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NAJWAśNIEJSZE PRZEDSIĘWZI ĘCIA KULTURALNE 
ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁOGRANIZOW ANE 

PRZEZ GRYFIŃSKI DOM KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE 
ORAZ NAJWA śNIEJSZE PREZENTACJE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH 

DZIAŁAJ ĄCYCH W NASZEJ PLACÓWCE w 2011 roku 
 
 

termin nazwa imprezy zasięg 
 

STYCZEŃ 
 

31.12.2010/ 
01.01.2011 

Spotkanie Sylwestrowe na Pl. Barnima w Gryfinie lokalny 

07.01 zabawa charytatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie 

lokalny 

08.01 zabawa choinkowa dla dzieci z Nowego Czarnowa (sala na terenie 
ogródków działkowych w Nowym Czarnowie) 

lokalny 

09.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - impreza charytatywna na Pl. 
Barnima 

lokalny 

10.01 w Pałacyku pod Lwami premierowe przedstawienie Teatrzyku 
Tespisek pod tytułem „O tym jak się Ŝabki kumkać i rechotać 
uczyły” 

lokalny 

12.01 spotkanie noworoczne Koła Gospodyń Wiejskich w Świetlicy 
Wiejskiej w Dołgach 

lokalny 

15.01 spotkania jasełkowe w świetlicach wiejskich w Sobieradzu i 
Sobiemyślu 

lokalny 

15.01 wycieczka  dzieci i młodzieŜy z kół turystycznych GDK do Ostoi pod 
Szczecinem, warsztaty ekologiczne w  Ośrodku Szkoleniowo-
Badawczym w zakresie energii odnawialnej 

lokalny 

20.01 Jasełka w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie lokalny 

20.01 spotkanie okolicznościowe z okazji dnia Babci i Dziadka w Świetlicy 
Wiejskiej w Wełtyniu 

lokalny 

22.01 spotkania szachowe w Pałacyku pod  Lwami 
 

lokalny 

22.01 spotkanie okolicznościowe z okazji dnia Babci i Dziadka w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobieradzu (występ Teatru tańca Vogue) 

lokalny 

22.01 występ Teatru Tańca VOGUE podczas balu charytatywnego 
organizowanego w Centrum Wodnym Laguna 

lokalny 

28.01 spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Babci w Świetlicy 
Wiejskiej w Chwarstnicy 

lokalny 
 

 
LUTY 

 
01.02 w Pałacyku pod Lwami odbyły się Miejsko-Gminne Eliminacje 

Małego Konkursu Recytatorskiego 
lokalny 

03.02 w Gryfińskim Domu Kultury odbył się 2. Zlot Fanów Michaela 
Jacksona. Inicjatorem imprezy organizowanej juŜ po raz drugi była 
Patrycja Sikora, uczennica jednej z gryfińskich szkół (sala 
widowiskowa GDK 

lokalny 

05.02 powiatowe eliminacje 56. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego w Pałacyku pod Lwami 

lokalny 

05.02 40-osobowa grupa turystów wraz z opiekunami z kół turystycznych 
GDK wybrała się do Szczecina do  Muzeum Techniki i Komunikacji 
- Zajezdnię Sztuki przy ul. Niemierzyńskiej 

lokalny 

11.02 nagłośnienie konkursu muzycznego Bezpieczna Gmina 
organizowanego przez StraŜ Miejską w Gryfinie 

lokalny 

14-17.02 wycieczka koła turystycznego do Malborka lokalny 
14-25.02 akcja Ferie w mieście – otwarte pracownie GDK dla dzieci lokalny 

24.02 „Kapelusze” – premiera Teatrzyku Tespisek lokalny 
24.02 – 06.03 V Gryfiński Festiwal Miejsc i PodróŜy Włóczykij międzynarodowy 
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25-27.02 Występ Teatr Tańca Vogue podczas III Ogólnopolskich Spotkań 
Młodego Teatru Krzykowisko w Maszewie 

ogólnopolski 

 
MARZEC 

 
24.02 – 06.03 V Gryfiński Festiwal Miejsc i PodróŜy Włóczykij międzynarodowy 

05.03 spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy 
Wiejskiej w Dołgach 

lokalny 

08.03 spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy 
Wiejskiej w Daleszewie 

lokalny 

11.03 Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Estradowej (sala 
widowiskowa GDK) 

lokalny 

11.03 spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy 
Wiejskiej w Borzymiu 

lokalny 

16-17.03 koncert okolicznościowy dla rodziców  zorganizowany przez 
Przedszkole nr 2 w Gryfinie (sala widowiskowa GDK) – obsługa 
techniczna 

lokalny 

18.03 Teatrzyk „Kurtynka” pokazał premierowe przedstawienie „O 
szczęśliwej KsięŜniczce” 

lokalny 

19.03 nagranie teledysku na terenie Centrum Wodnego Laguna  oraz na 
ulicach Gryfina w ramach jubileuszu 20-lecia Teatru Tańca Vogue 

lokalny 

19.03 rajd pieszy Powitanie wiosny zorganizowany przez koło turystyczne lokalny 
25.03 Rejonowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych (sala 

widowiskowa GDK) 
lokalny 

26.03 udział Grupy One Trzy w finale IX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Małych Form Teatralnych Arlekinada w Inowrocławiu – 
wyróŜnienie dla zespołu i wyróŜnienie aktorskie dla AndŜeliki 
Witkowskiej 

ogólnopolski 

 
KWIECIE Ń 

 
02.04 szkolenie z wyznaczania azymutów dla uczestników eliminacji 

powiatowych XXXIX Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego organizowane przez koło turystyczne 
(Park Miejski) 

lokalny 

02.04 eliminacje Wojewódzkiego Finału Małego Konkursu 
Recytatorskiego - Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie - Maja 
Romanicz z Gryfińskiego Domu Kultury laureatką finału 

wojewódzki 

08-09.04 Koncert Jubileuszowy z okazji XX-lecia Teatru Tańca 
Współczesnego Vogue 

lokalny 

09.04 eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego MłodzieŜowego 
Turnieju Turystyczno- Krajoznawczego o w Szkole Podstawowej nr 
2 w Chojnie. Organizatorem imprezy był Uczniowski Klub 
Krajoznawczo Turystyczny Traperzy działający przy SP2 w Chojnie, 
Gryfiński Dom Kultury i Pracownia Regionalna PTTK w Szczecinie 

powiatowy 

11-20.04 europejska wymiana młodzieŜy w Camprodowie na Mazurach, 
warsztaty teatralno-ogniowe dla młodzieŜy z pięciu krajów Europy, 
organizator Teatr Oczy ku Niebu z GDK 

międzynarodowy 

14-17.04 VII Festiwal Intymnych Form Artystycznych FIFArt międzynarodowy 
15-17.04 Teatr Tańca Ego Vu (dawniej Vogue) na 12. Ogólnopolskich 

Konfrontacjach Tańca Współczesnego w Koninie - wyróŜnienie 
lokalny 

16.04 współorganizacja pikniku charytatywnego dla Zuzi Gołuch w 
Drzeninie 

lokalny 

18.04 nagłośnienie Festiwalu Ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 1 lokalny 

28-30.04 Występ Teatr Tańca Ego Vu podczas Biesiady Teatralnej Wejrzenia 
na Wschód w Maszewie 

międzynarodowy 

29.04 z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w 
Daleszewie odbyła się uroczysta wieczornica 

lokalny 
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29.04 pokaz specjalny filmu „Made In Poland” z udziałem reŜysera 
Przemysława Wojcieszka (sala widowiskowa GDK) 

lokalny 

kwiecień międzynarodowa inicjatywa Teatru 6 i Pół pod nazwą „Sound of 
fire” organizowana dla młodzieŜy z Polski, Szwecji, Ukrainy, 
Białorusi i Łotwy w Camp Rodowo na Mazurach 

międzynarodowy 

 
MAJ 

 
01-03.05 Dni Gryfina 2011 ogólnopolski 

03.05 występ solistki Grupy SB, Klaudia Koper na Wojewódzkim 
Konkursie Piosenki Od przedszkola do idola na Zamku KsiąŜąt 
Pomorskich w Szczecinie 

wojewódzki 

06.05 teatrzyk dzieci ze świetlic wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu z GDK 
zaprezentował w Szkole Podstawowej nr 2 przedstawienie „Gdzie 
jest król?”. W ten sposób przyłączył się do akcji charytatywnej na 
rzecz Tomka Michalczuka 

lokalny 

07.05 udział solistki Grupy SB, Sandry Koper w Wojewódzkim Konkursie 
Piosenki Rozśpiewana Estrada na Zamku KsiąŜąt Pomorskich w 
Szczecinie 

wojewódzki 

07-08.05 niemiecko-polskie warsztaty taneczne w Schloss Brollin z udziałem 
tancerzy Teatru Tańca Ego Vu 

międzynarodowy 

07-08.05 Centrum Informacji Turystycznej reprezentowało Gryfino w trakcie 
XX Targów Turystycznych Market Tour podczas tegorocznego 
Pikniku Nad Odrą w Szczecinie 

ogólnopolski 

12.05 charytatywne przedstawienie Teatru Gliptykos z Gryfińskiego Domu 
Kultury na rzecz TPD przy Szkole śycia w Nowym Czarnowie 

lokalny 

13.05 współorganizacja koncertu charytatywnego Podaruj im trochę świata 
na rzecz TPD przy Szkole śycia w Nowym Czarnowie 

lokalny 

13-15.05 gościnny udział Teatru Tańca Ego Vu w Prezentacjach tańca 
Współczesnego Młode Formy w Mrągowie 

ogólnopolski 

13-15.05 udział zespołów z pracowni turystycznej GDK w eliminacjach 
wojewódzkich XXXIX Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawczego w Policach 

wojewódzki 

14.05 nagłośnienie IX Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego lokalny 
19.05 teatrzyk dziecięcy ze świetlic wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu  

wystąpił w Łodzi podczas 32. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów 
Dziecięcych i MłodzieŜowych Dziatwa 2011 

ogólnopolski 

20.05 Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych (sala 
widowiskowa). Występ zespołów Fajber Flex i Step by Step w GDK 

powiatowy 

20.05 w Świdwinie odbył się Wojewódzki Przegląd Amatorskich 
Zespołów Teatralnych. WyróŜnienie otrzymał Teatrzyk Tespisek z 
GDK 

wojewódzki 

20.05 wyróŜnienie dla Teatrzyku Kurtynka podczas Wojewódzkiego 
Przeglądu Teatrów Amatorskich w Szczecinie za przedstawienie „O 
szczęśliwej księŜniczce” 

wojewódzki 

20.05 po raz czternasty w kinie Gryf odbyła się  Noc z horrorami i filmami 
grozy. Ponownie oprócz seansów filmowych odbyły  się koncerty 
muzyczne. Nowością był konkurs pod nazwą „Gryfińska Królowa 
Krzyku” 

lokalny 

21.05 w Krajniku odbył się Festyn po góralsku organizowany przez 
tamtejsza świetlicę wiejską. Impreza upłynęła pod znakiem wspólnej 
zabawy, której towarzyszyły m.in. konkursy związane z tradycją 
góralską, loteria fantowa, blok sportowo-rekreacyjny, prezentacja 
folkloru babiogórskiego oraz degustacja kuchni góralskiej 

lokalny 

26.05 w Pałacyku pod Lwami odbył się Rejonowy Przegląd Twórczości 
Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy 

powiatowy 

26-28.05 Gościnny udział Teatru Tańca Ego Vu w Międzynarodowym 
Festiwalu Teatrów Awangardowych Pestka w Jeleniej Górze 

międzynarodowy 
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27.05 nagłośnienie imprezy okolicznościowej z okazji 65-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Gryfinie 

lokalny 

27.05 występ zespołu Ad Hoc podczas imprezy okolicznościowej z okazji 
50-lecia poŜycia par małŜeńskich z gminy Gryfino 

lokalny 

28-29.05 występy grupy tanecznej  Arkan Country i  dziecięcego zespołu  
wokalnego Smyki ze Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie oraz zespołu 
wokalnego SB ze Świetlicy Wiejskiej ze Starych Brynkach podczas 
Targów Inkontakt 2011 w Schwedt w Niemczech 

międzynarodowy 

28.05 festyn z okazji Dnia Dziecka w Gryfinie (Pałacyk pod Lwami) lokalny 

28.05 festyn z okazji Dnia Dziecka w Sobieradzu lokalny 

29.05 festyn z okazji Dnia Dziecka w Nowym Czarnowie dla dzieci z 
Nowego Czarnowa, Krajnika i Krzypnicy 

lokalny 

31.05 współorganizacja Dnia Dziecka w Domu Pomocy Społecznej w 
Nowym Czarnowie 

lokalny 

maj Festiwal Kulturalny Festa Fatuorum w Gnieźnie: występ Teatru 
Uhuru 

ogólnopolski 

maj do Rejonowego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i 
MłodzieŜy "Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, 
Przyszłość" zakwalifikowano 111 prac z pracowni plastycznej 
Małgorzaty Ragan, z czego 13 zostało nagrodzonych, a 15 
wyróŜnionych 

lokalny 

 
CZERWIEC 

 
01.06 festyn z okazji Dnia Dziecka w Daleszewie lokalny 
02.06 współorganizacja przedstawiania  dla dzieci z Przedszkola nr 1 w 

Gryfinie 
lokalny 

03.06 współorganizacja przedstawiania  dla dzieci z Przedszkola nr 2 w 
Gryfinie 

lokalny 

04.06 współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w Gardnie lokalny 
04.06 festyn dla dzieci i dorosłych w Borzymiu lokalny 

09-11.06 teatrzyk dzieci ze świetlic wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu  został 
wyróŜniony podczas XXII Ogólnopolskiego Festiwalu - Płockiego 
Kramiku Teatrów Dzieci i MłodzieŜy Heca 2011  

ogólnopolski 

10.06 Festiwal Piosenki Dziecięcej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (sala 
widowiskowa) 

lokalny 

10.06 udział Teatru Tańca Ego Vu w Wojewódzkich Prezentacjach tańca w 
Nowogardzie 

wojewódzki 

10-12.06 udział Teatru Tańca Ego Vu w V Salezjańskim Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatralnym w Szczecinie 

ogólnopolski 

11.06 Festyn Truskawkowe Szaleństwo w Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu lokalny 
11.06 na terenie boiska K.S. Odrzanka w Daleszewie odbył się Festyn Na 

Zielono. Gospodarzem spotkania był sołtys Daleszewa, Rada 
Sołecka Daleszewa oraz Świetlica Wiejska w Daleszewie 

lokalny 

11.06 VI Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu 
Kultury 

lokalny 

15.06 dziecięce teatrzyki ze świetlic wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu  
wystąpiły z przedstawieniami w Drzeninie i Sobieradzu 

lokalny 

17.06 festyn Jaskiniowcy w Drzeninie organizowany  z okazji Dnia 
Dziecka 

lokalny 

17.06 Sandra Koper: udział w Koncercie Młodych Talentów na Zamku 
KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie 

wojewódzki 

18.06 Sandra Koper : udział w Konfrontacjach Kulturalnych MłodzieŜy 
Szkolnej w Połczynie Zdroju 

ogólnopolski 

18.06 współorganizacja III Kajakowego Rajdu na Orientację lokalny 
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Hydrozagadka w Szuwarach  (Stanica Wodna w Gryfinie) 
22.06 zakończenie roku sześciolatków z Przedszkola nr 2 w Gryfinie (sala 

widowiskowa) 
lokalny 

25.06 Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie oraz 25-lecie Kapeli 
Ludowej Bartkowiacy 

ogólnopolski 

28-29.06 warsztaty wikliniarskie w ramach międzynarodowego programu 
Salix organizowane przez GDK 

lokalny 

29.06 spotkanie integracyjne w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie lokalny 
29.06 Flis Odrzański w Gryfinie lokalny 

27.06-08.07 wakacyjne półkolonie letnie lokalny 
29.06-25.08 Wakacje w mieście – otwarte pracownie GDK lokalny 

czerwiec udział Teatru Uhuru w Schuhltheaterfest (Festiwalu Teatrów 
Szkolnych) w Schwedt 

międzynarodowy 

czerwiec XXXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i 
MłodzieŜy "Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, 
Przyszłość": wyróŜnienie dla czterech uczestników koła Małgorzaty 
Ragan: Mateusza Muszyńskiego, Oliwię Kropiwnicką, Nikolę 
Wiśniewską i Pawła Gadomskiego. 

ogólnopolski 

 
LIPIEC 

 
29.06-25.08. Wakacje w mieście – otwarte pracownie GDK lokalny 
27.06-08.07 wakacyjne półkolonie letnie lokalny 
02-10.07. obóz turystyczny Wrocław-Karpacz ogólnopolski 
05-18.07. kolonia międzynarodowa dla dzieci z gminy Gryfino i miejscowości  

Sambor na Ukrainie 
międzynarodowy 

09-10.07. V Festiwal Rowerowy Jazzbike 2011 ogólnopolski 
16.07. Gotowanie na Polanie – festyn organizowany przez Świetlicę 

Wiejską w Sobieradzu 
lokalny 

18.07 występ zespołów Smyki i  Arkan z Daleszewa w Sułominie wojewódzki 
30.07 Dzień Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy lokalny 
lipiec XIII Mi ędzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i 

MłodzieŜy "Dziecko i Pies". Wśród tych najlepszych laureatką 
została sześcioletnia Wiktoria Tyszkiewicz, a dwa wyróŜnienia 
zdobyli Oliwia Kropiwnicka i Paweł Gadomski z pracowni 
plastycznej Małgorzaty Ragan 

międzynarodowy 

 
SIERPIEŃ 

 
06.08. współorganizacja festynu w Wełtyniu lokalny 

07-14.08. polsko-niemiecko-francuskie  Warsztaty Teatralne Rodzinna Europa 
- spotkanie z Miłoszem (Pałacyk pod Lwami) 

międzynarodowy 

07-12.08 warsztaty aktorów Teatru 6 i Pół w ramach współpracy z Ośrodkiem 
Agroturystycznym Stary Młyn 

lokalny 

08.08 Premiera spektaklu Teatrzyku Tespisek „Ale cyrk!” lokalny 
13.08. współorganizacja Dnia Działkowca (nagłośnienie imprezy i występ 

zespołów artystycznych GDK) 
lokalny 

13.08. Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą, 65-lecie K.S. Odrzanka w 
Daleszewie (nagłośnienie imprezy i występ zespołów artystycznych 
GDK) 

lokalny 

14.08. koncert zespołu Vader (sala widowiskowa) ogólnopolski 
15-21.08 polsko-niemieckie warsztaty teatralne z udziałem Teatru 6 i Pół w 

Strzelewie 
międzynarodowy 

20.08. VII Gminny Turniej Wsi w Chwarstnicy lokalny 
27.08 DoŜynki Gminne w śabnicy lokalny 

29.08-02.09 Międzynarodowe Warsztaty Wikliniarskie Salix w ramach programu 
Grundtwig (Pałacyk pod Lwami) 

międzynarodowy 

sierpień Teatr 6 i Pół na polsko-niemieckich warsztatach teatralnych i 
wokalnych w ramach VI Akademii Teatralnej w Stepnicy 

międzynarodowy 
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sierpień Teatr Uhuru pokazał spektakl „Pierogi” na Woodstoku 2011. Poza 
tym aktorzy Uhuru poprowadzili warsztaty teatralne w ramach 
Akademii Sztuk Przepięknych (ASP) na XVII Przystanku Woodstok 
2011 

ogólnopolski 

 
WRZESIEŃ 

 
01-04.09 V Festiwal Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie międzynarodowy 

4.09 I Ogólnopolski Konkurs Bodypaintingu - namiot przy Gryfińskim 
Domu Kultury 

ogólnopolski 

09.09 nagłośnienie akademii z okazji 65-lecia Cechu Rzemiosł RóŜnych i 
Przedsiębiorców w Gryfinie (sala widowiskowa) 

lokalny 

10.09 współorganizacja Międzynarodowych Targów Rzemieślniczych na 
Pl. Barnima 

lokalny 

10.09 Dzień Pieczonego Ziemniaka – Świetlica Wiejska w Daleszewie lokalny 
13-23.09 pierwsze zagraniczne tournee Teatru Tańca Ego Vu. Zespół 

prezentował swoje spektakle w Jean, Granadzie i Alicante w 
Hiszpanii 

międzynarodowy 

17.09 współorganizacja festynu Dzień Pieczonego Ziemniaka w Gardnie lokalny 
23-25.09 udział Teatru Jednego Aktora z przedstawieniem „Spisek…” w 

ogólnopolskim finale XVII Słodkobłękitów – Zgierskich Spotkań 
Małych Teatrów; nagroda za scenariusz monodramu dla Marii Piznal 

ogólnopolski 

24.09 35-lecie Kapeli Ludowej Borzymianka – zabawa jubileuszowa w 
Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu 

lokalny 

24.09 wycieczka koła turystycznego nad Jezioro Szmaragdowe lokalny 
29.09-01.10 występ Justyny Paluszyńskiej z monodramem „Spisek przy trzepaku. 

