“Wakacje z GOKiS” pn. „Mieszkańcy Żuław, czy Żuławiacy?”
w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”
w dniach 3–14 sierpnia 2020 r.

I tydzień
3 sierpnia (poniedziałek)
godz. 10.00 - zbiórka uczestników w GOKiS
Spotkanie integracyjne w GOKiS (w programie: zapoznanie się uczestników, zabawy
integracyjne, stworzenie kontraktu bezpiecznych i udanych półkolonii, o historii Żuław i
Dolnego Powiśla słów kilka- zaproszenie uczestników do przygotowania krótkiej inscenizacji)
godz. 12.00- wycieczka do Muzeum Zamkowego w Malborku
ok. godz. 15.00- powrót do GOKiS

4 sierpnia (wtorek)
godz. 10.00 -zbiórka uczestników w GOKiS
Wyjście na teren kompleksu sportowego w Starym Polu.
Zajęcia na świeżym powietrzu (w programie: gry integracyjne, rycerskie wyzwania,
przygotowania do inscenizacji, zabawy dramowe i teatralne, wielki turniej “mopej”, letnia
ślizgawka- czyli coś dla ochłody)
godz. 14.00- powrót do GOKiS
5 sierpnia (środa)
godz. 10.00- zbiórka uczestników w GOKiS
Wycieczka rowerowa do Ząbrowa (w programie: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
“Od słowiańskiej osady do teraz”- poznawanie historii przez zabawę, zajęcia teatralne, “W
poszukiwaniu skarbu Żuław”- gra terenowa)
godz. 14.00- powrót do GOKiS

6 sierpnia (czwartek)
godz. 10.00- zbiórka uczestników w GOKiS
Wyjście na teren PODR (w programie: półkolonijne opowieści, zabawy i gry na świeżym
powietrzu, przygotowania do inscenizacji- dobór strojów, aranżacja)
godz. 12.30 „O czym szumią wierzby” – kreatywne zabawy plastyczne
godz. 14.00- powrót do GOKiS
7 sierpnia (piątek)
godz. 10.00- zbiórka uczestników w GOKiS
Wyjście do pobliskiego lasku przy szkole - „Przystanek leśny Żuławy”
Spotkanie ze Starogardzkim Bractwem Rycerskim (w programie m.in.: gry i zabawy
rycerskie, warsztaty i pokazy walk mieczem, nauka tańców średniowiecznych)
godz. 14.00- powrót do GOKiS
> Dodatkowo, 7 sierpnia, o godz. 16.30 serdecznie zapraszamy wszystkich półkolonistów
wraz z rodzinami do sali widowiskowej GOKiS na II międzypokoleniowe spotkanie
w ramach działania pn. "Mieszkańcy Żuław, czy Żuławiacy?". Podczas spotkania uczestnicy
poznają ciekawą historię ludzi, którzy przybyli na „Ziemie Odzyskane” po II wojnie
światowej a także historię gminy i regionu. W czasie spotkania zachęcimy przybyłych do
odkrywania i głębszego poznawania własnych korzeni i tożsamości. W tym celu, w ramach
projektu GOKiS zakupił 20 kronik dla wszystkich chętnych, którzy zechcą opracować swoje
własne drzewo genealogiczne/kronikę rodziny.
Jesteśmy pewni, że wspólne odkrywanie wzbudzi potrzebę pielęgnacji rodzinnych tradycji
i szacunek do własnej przeszłości. Drogą do tego celu będzie zebranie jak najpełniejszych
informacji o historii swojej rodziny dzięki rozmowom międzypokoleniowym – z rodzicami,
dziadkami, pradziadkami lub innymi krewnymi – czego efektem będą kroniki rodzin, które
powstaną podczas trwania całego projektu.

