zwie-

dzanie Galerii pod niebem, historia: Jan Herda i Zdzisław Paduszyński
- Grill
- Dla chętnych – konkurs grzybobrania - wybrano Mistrza Grzybobrania
14 października b.r. w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego odbyła się uroczysta 



Inauguracja  roku  akademickiego  2011/2012  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  w 
Żaganiu.  W  spotkaniu  udział  wzięli  Burmistrz  Miasta  Żagań  Sławomir  Kowal, 
Dyrektor  Centrum  Kultury  w  Żaganiu  Anna  Mrowińska,  prof.  dr  hab.  Pola 
Kuleczka – opiekun naukowy UTW, zaproszeni  goście oraz słuchacze UTW. W 
uroczystości udział wzięło około 120 osób.
Uroczystość  rozpoczęła  Przewodnicząca  UTW Franciszka Teoludzka,  po  czym 
odśpiewano  Gaudeamuss.  Następnie  Pani  Teoludzka  zaprezentowała  autorskie 
wiersze z nowego tomiku poezji pt. „Sentymentalna podróż w poezji”.
Podczas  spotkania  Burmistrz  Sławomir  Kowal  oraz  Dyrektor  Centrum Kultury 
Anna Mrowińska złożyli wszystkim obecnym seniorom najlepsze życzenia na nowy, 
siódmy z kolei rok UTW. 
Po  przemówieniach  prof.  dr  hab.  Pola  Kuleczka  wygłosiła  niezwykły  wykład 
inauguracyjny pt. „Podróż szlakiem ludzkich myśli”. 
W  części  artystycznej  Pani  Grażyna  Korotyńska  odczytała  wiersze  Pani 
Franciszki  Teoludzkiej  z  nowopowstałego  tomiku  wierszy  oraz  Pan  Jerzy 
Szczególski  wygłosił  swoje  autorskie  wiersze.  Wspaniały  koncert  dał  również 
zaprzyjaźniony z Uniwersytetem Zespół „Pod Różą”. 
Po części oficjalnej wszyscy obecni udali się na smaczny, słodki poczęstunek. Nie 
zabrakło również niespodzianki – był wspaniały tort w kształcie książki.
24 listopada br. odbyły się Andrzejki dla słuchaczy UTW w Restauracji TROPIK. 
W  imprezie  wzięło  udział  70  osób.  Było  to  zabawa  taneczna  przy  muzyce 
mechanicznej z poczęstunkiem.
 9  grudnia  br. w  Restauracji  TROPIK  odbyła  się  promocja  nowego  tomiku 
wierszy  „Sentymentalna  podróż  w  poezji”   Franciszki  Teoludzkiej  – 
Przewodniczącej zarządu UTW. Był  to wieczór zorganizowany wyłącznie przez 
samą autorkę, w którym udział wzięli zaproszeni goście i słuchacze UTW, ogółem 
ok. 40 osób.
17 grudnia br. odbyło się spotkanie z p. Antoniną Skulską dotyczące medycyny 
starożytnej. W spotkaniu wzięło udział ok. 25. słuchaczy.
19  grudnia  br. w  Restauracji  Piastowskiej  odbyło  się  uroczyste  spotkanie 
Wigilijne dla słuchaczy UTW. W wieczerzy udział  wzięło ok. 120. osób, w tym 
m.in.  Burmistrz  Miasta  Żagań  Sławomir  Kowal,  Dyrektor  Centrum  Kultury  w 
Żaganiu Anna Mrowińska, Starosta Powiatu Żagańskiego Marek Ślusarski.
Przewodnicząca Zarządu Franciszka Teoludzka przywitała  obecnych autorskim 
wierszem.  Po  błogosławieństwie  i  wspólnej  modlitwie  –  wszyscy  podzielili  się 



opłatkiem.  I  rozpoczęła  się  wigilijna  uczta.  W nastrój  zbliżających  się  Świąt 
Bożego Narodzenia wprowadziły wszystkich kolędy i pastorałki śpiewane przez 
wszystkich obecnych przy wsparciu Zespołu „Pod Różą”.