Historia jednej ulotki” w reŜyserii Marii Piznal nagrodzono Brązową 
Igłą podczas VII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych Igła w 
Ostrołęce 

ogólnopolski 

wrzesień 8 wyróŜnień dla uczestników kół plastycznych GDK w 
Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i 
MłodzieŜy Szkolnej „Krajobraz Polski - tradycje, współczesność, 
przyszłość” w Częstochowie 

ogólnopolski 

30.09-01.10 VI Ogólnopolskie Jesienne Marsze na Orientację Kon-tikino 2011 w 
Gogolicach organizowane przez pracownię turystyczną GDK 

ogólnopolski 

30.09-07.10 udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w Międzynarodowym 
Projekcie Teatralno-Tanecznym Under w Broellin w Niemczech 

międzynarodowy 

wrzesień udział młodzieŜy z Teatru Uhuru w polsko-niemieckich warsztatach 
teatralnych organizowanych prze ośrodek VanseeForum w Berlinie 

międzynarodowy 

 
PAŹDZIERNIK 

 
01.10 występ zespołu Desire podczas uroczystej inauguracji Tygodnia 

śurawi w Marwicach 
lokalny 

07.10 projekcja filmu  „Jutro będzie lepiej” oraz spotkanie z  reŜyserem 
Dorotą Kędzierzawską w ramach ogólnopolskiego projektu „Polska 
Światłoczuła” 

lokalny 

15.10 współorganizacja Gryfińskiego  Marszu  śycia organizowanego 
przez Stowarzyszenie Amazonek Ewa w Gryfinie 

lokalny 

19.10 współorganizacja Przeglądu Twórczości Pensjonariuszy Domów 
Pomocy Społecznej i Dzieci z Domów Dziecka (sala widowiskowa) 

lokalny 

21.10 Koncert Jubileuszowy 15-lecia działalności zespołu wokalnego Ad 
Hoc (sala widowiskowa) 

lokalny 

22.10 XXXVI Rajd Parasolowy w Dolinie Miłości w Zatoni Dolnej lokalny 
22-24.10 udział Teatru Jednego Aktora z monodramem „Spisek…” w 

ogólnopolskim finale VII Festiwalu Teatrów Niewielkich w 
Lublinie; III nagroda dla Justyny Paluszyńskiej 

ogólnopolski 

październik XXXIII edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla 
Dzieci i MłodzieŜy "Moja Przygoda w Muzeum" organizowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum 

międzynarodowy 
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Okręgowe w Toruniu oraz Muzeum Pałac w Wilanowie, 
zakwalifikowano na wystawę pokonkursową cztery prace z koła 
Małgorzaty Ragan (Jakub Studenny, Tymon, Mikulski, Kacper 
Tyszkiewicz oraz Ola Baszak) 

październik wyróŜnienia dla Zuzanny Woś z pracowni Piotra Ostrowskiego w 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Angielskiej Eye w Widuchowej 

ogólnopolski 

październik XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ja i Król Maciuś 
Pierwszy" organizowanego przez MłodzieŜowy Dom Kultury w 
Płocku. Przyznane zostały nagrody dla Nel Tarczyńskiej i Łucji 
Mikulskiej z pracowni Małgorzaty Ragan 

ogólnopolski 

 
LISTOPAD 

 
03.11 na Pl. Barnima w Gryfinie odbył się pierwszy gryfiński flash mob 

jako promocja festiwalu tańca 
lokalny 

04-06.11 w Gryfińskim Domu Kultury odbyła się trzecia edycja Festiwalu 
Małych Form Ruchowych  Jesienna Scena Tańca. Przez trzy dni na 
scenie zaprezentowały się lokalne oraz znane w świecie grupy 
taneczne 

ogólnopolski 

04-05.11 warsztaty tańca tanga argentyńskiego oraz tańca orientalnego  dla 
mieszkańców miasta 

lokalny 

08.11 występ zespołu wokalnego Ad Hoc oraz Kapeli Ludowej 
Wełtynianka podczas zabawy z okazji Dnia Emeryta i Rencisty w 
Gryfinie 

lokalny 

10.11 nagłośnienie wieczornicy w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie z 
okazji Narodowego  Święta Niepodległości 

lokalny 

12.11 koncert promujący wydanie debiutanckiej płyty gryfińskiego zespołu 
Oposy Znad Fosy 

lokalny 

18.11 występ zespołu Step by Step podczas zakończenia sezonu Klubu 
Delf  

lokalny 

18-20.11 gościnny występ Teatru Tańca Ego Vu podczas V Ogólnopolskiego 
Festiwalu tańca Współczesnego w Mielcu 

ogólnopolski 

20.11 występ Teatru Tańca Ego Vu w Mielcu podczas V Konfrontacji 
Tańca Współczesnego 

ogólnopolski 

22.11 występ zespołu wokalnego Ad Hoc dla uczestników Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (restauracja Arkadia) 

lokalny 

25-29.11 Sputnik nad Polską - przegląd filmów rosyjskich lokalny 

26.11 VII Jesienna Impreza na Orientację lokalny 

26.11 udział Teatru Jednego Aktora z monodramem „Spisek…” w 
Jesiennych Spotkaniach Teatralnych w Centrum Kultury i Spotkań 
Europejskich w Białogardzie (występ na zaproszenie 
organizatorów); 

ogólnopolski 

listopad zakwalifikowanie pracy Emilii Maślak z pracowni Małgorzaty 
Ragan do wystawy pokonkursowej w XX Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym "Witaj gwiazdeczko złota", który organizowany jest 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury im. Artystów Rodu Kossaków w 
Tychach. 

ogólnopolski 

 
GRUDZIEŃ 

 
02.12 koncert zespołu After Blues i Macieja Czaczyka lokalny 

02.12 Grupa SB: występ w charakterze gościa na otwarciu Przeglądu 
Piosenki śeglarskiej i Szantowej Kalmar 2011 w Zespole Szkół 
Technicznych i Morskich w Szczecinie 

ogólnopolski 

03.12 Mikołajkowa Impreza na Orientację lokalny 
06.12 projekt Polska Światłoczuła – projekcja filmu „Wymyk” połączone 

ze spotkaniem z twórcą filmu 
lokalny 

06.12 Mikołaj na Placu Barnima lokalny 
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10.12 jasełkowa inscenizacja Teatrzyku Skrzat w Zespole Szkół w Gryfinie lokalny 
15.12 Koncert Świąteczny Przedszkola Nr 4 lokalny 
15.12 Spotkanie Wigilijne w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie lokalny 
16.12 koncert Świąteczny w GDK - spektakl Teatru Gliptykos lokalny 
16.12 premiera spektaklu Teatrzyku Tespisek „O tym jak Kolombina nie 

wyszła za Arlekina” 
lokalny 

17.12 zabawa choinkowa dla dzieci pracowników StraŜy PoŜarnej w 
Gryfinie w GDK 

lokalny 

17.12 zabawa choinkowa dla dzieci w Gardnie lokalny 

22.12 Koncert Świąteczny zespołu Step by Step dla rodziców i gości (sala 
widowiskowa) 

lokalny 

22.12 jasełkowa inscenizacja Teatrzyku Skrzat w Zespole Szkół  w 
Gryfinie 

lokalny 

 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH 
GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY w 2011 roku 

 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI TANECZNEJ ELIZY HOŁUBOWSKIEJ 
Teatr Tańca Egu Vu (dawniej Vogue) 
 
W ubiegłym roku Teatr Tańca Ego Vu pracował niezwykle intensywnie, występując na wielu scenach, 
odbywając pierwsze międzynarodowe tournee, biorąc udział w międzynarodowych projektach i współpracując 
juŜ na stałe z Teatrem Uckermärkische Bühnen w Schwedt. Oprócz szeroko rozwiniętej międzynarodowej 
współpracy mijający sezon był czasem licznych prezentacji spektakli zespołu w kraju. Zespół brał udział w 
prestiŜowych imprezach konkursowych, ale wielokrotnie występował w roli gościa specjalnego festiwali 
tanecznych. EGO VU to silnie zaangaŜowana grupa ludzi, którzy tworzą i aktywują środowisko taneczne oraz 
promują poprzez taniec Gryfino, województwo, a nawet nasz kraj. 
 
Kalendarium 2011: 
pokazy:  
styczeń 
- Gryfino: występ obu grup podczas charytatywnego balu na rzecz osób niepełnosprawnych - choreografie „Hip 
hop” i „Twist” 
- Sobieradz: występ obu grup podczas imprezy okolicznościowej zespołu z choreografiami „Hip hop” i „Twist”; 
luty 
- Maszewo: prezentacja spektaklu „Duszą nie ciałem” podczas III Ogólnopolskich Spotkań Młodego Teatru 
Krzykowisko; 
kwiecień 
- Konin: start w konkursie 12. Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego ze spektaklem „1,2,3,4”. 
Choreografia została wyróŜniona; 
- Maszewo: Biesiada Teatralna Wejrzenia na Wschód - pokaz spektaklu „Mijanie” 
- Gryfino: koncert jubileuszowy 20-lecia pracy artystycznej Vogue, prezentacje najwaŜniejszych spektakli 
zespołu z udziałem aktualnych i byłych tancerzy; 
maj 
- Mrągowo: Prezentacje Tańca Współczesnego Młode Formy 2. Zespół był gościem festiwalu ze spektaklem 
„Mijanie”, a Eliza Hołubowska brała udział w pracach jury oraz prowadziła warsztaty;    
- Jelenia Góra: zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych Pestka, pokaz choreografii 
„Mijanie”; 
czerwiec 
- Szczecin: udział grupy w V Salezjańskim Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym ze spektaklami „1,2,3,4” i 
„Duszą nie ciałem”; 
- Nowogard: udział młodszej grupy w Wojewódzkich Konfrontacjach Tańca z choreografią „Faza REM”; 
wrzesień 
- Hiszpania (Jean, Granada, Alicante): pierwsze międzynarodowe tournee zespołu, pokazy spektakli „Mijanie” i 
„1,2,3,4” m.in. w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Alternatywnych Jean Subterranea; 
listopad: 



 
S

tr
o

n
a
9

 

- Mielec: gościnny występ podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego, spektaklu „Mijanie” i 
„1,2,3,4”; 
- Gryfino: pokaz spektakli „Po-ruszenie” i „1,2,3,4” podczas 3. Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna 
Scena Tańca.  
 
warsztaty: 
- Ferie w mieście, Wakacje w mieście (styczeń, lipiec): zajęcia dla dzieci i młodzieŜy z Gryfina i okolic – 
prowadząca: Eliza Hołubowska; 
- Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku (dwie grupy dwa razy w miesiącu przez cały rok): zajęcia ruchowe dla 
studentów – prowadząca: Eliza Hołubowska; 
- Ośrodek Działań Twórczych Broellin w Niemczech (maj): kolejne z cyklu międzynarodowych warsztatów w 
dziedzinie teatru ruchu, których uczestnikami były tancerki młodszej grupy Egu Vu i młodzieŜ z Niemiec - 
prowadząca: Eliza Hołubowska; 
- Teatr Kana w Szczecinie (czerwiec): warsztaty dla tancerzy Ego Vu – prowadzący: Sebastian Matthias, 
choreograf z Niemiec; 
- V Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie w Gryfinie (wrzesień): warsztaty dla tancerzy Ego Vu – prowadzący: 
Teatr Tańca Mademoiselle Cinema z Japonii; 
- Międzynarodowy Projekt Teatralno-Taneczny Under w Broellinie w Niemczech (październik): 
dziesięciodniowy projekt z udziałem tancerzy Ego Vu i młodzieŜy z Niemiec zakończony pokazem spektaklu – 
prowadzący: Eliza Hołubowska (taniec), Bibianna Chimiak z Teatru Kana w Szczecinie (teatr); 
- 3. Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca w Gryfinie (listopad): warsztaty dla tancerzy Ego 
Vu – prowadzący: Robert Przybył z Tanztheater w Bremie w Niemczech i Diana Gajownik z Teatru Wielkiego 
w Poznaniu; 
- warsztaty dla mieszkańców miasta i okolic - prowadzący Monika Wydrowska i Ryszard Musiał R&M Dance 
Digital, Londyn (tango argentyńskie), Dorota Hołownia ze Szkoły Tańca Astrodance w Szczecinie (taniec 
brzucha) 
 
współpraca: 
- Ośrodek Działań Twórczych Schloss Broellin w Niemczech 
Od kilku lat Eliza Hołubowska współpracuje z Christine Lauenstein, koordynatorką projektów polsko-
niemieckich. Eliza jest prowadzącą warsztaty i przygotowującą spektakle przy trzech projektach w ciągu roku 
realizowanych w tamtym ośrodku. Od dwóch lat w projekty jako partner zaangaŜowany jest Gryfiński Dom 
Kultury oraz Teatr Tańca EGO VU w roli uczestnika. 
- Uckermärkische Bühnen, Schwedt w Niemczech 
Tancerze Ego Vu  w 2011 r. zrealizowali juŜ drugi spektakl tworzony w tamtejszym teatrze. „Durchgeknallt im 
Elfenwald“ i „Im weißen Rössl” to spektakle musicalowe, w których tancerze oprócz partii tanecznych 
odgrywają równieŜ role aktorskie. Spektakle cieszą się ogromna popularnością widzów, o czym świadczą 
wznowienia repertuarowe i plany na 2012 r. Eliza Hołubowska otrzymała propozycję stworzenia choreografii do 
kolejnej produkcji musicalowej teatru, która będzie realizowana w 2012 r.  
W ubiegłym roku tancerze Ego Vu wystąpili dwunastokrotnie na scenie teatru w Schwedt. 
- Teatr Kana, Szczecin 
Od wielu lat Eliza Hołubowska i tancerze Ego Vu współpracują z Teatrem Kana w Szczecnie. To współpraca na 
poziomie organizacji imprez oraz udział we wspólnych projektach. Najsilniej współpraca rozwinęła się z pisarką 
i reŜyserką Weroniką Fibich. Ego Vu brało udział juŜ w kilku jej projektach „side specyfic”, które prezentowane 
były w Polsce i zagranicą. 
 
teledyski: 
W 2011 r. zespół zrealizował dwa teledyski, które promują zespół, organizowane imprezy taneczne oraz nasze 
miasto. W kwietniu nagraliśmy obraz promujący koncert 20-lecia pracy artystycznej zespołu, a w listopadzie 
zrealizowaliśmy teledysk z akcji flash mob - silent disco, który miał za zadanie wypromować tzw. cichą 
dyskotekę odbywająca się podczas 3. Jesiennej Sceny Tańca. Oba teledyski powstały w charakterystycznych 
miejscach miasta (Plac Barnima, Centrum Wodne Laguna, gryfiński most). Poza tancerzami w przedsięwzięcie 
zaangaŜowali się mieszkańcy miasta, którzy odpowiedzieli w ten sposób na apel zespołu w lokalnych mediach. 
Obie prace moŜna obejrzeć na stronie: gryfino.pl. 
 
sesje zdjęciowe: 
W tym roku z okazji 20-lecia działalności zespołu zrealizowaliśmy sesje zdjęciowe, które planowane były do 
włączenia w katalog promocyjny Ego Vu i Gryfina. Zdjęcia do trzech cykli zostały wykonane w 
charakterystycznych miejscach miasta we współpracy z gryfińskimi artystami. 
- „Taniec pod wodą” - zrealizowana w Centrum Wodnym Laguna, fotografie: Mariusz Strzelczyk, wizaŜ: 
Justyna Siwek-Matura; 
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- „Leśna sesja”- zrealizowana w Krzywym Lesie, fotografie: Mariusz Strzelczyk, wizaŜ: Emilia Strzelczyk, 
nakrycia głowy: ElŜbieta Olszewska; 
- „Sesja na moście” – zrealizowana w okolicy gryfińskiego mostu, fotografie: Mariusz Strzelczyk. 
 
organizacja: 
- Koncert Jubileuszowy – 20 lat pracy artystycznej Teatru Tańca Vogue 
Podobnie jak w latach ubiegłych w kwietniu odbył się koncert zespołu prezentujący jego działalność. W 
ubiegłym roku była to wyjątkowa impreza prezentujący historię dwóch dekad pracy grupy. Zaprezentowaliśmy 
najbardziej waŜne i charakterystyczne spektakle powstałe w tym czasie, a stworzone przez wszystkich 
choreografów i szefów zespołu. Z powodu wielkiego zainteresowania publiczności koncert został powtórzony 
trzykrotnie. Wtedy teŜ zespół zmienił nazwę na Ego Vu.  
 
- Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych 
Co roku Gryfiński Dom Kultury jest organizatorem Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów 
Tanecznych. Tym razem impreza prezentująca działalność grup tanecznych z Gryfina i okolic odbyła się w 
maju. Jury wyróŜniło kilku wykonawców, w tym Teatr Tańca Egu Vu, który uzyskał jednocześnie kwalifikację 
na Wojewódzki Przegląd Taneczny w Nowogardzie. 
- Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca 
Trzecia edycja imprezy odbyła się w dniach 3-6 listopada 2011 r. Festiwal juŜ od drugiej edycji ma rangę 
międzynarodową, goszcząc wybitnych zagranicznych artystów. ZałoŜeniem festiwalu jest przede wszystkim 
edukacja artystyczna, promocja tańca jako dziedziny sztuki, ale takŜe jako forma aktywnego spędzenia czasu 
wolnego. Stąd oprócz spektakli gryfińskich twórców i zaproszonych gości odbyły się warsztaty tańca dla 
tancerzy zespołu (balet, taniec współczesny) i dla mieszkańców Gryfina i Szczecina (taniec brzucha i tango 
argentyńskie). W ramach festiwalu odbyły się takŜe projekcje filmowe światowej sławy  zespołów i tancerzy. 
Imprezę i odbywająca się w jej ramach tzw. cichą dyskotekę promował tzw. flash mob w centrum miasta, 
nowatorska forma ekspresji i reklamy w naszym mieście polegająca na zebraniu się w określonym miejscu o 
określonej porze grupy przypadkowych odbiorców informacji o przedsięwzięciu zamieszczonej w internecie. 
CięŜar współorganizacji festiwalu wzięli na siebie wszyscy tancerze Ego Vu, którzy w czasie jego trwania 
pracowali jako wolontariusze. 
 
 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI TEATRALNEJ KRZYSZTOFA GMITERA 
Teatr 6 i Pół 
 
skład grupy: 
W 2011 r. grupę tworzyły: Małgorzata Dorenda, Weronika GiŜycka, Alicja Godyńska, Karolina Kuźniewska, 
Nina Mucha i Justyna Paluszyńska. 
 
warsztaty programowe: 
Zajęcia grupy odbywają się trzy razy w tygodniu. Dwa spotkania poświęcone są warsztatowi, pozostały czas 
poświęcony jest na pracę nad spektaklem. We wrześniu została utworzona  grupa młodsza. Jest to początek 
edukacji teatralnej, a więc większość czasu poświęcamy na doskonalenie warsztatu. Obecnie grupa pracuje nad 
spektaklem „Ogłoszenie bezpłatne”, którego premiera zaplanowana jest w styczniu 2012 r. 
 
warsztaty cykliczne: 
Odbywają się zazwyczaj dwa razy do roku, zimą i latem. Mają formę zamkniętą czyli uczestnicy nie opuszczają 
miejsca zgrupowania przez kilka dni, na czas pracy odcięci są od świata zewnętrznego. Organizowane są w 
ramach współpracy z Ośrodkiem Agroturystycznym Stary Młyn oraz dzięki hojności sponsorów lokalnych 
zapewniających uczestnikom wyŜywienie. W 2011 r. warsztaty zorganizowaliśmy od 7 do 12 sierpnia, kiedy to 
przez tydzień pracowaliśmy nad spektaklem „Piłki”, którego premiera odbędzie się na początku 2012 roku. 
 
warsztaty międzynarodowe 
Poza działaniami w Gryfińskim Domu Kultury, aktorzy Teatru 6 i Pół wzięli udział w: 
- polsko-niemieckich warsztatach teatralnych i wokalnych prowadzonych przez Teatr Brama w ramach XIII 
Wiejskiego Festiwalu w Strzelewie; 
- VI Letniej Akademii Teatralnej w Stepnicy, gdzie wspólnie z grupami polskimi i niemieckimi stworzyli 
spektakl plenerowy „Miedzy ciemnością a świtem”, którego prezentacja odbyła się 14 sierpnia 2011 r.  
 
projekty: 
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Projekt Sound of Fire to międzynarodowa inicjatywa teatru 6 i Pół. W kwietniu 2011 r. odbyły się 
dziesięciodniowe warsztaty teatralno-ogniowe w Camp Rodowo na Mazurach. W projekcie oprócz grupy z 
Gryfina uczestniczyła młodzieŜ ze Szwecji, Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Efektem pracy był pokaz spektaklu 
„Ergo Bibamus” na zamku w Kętrzynie, zarejestrowany i nagrany na nośnikach cyfrowych. Galerię zdjęć z 
projektu moŜna obejrzeć na stronie Gryfińskiego Domu Kultury. Projekt został zrealizowany z funduszy 
programu „MłodzieŜ w działaniu”, do którego grupa aplikowała. 
 
Rok 2011 to równieŜ organizacja V Zderzenia Sztuk i Kultur Sztukowanie „Wschód-Zachód”. Cała grupa 
teatralna uczestniczyła w przygotowaniach do tej jednej z największych imprez kulturalnych w Gryfinie. 
Impreza uzyskała dofinansowanie ministerialne w wysokości 50 tys. złotych. CięŜar współorganizacji festiwalu 
wzięli na siebie takŜe aktorzy Teatru 6 i Pół, którzy w czasie jego trwania pracowali jako wolontariusze. 
W ramach Sztukowania udało się zrealizować waŜny projekt kulturalno-edukacyjny: Salix Willow Art - 
Learning and Sharing Arts and Craft of Willow Weaving and Construction as common European knowledge. To 
projekt na lata 2010-2012 w ramach programu europejskiego Gruntvig „Uczenie się przez całe Ŝycie.” Zakłada 
on cykl warsztatów sztuki wikliniarskiej aktywizujący osoby dorosłe, starsze, bezrobotne czy z tzw. środowisk 
wykluczonych z Ŝycia kulturalnego. We wrześniu warsztaty odbyły się w Gryfinie. Wzięło w nich udział blisko 
40 osób. Efekt tygodniowej pracy widoczny jest parku przy Pałacyku pod Lwami. 
Podczas tej samej imprezy została nawiązana współpraca z francuską grupą Diplex, z którą teatr 6 i Pół w 
przyszłym roku planuje przygotowanie wspólnego  performance podczas Sztukowania 2012. 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ DZIECI ĘCEJ PRACOWNI TEATRU I RECYTACJI DOROTY KRUTELEWICZ-
SOBIERALSKIEJ 
 
W pracowni działały trzy zespoły, dwa zespoły teatralne: 
- Teatr Tespisek 
- Teatrzyk Kurtynka 
- koło recytatorskie 
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- organizacja Miejsko-Gminnych i Powiatowych Eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 56. 
eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 
- premiera: 10.01. Teatrzyk Kurtynka „O tym jak się Ŝabki kumkać i rechotać uczyły”. Przedstawienie łączące 
Ŝywy plan i lalki zostało pokazane dzieciom biorącym udział w zajęciach w pałacyku oraz zaproszonym 
gościom. 
luty 
- 1.02 Organizacja i prowadzenie miejsko-gminnych eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego. Sześcioro 
dzieci przygotowywanych do konkursu zakwalifikowało się do etapu powiatowego. 
- 05.02 Organizacja i prowadzenie powiatowych eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego i 56. 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Troje dzieci z pracowni zostało w konkursie powiatowym 
wyróŜnionych, dwoje zakwalifikowano do wojewódzkiego finału Małego Konkursu Recytatorskiego w 
Szczecinie. 
- w czasie ferii zimowych prowadzone były zajęcia z dziećmi z pracowni. Recytatorzy byli przygotowywani  do 
konkursu recytatorskiego, w zajęciach uczestniczyli członkowie teatrzyków oraz dziećmi z półkolonii 
zimowych. W okresie 17-25.02 dzieci z miasta brały udział w otwartych warsztatach teatralnych. 
- premiera: 24.02. „Kapelusze” - przedstawienie autorskie zainspirowane wierszem W. Chotomskiej „Kapelusz”. 
Przedstawienie powstało podczas otwartych warsztatów teatralnych w okresie ferii zimowych. Wzięły w nich 
udział dzieci z półkolonii z miasta oraz dzieci z działających w pracowni zespołów teatralnych. Spektakl został 
pokazany w Pałacyku pod Lwami podczas uroczystego zakończenia półkolonii. 
marzec 
- premiera. Teatrzyk „Kurtynka” pokazał przedstawienie „O szczęśliwej KsięŜniczce” wg autorskiego 
scenariusza instruktorki zespołu. 
- 25.03 Powiatowy Przegląd Teatrów Amatorskich. Do przeglądu zostały zgłoszone dwa przedstawienia: 
Teatrzyk Kurtynka „O szczęśliwej KsięŜniczce” i udoskonalona, rozwinięta wersja „Kapeluszy”. Przedstawienie 
„O szczęśliwej KsięŜniczce” zostało zakwalifikowane do finału wojewódzkiego. 
kwiecień 
- 2.04 udział w Wojewódzkim Finale Małego Konkursu Recytatorskiego. Maja Romanicz została po raz drugi 
laureatką Wojewódzkiego Finału Małego Konkursu Recytatorskiego. 
maj 
- 20.05 udział w Wojewódzkim Finale Przeglądu Teatrów Amatorskich. Przedstawienie „O szczęśliwej 
księŜniczce” zostało wyróŜnione. 
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- 28.05 festyn z okazji Dnia Dziecka. 
- premiera. Teatr Tespisek przygotował program artystyczny składający się z sześciu etiud cyrkowych „Tespisek 
show”. 
czerwiec 
- premiera: 02.06. „Czerwony kapturek” w przedstawieniu zagrali rodzice dzieci uczęszczających do 
Przedszkola Nr 1. Próby rozpoczęły się w kwietniu i były przeprowadzane w Pałacyku pod Lwami. Premiera 
przedstawienia odbyła się na scenie GDK, obejrzały ją dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 1. Teatrzyk 
„Kurtynka” pokazał teŜ swoje przedstawienie „O szczęśliwej księŜniczce”. 
- rok szkolny zakończył się udziałem Teatrzyku „Kurtynka”, Angeliki Ostrówki i Mai Romanicz w Gryfińskiej 
Gali Laureatów. 
sierpień 
- premiera: 08.08 „Ale cyrk”. W sześciodniowych otwartych wakacyjnych warsztatach teatralnych 1-8.08  
wzięła udział kilkunastoosobowa grupa dzieci. Powstałe w czasie warsztatów plenerowe przedstawienie „Ale 
cyrk” zostało pokazane licznie zebranej publiczności. 
listopad 
- występ Teatru Tespisek z przedstawieniem „Kapelusze” na uroczystości zorganizowanej przez PCK z okazji 
Dni Honorowego Krwiodawcy. 
grudzień 
- premiera:16.12. Teatr Tespisek „O tym jak Kolombina nie wyszła za Arlekina”, przedstawienie utrzymane w 
konwencji teatru  commedia dell´arte. 
 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI PLASTYCZNEJ DESEŃ ELśBIETY NARZEKALAK  
 
Grupa liczy 20 osób, w wieku od 4 do 11 lat. Podczas spotkań dzieci mają moŜliwość, niezaleŜnie od 
posiadanych umiejętności, tworzyć spontanicznie i swobodnie w równej mierze, niezaleŜnie od doświadczeń i 
wiedzy. Jest to twórczość dynamiczna, twórcza i bardzo aktywna. Kolorowa kreda, róŜnokolorowe papiery, 
pastele, dają sposobność badania otoczenia, co zatem sprzyja wszechstronnemu rozwojowi. Pracownia 
uczestniczy w konkursach plastycznych, których stałym przeglądem jest Rejonowy Przegląd Twórczości 
Plastycznej „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość” .W minionym roku komisja wyłoniła w 
przeglądzie - 3 nagrody oraz 7 wyróŜnień. Konkursy plastyczne, w których uczestniczy grupa to: XI 
Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci "Moja rodzina", organizowany pod Patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej, Prezydenta Częstochowy, XV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Twórczości 
Plastycznej Dzieci „W krainie mrozu i śniegu" organizowany pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, 
Prezydenta Częstochowy, XIV Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy „Dziecko 
i pies” organizowany 
pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Częstochowy, Przewodniczącego Zarządu 
Głównego Związku Kynologicznego w Polsce. 
 
Przebieg pracy w 2011 roku: 
Dbanie o reklamę wizualną imprez odbywających się w Domu Kultury: 
- Festiwal Intymnych Form Artystycznych FIFArt: wykonanie reklamy wizualnej 
- Festiwal Sztuk i Kultur Sztukowanie: pomoc przy organizacji imprezy, malowanie twarzy 
- Dni Gryfina: pomoc przy organizacji imprezy 
- DoŜynki Gminne: praca w jury konkursu na wieniec doŜynkowy 
- Dzień Dziecka w Nowym Czarnowie: malowanie twarzy 
- Dzień Dziecka w Wełtyniu: malowanie twarzy 
- Festiwal Piosenki Dziecięcej: dekoracja sceny 
- podsumowanie przeglądu prac plastycznych: organizacja imprezy 
- Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku: prowadzenie warsztatów filcowania wełny na mokro, wykonywanie 
biŜuterii-16.06.11 
- udział w warsztatach wikliniarskich 
- prowadzenie wakacyjnych warsztatów plastycznych (batik) 11.07-15.07.11 
- wykonanie reklamy wizualnej na 35-lecie Kapeli Ludowej Borzymianka 
- Jesienna Scena Tańca: wykonanie reklamy informacyjnej 
- kiermasz prac wykonanych w pracowni podczas koncertu świątecznego w GDK 
- wystawa lampionów w holu Gryfińskiego Dom Kultury: prace wykonane w pracowni Deseń 
- kiermasz prac wykonanych w pracowni podczas świątecznego koncertu zespołu dziecięcego Step by Step. 
 
W ramach obowiązków prowadzę takŜe całoroczną konsultację w zakresie porad plastycznych z nauczycielami 
gryfińskich szkół i przedszkoli, zaprojektowałam i wykonałam dekorację na Galę Wodników, przygotowywałam 
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wystawy fotograficzne, które towarzyszyły Włóczykijowi i Jesiennej Scenie Tańca, wykonywałam prace 
unikatowe dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na imprezy charytatywne oraz licytacje. 
 
 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI TEATRALNO-RECYTATORSKIEJ MARII PIZNAL 
 
W ramach pracowni teatralno-recytatorskiej prowadzonej przez Marię Piznal w pierwszym półroczu 2011 r. 
działało osiem grup (61 osób): 
- Teatr Jednego Aktora 
- zespół teatralny To My 
- Grupa One Trzy 
- Grupa Teatralna Gliprtykos 
- teatrzyk dziecięcy ze świetlicy wiejskiej w Bartkowie 
- teatrzyk dziecięcy ze świetlicy wiejskiej w Wełtyniu 
- zespół dzieci ze świetlic wiejskich z Bartkowa i Wełtynia 
- grupa recytatorów 
Od drugiego półrocza pracownię tworzy pięć zespołów (48 osób):  
- Teatr Jednego Aktora 
- zespół teatralny To My 
- Grupa Teatralna Gliptykos 
- Teatrzyk Dziecięcy Skrzat 
- grupa recytatorów. 
Łącznie zespoły zagrały 23 przedstawienia w 16 miejscach, w tym w kilku miejscowościach poza terenem 
gryfińskiej gminy: Szczecin, Inowrocław, Łódź, Płock, Zgierz, Ostrołęka, Lublin, Białogard. Grupy wznawiały 
spektakle ubiegłoroczne, a takŜe zaprezentowały pięć nowych przedstawień teatralnych.  
 
