
Lp. Nazwa zespołu Gmina Ilość 
osó
b 

Opis zespołu Czas 
występ
u 

opis występu 

10:30-
10:45 

 „Ostromice Kapela”  

 

Wolin 

LGD 
Partnerstwo w 

rozwoju 

9 Zespół „Ostromice Kapela” powstał 15 lipca 2009 roku. 
Zespół działa pod patronatem sołectwa Ostromice . 
Opiekę nad zespołem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wolin    oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna Wolin. Siedzibą zespołu jest świetlica wiejska w 
Ostromicach gm. Wolin. Założycielem i szefem zespołu jest Ryszard Mierzicki. 
Zespół liczy 9 osób ( 6 kobiet i 3 mężczyzn). 
Zespół wykonuje repertuar popularno-ludowo-biesiadny i okazjonalny. 
Zespół występował trzykrotnie w Niemczech, brał udział 
w Krajowym Festiwalu Piosenki Strażackiej w Ciechocinku, 
brał i bierze czynny  udział w Festiwalu Współczesnej Muzyki Ludowej 
w Kamieniu-Pom. oraz w różnych innych imprezach okolicznościowych 
na terenie gminy Wolin i woj. zachodniopomorskiego. 
Zespół ma w swoim repertuarze ponad 100 różnych utworów. 
W roku 2012 zespół nagrał swoją autorską płytę z 16 własnymi utworami.  

15 min W repertuarze  zespołu 
muzyka popularno – 
ludowo- biesiadna 

10.45-
11:15 

Kabaret  Ładzin 

„Hej”   

 

Wolin           

LGD 
Partnerstwo w 

rozwoju 

11 Kabaret powstał spontanicznie, decyzją chwili w lutym 2012r.  Premiera odbyła 
się już 9 marca2012r. Zespół liczy aktualnie 11osóbsą to: Barbara Drzewińska 
Wacław Drzewiński, Anna Kusiak-Bożek 
Krystyna Marchewka, Zofia Mimier, Wiesława Muszyńska 
Wiesław Muszyński, Władysław Pawlukowski, Mirosława Płócieniczak, 
Krystyna Rytlewska - Sołtys Sołectwa Kodrąbek Irena Węgier – Wokal. 
Jesteśmy grupą niezależną, wspólnie tworzymy program pod kierunkiem kol. 
Mirosławy Płócieniczak. 
Nasze motto to: "Żeby nam się chciało chcieć dobry humor zawsze mieć"    

30 min   Niespodzianka  

11:15- 
11:40 

Kabaret Ramol Goleniów 

 LGD Szanse 
Bezdroży 
Powiatu 
Goleniowskieg
o ów 

 

11 Kabaret "Ramol" od sześciu lat działa przy Stowarzyszeniu Seniorów 

"Rytm". Członkami jego są renciści i emeryci, liczy od 10 do 11 członków. 

W swoich programach kabaret przedstawia piosenki, skecze oraz scenki 

rodzajowe z życia wzięte.  

 

25 min Niespodzianka 



11:40-
11:55 

 

Zespół Śpiewaczy 
„Jesienne Róże” 

 

Dębno 

LGD Lider 
Pojezierza 

13 Zespół powstał w 2004 r.  i obecnie liczy 15 osób. Repertuar  zespołu obejmuje 
współczesne piosenki ludowe, miejskie oraz rozrywkowe. Członkowie zespołu 
chętnie występują na różnego rodzaju wydarzeniach gminnych, powiatowych a 
także ogólnopolskich. 

15 min 1.”Hen przed laty” 
2.”Kochany kraj” 
3.”Podaj mi dłoń 
przyjacielu” 
4.”Na kaliny krzak” 
5. „Koło wioski na 
rozdrożu” 
6.”Bawmy się” 
7.”Jak biesiada to 

biesiada” 

11:55- 

12:10 

Dąbrowiacy Świdwin 

LGD Powiatu 
Świdwińskiego 

16 Zespół śpiewaczy z Rusinowa pod kierownictwem P. Marianny Balcerek, 
istnieje 19 lat, liczy 16 osób wraz z kapelą , reprezentuje wszystkie ludowe 
piosenki. Te piękne stroje wykonali we własnym zakresie.  

