
KOŁO MIŁOŚNIKÓW  

 

GIER PLANSZOWYCH   

w Przybradzu. 

 
Zajęcia odbywają się w sali Domu Kultury przy 

remizie w Przybradzu, w każdy piątek. Gramy 

w gry planszowe, które już znamy, a ciągle 

warto w nie zagrać, a także poznajemy nowe 

fascynujące, najlepsze na świecie gry 

planszowe. Organizatorem i autorem pomysłu 

oraz prowadzącym zajęcia jest  Rafał Cmunt. 

Sponsorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Wieprzu oraz Pani Małgorzata Chrapek – 

Wójt Gminy Wieprz, która sfinansowała zakup 

gier. Klasyką są warcaby, w które dzieci grają 

bardzo chętnie, jedni lepiej inni gorzej. To był 

świetny pretekst do zorganizowania turnieju 

warcabowego. Pierwszy turniej wygrał Janek a 

rewanżowy Kacper. Ich obu mamy na poniższej 

fotografii 

 

Talent warcabowy zaprezentowała również 

Patrycja, która w obu turniejach była na 

podium. Wielkim powodzeniem cieszyła się gra 

Blokus. Proste reguły i pasjonująca rozgrywka 

to jej atuty. 

 

 

 

  



Blokus to gra przeznaczona dla miłośników 

łamigłówek  i rywalizacji. Wymaga skupienia 

uwagi, dalekosiężnego planowania i myślenia 

strategicznego, a jednocześnie - dostarcza 

mnóstwo znakomitej zabawy. 

 

Na zdjęciu powyżej Ania z młodszym 

bratem Kubą i Szymon z Jasiem grają w 

Blokusa, poniżej maluchy, które też świetnie 

radzą sobie z Blokusem: Kamil, Ania i Kasia. 

 

W Blokusa można grać nawet samemu, czy 

uda się Kubusiowi  zapełnić wszystkie pola? 

Kuba na zdjęciu po prawej stronie. 

Młodszym graczom bardzo przypadła do 

gustu SuperFarmer, grę powstałą w czasie 

drugiej wojny światowej, którą opracował 

polski matematyk. Celem gry jest 

hodowanie sympatycznych zwierzątek, 

które w każdej chwili może zjeść głodny 

wilk. 

 

Na zdjęciu poniżej młodsi i starsi w 

trakcie gry. Wiktoria, Patrycja, animator 

gry p. Małgosia, Kinga, która chodzi 

jeszcze do przedszkola oraz Karolina. 

 



Julka zastanawia się jak poprowadzić swoje 

gospodarstwo do zwycięstwa, zdjęcie 

poniżej. 

 

 

 

Wiktoria też myśli nad strategią zwycięstwa, 

świnki, krowy czy owce? Zdjęcie powyżej. 



 

Ale i tak najmłodsi wygrywają najczęściej. 

Na zdjęciu – Kinga – SuperFarmer! 

 Ania przyniosła swoje gry, co wzbogaciło 

możliwości zabawy. Na następnym zdjęciu 

Karolina z siostrą Kingą skupione nad 

odgadywanką. 

 

Dla fanów gier zręcznościowych mieliśmy 

JungleSpeed. Gra, w której liczy się 

zręczność, spostrzegawczość i szybkość. 

Każdy z graczy dostaje karty, których musi 

się pozbyć podczas gry, łapiąc w 

odpowiednim momencie drewniany 

"totem".  Ta gra jest rewelacyjna! Nie 

wymaga żmudnego tłumaczenia zasad ani 

ich zapamiętywania. Pozwala grać 

nieograniczonej liczbie osób! Nikt nie 

będzie się nudził!! Można grać w to przez 

trzy dni niemal non-stop i nie mieć dość! Na 

zdjęciu poniżej chłopcy ćwiczą zręczność     

i spostrzegawczość. 

 

Ponad 20 dzieci spotykało się aby razem 

pograć, pośmiać się i pobawić, ale też 

rywalizować w zdrowej i przyjaznej 

atmosferze. To coś, co udało się w Domu 

Kultury w Przybradzu. 

Jeśli spodobały Ci się nasze zajęcia – przyjdź 

i pograj z nami! Spotykamy się w piątki po 

południu. Dokładną informację co do godzin 

zajęć można uzyskać telefonicznie w Domu 

Kultury w Przybradzu. Z poważaniem – Rafał 

Cmunt. 