Sekcje Tańca i  Sekcję Brazylijskiej Sztuki Walki  „Capoeira” prowadzi od 
wielu  lat  instruktor  i  choreograf  Artur  Niezgoda.  W tegorocznych  zajęciach 
uczestniczyło  ok.  140.  zdeklarowanych  chętnych.  Młodzież  z  Sekcji   Tańca  i 
„Capoeiry „ w tym sezonie podniosła swój poziom wyszkolenia zawodniczego, w 
pełni  został  zrealizowany  zamierzony  program   zajęć;  przygotowanie  100 
tancerzy i 40 zawodników capoeiry do pokazów, zawodów, mistrzostw itp. Zostały 
stworzone  nowe choreografie dla formacji tanecznych, mini formacji, duetów i 
solistów. Wszystkie informacje o sukcesach, pokazach oraz promocji  Centrum 
Kultury i Miasta Żagań przez zawodników z sekcji można było śledzić w prasie 
lokalnej i ogólnopolskiej oraz na stronie internetowej oraz  You  Tube np. Trening 
tańca 2011-Crazy Dance – instr. i chor. Artur Niezgoda
29 stycznia 2011 r. został przeprowadzony casting do Sekcji tańca hip-hop dla 
dzieci do 12 lat, wybrano 20. najlepszych i tym samym powołano do istnienia nową 
sekcję tańca.

Sekcje tańca   i  Sekcja „Capoeira” dały pokaz na:
- Gali Sportu w SLO w Żarach  - mini formacja „Crazy Dance”
- V Karnawałowych Otwartych Mistrzostwach Żagania w Tańcu Hip Hop i Break 
Dance (27.02.11)- mini formacja „Break Dance” i mini formacja „Crazy Dance”
- Karnawałowych Otwartych Mistrzostwach Żar w Tańcu Hip Hop, Break Dance i 
C-walk (13.03.br.) – mini    formacja „Crazy Dance” i  Sekcja „Capoeira”

- ogólnopolskiej imprezie plenerowej pn.” MOTOSERCE „ w Żarach (16.04.br.)- 
Sekcja „Capoeira” i Sekcja Tańca do lat 12 „B Boy”

-  ulicach Miasta Żagań (29.04.br.) – formacje taneczne: „Crazy Dance”, Junior I 
i II oraz „B Boy”

-  imprezie plenerowej pn. „ Żagański Kalejdoskop Talentów” (30.04.br.) – Sekcja 
„Capoeira”

- festynie dla VII Zmiany  z Afganistanu w Świętoszowie (13.05.br.)- Sekcje 
Tańca i „Capoeira”



- terenie Muzeum Obozów Jenieckich (14.05.br.) – Sekcja Brazylijskiej Sztuki 
Walki  „Capoeira”

- Miejskim Dniu Dziecka w ZS nr 1 w Żaganiu – Sekcje Tańca

- stadionie w Tuplicach (04.06.br.) – różne formy tańca  zaprezentowały Sekcje 
Tańca

-  VII Letnim Festynie  Parafialnym pw.  Św.  Barbary w Łęknicy  (05.06.2011)  – 
Sekcja „Capoeira”

-  Wojewódzkim  Przeglądzie  Piosenki  Harcerskiej,  Żagań  2011  (09.06.  br.)  - 
Sekcja „Capoeira”

-  Festynie  Parafialnym  w  Żarach  (12.06.br.)  –  charytatywny  pokaz  Formacji 
Tanecznej „Crazy Dance”

-  V  Zlocie  i  paradzie  motocykli,  Kunice  2011  (18.06.)  –  Sekcja  Tańca 
Młodzieżowego

-  terenie  Hotelu  Willa  Park  w  Żaganiu,  na  zaproszenie  firmy  „SPOMASZ”  w 
Żarach (22.06.br.)- Sekcja Tańca Dziecięcego – Formacja B Boy

oraz  dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Restauracji „Piastowska” 
(27.06.br.)  - Sekcja Tańca Dziecięcego.

- Międzynarodowym Forum Perkusji (18-27/08.br.)
- na Ukrainie (we Lwowie, Tarnopolu, Zbarażu, Skale Podolskiej, Krzemieńcu 
Podolskim oraz Czortkowie) w ramach współpracy (24-30.08.br.)
-  Jarmarku św. Michała (16.09.br.)
Sekcje  Tańca  podczas  udziału  w  mistrzostwach  reprezentują:  formacje,  mini 
formacje, duety i soliści.

- imprezie plenerowej pn. Przyjazd Mikołaja do Żagania (06.12.br.)

A oto i  sukcesy tegoroczne:

- V Karnawałowe  Otwarte Mistrzostwa  Żagania (27.02.2011)

Taniec Hip Hop - solo

Kat. dzieci do lat 8



Wiktoria Rusikiewicz I miejsce, Wiktoria Szwarc II miejsce, Nikodem Słabosz 
III m., Aleksander Franczyk IV m.