15 min  występ śpiewaczy 
zespołu ludowego 

pieśni z różnych 

regionów Polski 

12:10- 

12:30 

Chór „Srebrny 
Włos” 

Dębno 

LGD Lider 
Pojezierza 

22 Chór „Srebrny Włos” od 14 lat działa przy Dębnowskim Ośrodku Kultury.  
Dyrygentami chóru są instruktor DOK i muzyk Aleksy Gołębiowski oraz mgr Ewa 
Basarab.  
Chór wciąż rozwija się  i uświetnia swoimi występami imprezy i uroczystości 
lokalne takie jak: Dożynki, Dębnowskie Spotkania z Folklorem Zespołów 
Obszaru Lidera Pojezierza, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, 
koncerty okolicznościowe takie jak: pomoc powodzianom, Koncert Jesienny, 
koncert na Dzień Babci i Dziadka, w hołdzie Janowi Pawłowi II. 
   Ponadto chór bierze udział w festiwalach i przeglądach, np.: Festiwal Kolęd i 
Pastorałek w Będzinie, Wojewódzkie Spotkania ze Sztuką Ludową  
w Lipinach, Festiwal Piosenki Kresowej „Kresowianka” w Gorzowie 
Wielkopolskim, Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Szczecinie, Wieczór 
Pieśni Maryjnych i Przegląd Kolęd i Pastorałek w Kostrzynie, uroczystości 
Sybiraków, jubileusze itp. Dorobek muzyczny chóru to pieśni współczesnej 
muzyki rozrywkowej, folklorystyczne, biesiadne, a także cztero- i jednogłosowe 
pieśni średniowieczne, polifoniczne formy renesansowe śpiewane a cappella, 
pieśni sakralne i ludowe.  
Oprócz działalności śpiewaczej, chór współpracuje według projektu „Seniorzy 
dla Europy” z seniorami z Niemiec – AWO w Strausbergu i seniorami z Domu 

20 min Chór wykona 9 utworów 
pt.: „Od nocy do nocy” 

„Mołdawianka”  

„Kwiaty czerwony” 

„Biała czeremcha”  

„El Condor Pasa”  

„Samotnaharmonia” 

„Moja gitara” 

„Zielony mosteczek” 

„Na skalnym podhalu” 



Pomocy Społecznej w Kostrzynie.  
W ramach tej współpracy organizowane są przedsięwzięcia kulturalne  
o charakterze spotkań, wspólnych imprez sportowe-rekreacyjnych. Inicjatywy 
kulturalne są najlepszą formą promocji własnych kultur obu narodów.  
Właśnie wokół kultury koncentrują się liczne inicjatywy współpracy 
przygranicznej i są to najlepsze formy integrowania społeczności obu krajów.  

12:30 
12:45 

Zespół Śpiewaczy 
„Retro” 

Barlinek 

LGD Lider 
Pojezierza 

26 Zespół śpiewaczy „Retro” działa od 2005r przy stowarzyszeniu zwykłym 
kulturalnego ruchu seniorów w Barlinku. Celem zespołu „Retro” jest 
prowadzenie działalności artystycznej (muzyczno – wokalnej). W skład 
członków zespołu wchodzą : seniorzy, osoby niepełnosprawne, emeryci i 
renciści - ludzie o szczególnej wrażliwości, uzdolnieniach muzycznych dla 
których udział w zespole jest sposobem spędzania wolnego czasu i realizacji 
swoich zainteresowań. Dodatkowym celem zespołu jest: działalność kulturalna 
na rzecz środowiska miasta i gminy Barlinek w dziedzinie kultury, tradycji 
regionu. Bogaty repertuar zespołu śpiewaczego „Retro” pozwala na 
dostosowanie do niemal każdej imprezy okolicznościowej. Zespół bierze udział 
w wielu konkursach i festiwalach piosenki: kresowej, strażackiej, i wielu 
innych, zdobywając wiele wyróżnień i nagród. Od kilku lat zespół bierze udział 
w konkursie piosenki kresowej „ Kresowiana” w Gorzowie Wlkp. W tym roku 
zdobył puchar wojewody zielonogórskiego . 