II tydzień
10 sierpnia (poniedziałek)
godz. 10.00- zbiórka uczestników w GOKiS
Wyjście na teren kompleksu sportowego w Starym Polu (w programie gry i zabawy na
świeżym powietrzu, zabawy na placu zabaw, wakacyjna gimnastyka, dzieje naszej małej
ojczyzny - zabawy z historią w tle)
godz. 11.45
Przejście do „Przystanku leśnego Żuławy” znajdującego się przy szkole
godz. 12.00
Małe Formy Teatralne Widowisko i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu serdecznie zapraszają
uczestników wakacji z GOKiS oraz wszystkie dzieci (i nie tylko) na spektakl pt. ,,Legenda o
Bursztynie''. Widowisko odbędzie się na scenie „Przystanku leśnego Żuławy” (w razie
niepogody w GOKiS)
(informacja o spektaklu: Hen, w głębinie Morza Bałtyckiego, w cudownym, bursztynowym
pałacu mieszka młodziutka królewna, przepiękna rusałka o imieniu Jurata. Słynie nie tylko z
urody, ale i z dobrego serca. Pewnego dnia Jurata zakochuje się ze wzajemnością w prostym
rybaku Tosiu, wzbudzając gniew swojego ojca –potężnego władcy sztormów. Czy miłość
zwycięży strach ... Na to pytanie odpowie nam baśniowa adaptacja, jednej z najpiękniejszych
bałtyckich legend. Przedstawienie przeniesie najmłodszych widzów w podwodne głębiny,
ukazując jakie bezcenne skarby kryje nasze polskie morze)
godz. 13.00 – 14.00 cd. gier i zabaw dla uczestników wakacji z GOKiS

11 sierpnia (wtorek)
godz. 9.00 - zbiórka uczestników w GOKiS
SZLAKIEM BAŁTYCKIEJ LEGENDY O BURSZTYNIE...
Wycieczka autokarowa do Jantara oraz kolejką wąskotorową z Jantara do Sztutowa.
Uwaga ważne! Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej!!!
(w programie m.in: wielkie poszukiwania bursztynów, gry i zabawy na plaży, ciepły posiłek)
ok. godz. 18.00- powrót do GOKiS

12 sierpnia (środa)
godz. 10.00- zbiórka uczestników w GOKiS
Wycieczka rowerowa do Szlagnowa (w programie: gra terenowa “Podchody”, gry i zabawy
na świeżym powietrzu, kalambury, “Nadanie praw wiejskich”- przygotowania do
inscenizacji)
godz. 14.00- powrót do GOKiS

13 sierpnia (czwartek)
godz. 10.00- zbiórka uczestników w GOKiS
Wyjście do pobliskiego lasku przy szkole - „Przystanek leśny Żuławy”
( w programie: gry i zabawy, inscenizacja “Nadanie praw wiejskich przez dzierzgońskiego
mistrza zakonu krzyżackiego Luthra z Brunszwiku”)
godz. 12.30 „O czym szumią wierzby” – kreatywne zabawy plastyczne
godz. 14.00- powrót do GOKiS
14 sierpnia (piątek)
godz. 9.00- zbiórka uczestników w GOKiS
Wycieczka do domu podcieniowego „Mały Holender” w Żelichowie. (w programiem.in.: gra
terenowa „Skarb Mennonity”, zwiedzanie domu podcieniowego, ciepły posiłek. W drodze
powrotnej uczestnicy zwiedzą cmentarz mennonicki w Stogach)
godz. 16.00- powrót do GOKiS
>Dodatkowo w ramach działania pn. "Mieszkańcy Żuław, czy Żuławiacy?" zapraszamy:
10 września (czwartek)
Ewaluacja z przebiegu działań z uczestnikami projektu, prezentacja opracowanych kronik.
17 września – 9 października
Przygotowanie wystaw plastycznych i fotograficznych na podsumowanie projektu.
17 października (sobota)
Finałowe, III międzypokoleniowe spotkanie z historią podsumowujące działania projektowe z
udziałem zaproszonych gości i wszystkich uczestników projektu. Zaprezentowanie efektów
wszystkich powstałych prac.

