Plan pracy na 2022 rok
Styczeń 2022
Ferie zimowe: cykl zajęć artystycznych , turniejów sportowe, zajęć komputerowych, ul.
Grodzieńska 7, GOK ( odrębny plan zajęć).
„Herbatka u babci i dziadka” spotkanie w GOK-u z okazji Dnia Babci i Dziadka , ul.
Grodzieńska 7,GOK
Wieczór kolęd , ul. Grodzieńska 7, GOK
Luty 2022
Konkurs na fraszkę o miłości.
„Kryńskie Zapusty” – warsztaty kulinarne , zabawy zapustowe.
Marzec 2022
Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. ul. Grodzieńska 7, GOK
„Kobieta z klasą” – sekrety dobrego wyglądu porady specjalistów od wizażu
DIY wielkanocne-„ pieńkowy zając” ,ul. Grodzieńska 7, GOK
„Spotkania tradycją malowane” - opowieści o tradycjach wielkanocnych oraz przygotowanie
koszyczka ze „święconym” ul. Grodzieńska 7 GOK
Kwiecień 2022
Obchody 159 Rocznicy Powstania Styczniowego na Grodzieńszczyźnie, Borsukowizna,
GOK, Szkoła Podstawowa
„Szukanie wielkanocnego zajączka”. Park przy Placu Jagiellońskim.
Maj 2022
Święto Flagi – Plac Jagielloński, GOK ,SG ,Szkoła Podstawowa
Uroczyste obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3Maja
„Kryńscy poeci” – II spotkanie osób piszących wiersze .
„Mama, mamusia , matula” – konkurs literacki na wiersz o mamie.
Czerwiec 2022
Wystawa archiwalnych zdjęć Krynek na Muszli przy Placu .Jagiellońskim , GOK
Lipiec – 2022
Wakacyjne zajęcia dzieciom i młodzieży(odrębny plan zajęć)
„Dni Krynek”, OSIR Kościelna, GOK
„Kryńskie podwórko”- kresowe jadło, tańce , śpiew. Podwórko przy GOK ul.Grodzieńska7
Sierpień 2022
Wakacyjne zajęcia dzieciom i młodzieży( odrębny plan zajęć)

„Kryńskie podwórko” – letni piknik ludowy.
Wrzesień 2022
„Czy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś….” – wystawa archiwalnych zdjęć.
„Dary lasu” – warsztaty robienia przetworów , herbatek , syropów i nalewek z owoców,
grzybów i ziół . GOK ul.Grodzieńska 7
Październik 2022
II Wieczór poetycko—muzyczny „Wiersze kryńskich poetów”.
„Żyj pięknie” kreatywne warsztaty dające nowe życie przedmiotom upiększającym domowe
pomieszczenia i podwórko.
Listopad 2022
Uroczyste obchody święta Odzyskania Niepodległości.
„Szara Godzina „ spotkanie z tradycją , obrzędami i miejscowymi zwyczajami.
Grudzień 2022
„Żyj pięknie”- kreatywne warsztaty dające nowe życie przedmiotom upiększającym domowe
pomieszczenia i podwórko cz.2
„Szopka miejska” Plac Jagielloński
Betlejemskie Światło Pokoju
III edycja konkursu „Szukamy Św. Mikołaja”.