Kat. Junior młodszy 9-11 lat

Aleksandra Wojtal III miejsce, Weronika Wienke IV miejsce, Natalia Wojtal V 
miejsce, Jakub Wołujewicz VI m.

Kat. Junior 12-15 lat

Paulina Idźkiewicz I miejsce, Julia Tomkiewicz II miejsce, Marek Wojtal III 
miejsce, Dagmara Wolak IV m.

Kat. Dorośli pow. 16 lat

Klaudia  Skrzypczak  I  miejsce,  Katarzyna  Dąbrowska  II  miejsce,  Patrycja 
Błaszczak III miejsce

Taniec Break Dance - solo

Kat. dzieci do lat 8

Wiktoria Rusikiewicz I miejsce, Julia Mirosław II miejsce, Wiktoria Szwarc III 
miejsce

Kat. Junior młodszy 9-11 lat

Michał  Wieczorek  I  miejsce,   Jakub Wołujewicz II miejsce,  Jakub Bryl  III 
miejsce, Aleksandra Wojtal V m.

Kat. Junior od 12 lat

Marek Wojtal I miejsce, Łukasz Puławski II miejsce

- Karnawałowe Otwarte Mistrzostwa Żar w Tańcu (13.03.2011)

Taniec Hip Hop - solo

Kat. dzieci do lat 8

Wiktoria Szwarc I miejsce, Wiktoria Rusikiewicz II miejsce, Nikodem Słabosz 
III miejsce

Kat. Junior młodszy 9-11 lat



Natalia Wojtal III miejsce, Oliwia Grudzińska IV miejsce, Aleksandra Wojtal V 
m., Weronika Wienke VI m.

Kat. Junior 12-15 lat

Julia Tomkiewicz I miejsce, Marek Wojtal II miejsce, Paulina Idźkiewicz III 
miejsce, Magdalena Madziała IV m.

Kat. Dorośli pow. 16 lat

Klaudia  Skrzypczak  I  miejsce,  Patrycja  Błaszczak  II  miejsce,  Katarzyna 
Dąbrowska III miejsce

Taniec Hip Hop - duety

Kat. dzieci do lat 8              Wiktoria Rusikiewicz i Wiktoria Szwarc I miejsce

Kat. Junior młodszy 9-11 lat

Natalia  i  Marek Wojtal  I  miejsce,  Weronika  Wienke i  Aleksandra Wojtal  II 
miejsce

Kat. Junior od 12 lat          Magdalena Madziała i Martyna Pająk I miejsce

Taniec Break Dance - solo

Kat. dzieci do lat 8

Wiktoria Rusikiewicz I miejsce, Nikodem Słabosz II miejsce, Wiktoria Szwarc 
III miejsce

Kat. Junior młodszy 9-11 lat        Jakub Bryl II miejsce, Weronika Wienke III 
miejsce

Kat. Junior 12-15 lat            Marek Wojtal  I miejsce

Kat. Dorośli pow. 16 lat       Piotr Byczkowski  IV miejsce

- V Mistrzostwa  Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Żagań (2.04.2011)

Mini Formacje:

Kat. Klasy 1-3 szkoły podstawowe           „B Boy”- I miejsce, „Crazy Dance Junior” 
- II miejsce



Kat. Klasy 4-6 szkoły podstawowe           „Crazy Dance Junior II” – III miejsce

Kat. Gimnazja/szkoły ponadgimnazjalne

„Crazy  Dance”  –  I  miejsce,   „Crazy  Girls”  –  II  miejsce,  „Crazy  Dance- 
Wymiataczki” – III miejsce

Formacje:

Kat. Klasy 4-6 szkoły podstawowe           „Crazy Dance Junior” – I miejsce

- Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle -  Oleśnicy 2011
Mini formacje do lat 11:
- Mistrzowie Polski zdobywcy -I miejsce– mini formacja „B-boy”
(Skład: Marek Wojtal, Kuba Bryl, Michał Wieczorek, Hubert Bartkowiak, 
Nikodem Słabosz, Kuba Wołujewicz) 
Mini formacje 16+:
– II wice mistrzowie Polski - III miejsce– mini formacja „Crazy Dance”
(Skład: Sandra Niezgoda, , Kamila Adamenko, Klaudia Skrzypczak, Dagmara 
Wolak, Justyna Czyżycka, Monika Morska, Patrycja Błaszczak)
Solo open do lat 11: 
- Finaliści Mistrzostw Polski – zdobywca IV miejsca - Marek Wojtal  
Duety open do lat 11:
- Finaliści Mistrzostw Polski – zdobywcy V miejsca - Marek Wojtal i Michał 
Wieczorek