Kalendarium 2011: 
luty 
- 02.02 – Pałacyk pod Lwami; Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski; udział recytatorów ze świetlic wiejskich: 
z Wełtynia – Mateusza CzyŜa i Adriana Merskiego; z Bartkowa – Elizy Sułkowskiej i Pawła Świderka oraz z 
GDK – Anny Siwki; awans wszystkich recytatorów do eliminacji rejonowych; 
- 06.02 – Pałacyk pod Lwami; udział recytatorów (jw.) w powiatowych eliminacjach Małego Konkursu 
Recytatorskiego – tytuł laureata i awans do etapu wojewódzkiego dla Elizy Sułkowskiej, wyróŜnienie dla Pawła 
Świderka; 
marzec 
- 24.03 – Gryfiński Dom Kultury; przedstawienie „One Trzy, czyli krótka historia pewnego girlsbandu” w 
wykonaniu Grupy One Trzy; 
- 26.03 – udział Grupy One Trzy” w finale IX Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych Arlekinada 
w Inowrocławiu – wyróŜnienie dla zespołu i wyróŜnienie aktorskie dla AndŜeliki Witkowskiej; 
kwiecień 
- 04.04 – Zamek KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie; udział Elizy Sułkowskiej w finale wojewódzkim Małego 
Konkursu Recytatorskiego; 
- 13.04 – Gryfiński Dom Kultury; przedstawienie przedpremierowe „W pewnym miasteczku…” w wykonaniu 
Grupy Teatralnej Gliptykos; 
- 14.04 – GDK; premiera przedstawienia „W pewnym miasteczku…” w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos, 
w ramach FIFArtu; 
maj 
- 06.05 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie; przedstawienie „Gdzie jest król?” w wykonaniu dzieci ze świetlic 
wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu w ramach akcji charytatywnej organizowanej przez szkołę na rzecz Tomka 
Michalczuka; 
- 12.05 – GDK; przedstawienie „W pewnym miasteczku…” w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos, w 
ramach akcji charytatywnej „Podarujmy im trochę świata!” organizowanej przez koło TPD przy Szkole 
Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie; 
- 17.05 – Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryfinie; przedstawienie „Gdzie jest król?” w wykonaniu dzieci ze świetlic 
wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu; 
- 19.05 – udział teatralnej grupy dzieci ze świetlic wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu w 32. Ogólnopolskich 
Spotkaniach Teatrów Dziecięcych i MłodzieŜowych Dziatwa 2011 w Łodzi; 
- 26.05 – świetlica wiejska w Wełtyniu; inscenizacja „Miś na wagarach” w wykonaniu miejscowego teatrzyku 
dziecięcego; występ z okazji Dnia Matki; 
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- 27.05 – Gimnazjum nr 1 w Gryfinie; próba generalna z udziałem publiczności – „Odlot” w wykonaniu zespołu 
To My; 
czerwiec 
- 09.06 – udział teatralnej grupy dzieci ze świetlic wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu w XXII Ogólnopolskim 
Festiwalu Teatrów Dziecięcych i MłodzieŜowych Heca 2011 w Płocku - wyróŜnienie; 
- 15.06 – świetlica wiejska w Drzeninie; inscenizacja „Miś na wagarach” w wykonaniu teatrzyku dziecięcego z 
Wełtynia;  
- 15.06 – świetlica wiejska w Drzeninie; inscenizacja „Baśń o Kopciuszku” w wykonaniu teatrzyku dziecięcego 
z Bartkowa; 
- 15.06 – świetlica wiejska w Sobieradzu; inscenizacja „Miś na wagarach” w wyk. teatrzyku dziecięcego z 
Wełtynia; 
- 15.06 – świetlica wiejska w Sobieradzu; inscenizacja „Baśń o Kopciuszku” w wykonaniu teatrzyku dziecięcego 
z Bartkowa; 
wrzesień 
- 15.09 – Gimnazjum nr 1 w Gryfinie; monodram Teatru Jednego Aktora „Spisek przy trzepaku. Historia jednej 
ulotki” w wyk. Justyny Paluszyńskiej dla gimnazjalistów;  
- 23-25.09 – udział Teatru Jednego Aktora z przedstawieniem „Spisek…” w ogólnopolskim finale XVII 
Słodkobłękitów – Zgierskich Spotkań Małych Teatrów; nagroda za scenariusz monodramu dla Marii Piznal;   
- 29.09-01.10 – udział Teatru Jednego Aktora z monodramem „Spisek…” w finale VII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatrów Małych Igła w Ostrołęce; nagroda „Brązowa Igła” dla Justyny Paluszyńskiej;   
październik 
- 22-24.10 – udział Teatru Jednego Aktora z monodramem „Spisek…” w ogólnopolskim finale VII Festiwalu 
Teatrów Niewielkich w Lublinie; III nagroda dla Justyny Paluszyńskiej;  
listopad 
- 26.11 – udział Teatru Jednego Aktora z monodramem „Spisek…” w Jesiennych Spotkaniach Teatralnych w 
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie (występ na zaproszenie organizatorów); 
grudzień 
- 10.12 – jasełkowa inscenizacja Teatrzyku Dziecięcego Skrzat (debiut) w ramach „Zimowej giełdy rozmaitości” 
w Zespole Szkół w Gryfinie; 
- 16.12 – GDK; przedstawienie „W pewnym miasteczku…” w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos, w 
ramach Koncertu Świątecznego; 
 -22.12 – jasełkowa inscenizacja Teatrzyku Dziecięcego Skrzat dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół w 
Gryfinie. 
Łącznie: 23 przedstawienia teatralne (oprócz prezentacji recytatorów) w 16 miejscach, w tym w kilku 
miejscowościach poza terenem gryfińskiej gminy: Szczecin, Inowrocław, Łódź, Płock, Zgierz, Ostrołęka, 
Lublin, Białogard.   
 
sukcesy uczestników pracowni (w tym 6 nagród w ogólnopolskich festiwalach): 

• tytuł finalistki dla Elizy Sułkowskiej w wojewódzkim finale Małego Konkursu Recytatorskiego; 
• wyróŜnienie dla zespołu One Trzy i wyróŜnienie aktorskie dla AndŜeliki Witkowskiej podczas IX 

Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada” w Inowrocławiu za przedstawienie  
„One Trzy, czyli krótka historia pewnego girlsbandu”; 

• tytuł finalisty 32. Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Dziecięcych i MłodzieŜowych Dziatwa ’11 w Łodzi 
dla dzieci z wiejskich świetlic w Bartkowie i Wełtyniu za przedstawienie „Gdzie jest król?”; 

• tytuł finalisty i wyróŜnienie w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dziecięcych i MłodzieŜowych 
Heca w Płocku dla dzieci z wiejskich świetlic w Bartkowie i Wełtyniu za przedstawienie „Gdzie jest 
król?”; 

• tytuł finalisty ogólnopolskiego finału XVII Słodkobłękitów – Zgierskich Spotkań Małych Teatrów dla 
Teatru Jednego Aktora za spektakl „Spisek przy trzepaku, historia jednej ulotki”; 

• nagroda dla instruktorki Marii Piznal w ogólnopolskim finale XVII Słodkobłękitów – Zgierskich 
Spotkań Małych Teatrów za scenariusz monodramu „Spisek…”;  

• tytuł finalisty dla Teatru Jednego Aktora i nagroda Brązowej Igły dla Justyny Paluszyńskiej w VII 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Małych Igła w Ostrołęce za monodram „Spisek…”; 

• tytuł finalisty dla TJA i III nagroda dla Justyny Paluszyńskiej w ogólnopolskim VII Festiwalu Teatrów 
Niewielkich w Lublinie za monodram „Spisek…”; 

• nominacja Teatru Jednego Aktora do nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu. 
 

udział w akcjach charytatywnych: 
• przedstawienie „Gdzie jest król?” w wykonaniu dzieci ze świetlic wiejskich w Bartkowie i Wełtyniu w 

ramach akcji charytatywnej organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Gryfinie na rzecz Tomka 
Michalczuka; 
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• spektakl „W pewnym miasteczku…” w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos, w ramach akcji 
dobroczynnej „Podarujmy im trochę świata!” organizowanej przez koło TPD przy Szkole Podstawowej 
Specjalnej w Nowym Czarnowie; 

• jasełkowa inscenizacja Teatrzyku Dziecięcego Skrzat w ramach „Zimowej giełdy rozmaitości” w 
Zespole Szkół w Gryfinie, z której dochód zasilił konto Rady Rodziców placówki. 

 
udział w innych waŜnych wydarzeniach: 

• występ Grupy Teatralnej Gliptykos podczas oficjalnego otwarcia VII Festiwalu Intymnych Form 
Artystycznych; 

• zaproszenie Teatru Jednego Aktora do udziału w Jesiennych Spotkaniach Teatralnych w Centrum 
Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie; 

• udział Grupy Teatralnej Gliptykos w corocznym Koncercie Świątecznym organizowanym przez GDK. 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI PLASTYCZNEJ DESEŃ II MAŁGORZATY PO ŹNIAK 
 
W ubiegłym roku na zajęcia uczęszczało 18 dzieci w wieku 4-14 lat. W minionym roku na zajęciach w pracowni 
dzieci realizowały róŜne działania związane z tematyką konkursów plastycznych: „Dziecko i pies”, „Moja 
rodzina”, „Krajobraz Polski”, „W krainie śniegu”. Dzieci wykonywały teŜ prace szkolne i przygotowywały się 
do konkursów szkolnych. Realizując poszczególne zadania uczęszczające dzieci miały moŜliwość poznawania 
wielu technik: batik, malowanie na jedwabiu, witrochromia, prace w plastelinie, masie solnej, paste, tempera, 
monotypia, filcowanie na mokro i sucho, decoupage. Inną formą działalności jest wykonywanie prac 
unikatowych między innymi na wiele imprez charytatywnych między innymi Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. W ramach tego wydarzenia od kilku lat wykonujemy witraŜe będące przedmiotem licytacji oraz wiele 
innych przedmiotów jak lampiony, szkatułki, świeczniki, zegary, witrochromie, przedmioty dekoracyjne 
stanowiące wizytówkę Gryfińskiego Domu Kultury. Jako pracownia uczestniczyliśmy aktywnie w zajęciach 
ceramicznych i wikliniarskich. Uczestniczyliśmy czynnie takŜe w imprezach masowych takich jak: Dni Gryfina, 
Włóczykij, FIFArt, Jesiennej Scenie Tańca, Dzień Dziecka. Przygotowywaliśmy teŜ wystawy prac dzieci jako 
poplon zajęć w roku 2011 oraz wystawy fotograficzne o zróŜnicowanej tematyce. Jako pracownia 
organizowaliśmy zimowe warsztaty plastyczne „Bezpieczne ferie” dla dzieci z Gryfina oraz przyjezdnych. 
Latem w czasie wakacji organizowaliśmy spotkania z plastyką. Tematyką zajęć była mozaika. Na imprezach 
organizowanych przez GDK malowaliśmy twarze. Uczestniczyliśmy w kiermaszu świątecznym oraz innych 
organizowanych przy okazji masowych imprez takich jak DoŜynki Gminne czy Truskawkowe Szaleństwo. Na 
co dzień dbamy o wystrój holu w Gryfińskim Domu Kultury. 
 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI TANECZNEJ KATARZYNY PAWLAK 
zespół taneczny Step by step 
 
W roku szkolnym 2010/11 praca z dziećmi odbywała się w dwóch równoległych grupach, a od nowego roku 
szkolnego – w trzech. W ich skład wchodzi obecnie ok. 60 osób. 
 
Kalendarium 2011: 
9 stycznia: występ zespołu podczas finału WOŚP w Gryfinie 
luty: zajęcia taneczne w ramach otwartych pracowni GDK i dla półkolonii  
19 marca: – udział tancerzy w nagraniu teledysku związanego z 20-leciem Teatru Tańca Vogue  
20 maja: udział zespołu w Rejonowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych, wyróŜnienie dla grupy  
28 maja: występ grupy podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Pałacyku pod Lwami 
21 czerwca: zakończenie sezonu tanecznego, pokaz dla rodziców  
27 czerwca - 15 lipca: prowadzenie zajęć dla półkolonii w Pałacyku pod Lwami, w świetlicach wiejskich 
Wełtyniu i Chwarstnicy oraz podczas kolonii międzynarodowej  
25 – 29 lipca: zajęcia podczas zajęć wakacyjnych w ramach otwartych pracowni Gryfińskiego Domu Kultury 
3 listopada: udział we flash mobie organizowanym na Pl. Barnima 
4 listopada: występ grupy podczas 3. Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca 
18 listopada: występ podczas zakończenia sezonu Klubu Delf  
6 grudnia: występ zespołu podczas Mikołajków na Pl. Barnima  
17 grudnia: występ podczas zabawy choinkowej w Gardnie  
22 grudnia: Koncert Świąteczny zespołu Step by Step dla rodziców i gości w sali widowiskowej GDK 
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DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI PLASTYCZNEJ MAŁGORZATY RAGAN 
 
CięŜka praca doceniona wieloma nagrodami i wyróŜnieniami - tak upłynął mijający 2011 rok w pracowni 
plastycznej Małgorzaty Ragan działającej w strukturach Gryfińskiego Domu Kultury. W zajęciach regularnie 
bierze udział 43 uczestników. Podczas zajęć przeprowadzanych w pracowni plastycznej Małgorzaty Ragan 
uczestnicy przede wszystkim zgłębiają tajniki malarstwa i rysunku, ale równieŜ wyśmienicie "bawią" się przy 
wykonywaniu prac, które powstają z zastosowaniem wielu innych technik, takich jak: sgrafitto, grafika, 
monotypia, rzeźba z papieru mache, batik, decoupage.  
 
konkursy 
W maju 2011 roku do Rejonowego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy "Krajobraz Polski - 
Tradycje, Współczesność, Przyszłość" zakwalifikowano 111 prac z pracowni plastycznej Małgorzaty Ragan, z 
czego 13 zostało nagrodzonych, a 15 wyróŜnionych. 
Spośród nagrodzonych i wyróŜnionych prac wysłano 22 na XXXIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości 
Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy "Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość", który organizowany 
jest przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Częstochowie i jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Prezydenta Miasta Częstochowa. Komisja z pośród 3020 nadesłanych prac postanowiła wyróŜnić czterech 
uczestników koła Małgorzaty Ragan: Mateusza Muszyńskiego, Oliwię Kropiwnicką, Nikolę Wiśniewską i Pawła 
Gadomskiego. 
Pracownia przystąpiła równieŜ do XIII Mi ędzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i 
MłodzieŜy "Dziecko i Pies", takŜe organizowanego przez MłodzieŜowy Dom Kultury w Częstochowie. Zostało 
wysłanych 6 prac. W lipcu 2011 roku komisja po dokonaniu przeglądu i ocenie 10325 prac nadesłanych z 45 
państw, niemal ze wszystkich kontynentów, postanowiła przyznać 15 nagród specjalnych spośród 696 prac 
zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową. Wśród tych najlepszych laureatką została sześcioletnia Wiktoria 
Tyszkiewicz. Poza tym udało się zdobyć 2 wyróŜnienia dla Oliwii Kropiwnickiej i Pawła Gadomskiego. 
W październiku 2011 roku nadeszła informacja, Ŝe w XXXIII edycji Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i MłodzieŜy "Moja Przygoda w Muzeum" organizowanej przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Muzeum Pałac w Wilanowie, po rozpatrzeniu 
nadesłanych 2390 prac, zakwalifikowano na wystawę po konkursową 4 prace z koła Małgorzaty Ragan. 
Szczęśliwymi artystami zostali: Jakub Studenny, Tymon, Mikulski, Kacper Tyszkiewicz oraz Ola Baszak. 
W tym roku pracownia przystąpiła takŜe do XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ja i Król Maciuś 
Pierwszy" organizowanego przez MłodzieŜowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku. 
Przyznane zostały nagrody dla Nel Tarczyńskiej i Łucji Mikulskiej. 
Ostatnim tegorocznym sukcesem jest zakwalifikowanie pracy Emilii Maślak do wystawy pokonkursowej w XX 
Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Witaj gwiazdeczko złota", który organizowany jest 
przez MłodzieŜowy Dom Kultury im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. 
 
współpraca 
Pracownia plastyczna Małgorzaty Ragan regularnie współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfinie, gdzie 
przeprowadzane są warsztaty plastyczne, oraz z Biblioteką Publiczną w Gryfinie. 
 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI TEATRALNEJ JANUSZA JANISZEWSKIEGO 
Teatr Uhuru 
 
Podobnie jak w minionych latach, pracownia pełniła głównie funkcję edukacyjną, skupiając się na rozwoju 
teatralnych zainteresowań młodzieŜy poprzez takie formy i zajęcia artystyczne jak: tworzenie spektakli 
teatralnych, udział w warsztatach teatralnych i treningach aktorskich, zajęciach teoretycznych z zakresu teatru 
tradycyjnego i współczesnego oraz udział w organizacji wydarzeń artystycznych. 
W zajęciach pracowni uczestniczyła aktywnie młodzieŜ gimnazjalna, uczniowie szkół średnich oraz studenci z 
Gryfina i okolicznych miejscowości. 
Ponadto pracownia teatralna w minionym roku zajmowała się:  
- stałą opiekę programową i organizacyjną nad Sceną pod lwami, w której odbywają się spektakle, próby 
teatralne i regularne spotkania.  
- przygotowaniem i współorganizacją imprez organizowanych prze Gryfiński Dom Kultury takich jak: 
Mikołajki, WOŚP czy Dzień Dziecka.  
- kontynuowaniem współpracy transgranicznej z partnerami zagranicznymi w celu wspólnej organizacji imprez i 
wymiany młodzieŜowej.  
- organizacją festiwalu teatralnego FIFArt 2011 i letnich polsko-niemiecko-francuskich warsztatów teatralnych 
w Gryfinie.  
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- redagowaniem i aktualizacją strony internetowej Teatru Uhuru.  
- zbieraniem dokumentacji i archiwizacją wydarzeń z działalności pracowni teatralnej.  
- promocją pracowni i teatru w mediach.  
- współpracą z innymi ośrodkami kultury i szkołami  
- udziałem Teatru Uhuru w festiwalach teatralnych i prezentacjami spektakli.  
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- współpraca wolontariacka i organizacyjna podczas kolejnej edycji WOŚP 2011. 
luty 
- otwarte zajęcia teatralne dla chętnych osób zainteresowanych teatrem oraz dla dzieci - uczestników zimowych 
półkolonii (organizacja zabawy karnawałowej dla uczestników półkolonii) 
- udział teatru w III Ogólnopolskich Spotkaniach Młodego Teatru – „Krzykowisko” w Maszewie. 
marzec 
- udział instruktora i aktorów w jury podczas Przeglądu Jasełkowego w MCTiS w Baniach.  
- udział w Gali Wodników - wyróŜnień Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za promocję gminy w 2010 roku. 
Teatr Uhuru otrzymał dwie nominacje w kategorii kreator kultury i sztuki oraz twórca roku. 
kwiecień 
- przygotowanie oraz realizacja VII edycji Festiwalu Intymnych Form Artystycznych "Między jawą a snem" - 
FIFArt 2011 
maj 
- Uhuru na Festa Fatuorum w Gnieźnie. Podczas tegorocznego Festiwalu Kulturalnego Festa Fatuorum 
połączonego z juwenaliami, mieszkańcy Gniezna mieli okazję uczestniczyć w Nocy Teatrów. Wśród 
zaproszonych teatrów znalazł się takŜe Teatr Uhuru z „Pierogami” 
czerwiec 
- oprawa artystyczna oraz organizacja Dnia Dziecka. 
- udział Teatru Uhuru w Schuhltheaterfest (Festiwalu Teatrów Szkolnych) w Schwedt 
- otwarte warsztaty teatralne (wakacyjna propozycja dla osób zainteresowanych teatrem) 
sierpień 
- Teatr Uhuru pokazał spektakl „Pierogi” na Woodstoku 2011. Poza tym aktorzy Uhuru poprowadzili warsztaty 
teatralne w ramach Akademii Sztuk Przepięknych (ASP) na XVII Przystanku Woodstok 2011 
- organizacja oraz realizacja międzynarodowego projektu wymiany młodzieŜy: polsko-niemiecko-francuskie 
warsztaty teatralne „Rodzinna Europa – spotkanie z Miłoszem” w Gryfinie (07-14.08.2011)  
wrzesień 
- przyjęcie nowych członków do pracowni teatralnej, rozpoczęcie warsztatów teatralnych dla młodych oraz 
pierwsze próby budowania wspólnego przedstawienia 
- udział młodzieŜy w formie wolontariatu podczas Festiwalu Sztukowanie 2011 
- udział młodzieŜy w projekcie: polsko-niemieckich warsztatach teatralnych organizowanych prze ośrodek 
VanseeForum w Berlinie 
- adepci Teatru Uhuru złoŜyli wizytę zaprzyjaźnionemu teatrowi Stolperdraht w Schwedt. Okazją do spotkania 
była premiera spektaklu pt.: „Praxis Dr. Deiwel - was kann ich für sie tun?”  
październik 
- udział młodzieŜy z pracowni teatralnej w Festiwalu Teatralnym OKNO w Teatrze Kana w Szczecinie. 
grudzień 
- rozpoczęcie współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (konsultacje w ramach działalności 
nowo powstałej grupy teatralnej) 
- współorganizacja, wolontariat i oprawa artystyczna imprezy mikołajowej dla dzieci na Placu Barnima w 
Gryfinie (Mikołajki 2011) 
- premiera spektaklu Grupy Teatralnej Baraban w Zakładzie Karnym w Nowogardzie (spektakl zrealizowany 
między innymi w ramach współpracy z ZK w Nowogardzie z pracownią teatralną Tetr Uhuru i Gryfińskim 
Domem Kultury). 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI PLASTYCZNEJ WIESŁAWY TYŁY 
 
Plan pracy godzin dydaktycznych był realizowany według stałego grafiku w ciągu całego roku.  
Poniedziałek kaŜdego tygodnia został przeznaczony na organizację pracy dydaktycznej i realizację dekoracji 
imprez domu kultury. 
Stałą i cykliczną formą działalności jest wystawa Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy.  
W minionym roku wystawę tworzyło 355 prac indywidualnych dzieci.  Z prezentowanych prac, 26 maja komisja 
oceniła ekspozycję nagradzając 9 prac i wyróŜniając 10. Prace „nagrody” zostały wysłane na Konkurs 
Ogólnopolski organizowany przez MDK – Częstochowa. Zdobyliśmy 2 wyróŜnienia. W konkursie 
organizowanych równieŜ przez MDK w Częstochowie zdobyliśmy takŜe dwa wyróŜnienia. Był to konkurs o 
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temacie „Dziecko i pies”. Zdobyliśmy 2 wyróŜnienia w Międzynarodowym Konkursie pt. „Ludzie ludziom 
zgotowali ten los”, organizowanym przez MDK - Tychy. 
Na zajęciach w pracowni, dzieci realizowały takŜe zadania szkolne (zadania z lekcji plastyki), konkursy szkolne. 
Jeden uczeń przygotowywany był do egzaminu plastycznego uczelni wyŜszej. 
 
