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Program Imprezy Integracyjno-edukacyjno-promocyjnej   

pod nazwą „Bezpieczni Obywatele Świata Ciszy”  
w dniu 18 lipca 2015 r. 

 
 
 

Projekt ”Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” jest realizowany w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji (finansowanego z Funduszy EOG oraz ze środków Miasta 
Szczecin) w partnerstwie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych 
z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Głównym jego celem jest usprawnienie 
pracy Policji w regionie na rzecz Głuchych, a także upowszechnienie wiedzy na temat 
działań Policji i możliwości uzyskania pomocy przez osoby niesłyszące. 

W ramach projektu zaplanowana została impreza integracyjno-edukacyjno-
promocyjna w Ogrodzie Różanym oraz na wydzielonym odcinku ul. Pawła Jasienicy przy 
Dworcu PKP Łękno.  

 

 Na gościnnej scenie Szczecińskiej Agencji Artystycznej w programie prowadzonym 
przez Adama Dzieciniaka, aktora Teatru Polskiego i tłumaczy języka migowego z Oddziału 
Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych będzie można obejrzeć:  

 

1200-1230  Koncert na powitanie, a w nim m.in.:  
- Powitanie wszystkich uczestników imprezy oraz „Piosenka na dzień 

dobry” w wykonaniu Adama Dzieciniaka;  
- utwory samby batucady w wykonaniu zespołu „Samba Para 

Surdos” z OZ PZG; 
- piosenka wykonana w języku migowym przez aktorów Teatru-3  

OZ PZG Agatę Kaczmarczyk (partie solowe) oraz chórek w składzie 
Dariusz Kosztowny, Arkadiusz Pałatyński i Jerzy Tyszko; 

- tango argentyńskie w wykonaniu pary tanecznej z OZ PZG  Agaty 
Kaczmarczyk i Dariusza Kosztownego oraz par z Akademii Tanga 
Adriana i Doroty Grygier.  
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1230-1330  Blok występów artystycznych, zabaw i konkursów dla dzieci,  
a w nim między innymi:  
˗ piosenki dla dzieci „Umba diumba” w wykonaniu Adama 

Dzieciniaka; 
˗ etiuda pantomimiczna „Marionetka” w wykonaniu aktorów  

Teatru-3 Agaty Kaczmarczyk i Arkadiusza Pałatyńskiego; 
˗ „bajkowe” konkursy prowadzone przez Adama Dzieciniaka; 
˗ fragment spektaklu wizualnego dla dzieci „Widzę to, czego Ty nie 

widzisz” w wykonaniu Arkadiusza Pałatyńskiego aktora  
Teatru-3 OZ PZG;   

˗ „disco żaby” w wykonaniu tancerzy OZ PZG i Akademii Tanga   
Adriana i Doroty Grygier; 

˗ „zagadki” i „zwijanki” prowadzone przez Adama Dzieciniaka. 

 

 1400- 1500 Blok występów artystycznych, zabaw i konkursów  
dla dorosłych, a w nim między innymi:  
˗ „Iluzja na wesoło” w wykonaniu jedynego w Świecie Głuchego 

iluzjonisty Zbigniewa Maruszczaka; 
˗ etiuda pantomimiczna pt. „Operacja” w wykonaniu Jerzego Tyszko 

aktora Teatru-3; 
˗ piosenka kabaretowa pt. „Czego się boisz głupia” w wykonaniu 

Adama Dzieciniaka; 
˗ etiuda pantomimiczna pt. „Malarz” w wykonaniu Jerzego Tyszko 

aktora Teatru-3;  
˗ piosenka kabaretowa pt „W zielonym gaju” w wykonaniu Adama 

Dzieciniaka;  
˗ taniec belgijski i chili chache oraz coutry w wykonaniu tancerzy  

z OZ PZG i Akademii Tanga Adriana i Doroty Grygier; 
˗  „Taniec z rurą” konkurs dla dorosłych poprowadzony przez Adama 

Dzieciniaka.  
 

 1630-1730  Blok występów artystycznych i edukacyjnych dla dorosłych,  
a w nim między innymi:  
˗ piosenka kabaretowa pt „Zerowy bilans, czyli pero” w wykonaniu 

Adama Dzieciniaka;  
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˗ rude - czyli salse po kole w wykonaniu tancerzy Akademii Tanga 
Adriana i Doroty Grygier;  

˗ konkurs dla dorosłych  „Kojarzenie par” poprowadzony przez 
Adama Dzieciniaka; 

˗ nauka podstaw tanga dla wszystkich chętnych poprowadzona przez 
instruktorów z Akademii Tanga Adriana i Doroty Grygier. 

  

Nie zabraknie atrakcji tłumaczonych na język migowy przez tłumaczy z Oddziału 
Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych dla małych i dużych mieszkańców 
miasta, również poza sceną i tak: 
 

1230-1430  pokaz oraz ćwiczenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej 
przeprowadzony przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie 
– punkt A na trawniku za sceną;  

 

1230-1430  warsztaty „ Jak zdać egzamin sprawnościowy do Policji?” 
poprowadzone przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie  
– punkt B na trawniku za sceną;  

 

1230-1430  wielkoformatowa gra planszowa „Zagraj ze mną w bezpieczeństwo”, 
gdzie uczestnicy zabawy w aktywny sposób stają się jej częścią; 
zostanie przeprowadzona przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie  
– punkt C na trawniku za sceną;  

 

1230-1430  porady i konkursy dla kierowców, pieszych oraz rowerzystów pod 
hasłem „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego” poprowadzone 
przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie 
– punkt D na parkingu Ogrodu Różanego;  

 

1330-1400  pierwszy pokaz udzielania pierwszej pomocy i zachowań w sytuacji 
wypadku drogowego przeprowadzony przez Oddział Ochotniczej Straży 
Pożarnej GRYF w Szczecinie na ul. Pawła Jasienicy przy budynku dworca 
PKP Łękno Łękno –  punkt E;  

 

1430-1700  prezentacja i warsztaty rękodzieła artystycznego oraz florystyki 
prowadzona przez instruktora i członków OZ PZG 
– punkt A na trawniku za sceną;  
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1430-1700  rozgrywki brydża sportowego i gra w szachy dla wszystkich chętnych 
prowadzone przez członków OZ PZG  
– punkt B na trawniku za sceną;  

 

1500-1530  słodki poczęstunek dla uczestników imprezy przygotowany przez 
Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych i Komedę 
Wojewódzką Policji w Szczecinie  
– punkt C na trawniku za sceną; 

 

1530-1620  drugi pokaz udzielania pierwszej pomocy i zachowań w sytuacji 
wypadku drogowego przeprowadzony przez Oddział Ochotniczej Straży 
Pożarnej GRYF w Szczecinie na ul. Pawła Jasienicy przy budynku dworca 
PKP Łękno –  punkt E. 

 
Tym wszystkim atrakcjom towarzyszyć będą dwie wystawy zlokalizowane w Galerii 
Ogrodu Różanego:  

˗ wystawa podsumowująca Regionalny Konkurs Plastyczny dla Uczniów z Wadą 
Słuchu pt. „Policjant moim przyjacielem” oraz Regionalny Konkurs Fotograficzny dla 
Osób z Wadą Słuchu pt. „Kiedy potrzebujesz pomocy policji”  

˗ wystawa fotograficzna pt. „Świat w moim obiektywie”, którą prezentuje Marzena 
Maćkowiak-Pluta. 

 

 