25-27. 06.2010 XVI Ogólnopolskie spotkanie Zespołów Artystycznych OSP w 
Krynicy zdój. Gdzie zdobyliśmy laureata co dało nam możliwość występu 
17.07.2010r na obchodach 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. 

Zespół śpiewaczy „Retro” z powodzeniem uświetnia szereg imprez o 
charakterze lokalnym i okolicznościowym w Barlinku i okolicach.    

15 min Zespół wykona 6 
utworów pt.: 

„Tam w ogródeczku”, 
„Polka strażackiego 
serca”, „Fale Dunaju”, 
„Batumi”, „Tango 
milonga”, „Tak jak przed 
laty”, „Sobota”. 

 

12:45- 

13:00 

Uniwersytet III 
Wieku 

Barlinek        

     LGD Lider 
Pojezierza 

20 Barlinecki Uniwersytet III Wieku powstał w 2010 r. przy Polskim Komitecie 
Pomocy Społecznej. Od 2012 r. działa jako samodzielne stowarzyszenie. 
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz wszechstronnej aktywizacji 
intelektualnej, psychicznej i fizycznej swoich członków oraz działalność 
publiczną na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych odpowiednio do 
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań. Podstawowym celem działalności 

15 min. Występ rozpocznie się 
piosenką pt.”Gdzie się 
podziały tamte 
prywatki”. Następnie 
odbędzie się tzw. 
„Obrazek krakowski” na 



UTW jest realizacja marzeń emerytów i rencistów wykorzystując ich potencjał  

i aktywność poprzez organizowanie szkoleń, odczytów, naukę języków, zasad 
pracy na komputerze itp. Utalentowani członkowie realizują się w zespołach 
taneczno-muzycznych, występują na biesiadach, aktywnie uprawiają sport. Na 
inauguracje roku akademickiego zostało przygotowane widowisko słowno-
muzyczne pt. „Nasza jest noc” w reżyserii pani Leokadii Malanowskiej – 
Prezesa Zarządu. UTW zrzesza ponad 100 osób. 

Mottem członków stowarzyszenia jest hasło: „Jeszcze w zielone gramy, jeszcze 
nie umieramy, jeszcze nam życia chęć nie zbrzydła, choć każdy leczy po cichu 
na strychu połamane skrzydła.  

który składa się taniec 
krakowski wraz z 
przyśpiewkami 
krakowskimi – wszystko 
wykonane w strojach 
ludowych. Następnie 
odegrana zostanie 
scena pn. „Dialog 
dwóch Żydków”. Na 
zakończenie 
odśpiewana zostanie 
piosenka ze spektaklu 
pt. „Nasza jest noc”. 

13:00- 

13:15 

Kapela „Dębniacy” Dębno 

LGD Lider 
Pojezierza 

9 Kapela „Dębniacy” jest ludowym zespołem liczącym 9 osób, które łączy wielka 
miłość do tradycji i polskości. Członkowie zespołu spotykają się, koncertują, 
kultywują coraz bardziej zapomnianą sztukę folkloru ludowego. Występują w 
oryginalnych strojach dębnowskich bawiąc publiczność, prowadząc korowody i 
ceremoniały dożynkowe, ucząc jakże cennych tradycji narodowych. Kapela 
założona została w czerwcu 2009 roku i dała już ponad 200 koncertów.  

15 min Zaprezentują Folklor 
pomorski i dębnowski 
wykonany w 
oryginalnych strojach 
dębnowskich. 

13:15- 

13:35 

Barwinok 
 

Świdwin  

LGD  Powiatu 
Świdwińskiego 

9 Zespół z Rusinowa gm. Świdwin, istnieje 2 lata, liczy 9 osób wraz z kapelą, 
reprezentuje pieśni ukraińskie. Zespół został wyposażony  w stroje ludowe, 
akordeon oraz skrzypce ze środków unijnych w ramach działania Małe Projekty 
w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Występ 
śpiewaczy zespołu ludowego prezentujący pieśni ukraińskie.  