 

DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI AUDIO/VIDEO PIOTRA OSTROWSKIEGO 
Studio Piosenki C-Note 
studio nagrań muzycznych 
Studio Filmowe GDK 
 
Studio Piosenki C-Note 
Główną formą pracy pracowni studia piosenki jest działalność edukacyjna. Uczestnicy zajęć muzycznych tak jak 
w latach poprzednich nabywają umiejętności z zakresu „sztuki wokalnej” (zajęcia indywidualne). Poprzez 
śpiewanie utworów znanych wykonawców kształtują emisję głosu , słuch muzyczny jak równieŜ obycie ze sceną 
i sztuką sceniczną. MłodzieŜ skupiona w pracowni bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju imprezach oraz 
przeglądach organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury (m.in. Mikołajki, Dni Gryfina, Dzień Dziecka, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Przegląd Wokalistów i Zespołów Estradowych.) oraz imprezach, 
przeglądach i festiwalach „zewnętrznych”.   
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- występy wokalne uczestników pracowni - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2011 
luty 
- Ferie Zimowe GDK-  zajęcia warsztatowe dla uczestników zimowych półkolonii. 
- zajęcia otwarte dla gryfińskich dzieci i młodzieŜy 
marzec 
- organizacja i przeprowadzenie - Rejonowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Estradowej 
Gryfino 2011. WyróŜnienie dla Zuzanny Woś 
kwiecień 
- praca warsztatowa i merytoryczna nad materiałem do nagrań Cd Audio uczestników pracowni 
maj 
- współpraca jurorska – Konkurs Piosenki Dziecięcej Zuzia 2011 w Widuchowej 
czerwiec 
- przygotowanie i oprawa artystyczna imprezy - Dzień Dziecka 2011 
sierpień 
- wakacje z GDK - otwarte warsztaty wokalne 
W warsztatach tych uczestniczyły gryfińskie dzieci i młodzieŜ. W ciągu dwóch tygodni doskonalili umiejętności 
wokalne. Uczestnicy zajęć mogli pochwalić się rezultatami swojej pracy  w postaci własnej płyty CD nagranej w 
Studiu Nagrań Muzycznych GDK. 
wrzesień 
- przesłuchania i nabór nowych uczestników do Studia Piosenki.  
- wybór i zapoznanie się z repertuarem na nowy rok szkolny. 
październik 
- uczestnictwo w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Angielskiej Eye w Widuchowej. Zuzanna Woś zajęła 2 
miejsce. 
grudzień 
- organizacja i praca artystyczna nad imprezą plenerową - Mikołajki 2011 
- praca nad materiałem i nagrania studyjne do  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2012 
 
studio nagrań muzycznych: 
Studio stworzono z myślą o rejestracji dźwiękowej dokonań solistów i zespołów działających pod egidą 
Gryfińskiego Domu Kultury.  
Studio realizuje nagrania audio: 

− nagrywa na wysokiej jakości sprzęcie cyfrowym zespoły i wokalistów 
− produkuje nagrania pod względem dźwiękowym (montaŜ, obróbka/efekty dźwiękowe, mastering) 
− realizuje „wypala” gotową płytę CD Audio. 

Działalność studia nagrań audio 2011: 
- nagrania dźwiękowe i mastering materiału - Grupa SB 
- nagrania dźwiękowe, mastering i realizacja płyty CD - zespół Ad Hoc 



 
S

tr
o

n
a
1

9
 

- nagrania dźwiękowe i mastering – Tadeusz Wasilewski 
- nagrania dźwiękowe i mastering – przedszkola gryfińskie (wszystkie). 
- nagrania dźwiękowe i mastering -  wokaliści pracowni wokalnej GDK 
- współpraca w postaci realizacji nagrań – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
- nagrania dźwiękowe i mastering – Teatrzyk Tespisek 
- nagrania dźwiękowe i mastering – Mikołajki 2011 
 

                 Studio Filmowe GDK: 
Uczestnicy zajęć zapoznają się z szeroko pojętą pracą na materiale filmowym/video. 
Nabywają umiejętności z zakresu: 

− rejestracji video obrazów, 
− cyfrowego, nieliniowego montaŜu i obróbki materiałów video 
− oświetlenia planu zdjęciowego 
− podstaw z zakresu organizacji planu filmowego 
− pisania „mini” scenariuszy 
− reŜyserii. 

Zajęcia odbywają się w pracowni jak i w plenerze. 
Studio ściśle współpracuje z Portalem Internetowym Urzędu Miasta i Gminy: Gryfino multimedialne oraz  
Kołem Dokumentalistów z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie (op. Katarzyna Zegardło) 
 
Działalność  pracowni w 2011: 
- realizacja „spotu video” - Festiwal Miejsc i PodróŜy Włóczykij 2011 
- rejestracja i archiwizacja video – imprezy okolicznościowe Zespól Szkól    Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Gryfinie  
- rejestracja i oprawa video/multimedia benefisu - 15 lat zespołu Ad Hoc 
- realizacja teledysku promującego Gryfino z udziałem mieszkańców Gryfina i Teatru Tańca Ego Vu 
- realizacja teledysku – „Qarwa jaku” Tadeusza Wasilewskiego 
- realizacja teledysku - „Być kobietą” zespołu Ad Hoc 
- realizacja teledysku i oprawa video/multimedia – Teatr Tańca Ego Vu – 20-lecie zespołu 
- realizacja teledysku z akcji promującej Gryfino - Flash Mob Silent Disco - Jesienna Scena Tańca 2011 
- rejestracja i archiwizacja video – Dni Gryfina 2011 
- rejestracja i archiwizacja video - Zgryfiada 2011 (organizator ZSP nr1 w Gryfinie) 
- rejestracja i archiwizacja video -  coroczny plebiscyt organizowany przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino 
Wodniki 2010. 

 
 Pracownia filmowa w okresie ferii zimowych i letnich prowadziła zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieŜy. 
Uczestnicy zajęć zapoznają się z obsługą profesjonalnej kamery video, uczą się podstawowych pojęć z zakresu 
tzw. języka filmowego, by w końcu nakręcić i zrealizować własny, krótki film video. Owoce swojej pracy mogą 
zanieść do domu w postaci płyty DVD. 
 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI PLASTYCZNEJ JEDWAB ANETY KOPYSTY ŃSKIEJ 
 
Pracownia istnieje od września 2001 r. i skupia średnio 10 stałych uczestników. W czasie jej działalności w 
zajęciach brało udział kilkadziesiąt osób. Skupiamy się na wykonywaniu prac w wielu technikach plastycznych: 
witraŜ, malowanie na szkle i jedwabiu, decoupage, techniki graficzne, ozdoby świąteczne. Prace uczestników 
zdobią mieszkania ich twórców oraz ich przyjaciół, ale równieŜ biorą udział w wystawach, kiermaszach i 
aukcjach charytatywnych. Zajęcia odbywają się w kaŜdy czwartek od godz. 16.00 i trwają przez cztery godziny. 
Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. 
Dodatkowo od października 2010 r. prowadzę zajęcia ze studentami Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. To stała, dziesięcioosobowa grupa. Uczestnicy zajęć  poznają i udoskonalają techniki plastyczne jak np. 
decoupage, malowanie na szkle, filcowanie itp. 
 
Kalendarium 2011:  
- wykonanie aniołów witraŜowych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
- przygotowanie wystaw fotograficznych oraz przygotowanie zaplecza kawiarenki dla uczestników festiwalu 
Włóczykij  
- przygotowanie pamiątek dla tancerzy z okazji 20-lecia działalności Teatru Tańca Vogue/Ego Vu 
- organizacja i uczestnictwo w Kiermaszu Wielkanocnym 17 kwietnia 
- Dni Gryfina – pomoc przy organizacji 



 
S

tr
o

n
a
2

0
 

- wykonanie dekoracji sceny oraz malowanie twarzy dzieciom podczas Truskawkowego Szaleństwa w Wełtyniu 
- prowadzenie warsztatów techniką decoupage podczas  II Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie 
- warsztaty wikliniarskie 28-26 czerwca 
- dekoracja sceny oraz warsztaty plastyczne: VII Gminny Turniej Wsi w Chwastnicy 
- ocena wieńców doŜynkowych 
- warsztaty wikliniarskie 29.08 – 02.09 
- malowanie twarzy dzieciom podczas imprezy z okazji 60-lecia Cechu Rzemiosł RóŜnych 
- wykonanie dekoracji na 3. Jesienną Scenę Tańca 
- wykonanie dekoracji na koncert Ad Hoc 
- pomoc przy wykonaniu scenografii dla Grupy Teatralnej Gliptykos 
 
W ramach działalności dbanie o zaopatrzenie w materiały plastyczne dla pracowni, wykonywanie prac na 
imprezy charytatywne, wykonywanie plakatów, ulotek, dyplomów, zaproszeń oraz podziękowań na imprezy 
okolicznościowe organizowane przez świetlice wiejskie GDK. 
 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ JOLANTY ROMANOWSKIEJ 
 
W skład pracowni wchodzą trzy zespoły wokalne: 
- d-molka (zajęcia odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach) 
- Desire (zajęcia odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu) 
- Grupa SB (zajęcia odbywają się w GDK przy ul. Szczecińskiej 17) 
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
07. 01 – Grupa SB: występ podczas Gali Sportu w auli Zespołu Szkół w Gryfinie 
16. 01 – Grupa SB: koncert kolęd z chórem Soridere w kościele p.w. NNMP w Gryfinie 
20. 01 – zespół d-molka: występ z okazji Dnia Babci i Dziadka w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach 
27. 01 – Grupa SB: występ z chórem Soridere podczas koncertu charytatywnego w Zespole Szkół w Gryfinie  
28.01 -  zespół Desire: występ na spotkaniu z okazji Dni Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Dołgach 
luty 
10. 02 – zespół d-molka: występ na zabawie karnawałowej dla dzieci w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie 
marzec 
06. 03 – zespół Desire: koncert na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Chwarstnicy 
11. 03 – udział Klaudii Koper w eliminacjach rejonowych konkursu Od przedszkola do Opola oraz udział Grupy 
SB i solistek: Patrycji Ziemby, Sandry Koper, Agaty Giec w eliminacjach konkursu Rozśpiewana Estrada 
kwiecień 
09.04 – Grupa SB: występ na spotkaniu ze sponsorami ze Szwecji w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach 
wykonanie  Pieśni wielkanocnych 
09.04 - zespół Desire: występ na uroczystym spotkaniu z okazji jubileuszu Koła Gospodyń Wiejskich Europejki 
w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie   
16. 04 – Klaudia Koper, zespoły Grupa SB i Desire: występ na festynie charytatywnym w Drzeninie 
maj 
02. 05 – Klaudia Koper, Grupa SB: występ podczas Dni Gryfina 
03. 05 – Klaudia Koper: występ na Wojewódzkim Konkursie Piosenki Od przedszkola do idola na Zamku 
KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie 
07. 05 – Sandra Koper: udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rozśpiewana Estrada na Zamku KsiąŜąt 
Pomorskich w Szczecinie 
13. 05 – Grupa SB i Desire: występ podczas imprezy charytatywnej Podarujmy im trochę świata 
21. 05 – zespół Desire: występ na Festynie Góralskim w Krajniku 
26. 05 – zespół d-molka: występ na uroczystym spotkaniu z okazji Dni Rodziców w Świetlicy Wiejskiej w 
Starych Brynkach 
28. 05 – zespół d-molka: występ na festynie z okazji Dnia Dziecka w Gryfinie 
czerwiec 
04. 06 – Grupa SB: występ na festynie w Gardnie 
04. 06 - zespół Desire: występ na festynie w Borzymiu 
11. 06 – zespoły d-molka, Grupa SB i Desire: występy na Truskawkowym Szaleństwie w Wełtyniu 
17. 06 – Sandra Koper: udział w Koncercie Młodych Talentów na Zamku KsiąŜąt Pomorskich w Szczecinie 
18. 06 – Sandra Koper : udział w Konfrontacjach Kulturalnych MłodzieŜy Szkolnej w Połczynie Zdroju 
22. 06 – zespół d-molka oraz Sandra Koper i Agata Giec : występ podczas spotkania instruktorów świetlic w 
Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach 
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26. 06 – zespół d-molka: występ na festynie w Wirowie 
październik 
01. 10 – zespół Desire: występ podczas uroczystej inauguracji Tygodnia śurawi w Marwicach 
21. 10 – zespół Desire i Grupa SB: udział w Koncercie Jubileuszowym zespołu Ad Hoc 
grudzień 
02. 12 – Grupa SB: występ w charakterze gościa na otwarciu Przeglądu Piosenki śeglarskiej i Szantowej Kalmar 
2011 w Zespole Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie 
06. 12 – zespół d-molka: występ na imprezie mikołajkowej w Gryfinie 
17. 12 – Grupa SB: koncert kolęd na spotkaniu ze sponsorami ze Szwecji w Świetlicy Wiejskiej w Starych 
Brynkach 
18. 12 – zespoły Desire i d-molka: występ podczas spotkania świąteczno-mikołajowego w Świetlicy Wiejskiej w 
Chwarstnicy; wykonanie piosenek mikołajkowych, świątecznych i kolęd. 
 
 
DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI PLATYCZNEJ KARINY TYŁY ( Świetlica Wiejska Zagroda w 
Daleszewie) 
 
W ubiegłym roku na zajęcia plastyczne uczęszczało średnio od 5 do 13 osób. Liczba ta zwiększała się w 
okresach ferii zimowych oraz letnich. W ramach zajęć plastycznych proponuję ich uczestnikom pracę z 
wykorzystaniem wielu technik plastycznych. Wykonywaliśmy m.in. rysunki i prace malowane na zadane tematy 
związane z porami roku czy świętami kalendarzowymi, wydrapywanki, wycinanki, malowaliśmy wzory na 
koszulkach, na talerzach farbami witraŜowymi. Wykonywaliśmy takŜe gipsowe odlewy oraz kartki 
okolicznościowe (np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, walentynek czy Wielkanocy), które wykorzystywane były 
podczas imprez organizowanych przez nasza placówkę. W trakcie zajęć ich uczestnicy poznają takŜe 
najwaŜniejsze zasady kompozycji róŜnych prac plastycznych. Uczestnicy zajęć plastycznych brali udział w 
konkursie „Kraina mrozu i śniegu” na szczeblu rejonowym i ogólnopolskim. 
Na bieŜąco przygotowywałem teŜ ekspozycję prac moich wychowanków oraz dekorowałam pomieszczenia 
świetlicy. Dodatkowo zajmowałam się wykonywaniem reklamy i scenografii do wszystkich przedsięwzięć i 
imprez organizowanych przez naszą świetlicę (Dzień Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy, konkurs plastyczny 
Przedzimie 2011). Współpracuję w zakresie plastyki ze Szkołą Podstawową w Radziszewie, Przedszkolem TPD 
w Daleszewie, Stowarzyszeniem Seniorów Radość i Kołem Gospodyń Wiejskich Europejki. W Zespole Szkół w 
Gryfinie przygotowałam wystawę i scenografię koncertu promującego nowa płytę Tadeusza Wasilewskiego. 
 
Kalendarium 2011: 
20.01 – Jasełka w Zagrodzie (dekoracja) 
10.02 – zabawa karnawałowa dla dzieci, pomoc w organizacji 
14.02 - dyskoteka walentynkowa 
16.02 - Nowe Czarnowo: spotkanie integracyjne 
23.02 – turniej tenisa stołowego (wypisywanie dyplomów) 
25.02 - dyskoteka na zakończenie ferii 
01.06 - Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Radziszewie (malowanie twarzy) 
01.06 – Rejonowy Przegląd Twórczości Krajobraz Polski 
11.06 – festyn w Daleszewie (malowanie twarzy) 
18.06 – impreza dla dzieci w Radziszewie (malowanie twarzy) 
29.06 – impreza integracyjna w Daleszewie 
16.07 – wyjazd z zespołami artystycznymi na festiwal do Sułomina 
30.07 – Dzień Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy ( malowanie twarzy, dekoracja) 
20.08 - Dzień Wędzonej Ryby (dekoracja) 
10.09 – Dzień Pieczonego Ziemniaka (dekoracja) 
15.12 – Wigilia (dekoracja) 
 W rejonowym przeglądzie plastycznym „Krajobraz Polski” pracownia plastyczna wystawiła ok. 30 prac. 
WyróŜnienia otrzymali: Paulina Mysiak, Nikola Piotrkowska, Patrycja Wolarz, Krystian Staszak, Oktawian 
Kowalski, Aron Rybicki. Na szczeblu ogólnopolskim wyróŜnieni zostali: Oktawian Kowalski oraz Aron 
Rybicki. 
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DZIAŁALNO ŚĆ PRACOWNI MUZYCZNEJ (OPIEKUN KRZYSZTOF NOWAK) 
sala prób numer 8 w budynku przy ul. Szczecińskiej 17 
 
W ubiegłym roku w sali odbywały się codzienne próby młodzieŜowych zespołów muzycznych: 
Nie w Tonacji 
Kruszę Miał 
PoŜycz Dwie Dychy 
Aztecs 
Before The Impact 
Epitaphium 
Head Breaker 
Brzmienie Ósemki  
 
Efektem pracy grup był zorganizowany po raz pierwszy w ubiegłym roku koncert zatytułowany „Brzmienie 
Ósemki”. To nowa forma prezentacji pracy młodych zespołów grających w Gryfińskim Domu Kultury. 
Z sali korzystają takŜe zespoły Ad Hoc oraz Grupa SB. 
 
