
                                                           Plan pracy na 2023 rok 

 STYCZEŃ 2023

- Ferie zimowe: cykl zajęć artystycznych, turniejów, zajęć sportowych, komputerowych ul. 
Grodzieńska 7 (odrębny plan zajęć) 

- „Wieczór kolęd” – (inf. na plakacie)

LUTY 2023 

- Konkurs  literacki na fraszkę o miłości (20.01 – 10.02)

- „Kryńskie zapusty” – warsztaty kulinarne, zabawy  (18.02) 

MARZEC 2023 

- Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (04.03)

- „Kobieta z klasą” – sekrety dobrego wyglądu, porady specjalistów od wizażu (08.03)

- „Szlachetne zdrowie- zdrowy duch i ciało” – cykl warsztatów profilaktyczno-zdrowotnych (inf. na 
plakacie)

- Warsztaty ozdób wielkanocnych (inf. na plakacie)

- Ukwiecanie terenu wokół Muzeum pod Chmurką 

KWIECIEŃ 2023

- Obchody 160 Rocznicy Powstanie Styczniowego na Grodzieńszczyźnie – spotkanie w miejscu 
pamięci historycznej (Borsukowizna); (inf. na plakacie)

- Szukanie Wielkanocnego Zajączka, park przy Placu Jagiellońskim (w czasie świąt Wielkanocnych)

- Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „”Polskie barwy” (inf. na plakacie)

- Ukwiecanie terenu wokół Muzeum pod Chmurką 

MAJ 2023 

-„ Kryńska Majówka” – wystawa prac konkursowych „Polskie barwy” (01.05)

- Uroczyste obchody rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

- III spotkanie osób piszących wiersze- „Kryńscy poeci” (inf. na plakacie)

- Zabawa ludowa (27.05)

CZERWIEC 2023 

- Dzień Dziecka z GOK-iem – gry i zabawy dla dzieci (inf.  plakacie)

- „Letni Koncert”

- „Szlachetne zdrowie – zdrowy duch i ciało”- cykl warsztatów  profilaktyczno -zdrowotnych (inf. na 
plakacie)



LIPIEC 2023 

- wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży (odrębny plan zajęć)

- „Dni Krynek” – festyn (inf. na plakacie)

SIERPIEŃ 2023 

- Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży (odrębny plan zajęć)

- „Kino pod chmurką” (inf. na plakacie)

WRZESIEŃ 2023

- Konkurs na danie z ziemniaków  (inf.na plakacie)

-„Szlachetne  zdrowie- zdrowy duch i ciało” – cykl warsztatów profilaktyczno-zdrowotnych (inf. na 
plakacie)

PAŹDZIERNIK 2023 

-III Wieczór poetycko muzyczny „Wiersze kryńskich poetów” (inf. na plakacie)  

-„Szlachetne  zdrowie- zdrowy duch i ciało”- cykl warsztatów profilaktyczno-zdrowotnych (inf. na 
plakacie)

- Warsztaty florystyczne (inf. na plakacie)

LISTOPAD 2023

- Uroczyste obchody święta Odzyskania Niepodległości (11.11)

- „Szara godzina” – spotkanie z tradycją, obrzędami i miejscowymi zwyczajami (inf. na plakacie)

GRUDZIEŃ 2023 

- Kreatywne warsztaty ozdób bożonarodzeniowych (inf. na plakacie)

- Szopka Miejska (Pl. Jagielloński) (inf. na plakacie)

- Betlejemskie Światło Pokoju – (inf. na plakacie)

- III edycja konkursu „Szukamy św. Mikołaja” (w święta Bożego Narodzenia) 