 

20 min  20 min. Barwino- 
występ śpiewaczy 
zespołu ludowego 
prezentujący pieśni 
ukraińskie 
 



13:35- 

13.55 

Uniwersytet III 
Wieku - Zespół 
tańca 
terapeutycznego 
„Babylon” 

 

Myślibórz  

LGD Lider 
Pojezierza 

35/ 
21 

Zespół tańca terapeutycznego Babylon powstał w 2010 r. Zajęcia prowadzone 
są w dwóch grupach tanecznych. Dobór repertuaru uwzględnia możliwości i 
predyspozycje tancerzy. Występy zespołu przyjmowane są przez publiczność 
bardzo miło i nagradzane gromkimi brawami. Obecnie zespół realizował drugą 
edycję projektu pt: Taniec Łączy Pokolenia w ramach Europejskiego Roku 
Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Koncert 
finałowy odbył się w 09 czerwca z okazji Dni Myśliborza. Projekt realizowany 
był wspólnie z dziećmi i młodzieżą z myśliborskich szkół . W tym roku pobiliśmy 
rekord Polski, tańczyło 310 tancerzy i był to największy projekt 
międzypokoleniowy. Zespół liczy 30 tancerzy (25) weźmie udział w targach.  

20 min. 1. Impresja morska 
,,Ocean Spokoju".  
2. Walc. ,,Zmysłowe 
uniesienie" 3.Taniec 
grecki Sirtaki.  
4.Taniec hiszpański. 
,,Flamenco".  
5.Taniec integracyjny. 
Danza Hebrea( 
Zydowski).  
 

13:55- 
14.10 

Zespół śpiewaczy 

„Maliny”   

Golczewo  

LGD 
„Partnerstwo 

w rozwoju 

9 Zespół śpiewaczy „Maliny”  rozpoczął swoją działalność w 2011 roku . Działa 
przy Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie. Do zespołu 
należy 9 osób  są to seniorzy oraz dzieci i młodzież. Kapelmistrzem zespołu jest 
Aleksander Śmigiel a choreografem Barbara Źróbek instruktorzy z NDK w 
Nowogardzie. W śpiewniku zespołu znajdują się teksty zebrane od członków 
zespołu z niektórymi autorskimi tekstami. Są wśród nich pieśni miłosne, 
żartobliwe, rodzajowe, opowiadające o pięknie regionu. 

Teksty śpiewane przez zespół pozwalają ocalić od zapomnienia obrzędy, 
zwyczaje, pieśni i przyśpiewki. 
Zespół wystąpił na uroczystościach Uniwersytetu, Spotkań z Folklorem w 
Nowogardzie, Kamieniu Pomorskim, Międzyzdrojach.  
 

15 min Repertuar: 

1. Hej ode wsi do 

miasta, 

2. Płyb\nie z Golczewa 

pioseneczka,  

3. Jaś i Miłość,  

4. Ten jeden kwiat , 

 5. Leć głosie po rosie, 

6.To nasze miasteczko 

 



14:10- 

14:30 

ZESPÓŁ Seniorita  Pyrzyce 

LGD  Ziemi 
Pyrzyckiej  

9 ZESPÓŁ SENIORITA (Pyrzyce) powstał w 2003 r. i działa przy Pyrzyckim Domu 
Kultury. Tworzy go 9 osób, które są jednocześnie członkami Związku Emerytów 
i Rencistów. Instruktorem zespołu jest Pani Łucja Szutkowska. Zespół jest 
bardzo aktywny w środowisku lokalnym, a także poza nim. Wielokrotnie brał 
udział w takich przedsięwzięciach, jak: Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, dożynki 
gminne czy archidiecezjalne, Dzień Seniora, Spotkania Artystyczne Seniorów w 
Międzyzdrojach i wiele innych. Repertuar SENIORITY tworzą piosenki, 
biesiadne, ludowe, patriotyczne oraz religijne. 