 
 
 
DZIAŁALNO ŚC PRACOWENI TURYSTYCZNEJ KAMILLI GADOMSKIEJ 
 
Informacje dotyczące imprez i współpracy z osobami lub instytucjami: 
 
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Od stycznia 2011 r. pracownia turystyczna GDK współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Grupa 
turystyczna liczy ponad 40 osób i wzięła udział w ośmiu wycieczkach (w siedmiu z instruktorem turystyki - 
Kamillą Gadomską): 

1) Krzywy Las 
2) Moryń i Cedynia 
3) Glinna, Kołbacz 
4) Gryfino - Gartz – rowerowa 
5) Jezioro Szmaragdowe 
6) Zatoń Dolna – Dolina Miłości 
7) Berlin 

 
przedszkola 
- Przedszkole nr 3 w Gryfinie: wycieczka po Gryfinie z zadaniami i pytaniami dla grupy starszaków 
- Przedszkole nr 4 w Gryfinie: wycieczka po Gryfinie z zadaniami i pytaniami dla grupy integracyjnej 
 
szkoły 
Pracownia turystyczna GDK od wielu lat aktywnie współpracuje z kołami turystycznymi, ekologicznymi i 
przyrodniczymi ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły te biorą aktywny 
udział w imprezach turystycznych i krajoznawczych organizowanych przez pracownię turystyczną GDK: 
- Szkoła Podstawowa nr 1 – opiekun GraŜyna Ejsmont; 
- Szkoła Podstawowa nr 2 – opiekunowie: Patrycja Markowska, Barbara Szczerbińska, Natalia Mikulska; 
- Szkoła Podstawowa nr 4 – opiekun Anita Kowalczyk; 
- Szkoła Podstawowa w śabnicy – opiekun Ewa Stefańska; 
- Zespół Szkół w Gardnie – opiekun Wioletta Wijas; 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie – opiekunowie: Tomasz Szachnowski, Ewa Przystupa, Izabela 
Kraska, Agnieszka Kowalczyk, Julian Dalidowicz; 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie – opiekunowie: Danuta Antoniewicz i Marzena Chatłas. 
- Pracownia Regionalna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Szczecinie; 
- Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych, Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie; 
- Międzyszkolny Klub Sportowy Wiking w Szczecinie 
- Trzcińskie Bractwo Przygody Turystycznej PTTK Kon-Tiki 
- Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Gogolander w Gogolicach. 
- Ogólnopolski MłodzieŜowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy  
1/ eliminacje powiatowe w Chojnie: zespoły z Gryfińskiego Domu Kultury zajęły VI miejsce (szkoły 
podstawowe): Kacper Gadomski, Konrad Graf, Adrian Świrbut i IV miejsce (gimnazja): Agata Zabłocka, 
Łukasz Morawski, Krystian śygadło 
2/ eliminacje wojewódzkie w Policach: VIII miejsca (szkoły podstawowe i gimnazja) 
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- szkolenia młodzieŜowych liderów turystyki przyrodniczej „Przyjaciel schronisk młodzieŜowych” – nagroda 
( w ramach przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych szkolenia MłodzieŜowych 
Liderów Turystyki Przyrodniczej „Przyjaciel schronisk młodzieŜowych” Gabriela Figlarz, Adrianna Końca i 
Agata Zabłocka z Gryfińskiego Domu Kultury otrzymały nagrodę w postaci wyjazdu turystyczno-ekologicznego 
do niemieckiego schroniska młodzieŜowego w Born Ibenhorst w Niemczech).  
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IMPREZY TURYSTYCZNE W 2011 ROKU 
DATA IMPREZA MIEJSCE RODZAJ IMPREZY LICZBA 

OSÓB 
15.01 warsztaty ekologiczne w 

Ostoi 
Ostoja warsztaty 35 

29.01 wycieczka do Krzywego 
Lasu z Gryfińskim 

Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku 

Krzywy Las rajd pieszy 12 

05.02 wycieczka do Muzeum 
Techniki i Komunikacji w 

Szczecinie 

Szczecin wycieczka 40 

14-17.02 wycieczka do Malborka Malbork wycieczka 
krajoznawcza 

14+2 

19.03 rajd „Powitanie wiosny” Gryfino-śabnica rajd pieszy 40 
26.03 wycieczka do Morynia i 

Cedyni – Gryfiński 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

Moryń, Cedynia wycieczka autokarowa 33 

2.04 szkolenie z azymutów Gryfino-park 
miejski 

impreza na orientację 25 

9.04 eliminacje powiatowe 
XXXIX OMMTK 

Chojna testy pisemne, ino 25 (6 z GDK) 

14.04 wycieczka do Glinnej i 
Kołbacza – Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Glinna, Kołbacz wycieczka autokarowa 45 

10.05 wycieczka po Gryfinie dla 
Przedszkola nr 4 

Gryfino wycieczka 
krajoznawcza 

15 

13-15.05 eliminacje wojewódzkie 
XXXIX OMTTK 

Police testy pisemne, ino 6 

21.05 rajd rowerowy Gryfino-
Gartz – Gryfiński 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

Gryfino-Gartz rajd rowerowy 15 

25.05 wycieczka po Gryfinie dla 
Przedszkola nr 3 

Gryfino wycieczka 
krajoznawcza 

21 

11.06 VI Zawody na Orientację o 
Puchar Dyrektora GDK 

Gryfino impreza na orientację 62 

02-10.07 obóz turystyczny Wrocław-
Karpacz 

Wrocław-Karpacz obóz turystyczny 9 

18-19.07 warsztaty letnie w Gryfinie Gryfino warsztaty 1 
02-04.09 XII Zlot Opiekunów SKKT 

w Szczecinie 
Szczecin zlot  

24.09 wycieczka nad Jezioro 
Szmaragdowe 

Szczecin Zdroje wycieczka piesza 50 

30.09-01.10 VI Ogólnopolskie Marsze 
na Orientację Kontikino 

Gogolice wmpreza na orientację 13 

12.10 Wycieczka nad Jezioro 
Szmaragdowe z Gryfińskim 
Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku 

Puszcza Bukowa wycieczka piesza 11 

22.10 XXXVI Rajd Parasolowy Dolina Miłości- 
Zatoń Dolna 

wycieczka autokarowa 45 

13.11 wycieczka do Zatoni 
Dolnej z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku 

Dolina Miłości- 
Zatoń Dolna 

wycieczka autokarowa 35 

26.11 VII Jesienna Impreza na 
Orientację 

Gryfino-Grajdołek impreza na orientację 98 

03.12 Mikołajkowa Impreza na 
Orientację 

Gryfino- miasto impreza na orientację 125 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI KINA GRYF w 2011 r. 
 
 
Gryfińskie kino w 2011 r. podczas 446 seansów wyświetliło 144 tytuły. Łącznie w pokazach 
uczestniczyło 6430 widzów, a seanse były skierowane do wszystkich grup wiekowych. 
Oprócz pokazów najbardziej popularnych filmów, kino wywiązało się takŜe ze zobowiązań 
wobec Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, której jest członkiem, proponując ponad 40 % 
repertuaru polskiego i europejskiego (w większości oznaczający się wysokimi walorami 
artystycznymi). Wyniki te przyczyniły się do otrzymania przez Gryfiński Dom Kultury 
dofinansowania na cyfryzację kina z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 
186.914 zł. Modernizacja sprzętu przewidziana jest na marzec w 2012.   
W ciągu roku poza regularnymi pokazami filmowymi odbywały się takŜe przeglądy filmowe: 
Tydzień z kinem czeskim i słowackim, Przegląd filmów Wernera Herzoga, Festiwal Lato 
Filmów w drodze, Sputnik nad Polską – przegląd filmów rosyjskich. W 2011 r. odbyły się 
równieŜ dwie edycje Nocy Grozy.   
W kinie wyświetlone zostały filmy prezentowane w ramach gryfińskich festiwali FIFArt oraz 
Sztukowanie. W ubiegłym roku odbyła się kolejna edycja Gryfińskiego Festiwalu Miejsc 
i PodróŜy Włóczykij, podczas którego wyświetlano filmy reprezentujące egzotyczne 
kinematografie (m.in. Izrael, Turcję, Kolumbię) oraz filmy podróŜnicze.  
W 2011 r. kino Gryf odwiedzili równieŜ znani i cenieni twórcy filmowi. W ramach projektu 
Polska Światłoczuła pojawili się u nas: Dorota Kędzierzawska („Jutro będzie lepiej”) oraz 
Leszek Starzyński („Wymyk”). Odbył się równieŜ specjalny pokaz filmu „Made in Poland” 
z udziałem reŜysera Przemysława Wojcieszka.  
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH 
 w 2011 roku 

 
 
Działalność Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie  
ElŜbieta Kasprzyk 
 
W godzinach porannych świetlica pełni funkcję poczekalni dla dzieci i młodzieŜy dojeŜdŜającej do szkół. W 
godzinach popołudniowych odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieŜą, spotkania okolicznościowe, zebrania 
wiejskie. Prowadzimy zajęcia:  plastyczne, informatyczne, taneczne, pomoc w nauce, gry i zabawy. 
W  świetlicy wiejskiej odbywają się równieŜ próby Kapeli Ludowej Bartkowiacy i organizowane są imprezy dla 
mieszkańców wsi. 
 Do cyklicznych imprez organizowanych w Bartkowie naleŜą:  
- Festiwal Twórczości Ludowej, 
- Amatorski Turniej Piłki Siatkowej, 
- Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwester, zabawy i dyskoteki dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych   mieszkańców 
sołectwa. 
W świetlicy utworzono dwa stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz punkt biblioteczny. W 
codziennych zajęciach świetlicy brało udział od kilku do kilkunastu osób. W drugiej edycji plenerowego 
Festiwalu Twórczości Ludowej, poza kilkudziesięcioma artystami z całego kraju, w imprezie uczestniczyło ok. 
400 osób z całej gminy Gryfino. 
 

10.12 wycieczka do Berlina z 
Gryfińskim Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku 

Berlin Wycieczka 
autokarowa 

35 

    RAZEM 
    812 OSÓB 
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Działalność Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu  
Justyna Mendyk 
 
W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne z dziećmi, próby zespołu wokalnego Desire i Kapeli Ludowej 
Borzymianka. Od marca raz w miesiącu odbywa się spotkanie mieszkańców z dzielnicowym mł. asp. szt. 
Dariuszem Małym. W świetlicy działa młodzieŜowa grupa taneczna. Wychodzimy równieŜ z dziećmi w plener 
w celu gromadzenia materiałów do wykonywanych prac w świetlicy. Przy organizowaniu róŜnego typu imprez 
współpracujemy z sołtysem, Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Sołecką oraz Kapelą Ludową Borzymianka. 
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- Dzień Babci i Dziadka 
- zabawy na śniegu, dwie dyskoteki dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, Dzień Konkurencji (zabawy z nagrodami), 
spacer do lasu w towarzystwie leśniczego - dokarmiamy zwierzynę w lesie 
luty 
- Romantyczny Maraton Filmowy połączony z noclegiem 
- Noc z komediami (impreza filmowa połączona z prelekcją policji na temat bezpieczeństwa podczas ferii oraz 
zapobiegania narkomanii) 
- Bal Włóczykija „Wieś tańczy i śpiewa” (impreza towarzysząca Festiwalowi Miejsc i PodróŜy Włóczykij 
organizowana przez Gryfiński Dom Kultury)  
- Bal Przebierańców dla dzieci i młodzieŜy, dyskoteka dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, zabawa walentynkowa 
z orkiestrą, konkurs karaoke dla dzieci i młodzieŜy 
marzec 
- Dzień Słodkości (pieczenie ciast w świetlicy), zabawa w podchody, zajęcia plastyczne, wycieczka do lasu w 
poszukiwaniu oznak wiosny  
- Dzień Kobiet (impreza zorganizowana wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich) 
- powitanie wiosny 
kwiecień 
- akcja dzień bez komputera (raz w tygodniu odpoczywamy od zajęć z komputerem), przygotowywanie 
wielkanocnego wystroju świetlicy, udział w konkursie na aranŜację stołu wielkanocnego (nasza świetlica zajęła 
pierwsze miejsce), przygotowanie palmy wielkanocnej 
 
maj 
- Dzień Mamy i Taty 
- dyskoteka dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, zabawy z dziećmi w plenerze, zajęcia plastyczne 
czerwiec 
- Dzień Dziecka 
- powitanie lata, konkurs plastyczny „Moje wymarzone wakacje”, konkurs karaoke dla dzieci i młodzieŜy, 
konkurs recytatorski 
lipiec 
- wakacyjna dyskoteka, zabawy w plenerze, zajęcia plastyczne, akcja sprzątania placu zabaw, spotkanie dzieci z 
policją pod hasłem „Bezpieczne wakacje” 
sierpień 
- Noc z bajkami i filmami, spotkanie dzieci ze straŜakami z OSP w Wełtyniu, konkurs „Jaka to melodia?”, 
wspólne przyjęcie pielgrzymów, zajęcia plastyczne, przygotowywanie wieńca doŜynkowego (wspólnie z radą 
sołecką), dyskoteka na poŜegnanie wakacji 
wrzesień 
- Dzień Warzyw (zbieranie płodów i tworzenie z nich kukiełek), konkurs czytelniczy, zajęcia plastyczne, 
przygotowywanie dekoracji jubileuszu Borzymianki  
- Koncert 35-lecia Kapeli Ludowej Borzymianka (występ jubilatów oraz zaprzyjaźnionych grup 
folklorystycznych z Bartkowa, Wełtynia, Pyrzyc, Gardna oraz Cedyni) 
październik 
- jesienne wyprawy do lasu, zajęcia plastyczne, udział mieszkańców wsi w konkursie fotograficznym 
Nadleśnictwa Gryfino 
listopad 
- Turniej Tenisa Stołowego (współorganizowany z OSiR w Gryfinie)  
- zajęcia plastyczne – tworzenie dekoracji andrzejkowej, zabawa andrzejkowa 
grudzień 
- przygotowywanie zimowych i mikołajkowych dekoracji dla świetlicy, przygotowanie szopki 
boŜonarodzeniowej 
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- Wigilia dla mieszkańców Borzymia (wspólne śpiewanie kolęd z kapelami z Gardna, Borzymia i Wełtynia, 
wizyta TVP Szczecin) 
- Sylwester w Borzymiu. 
W codziennych zajęciach świetlicy bierze udział od kilku do kilkunastu osób, z kolei w imprezach od 20-30. 
Najliczniejszą imprezą był jubileusz Kapeli Ludowej Borzymanika, w której uczestniczyło prawie 100 osób. 
 

 

Działalność Świetlicy Wiejskiej w Czepinie 

Emilia Leszczyńska 

 W świetlicy prowadzone są cykliczne zajęcia taneczne, aerobiku dla pań, wokalne dla dzieci i młodzieŜy oraz 
plastyczne i prac ręcznych (w zajęciach bierze udział od 8 do 11 osób w kaŜdej grupie). Świetlica we współpracy 
z sołtysem i Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich organizuje szereg imprez cyklicznych. To bal 
karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, Dzień Seniora, andrzejki 
oraz wigilię dla mieszkańców sołectwa. W tych imprezach brało udział średnio od 50-100. 

Corocznie w świetlicy odbywają się minimum trzy przedstawienia, m.in. uświetniające dzień babci i dziadka, a 
takŜe jasełkowe. Organizujemy takŜe kolędowanie w domach i hallowennowe straszenie mieszkańców. 

Ponadto organizujemy ,,kreatywne soboty”, podczas których realizowane są zajęcia zaproponowane przez osoby 
uczęszczające do świetlicy. W ramach tych zajęć zorganizowano m.in. Wiejski Top Model, Pokaz Tańca 
Kosmitów w UV, PiŜama Party czy Święto Naleśnika. 

W świetlicy mieszkańcy mają moŜliwość skorzystania z Internetu czy punktu bibliotecznego. Do dyspozycji 
mieszkańców jest takŜe stół tenisowy, tarcza darta oraz gry planszowe. 

