Artykuł pochodzi ze strony:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Dretyń
Animator kultury - pani Emilia Sieńko

Animator kultury - pani Malwina Masłowska

28 czerwca 2015 r. godz. 1400 Park w Dretyniu. Unikalne instrumenty muzyczne, wspaniali artyści
amatorzy, warsztaty rzemiosła artystycznego, kiermasz wyrobów ludowych. Stowarzyszenie Rozwoju
Ziemi Dretyńskiej działa już 10 lat. Z tej okazji zaprosiło zaprzyjaźnionych artystów amatorów z
Kaszub, Krajny, Wielkopolski i Nowosądecczyzny na wspólny koncert.
Na plenerowej scenie w parku wystąpią:
Zespoły pieśni i tańca: RODLANIE z Domu Polskiego w Zakrzewie, KACPER I LENKA z
Niezabyszewa, MODRAKI z Parchowa, REGIONALNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA z Dąbrówki
Grupy teatralne: ÙPARTÉLCE z Ugoszczy, BRZOZAKI z Jasienia
Kapele: Kapela dziecięca z Dąbrówki Wielkopolskiej, LEŚNA CYTRA z Sępólna Krajeńskiego, Ò CO
IDZE z Tuchomia,
Zespoły wokalne: WRZOSY z Zakrzewa, ŚWIERZOWIANKI ze Świerzenka, ALE BABKI z Miłocic,
Grupa folklorystyczna ze Słosinka, PIETRUCHY z Biesowic, TUTEJSI z Miastka,
Soliści: Józef Tokarczyk z Mordarki k. Limanowej - heligonka, Mieszko Topolewski z Dretynia akordeon, Aleksandra Borkowska z Miasteczka Krajeńskiego, -śpiew oraz Dzieci i młodzież ze Szkoły
Muzycznej w Miastku i świetlicy w Dretyniu.
Koncert poprowadzą aktorzy: Maria Bujas -Łukaszewska z Krakowa, Zbigniew Waleryś z Warszawy

10 i 11 czerwca w świetlicy w Dretyniu było bardzo smacznie, ponieważ odbyły się tam warsztaty
kulinarne, które poprowadziła p.Anna Balcerzak, autorka książki „Potrawy stare i współczesne na
każdą okazję”. Warsztaty te to część projektu napisanego przez aktywistki z Dretynia „Kobiety w
akcji! Animacja kobiet w Dretyniu”, który otrzymał III nagrodę w V edycji konkursu „Społecznie
Aktywni”, organizowanego przez LGD Wrzeciono. Dwudniowe zajęcio przyciągęły sporo grupę kobiet,
które z zaciekawieniem słuchały i podpatrywały panią Annę przy pracy . Same również gotowały,
piekły i przygotowywały produkty do obróbki. Podczas warsztatów wspólnie z panią Anna udało nam
się upiec m.in. rogaliki, ciasto rabarbarowe, tort truskawkowy, drożdżówkę i chleb franciszkański.
Poza tym kobietki upiekły kaczkę faszerowaną i wykonały kilka surówek, sałatkę krabową i
zapiekankę z tuńczykiem. Zaletą autorskich przepisów pani Anny Balcerzak jest to, że można polecić
je tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z gotowaniem, a także tym, którzy mają doświadczenie w
kuchni.. Pani Anna chętnie odpowiadała na nasze pytania, udzielała nam prostych rad, które można
wykorzystać podczas pracy w kuchni. Było smacznie i bardzo miło. Dziękuję wszystkim, którzy

pomogli przy przygotowaniu warsztatów z panią Anną Balcerzak.
Pozdrawiam, M.M

W piątkowe popołudnie, 29 maja 2015 r. w świetlicy w Dretyniu odbyło się pełne radości i humoru
spotkanie z okazji Dnia Mamy. Zaproszone mamy mogły podziwiać swoje pociechy, które
przygotowały dla nich niespodziankę w postaci uroczystego ale, i zarazem humorystycznego
programu artystycznego. Były wierszyki, życzenia, piosenki, scenki humorystyczne. Na mamy czekał
również słodki poczęstunek. Nie zabrakło również zabaw i konkursów. Dzieci podarowały mamom
piękne laurki. I tak miło spędziliśmy popołudnie...
Pozdrawiam, M.M

20 maja 2015 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyło się oficjalne ogłoszenie
wyników V edycji konkursu „Społecznie aktywni”. Wśród nagrodzonych znalazły się grupy
nieformalne ze świetlic wiejskich w Trzcinnie i Dretyniu: II miejsce- ROZŚPIEWANA ŚWIETLICAAEROBIC CLUB z Trzcinna. „Rozśpiewana świetlica” to sobotnie spotkania dla wszystkich
mieszkańców przy karaoke, a III miejsce- Kobiety w akcji!!! Animacja kobiet w Dretyniu- DEKA czyli
Dretyńska Ekipa Kobiet Aktywnych. W ramach projektu odbędzie się: Animacja kulinarna-cykl
warsztatów w świetlicy zajęcia warsztatowe z p.Anną Balcerzak - autorką książki „Potrawy stare i
nowe na każdą okazję”, kiermasz własnych wyrobów podczas I Wiejskich Konfrontacji Artystycznych,
próba stworzenia produktu lokalnego. Serdecznie gratulujemy. Należy nadmienić, iż podczas
uroczystości zaprezentował się zespół Ale Babki z MGOK Miastko działający na co dzień przy
świetlicy wiejskiej w Miłocicach, w składzie: Izabela Hrycyszyn, Monika Szczepaniak, Helena
Stanisławska (z ważnych powodów nieobecna) i Zbigniew Biliński - instruktor muzyczny.
Więcej na stronie LGD Wrzeciono

Dzień przed Niedzielą Palmową, a tydzień przed Wielkanocą mieszkańcy Dretynia, głównie dzieci,
spotykają się w naszym pięknym parku aby szukać śladów wiosny. Święto Bocianiej Łapy
obchodzimy już od kilku lat, podczas tego święta Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej i
Świetlica Wiejska organizują kiermasz palm wielkanocnych, pisanek i słodkości wykonanych przez
dzieci ze świetlicy i członków stowarzyszenia. Atrakcją jest również bułeczka w kształcie bocianiej
łapki, pieczona specjalnie na tą okazję w naszej piekarni. W tym dniu integrujemy się, wspólnie
pieczemy kiełbaski przy ognisku i świetnie się bawimy na sportowo , co widać na załączonych
obrazkach. Pozdrawiam, M.M

opublikował: Janusz Gawroński
data publikacji: 2014-05-14 08:48:18
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-02 04:46:39