 

20 min Repertuar: 

• „Hej z góry, z góry” 

• „Mój dom” 

• “Modry len” 

• „Zagraj mi piękny 
Cyganie” 

• „ Maria Helena” 

• „Chodźcie tu 
dziewczyny” 

• „Jak szybko mijają 
lata” 

• „Czantoria” 

• „Bella, bella donna” 

 

14:30- 

14:55 

Zespół śpiewaczy 
Pyrzyczanka  

(Pyrzyce)  

LGD  Ziemi 
Pyrzyckiej 

19 PYRZYCZANKA został założony w 2008 r., działa przy Pyrzyckim Domu Kultury, 
składa się z 16 kobiet i 3 mężczyzn. Kierownikiem zespołu jest Pani Krystyna 
Jaskuła, a instruktorem Pan Artur Marcinkiewicz. Pyrzyczanka chętnie 
uczestniczy w okolicznościowych imprezach typu biesiady rodzinne, festyny, 
spotkania z folklorem, dożynki, dni seniora itp. Na Lipiańskich Spotkaniach z 
Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego w czerwcu 2012 r. Pyrzyczanka 
zdobyła Nagrodę Publiczności. Repertuar tworzą pieśni patriotyczne, biesiadne, 
religijne, ludowe. Na każde spotkanie Pyrzyczanka układa specjalny repertuar 
pieśni czy wierszy.  
 

25 min Repertuar: 

• „Pyrzycka ziemia” 

• „4 kochaneczki” 

• „Nie przytulaj do 
siebie” 

• „3 wianki” 

• „Po polu” 

• „W domeczku pod 
lasem” 

• „Oj nie moje 
kochanie” 

• „Ani ja malowana” 

 



14:55- 

15:15 

Stowarzyszenie 
Biesiada 

Warnice 

LGD  Ziemi 
Pyrzyckiej 

19 Stowarzyszenie BIESIADA (Warnice) powstało w 2009 r. Prezesem jest Pani 
Maria Rzadkowska, a instruktorem zespołu jest Pan Mieczysław Smółka. 
Biesiada uczestniczy w różnych uroczystościach, imprezach, świętach takich jak: 
spotkania noworoczne, majówki, dożynki, jubileusze, przeglądy piosenki 
przedstawiając swój repertuar złożony z pieśni biesiadnych, ludowych itp. 
Muzycy grają na akordeonie, bębnie marszowym, tamburinach.  
W ciągu 5-letniej działalności odbyło się ponad 70 występów Biesiady, w tym 
kilka na Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach Poza tym 
przedstawicielki Stowarzyszenia biorą udział w konkursach kulinarnych typu 
Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Obecnie zespół liczy 19 osób – 13 Pań i 6 Panów.  
 

20 min Repertuar: 

• „Gwiazdeczki” 

• „Pola i łąki zielone” 

• „Jak się bawią ludzie” 

• „Paloma” 

• „Kolorowe jarmarki” 

• „Padam, padam” 

• „Chatka” 

• „Tango Noturno” 

 

15:15- 

15:35 

Zespół  
Wrzos 

Krzemlin 

LGD  Ziemi 
Pyrzyckiej 

16 Zespół działa od 2006 r. przy Pyrzyckim Domu Kultury. Kierownikiem zespołu 
jest Pani Zofia Grzesiuk, a instruktorem Pan Artur Marcinkiewicz. Zespół liczy 
16 Pań. Repertuar to polskie pieśni ludowe, biesiadne i religijne. Wrzos chętnie 
uczestniczy w uroczystościach lokalnych, takich jak dożynki, jarmarki, festyny, 
ale także w poza granicami gminy Pyrzyce np. na Przeglądzie Piosenki 
Folklorystycznej w Lipianach, czy na Spotkaniach Artystycznych Seniorów w 
Międzyzdrojach. Poza śpiewem przedstawicielki Wrzosu pieszczą swoimi 
wypiekami podniebienia niejednej osoby biorąc udział w konkursach 
kulinarnych.  
 