  

 
 
Działalność Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 
Tadeusz Wasilewski 
 
Artystyczną wizytówką świetlicy jest grupa Arkan-Country znana juŜ nie tylko na terenie miasta i gminy 
Gryfino. W pracach zespołu bierze udział kilkanaście młodych tancerek. Zainteresowaniem wśród dzieci cieszy 
się pracownia plastyczna Tęcza, w której pod fachowym okiem Kariny Tyły powstają ciekawe i często 
oryginalne prace. Pracownia chętnie współpracuje z miejscowymi instytucjami i organizacjami. Działalność 
Zagrody to równieŜ powstały w 2011 roku dziecięcy zespół wokalny Smyki. Solistka Karolina Szubert, 
uczennica V klasy szkoły podstawowej to nowa propozycja godna uwagi.       
Kontynuujemy współpracę z miejscowym Przedszkolem TPD. W dalszym ciągu współpraca ze Szkołą 
Podstawową w Radziszewie jest dla nas  priorytetem, a obecność zarówno jednej jak i drugiej strony podczas 
spotkań okazjonalnych jest tego dowodem. W dalszym ciągu jest kontynuowana współpraca z gryfińskim 
Klubem Emeryta i Rencisty Senior, który często odwiedza nasze progi przy okazji imprez i spotkań cyklicznych. 
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- dyskoteka na rzecz 19. Finału WOŚP w Zagrodzie 
- występ animatorów z Zagrody podczas WOŚP w Gryfinie i Widuchowej 
- Jasełka w Zagrodzie w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Radziszewie 
- gościliśmy w Klubie Emeryta i Rencisty Senior w Gryfinie z okazji Dnia Babci i Dziadka 
- „KaŜde pokolenie ma swój czas” (pomoc techniczno-muzyczna podczas spotkania seniorów w świetlicy w 
Dołgich) 
luty 
- ferie zimowe 10 – 25.02: 
- impreza karnawałowa dla dzieci zorganizowana przy współpracy z Przedszkolem TPD w Daleszewie, 
Przedszkolem nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie oraz świetlicą w Starych Brynkach 
- dyskoteka walentynkowa dla dzieci i młodzieŜy 
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- Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora MOS w Gryfinie 
- dyskoteka na zakończenie ferii 
- stałe zajęcia: plastyczne, muzyczno-wokalne, taneczne 
- udział w spotkaniu integracyjnym w DPS w Starym Czarnowie 
marzec 
- Ostatki w Zagrodzie 
- Dzień Kobiet 
kwiecień 
- 7. urodziny Koła Gospodyń Europejki z udziałem zaproszonych delegacji organizacji kobiecych 
reprezentujących miejscowości: Wełtyń, Czepino, śabnica, Chwarstnica, Dołgie, Krzywin, Stare Brynki, 
Gryfino i Marwice 
- uroczysta wieczornica z okazji beatyfikacji J.P.II zorganizowana przy współpracy ze Szkołą Podstawową w 
Radziszewie 
maj 
- gościnne występy Teatru Tespisek z GDK 
- udział animatorów z Zagrody w Festynie Góralskim w Krajniku 
- sceniczny występ grupy tanecznej Arkan-Country oraz debiutującego zespołu wokalnego Smyki. 
Reprezentowanie Gryfińskiego Domu Kultury podczas Incontakt w Schwedt (Niemcy) 
- Festyn na Zielono - impreza dla dzieci i młodzieŜy na stadionie K.S. Odrzanka  
czerwiec 
- Dzień Dziecka zorganizowany przy współpracy Szkoły Podstawowej w Radziszewie, Stowarzyszenia 
Seniorów Radość, Koła Gospodyń Europejki, Rady Rodziców, OSP w Radziszewie, Rad Sołeckich Daleszewa i 
Radziszewa  
- udział dzieci w Festiwalu Piosenki Dziecięcej Przedszkoli TPD w Gryfińskim Domu Kultury 
- występ zespołu Arkan-Country i gospodarza Zagrody podczas imprezy integracyjnej w Wirowie 
lipiec 
- Budujemy Mosty – impreza integracyjna dla uczestników WTZ w Gryfinie oraz mieszkańców DPS w Nowym 
Czarnowie. Imprezę wsparły organizacje: Stowarzyszenie Seniorów Radość oraz Koło Gospodyń Europejki.  
- reprezentowanie Gryfina podczas XVII Letnich Igrzysk LZS Samorządów Gmin Województwa 
Zachodniopomorskiego w Płotach  
- wycieczka do Sułomina k/Wolina i występ sceniczny grupy Arkan-Country oraz dziecięcego zespołu 
wokalnego Smyki podczas XIV Międzynarodowego Western Pikniku  
- VII Dzień Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy – festyn na stadionie K.S. Odrzanka zorganizowany przy 
współpracy rad Sołeckich Daleszewa, Radziszewa, OSP Radziszewo, Koła Gospodyń Europejki, 
Stowarzyszenia Seniorów Radość oraz mieszkańców 
sierpień 
- Święto Wędzonej Ryby – gospodarz spotkania: Stowarzyszenie Seniorów Radość przy współpracy 
organizacyjnej z Zagrodą  
- udział  Koła Gospodyń Europejki w festynie w Wełtyniu 
- udział animatorów reprezentujących Zagrodę w Gminnych DoŜynkach w śabnicy 
wrzesień 
- dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy na koniec wakacji 
- Dzień Pieczonego Ziemniaka – gospodarz spotkania: Koło Gospodyń Europejki, przy współpracy 
organizacyjnej z Zagrodą  
- występ z okazji 35-lecia Kapeli Ludowej Borzymianka w Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu 
 październik 
- dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy 
- Dzień Seniora – impreza cykliczna z udziałem gości z Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy oraz Gryfina i 
Szczecina.  
- rozpoczęcie zajęć tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych 
- ogłoszenie II Konkursu Plastycznego pod patronatem Nadleśnictwa Gryfino. Otwarcie wystawy połączone z 
ogłoszeniem wyników zaplanowane zostało na 12 stycznia 2012 r. 
listopad 
- delegacja animatorów z Zagrody podczas Bańskiej Kluski w MCKTiS w Baniach 
- współpraca techniczno – audiowizualna podczas święta zorganizowanego na okoliczność poświęcenia dzwonu 
w parafii w Radziszewie 
- dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy 
- projekcja filmu animowanego dla dzieci i młodzieŜy 
- zabawa andrzejkowa pod patronatem Koła Gospodyń Europejki 
grudzień 
- występ naszych grup podczas Mikołajek na Pl. Barnima w Gryfinie 
- delegacja animatorów podczas przedświątecznej rewizyty w Klubie Seniora w Gryfinie 
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- Spotkanie Wigilijne organizowane jest przy współpracy z Kołem Gospodyń Europejki, ze Szkołą Podstawową 
w Radziszewie, Stowarzyszeniem Seniorów Radość, Radami Sołeckimi Daleszewa i Radziszewa. 
- zabawa sylwestrowa dla mieszkańców pod patronatem Stowarzyszenia Seniorów Radość. 
W największych imprezach organizowanych przez nasza świetlicę bierze udział nawet kilkuset uczestników. 
 
 
 
Działalność Świetlicy Wiejskiej w Dołgach 
Katarzyna Nowicka 
 
Placówka oprócz przedstawionego kalendarium imprez pracuje zgodnie z codziennymi potrzebami 
podopiecznych (pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie świetlicy do wynajmu przez prywatne osoby, 
wykonywanie dekoracji okazjonalnych wewnątrz placówki). Świetlica udostępniona jest takŜe dla potrzeb 
działalności sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Na co dzień świetlica jest ogólnie dostępna dla 
mieszkańców wsi, a my słuŜymy im pomocą w miarę moŜliwości w róŜnych dziedzinach ich Ŝycia. Ponadto 
mieszkańcy mogą korzystać z działającej juŜ biblioteki.   
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- spotkanie Noworoczne (cykliczna impreza przygotowywana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dołgach 
- Dzień Seniora 
luty 
- Zabawa Walentynowa 
- ferie w świetlicy (pogadanka edukacyjna pracownika Nadleśnictwa w Gryfinie, wyjście do lasu, turniej 
warcabowy dla mieszkańców Dołgich, Sobiemyśla i Borzymia we współpracy z LZS w Gryfinie, „Pociąg 
rozmaitości” – cykl zajęc plastycznych dla dzieci) 
marzec 
- Dzień Kobiet (impreza dla mieszkanek wsi, wizyta fryzjerek, kosmetyczki) 
- Festiwal Miejsc i PodróŜy Włóczykij – punkt dla uczestników rajdu 
- powitanie wiosny 
kwiecień 
- II Gminny Konkurs na Najpiękniejszą AranŜację Stołu Wielkanocnego 
- zajęcia papieroplastyczne (przygotowanie prac na potrzeby pikniku charytatywnego w Drzeninie) 
maj 
- wyjazd od Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej (impreza organizowana we współpracy z Świetlicą Wiejską w 
Drzeninie) 
- 2. edycja konkursu Pamiętajcie o ogrodach 
 
czerwiec 
- wycieczka z młodzieŜą do Borzymia, puszczanie wianków na wodzie 
lipiec 
- Piknik Rodzinny 
- wakacje 2011: zajęcia i zabawy wakacyjne 
sierpień 
- Festiwal Piosenki Dziecięcej w Dołgach 
- festyn (m.in. mecze piłkarskie, pokaz mody, zabawa) na szczytny cel dla „Caritas” 
- rajd rowerowy 
- udział druŜyny w Turnieju Wsi w Chwarstnicy 
- noc w świetlicy z ogniskiem i filmem 
wrzesień 
- ognisko oraz dyskoteka na zakończenie wakacji 
październik 
- Halloween   
listopad 
- zabawa andrzejkowa dla dzieci  
grudzień 
- zabawę mikołajkowa  
- Festiwal Kolęd i kiermasz boŜonarodzeniowy. 
W najwaŜniejszych imprezach organizowanych w naszej świetlicy uczestniczy od 25 do 40 osób. 
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Działalność Świetlicy Wiejskiej w Drzeninie 
Marlena Gwiazda 
 
Tygodniowy plan zajęć:  
- poniedziałki: zajęcia filmowe 
- wtorki: zajęcia prowadzone przez dzieci 
- środy: zajęcia plastyczne 
- czwartki: zajęcia omnibus, zabawy druŜynowe 
- piątki: zajęcia sportowe, taneczne 
Podczas zajęć świetlicowych grupę młodszych obowiązuje ocenianie punktami. Są punkty ujemne i dodatnie za 
wkład i pracę włoŜoną w funkcjonowanie świetlicy oraz ujemne za złe zachowanie. Raz w miesiącu zliczamy 
punkty i ta osoba, która zdobędzie największą ich liczbę otrzymuje nagrodę  np. 30 minut gry na komputerze lub 
nagrodę rzeczową. Ten system motywuje dzieci do pracy i szacunku do innych. W placówce działa świetlica 
TPD. W codziennej pracy świetlicy bierze udział od kilku do kilkunastu osób. NajwaŜniejsze imprezy, w tym 
plenerowe gromadzą średnio 50 osób. 
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
Dzień Babci i Dziadka był świętowany w czasie balu karnawałowego w czasie ferii zimowych 
luty: 
14 lutego: Walentynki 
17 lutego:  zwiedzanie fermy kurzej 
23 lutego: wycieczka do Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.  
marzec: 
3 marca: Ostatki czyli tłusty czwartek. 
8 marca: Dzień Kobiet. 
21 marca: pierwszy dzień wiosny 
kwiecień: 
impreza charytatywna pod nazwą Piknik dla Zuzi Gołuch, z której dochód przeznaczamy dla chorej 
dziewczynki, mieszkanki w Drzenina 
sierpień: 
20 sierpnia: nasza druŜyna wzięła udział się Turnieju Wsi w Chwarstnicy, a nasze dzieci pokazały 
przedstawienie na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”.  
26 sierpnia: impreza „Gorąca wyspa w Drzeninie” z pokazem fajerwerków i zabawą taneczną 
27 sierpnia: DoŜynki Gminne w śabnicy 
 
wrzesień: 
ognisko z kiełbaskami na rozpoczęcie roku szkolnego 
13 września: wizyta Mariusza Kiełtyki z gryfińskiej biblioteki. Dzieci brały udział w wielu zabawach i konkursie 
plastycznym. 
20 września: akcja malowania płotu na placu zabaw. 
28 września: odwiedziny Misia Uszatka.  
Pod koniec miesiąca przeprowadziliśmy akcję „Kasztan”. W naszej miejscowości jest piękna aleja kasztanowa. 
Razem z wychowankami zbieraliśmy kasztany i sprzedaliśmy je w tutejszym skupie. Uzyskane pieniądze zostały 
przeznaczone na zakup przydatnych naszej placówce przedmiotów 
30 września: impreza z okazji Dnia Chłopaka przygotowana przez uczestniczki zajęć w świetlicy 
październik: 
Nasza placówka odpowiedziała na akcję Nadleśnictwa w Gryfinie i dostarczyła cztery fotografie naszego lasku 
do konkursu na zdjęcia do kalendarza 
14 października: impreza z okazji Dnia Nauczyciela 
28 października: impreza z okazji Halloween, wieczorny seans z horrorami 
listopad: 
11 listopada pogadanka na temat Dnia Niepodległości Polski. 
29 listopada: impreza andrzejkowa 
grudzień: 
3 grudnia: nasza druŜyna brała udział w turnieju tenisa stołowego w Wełtyniu 
12 grudnia: spotkanie opłatkowe 
23 grudnia: Wigilia dla dzieci z naszej świetlicy 
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Działalność Świetlicy Wiejskiej w Krajniku  
Wioletta Jazdowska 

 
W świetlicy odbywają sie zajęcia artystyczne oraz rekreacyjno-sportowe. Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia  
z aerobiku dla dorosłych (bierze w nich udział od kilku do kilkunastu osób). W świetlicy moŜna korzystać z 
biblioteki filialnej. NajwaŜniejsza ubiegłoroczna impreza organizowana przez świetlicę – Festyn Góralski 
zgromadził prawie 500 uczestników z całej gminy. 

 
Kalendarium 2011: 
styczeń: 
- Bal Karnawałowy dla dzieci  
luty: 
- Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieŜy, konkurs karaoke, wyjazd do kina 
marzec: 
- spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet 
maj: 
- Festyn po Góralsku (impreza o tematyce góralskiej, występy dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Krajniku oraz 
zespołów Desire, Arkan, Kalimera, Bartkowiacy oraz specjalnie zaproszonej z tej okazji kapeli góralskiej 
Okovita z Zawoi.  
- Dzień Dziecka (wspólna impreza świetlic wiejskich w Krajniku, Krzypnicy i Nowym Czarnowie) 
czerwiec: 
- udział reprezentacji wsi w konkursie na najsmaczniejszą potrawę podczas Festiwalu Piosenki Ludowej w 
Bartkowie 
lipiec: 
- udział reprezentacji wsi w konkursie „Gotowanie na Polanie” w Sobieradzu 
sierpień: 
- udział reprezentacji wsi w Turnieju Wsi w Chwarstnicy 
- udział w konkursie na najładniejszy wieniec doŜynkowy w śabnicy 
październik: 
- Dzień Seniora (gościnnie wystąpił zespół ludowy Lipka z Kobylanki) 
grudzień: 
- Sylwestrowy Wieczór przy ognisku dla mieszkańców Krajnika 
 
 
 
Działalność Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy  
Barbara Kłonowska 
 
W naszej świetlicy prowadzone zajęcia: plastyczne, rekreacyjno-sportowe i taneczne, w których bierze udział od 
kilku do kilkunastu osób w róŜnym wieku. W świetlicy odbywają się zebrania  i róŜne spotkania mieszkańców 
naszej wsi. Mamy punkt biblioteczny, z którego korzystają dzieci i dorośli. 
Organizowane są róŜne imprezy okolicznościowe np.: zabawa choinkowa, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień 
Matki i Dziecka, Dzień Seniora, Andrzejki czy Wigilia. Odbywają się dyskoteki dla dzieci i młodzieŜy. 
Zawsze latem organizowany jest wyjazd nad morze, a zimą kulig z ogniskiem. W tych imprezach bierze udział 
średnio 20-40 osób.Naszą cykliczną imprezą jest Gminny Amatorski Turniej Piłki NoŜnej, który z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnością.  
Nasi mieszkańcy biorą udział w wielu przedsięwzięciach innych wsi np.: Gminny Turniej Wsi w Chwarstnicy, 
Festiwal Twórczości Ludowej (wygraliśmy konkurs  na najlepszą potrawę) i Turniej Piłki Siatkowej w 
Bartkowie. Co roku czynnie bierzemy udział w doŜynkach, pleciemy wieniec i organizujemy stoisko, na którym 
sprzedajemy samodzielnie wykonane pierogi i inne potrawy. Pomagaliśmy takŜe przy organizacji Festiwalu 
Miejsc i PodróŜy Włóczykij. 
 
 
 
Działalność Świetlicy Wiejskiej w Mielenku Gryfi ńskim 
Maria Mościcka 
 
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom, młodzieŜy i dorosłym atrakcyjnego spędzania wolnego 
czasu oraz rozrywki w postaci gier i zabaw. Najmłodsi chętnie biorą udział w zajęciach plastycznych: rysują i 
malują oraz Graja w róŜnego rodzaju gry, w tym planszowe. MłodzieŜ preferuje granie w tenisa stołowego, a 
takŜe oglądanie filmów czy słuchanie muzyki. W codziennej pracy świetlicy uczestniczy kilkoro dzieci. 
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W świetlicy mieści się biblioteczka, z której moŜna wypoŜyczać ksiąŜki oraz czytać czasopisma. Co roku 
organizujemy dyskoteki i róŜne imprezy kulturalne, m.in. zabawę walentynkową, bal przebierańców z okazji 
Halloween, Andrzejki, Mikołajki czy Dzień Dziecka. W tych imprezach bierze udział powyŜej 20 osób, które 
przyjeŜdŜają na nie z innych miejscowości. 
 
 
 
Działalność Świetlicy Wiejskiej w Nowym Czarnowie 
Monika Lalik 
 
W 2011 r. placówkę odwiedzało średnio od 10 do 15 osób dziennie. W świetlicy moŜna korzystać z gier 
planszowych oraz uczyć się korzystania z komputera. W poniedziałki odbywały się zajęcia taneczne dla 
młodszej grupy dzieci, młodzieŜy oraz  aerobik dla dorosłych. Działa tu równieŜ biblioteczka, z której mogą 
korzystać wszyscy mieszkańcy wsi. W pozostałe dni tygodnia organizowane są zajęcia plastyczne oraz ruchowe 
oraz cykliczne zabawy okolicznościowe dla wszystkich mieszkańców Nowego Czarnowa. Wieczorami świetlica 
udostępniana jest nieodpłatnie  młodzieŜy z naszej wsi. 
 
Kalendarium 2011: 
14 stycznia: Zabawa choinkowa dla dzieci 
14 lutego: Walentynowa dyskoteka 
12 marca: Dzień Kobiet 
25 marca: Wiosenne ognicho 
26 maja: Dzień matki 
29 maja: Dzień Dziecka pt. „Zabawa na Maxa” 
Była to wyjątkowa impreza, bo organizowana wspólnie przez trzy wioski: Krajnik, Krzypnicę i Nowe 
Czarnowo. Odwiedziły nas takŜe dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.  
16 lipca: udział reprezentacji wsi w konkursie „Gotowanie na polanie” w Sobieradzu 
19 lipca: Wakacje w Nowym Czarnowie 
22 lipca: Festyn Letni 
31 października: Halloween. Straszne zmory 
30 listopada: Andrzejki, czary i magia. 
Najbardziej liczna impreza roku, Dzień Dziecka zgromadził około 350 uczestników. 
 