Duety open 12-15:
- Finaliści Mistrzostw Polski – zdobywczynie V miejsca  - Magdalena Madziała i 
Martyna Pająk 

Solo open 12-15 1/16 finału:
- Martyna Furtak - 1/8 finał 
- Paulina Idzikiewicz
 Solo open 16+ 1/8 finał:
- Sandra Niezgoda - 1/4 finał
- Klaudia Skrzypczak
Mini formacje do lat 11:
- Finaliści Mistrzostw Polski – zdobywczynie VI miejsce – mini formacja „X 
Dance”
(Skład : Aleksandra Wojtal, Weronika Wienke, Wiktoria Szwarc, Julia Mirosław, 
Wiktoria Rusikiewicz )
Mini formacje 12-15:
- Finaliści Mistrzostw Polski – zdobywczynie IX miejsce – mini formacja 



„Krejzole”
(Skład: Natalia Drąg, Patrycja Skowronek, Natalia Wojtal, Karolina Jackowiak)

 
Solo debiuty do lat 11: 
Zdobywcy oceny 6 i klasy tanecznej E 
- Wiktoria Szwarc - ocena 6 
- Hubert Bartkowiak - ocena 6
- Natalia Wojtal - ocena 6
- Kuba Wołujewicz - ocena 6
- Michał Wieczorek - ocena 6
- Kuba Bryl - ocena 6
- Paulina Rutkowska - ocena 6
- Julia Mirosław - ocena 6
Zdobywcy oceny 5
- Aleksandra Wojtal - ocena 5
- Wiktoria Rusikiewicz - ocena 5
- Weronika Wienke - ocena 5
- Nikodem Słabosz - ocena 5
Duety debiuty do lat 11:
Zdobywczynie oceny 6 i klasy tanecznej E 
- Wiktoria Szwarc i Natalia Wojtal - ocena 6
- Julia Mirosław i Wiktoria Rusikiewicz - ocena 6
Zdobywczynie oceny 5
- Aleksandra Wojtal i Weronika Wienke - ocena 5
- Alicja Augustyniak i Julia Tratkiewicz - ocena 5

-Otwarty Festiwal Kultury Młodzieżowej "SERCE ULICY" Zielona Góra 
(03.12.br.)

Rewelacyjne osiągnięcia naszych tancerzy:

1. Kategoria wiekowa: 11-, Klasa: Soliści, Styl: Hip Hop 
Nr   Miejsce         Nazwisko i imię                     Klub 
32    10          Wołujewicz Jakub              Centrum Kultury w Żaganiu 
 
2. Kategoria wiekowa: 12-15, Klasa: Soliści, Styl: Hip Hop 
Nr    Miejsce           Nazwisko i imię                                Klub 
57     3              Pająk Martyna                 Centrum Kultury w Żaganiu 

46     5              Idżkiewicz Paulina             Centrum Kultury w Żaganiu 

40     7-10         Futrak Martyna                Centrum Kultury w Żaganiu 



47    11-12        Kozioł Mateusz                 Centrum Kultury w Żaganiu 
54    19-21       Madziała Magdalena             Centrum Kultury w Żaganiu 

37    26-32       Celewicz Matylda                Centrum Kultury w Żaganiu 
36    37-38       Burchard Julia                   Centrum Kultury w Żaganiu

3. Kategoria wiekowa: 16+, Klasa: Solistki, Styl: Hip Hop 
Nr      Miejsce          Nazwisko i imię                                 Klub 
62        1               Niezgoda Sandra              Centrum Kultury w Ża-
ganiu 
1          4               Skrzypczak Klaudia           Centrum Kultury w Ża-
ganiu

5. Kategoria wiekowa: 12-15, Klasa: Duety-Pary, Styl: Hip Hop 
Nr     Miejsce          Nazwisko i imię                                                  Klub 
93       1          Pająk Martyna, Madziała Magdalena   Centrum Kultury w 
Żaganiu 
89       5          Kozioł Mateusz, Mroziewicz Julia    Centrum Kultury w 
Żaganiu 
94       6-8      Sadkowska Klaudia, Działkowska Emanuela Centrum Kultury 
w Żaganiu 
85       9         Długosz Aleksandra, Rogalska Patrycja Centrum Kultury w 
Żaganiu 
92       10-12 Marciniak Klaudia, Turowska Magda       Centrum Kultury w 
Żaganiu