 
 
 
 

20 min Repertuar: 

• „Walczyk” 

• „Kochaj, kochaj” 

• „Kokoszka jarzębinka” 

• „Młoda wdowa” 

• „Marysiu, buzi daj” 

• „Kandy Ty jaśku” 

• „Za las chłopcy” 

• „Białe łabędzie” 

 



15:35-
15:50 

Zespół  
Pomorzanie  

Przybiernów 

LGD Szanse 
Bezdroży 
Powiatu 
Goleniowskieg
o 

10 Zespół „ POMORZANIE ” - istnieje  już 8 lat , wykonują utwory popularne, 
ludowe , biesiadne i okolicznościowe. Występują na uroczystościach lokalnych i 
ogólnopolskich.  
Zespół uczestniczył na festiwalach w Kamieniu Pomorskim, Szczecinie, Wolinie, 
Stepnicy , Osinie , Ciechocinku , Krynicy Zdrój, Polanicy. 
W 2010 nagrał własną płytę , którą zadedykował mieszkańcom Ziemi 
Zachodniopomorskiej. 
 
Zespół działa przy Ośrodku Kultury pod patronatem Urzędu Gminy. 
 

15 min Repertuar : 
 
Panie i Panowie 
W polu grusza stoi 
Zielone oczy 
Polskie Kwiaty 
Przybiernowskie jakie 
piękne 
Jak dobrze tym żonkom 
Heca , Heca 
Niech żyje ogniowa straż 
A kuku 
 

15:50-
16:05 

Kapela Rycha Nowogard  

LGD Szanse 
Bezdroży 
Powiatu 
Goleniowskieg
o 

7 „Kapela Rycha” jest kapelą ludową, grającą i śpiewającą już 14 lat. Występuje 
w strojach zachodniopomorskich. Cały czas działa przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie. Kapela wykonuje 
głównie stare utwory z Pomorza i tworzone współcześnie przez rodzimych 
twórców. 
„Kapela Rycha” jest laureatem wielu przeglądów regionalnych i ogólnopolskich, 
m.in.: w Debrznie, Drawnie, Drawsku Pomorskim, Kamieniu Pomorskim, 
Koszalinie, Lipianach, Łobzie, Szprotawie, Świnoujściu i Wałczu. Jest 
dwukrotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Kultury Współczesnej 
Wsi i zdobywcą „Złotej Sowy” w Krośnie Odrzańskim (2006, 2009). Kapela brała 
udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych nad Iną w 
Goleniowie (2008, 2010, 2011) i w Pyrzyckich Spotkaniach z Folklorem (2001, 
2010). Jest Laureatem XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych w 
Szprotawie (2011).  
Kapela występuje podczas różnych okolicznościowych imprez o charakterze 
tradycyjnym jak: Zielone Świątki, dożynki, festyny, imprezy dobroczynne, 
wesela, imieniny. W 2012 r. uczestniczyła w DOŻYNKACH PREZYDENCKICH w 
Spale. 
Członkowie kapeli wspólne granie i śpiewanie, traktują jako wielka przyjemność 
i drobny wkład w dzieło podtrzymywania tradycji i kultury ludowej.  

15 min Repertuar: 
Nasza piosenka, czyli 
ballada o ... – sł. i muz.: 
Ryszard Zagórski,  
Fale jeziora – z 
repertuaru cymbalisty 
Konstantego Spurgiasza, 
Polka Bartoszka – sł. E. 
Mojsak, muz. B. 
Matławski Kulice, 
Kulice – sł. i muz.: 
Ryszard Zagórski  
Gdy „Kapela Rycha” – 
sł.: Mieczysław 
Sylwestrzak, muz.: 
Ryszard Zagórski , 
Halinko – autor 
nieznany, Hej, hej 
kawalirowie – autor 
nieznany, 



Staropolskim obyczajem 
– sł. i muz.: Jan 
Iwaszczyszyn 
 

16:05- 
16:25 

Zespół Śpiewaczy 
„Wesoła Ferajna” 