6. Kategoria wiekowa: 11-, Klasa: Mini formacja, Styl: Hip Hop 
Nr      Miejsce                   Nazwa                                            Klub 
102       1                        B BOY                     Centrum Kultury w 
Żaganiu 
101       2                       X DANCE                  Centrum Kultury w 
Żaganiu

 
7. Kategoria wiekowa: 12-15, Klasa: Mini formacja, Styl: Hip Hop 
Nr     Miejsce                    Nazwa                                           Klub          
103      3                        KREJZOLKI               Centrum Kultury w 
Żaganiu 

8. Kategoria wiekowa: 16+, Klasa: Mini formacja, Styl: Hip Hop
Nr     Miejsce                    Nazwa                                           Klub          



76           1                     CRAZY DANCE          Centrum Kultury w 
Żaganiu 

 
10. Kategoria wiekowa: 16+, Klasa: Formacja, Styl: Hip Hop 
Nr     Miejsce                   Nazwa                                         Klub 
112      2                       CRAZY DANCE            Centrum Kultury w 
Żaganiu 
109      4                        KREJZOLKI               Centrum Kultury w 
Żaganiu

HIP HOP – DEBIUTY
DEBIUTY Do 11 lat solo 
 Numer        Nazwisko Imię                   Klub/Miasto                  
OCENA
    1        Adamowicz Patrycja                        Centrum Kultury w Żaganiu          5
    18      Grudzińska Oliwia                            Centrum Kultury w Żaganiu          6
    24      Jackowiak Karolina                         Centrum Kultury w Żaganiu           5
    30      Rutkowska Paulina                           Centrum Kultury w Żaganiu          5
    8        Muła Klaudia                                    Centrum Kultury w Żaganiu         6
    49      Rybacka Oliwia                                Centrum Kultury w Żaganiu         6
    60      Wienke Weronika                            Centrum Kultury w Żaganiu         5

DEBIUTY 12-15 lat solo OCENA
 Numer              Nazwisko Imię                     Klub/Mia-
sto                OCENA
    70                Mosakowska Joanna     Centrum Kultury w Żaganiu   6

Kat. Gimnazja/szkoły ponadgimnazjalne

„Crazy Dance” – I miejsce, „Crazy Dance – Military” – II miejsce

GRAND PRIX MISTRZOSTW zdobyła Formacja „Crazy Dance”.

Ponadto Sekcje prowadzone przez Artura Niezgodę brały udział w :

- Polsko-Ukraińskich Warsztatach pod kierownictwem Volodymira Hudov i Natalii 
Gudov prowadzących grupę choreograficzną „ Jabłuńka”(05-08.05.2011).

-  Ogólnopolskich  Warsztatach  „TROCA DE CORDA”  zakończonych  egzaminem 
Capoeiry na wyższe stopnie szkoleniowe. Po raz pierwszy egzamin tego typu odbył 



się  w  Żaganiu  (03-05.06.2011)  przeprowadził  je  Professor  3⁰ Sem  Memória 

(Adam Faba) z Sosnowca.

Do niedzielnego egzaminu  Capoeira UNICAR przystąpiło 11 zawodników;

pięciu zdawało na 1 stopień – VERDE CLARO (jasnozielony sznur),

pięciu zdawało na 2 stopień – VERDE ESCURO (ciemnozielony sznur),

jeden  zdawał  na  3  stopień  –  AMARELHO  (żółty  sznur)  wszyscy  podopieczni 
Artura Niezgody zdali egzamin bardzo dobrze.

W tym półroczu zakupiono 6 spodni dresowych dla członków Sekcji „Capoeira” 
(20.04.2011).

Trzynastą  sekcją  i  okazało  się  pechową  była  Sekcja  Języka  Angielskiego 
prowadzona  przez  Joanna  Polkowska  w  dwóch  grupach  wiekowych.  Najlepsi 
wybrani  na  castingu  w  dniu  18  marca  br.  roku,   doskonalili   umiejętności 
konwersacji w języku angielskim. Spotykali się na zajęciach od kwietnia do końca 
czerwca br.

Najpóźniej  powołaną do życia  sekcją jest  Sekcja Breakdance prowadzi  ją  od 
października Dawid Stąpel. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu. 

       