Nowogard 

LGD Szanse 
Bezdroży 
Powiatu 
Goleniowskieg
o 

15 Zespół Wesoła Ferajna działa pod patronatem Nowogardzkiego Domu Kultury. 
W ubiegłym roku obchodził 20-lecie swojej działanosci artystycznej. Na swoim 
koncie ma wiele osiągnieć w tym; zdobywca tytułu Laureatach w Przegladach i 
licznych konkursach. 
Zespół "Wesoła Ferajna" uczestniczy w imprezach organizowanych przez 
Nowogardzki Dom Kultury. Są to imprezy o randze lokalnej, ogólnopolskiej i 
międzynarodowej. Ponadto zespół czynnie uczestniczy w wielu spontanicznie 
organizowanych przez powiat, gminę . Najnowszym osiągnięciem zespołu jest 
Wyróznienie w III Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej "Swojskie Granie i 
Śpiewanie" w Leśne( woj. Dolnośląskie) 
 

20 min Repertuar: 
1. Wesoła Piosenka 
2. szedłem sobie 
3. Koło swego domu 
4. Bo Ferajna i kapela 
5. Z Nowogardu jadą 
6. Nie jestem winna 
7. walczyk Pożegnalny 
 

16:25-
16:40 

Zespół Śpiewaczy 
„Grodnica” 

Kliniska 

LGD Szanse 
Bezdroży 
Powiatu 
Goleniowskieg
o 

10 Zespół istnieje od 2004 r. Należą do niego mieszkańcy Klinisk i Różycy. Zespól 
powstał z potrzeby serca mieszkańców którzy początkowo spotykali się we 
własnych domach, natomiast z biegiem czasu grupa przerodziła się w oficjalną 
grupę amatorską. Działamy pod patronatem Stowarzyszenia Wsi Grodnica.  
 

15 min Repertuar: 

• Zbuduję domek 

•  Ile wieczorów 

•  Weszła sobie na 
góreczkę 

•  Grodnica 
 

16:40-
17:00 

Koło recytatorskie Stepnica 

LGD Szanse 
Bezdroży 
Powiatu 
Goleniowskieg
o 

8 Koło recytatorskie, wszystkie panie należące do koła jednocześnie są 
członkiniami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stepnicy. 
Istniejemy od 1.07.2011,miejscem spotkań est Gminny Ośrodek Kultury w 
Stepnicy, naszym instruktorem jest p. Michał Krzywaźnia. Tematem spotkań są 
wiersze Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Jonasza Kofty, Jana Brzechwy, 
Bolesława Leśmiana, K.I Gałczyńskiego, Juliana Tuwima, WisŁawy Szymborskiej, 
ks. Jana Twardowskiego i innych autorów. Już niejednokrotnie miałyśmy okazję 
na terenie Gminy Stepnica i w Maszewie pokazać swój kunszt recytatorski 
pokazać. Podczas zajęć teatralno recytatorskich ćwiczymy naszą pamięć 
,poruszanie się na scenie, kontakt z mikrofonem, bardzo cenne dla nas są 
zajęcia psychologiczne pn. kreatywne rozwiązywanie konfliktów, sesje 

20 min Poetyczne inspiracje; 
zbiór wierszy 



 

zdjęciowe, śpiew itp.  

17:00-
17:15 

Zespół Dwudziestki 
+ VAT 

Drawsko 
Pomorskie 

LGD 
Partnerstwo 
Drawy 

15 Zespół  mieszany. Istnieje od 2 lat. 

  

   

 

15 min Niespodzianka 

17.15 

17.30 

Zespół Drawskie  

Słowiki 

 

Drawsko 
Pomorskie  

LGD 
Partnerstwo 
Drawy 

10 Zespół Drawskie Słowiki istnieje od 2 lat. Opiekun i instruktor   15 min Niespodzianka 

17.30- 

17.45 

Zespół 
Maszewianki 

Maszewo 

LGD Szanse 
Bezdroży 
Powiatu 
Goleniowskieg
o 

7 Ludowy zespół Maszewianki powstał w 1978 roku w Maszewie i istnieje do 
dziś. W zespole śpiewa 7 osób. Zespół swoimi występami uświetnia imprezy 
organizowane na terenie gminy Maszewo oraz Powiatu Goleniowskiego, od 
wielu lat bierze udział w przeglądach zespołów ludowych.  

15 min Repertuar: 
- „Szła babeczka”,  
- „Dziewczyno moja”,  
- „Na brzegu gaju”,  
- „Parobeczek”. 

 