 
Działalność Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu 
ElŜbieta Florczak 
 
Placówka oprócz przedstawionego kalendarium imprez pracuje zgodnie z codziennymi potrzebami 
podopiecznych. Organizujemy dla nich zajęcia według potrzeb i zainteresowań, w których bierze udział kilkoro 
dzieci. Na zorganizowane imprezy przybywa od 30 do 50 osób. 
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- zabawa karnawałowa 
- Dzień Babci i Dziadka 
luty 
- zabawa Walentynowa 
marzec 
- Dzień Kobiet 
- Powitanie wiosny z pieczeniem kiełbasek 
kwiecień 
- Dzień Ziemi (sprzątanie wioski) 
- przygotowywanie ozdób wielkanocnych 
maj 
- Dzień Matki 
czerwiec 
- Dzień Dziecka 
- Festyn Powitanie Lata 
wrzesień 
- Dzień Chłopaka 
- sprzątanie wioski 
październik 
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- Dzień Nauczyciela 
- Bezpieczna Droga: pogadanka dzieci i młodzieŜy ze straŜnikiem miejskim 
listopad 
- Andrzejki 
grudzień 
- Mikołaj w świetlicy 
- wykonywanie ozdób świątecznych, dekorowanie świetlicy 
 
 
Działalność Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu 
Danuta Świderek 
 
Nasza świetlica oprócz prezentowanego kalendarium imprez pracuje zgodnie z codziennymi potrzebami naszych 
podopiecznych. Organizujemy dla nich zajęcia według potrzeb i zainteresowań, np. zajęcia plastyczne. 
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- zabawa karnawałowa dla dzieci 
- Dzień Babci i Dziadka, występowali: kapela Wełtynianka, Teatr Tańca Vogue, 
- Wieczór Dziadowski 
luty 
Bal Włóczykija – współorganizacja wiejskiej biesiady w Borzymiu 
marzec 
- powitanie wiosny 
kwiecień 
- poszukiwanie zająca wielkanocnego 
- festyn rodzinny dla chorej Zuzi w Drzeninie 
maj 
- spektakl teatru dziecięcego z Bartkowa, Wirowa, śórawi i Wełtynia 
czerwiec 
- Dzień Dziecka w Sobieradzu 
- Dzień Dziecka – prowadzenie imprez plenerowych w Drzeninie, śórawiach i Sobiemyślu 
- udział w Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie 
lipiec 
- festyn integrujący świetlice wiejskie: Gotowanie na polanie 
sierpień 
- udział w Turnieju Wsi w Chwarstnicy 
- udział w DoŜynkach Gminnych w śabnicy 
wrzesień 
- udział w warsztatach wikliniarskich 
- Międzynarodowa Kolacja po Wiejsku 
- Dzień Chłopaka 
październik 
- festyn rodzinny Ognisty Ziemniak, występ Teatru Ognia z Kołbacza 
- Dzień Seniora 
listopad 
- impreza Poszukiwanie Baby Jagi 
- wieczornica z okazji Święta Narodowego pt.: „Śpiew dla Ojczyzny” z udziałem kapeli Wełtynianka 
- Wieczór Dziadowski: „Chrupiąca kaszanka” 
- wieczór andrzejkowy na podstawie bajki „Kopciuszek” 
grudzień 
- prowadzenie zabawy mikołajkowej w Gardnie 
- zabawa sylwestrowa dla dzieci na podstawie bajki „Dwie Dorotki” 
- ferie zimowe w Sobieradzu. 
Pierwsza edycja imprezy Gotowanie na polanie była wielkim sukcesem frekwencyjnym. Naszą miejscowość 
odwiedziło ok. 300 widzów i uczestników zabawy z całej gminy. 
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Działalność Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach 
Wanda Kozłowska 
 
W placówce  działa młodzieŜowy zespół wokalny D-molka, Koło Gospodyń Wiejskich Brynkowianki oraz 
przedszkole TPD i świetlica środowiskowa. Organizujemy codzienną działalność dla najmłodszych z naszej wsi 
oraz imprezy okolicznościowe. W codziennych zajęciach świetlicy bierze udział do kilkunastu osób. W czasie 
ferii zimowych było ich średnio 15. Cykliczne imprezy gromadzą od 30 do 60 mieszkańców naszej wsi. 
 
Kalendarium 2011: 
20 stycznia: Dzień Babci i Dziadka 
12 lutego: Walentynki – dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy 
14-25 lutego: ferie zimowe 
kwiecień: udział w konkursie „AranŜacja stołu wielkanocnego”, Palma Wielkanocna/kiermasz Wielkanocny 
14 maja: dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy 
26 maja: Dzień Matki i Ojca 
1 czerwca: Dzień Dziecka 
4 czerwca: festyn rodzinny 
22 czerwca: spotkanie integracyjne sołtysów i instruktorów świetlic 
6 sierpnia: VI rocznica otwarcia świetlicy 
3 września: koniec wakacji - dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy 
23 września: Dzień Pieczonego Ziemniaka 
26 listopada: Andrzejki 
6 grudnia: Mikołajki 
17 grudnia: Wigilia z przedstawieniami jasełkowymi 
Niektóre z imprez organizowane były we współpracy z sołtysem i radą sołecką, TPD, Stowarzyszeniem Brynki 
XXI lub Kołem Gospodyń Wiejskich Brynkowianki. 

 

Działalność Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu  
Małgorzata Świtelska 

W świetlicy odbywały się codzienne zajęcia z dziećmi o róŜnym charakterze. Na terenie placówki działa m.in 
koło taneczne dla dwóch grup wiekowych, w zajęciach którego bierze udział średnio 15 osób. Powadzimy teŜ 
wynajem sal oraz kuchni na róŜne uroczystości okolicznościowe. W czwartki odbywają się spotkania Koła 
Gospodyń Wiejskich. W piątki ma swoje próby Kapela Ludowa Wełtynianka. W największej naszej imprezie: 
Festynie Truskawkowe szaleństwo wzięło udział prawie 300 osób. 
 
Kalendarium 2011: 
styczeń 
- spotkanie noworoczne dla dzieci zorganizowane wspólnie z sołtysem Wełtynia 
- Dzień Babci i Dziadka 
luty 
- ferie zimowe zorganizowane wspólnie z TPD i OPS 
marzec 
- Dzień Kobiet 
- impreza witająca wiosnę z topieniem Marzanny 
- impreza na ostatki zorganizowana wspólnie z miejscowym kołem emerytów i rencistów 
kwiecień 
- kiermasz świąteczny ozdób i stroików przygotowanych przez świetlicę 
maj 
- Dzień Matki 
czerwiec 
- festyn Truskawkowe Szaleństwo 
lipiec 
- dwutygodniowe półkolonie zorganizowane wspólnie z TPD i OPS 
wrzesień 
- cykl kilkudniowych spotkań dla kobiet (pokazy kosmetyków, nauka makijaŜu) 
październik 
- Noc Duchów 
listopad 
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- spotkanie lokalnego koła emerytów i rencistów z podobnym z Krzypnicy (wspólnie ze Świetlicą Wiejska w 
Krzypnicy) 
grudzień 
- kiermasz świąteczny – ozdoby i stroiki przygotowane w naszej świetlicy 
- turniej tenisowy dla dzieci i młodzieŜy (zorganizowany wspólnie z LZS Gryfino i Klubem Rybak z Wełtynia) 
 
W ubiegłym roku pracowałam takŜe w Gryfinie przy organizacji dni miasta, prowadziłam Turniej Wsi w 
Chwarstnicy oraz niezmiennie działam w zespole wokalnym Ad Hoc, który poza kilkudziesięcioma występami 
w Gryfinie, regionie i kraju, obchodził 15-lecie działalności artystycznej. Biorę takŜe udział w pracy Grupy 
Teatralnej Gliptykos przy Gryfińskim Domu Kultury. 
 
 

POZOSTAŁE PRACOWNIE I ZESPOŁY w 2011 r. 
 

 
Pracownia taneczna dziecięca Joanna Buśko 

Zespół Fajber Flex 
Pracownia muzyczna ElŜbieta Bloch 

Chór Dziecięcy Szkraby 
Aleksandra Nalborska 
Kapela Ludowa Gryfinki 
Ryszard Flak 
Kapela Ludowa Bartkowiacy 
Zygmunt Rosiński 
Kapela Ludowa Borzymianka 
Grzegorz Łączyński 
Kapela Ludowa Wełtynianka 

Pracownia muzyczna 

Zygmunt Rosiński 
Zespół Śpiewaczy Gardnianki 

 
 

DZIAŁALNO ŚĆ W SZKOŁACH GMINNYCH w 2011 r. 
 

 
rodzaj zajęć szkoła ilość 

uczestników 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 
GraŜyna Ejsmont 

9 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie 
Patrycja Markowska 

10 

Zespół Szkół w Gardnie 
Wioletta Wijas 

12 

zajęcia turystyczne 

Szkoła Podstawowa w śabnicy 
Ewa Stefańska 

13 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 
Alicja Wiatrowska 

17 zajęcia muzyczne 

Szkoła Podstawowa w śabnicy 
Jordana Wasilewska 

10 

Szkoła  Podstawowa w Radziszewie 
Urszula Majzner 

30 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie 
Paweł Markowski  

20 

zajęcia plastyczne 

Zespół Szkół w Chwastnicy 
BoŜena Czerwonka 

15 

Szkoła Podstawowa  w  Radziszewie 
Jolanta Romanowicz 

13 zajęcia teatralno-recytatorskie 

Zespół Szkół  w Chwastnicy 
ElŜbieta Inglot 

14 

zajęcia taneczne Szkoła Podstawowa  w Radziszewie 
BoŜena Felicka 

25 
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zajęcia integracyjne koło integracyjne 
Małgorzata Frymus 

16 

 
 

 
TERMINARZ SPOTKA Ń GRYFIŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

ODBYWAJACYCH SI Ę W GRYFIŃSKIM DOMU KULTURY w 2011 roku 
(angaŜujący pracowników merytorycznych i obsługę techniczną) 

 
 

termin nazwa imprezy zasięg 
 

STYCZEŃ 
 

03.01 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
05.01 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 
14.01 spotkanie grupy turystycznej (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
21.01 zajęcia plastyczne dla uczestników GUTW (pracownia plastyczna) lokalny 

24.01 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 

26.01 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 

28.01 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego GUTW z Katarzyną 
Rębacką  z IPN w Szczecinie połączone z projekcją filmu „Czeski 
błąd” (sala widowiskowa GDK) 

lokalny 

29.01 wycieczka piesza do Krzywego Lasu (pracownia turystyczna) lokalny 

 
LUTY 

 
04.02 spotkanie grupy turystycznej (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
07.02 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
09.02 zajęcia fotograficzne (sala widowiskowa GDK) lokalny 

 
MARZEC 

 
04.03 spotkanie grupy turystycznej (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
09.03 zajęcia fotograficzne (sala widowiskowa GDK) lokalny 
14.03 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
21.03 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
25.03 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
26.03 wycieczka do Morynia i Cedyni (pracownia turystyczna) lokalny 

 
KWIECIE Ń 

 
01.04 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
01.04 spotkanie grupy turystycznej (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
11.04 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
14.04 wycieczka grupy turystycznej do Glinnej i Kołbacza (pracownia 

turystyczna) 
lokalny 

27.04 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 

29.04 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego GUTW z reŜyserem 
Przemysławem Wojcieszkiem połączone z projekcją filmu „Made In 
Poland” (sala widowiskowa GDK) 

lokalny 

 
MAJ 

 
06.05 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
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06.05 spotkanie grupy turystycznej (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
09.05 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
11.05 zajęcia fotograficzne (sala widowiskowa GDK) lokalny 
21.05 rajd rowerowy Gryfino - Gartz (pracownia turystyczna) lokalny 
25.05 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 

 
CZERWIEC 

 
03.06 spotkanie grupy turystycznej(Pałacyk pod Lwami) lokalny 
13.06 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
15.06 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 
16.06 zakończenie roku akademickiego Gryfińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku (sala widowiskowa GDK) 
lokalny 

 
WRZESIEŃ 

 
28.09 inauguracja roku akademickiego Gryfińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku (sala widowiskowa GDK) 
lokalny 

 
PAŹDZIERNIK 

 
05.10 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 
07.10 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
07.10 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego GUTW z  reŜyser Dorotą 

Kędzierzawską w ramach projektu „ Polska Światłoczuła” połączone 
z projekcja filmu  „Jutro będzie lepiej” (sala widowiskowa GDK) 

lokalny 

07.10 spotkanie grupy turystycznej (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
11.10 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
12.10 wycieczka nad Jezioro Szmaragdowe (pracownia turystyczna) lokalny 
14.10 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
18.10 zajęcia fotograficzne (sala prób) lokalny 
21.10 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
26.10 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 
28.10 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 

 
LISTOPAD 

 
04.10 spotkanie grupy turystycznej (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
04.11 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
07.11 zajęcia plastyczne (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
09.11 wykład (sala widowiskowa GDK) 

 
lokalny 

13.11 wycieczka do Zatoni Dolnej (pracownia turystyczna) lokalny 
14.11 zajęcia plastyczne (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
18.11 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
21.11 zajęcia plastyczne (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
22.11 koncert zespołu Ad Hoc dla studentów GUTW w restauracji Arkadia  lokalny 
23.11 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 
18.11 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
23.11 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 

25.11 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 

28.11 zajęcia plastyczne (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
30.11 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 
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GRUDZIEŃ 

 
02.12 spotkanie grupy turystycznej (Pałacyk pod Lwami lokalny 
02.12 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
05.12 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
06.12 spotkanie dyskusyjnego Klubu Filmowego GUTW połączone z 

projekcją filmu „Wymyk” w ramach projektu Polska Światłoczuła 
lokalny 

07.12 wykład (sala widowiskowa GDK) lokalny 
09.12 zajęcia taneczne (sala prób) lokalny 
10.12 wycieczka do Berlina lokalny 
12.12 zajęcia plastyczne (Pałacyk pod Lwami) lokalny 
16.12 zajęcia plastyczne (pracownia plastyczna) lokalny 
19.12 zajęcia plastyczne (Pałacyk pod Lwami) lokalny 

 

 

WYPOCZYNEK ZORGANIZOWANY PRZEZ 
GRYFINSKI DOM KULTURY 

W 2011r. 

 

I. Półkolonia zimowa 

• Termin : 14.02.2011r. – 25.02.2011r.  
• Ilość uczestników : Gryfino - 45  

Gardno - 30 

Chwarstnica - 30 

II.  Półkolonia letnia  

• Termin : 27.06.2011r. – 08.07.2011r.  
• Ilość uczestników :  

Gryfino – 45  

Wełtyń - 30 

Chwarstnica - 30 
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III.  Kolonia Międzynarodowa  

• Termin 0.07.2011r. – 18.07.2011r. 
• Ilość uczestników: Gmina Gryfino – 29  

Sambor ( Ukraina) – 15  

 

 

Łącznie z wypoczynku letniego i zimowego w 2011r. skorzystało 254 dzieci i 
młodzieŜy . 

 

PÓŁKOLONIE ZIMOWE  

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 

ZLECONEGO NA PODSTAWIE UMOWY DPU 5105 – 26/11 

Z DNIA 02.02.2011 r. 

 

I. Zleceniobiorca : Gryfiński Dom Kultury z siedzibą w Gryfinie. 
II.  Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zleconego zakres wykonywanych 

prac: 

W ramach zleconego zadania Gryfiński Dom Kultury zorganizował 
półkolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Gryfino w następujących 
jednostkach: 

1. Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie „Pałacyk pod Lwami” 

Ul. Bolesława Chrobrego 48 dla 30 dzieci  

2. Zespół Szkół w Gardnie, ul. Niepodległości 1 dla 30 dzieci, 
3. Zespół Szkół w Chwarstnicy , ul. Gryfińska 19 dla 30 dzieci. 

Zlecone zadania wykonano w terminie 14-25.02.2011r.  

W półkoloniach brały udział dzieci wytypowane przez pedagogów szkół. Większość z 
nich pochodziła z rodzin biednych lub niewydolnych wychowawczo. 
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W ramach programu zajęć realizowano cele dydaktyczno-wychowawcze  

- aktywne spędzanie wolnego czasu w miejscu zamieszkania  

- rozwijanie zainteresowań, 

-wzbogacanie wiedzy z róŜnych dziedzin Ŝycia, 

- kształtowanie umiejętności współpracy i zabawy w grupie, 

- grupowanie zdrowego stylu Ŝycia. 

 

Program półkolonii realizowano przy współpracy szkół gminy Gryfino, co pozwoliło 
na realizację róŜnorodnych form zajęć: 

 

a/ zajęcia z instruktorami w pracowniach: 

- plastycznej- malarstwo, witraŜe, 

- teatralnej, 

- muzycznej, 

- tanecznej, 

- komputerowej. 

b/ gry i zabawy rekreacyjno- sportowe: 

- zajęcia na basenie „ Laguna”, 

- gry i zabawy z piłką na boisku szkolnym i sali gimnastycznej, 

- konkursy, turnieje i gry edukacyjne. 

 

c/ Spektakle filmowe i teatralne. 

- ulubione bajki, 

- filmy edukacyjne, 

- udział w spektaklu teatralnym: 
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„ DOKTOR DOLITTE” scena w GDK, 

„ KAPELUSZE” scena w GDK, 

„NA ARCE O OSMEJ” – Teatr Współczesny Szczecin. 

 

d/ Wycieczki i spacery po okolicy: 

 

- Szczecin ( najciekawsze zabytki miasta), 

- spacery po parku, rajdy turystyczne. 

 

Szczególną uwagę zwróciliśmy na bezpieczeństwo uczestników półkolonii, w związku 
z powyŜszym: 

- opracowano i zapoznano dzieci z regulaminem obowiązującym w czasie trwania 
półkolonii,  

 

omówiono zachowania na basenie , wycieczkach oraz w czasie zabaw na boisku i sali 
gimnastycznej. Wszyscy uczestnicy półkolonii otrzymali kamizelki odblaskowe. 

Na zakończenie półkolonii zorganizowano bal przebierańców, wręczono dyplomy i 
nagrody, zorganizowano wystawę prac plastycznych. 

Zajęcia na półkoloniach odbywały się codziennie w godzinach 9.00-15.00 ( oprócz 
sobót i niedziel ). 

Wszystkim uczestnikom półkolonii zapewniono opiekę pedagogiczną, medyczną, 
ubezpieczenie oraz wyŜywienie. 

Zlecone zadanie w pełni zrealizowano. 
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PÓŁKOLONIE LETNIE:  

Sprawozdanie z realizacji zadania zleconego  

Na podstawie umowy DPU.5105-29/11 z dnia 20 czerwca 2011r. 

 

I Zleceniobiorca : 

Gryfiński Dom Kultury  

Ul. Szczecińska 17  

74-100 Gryfino  

 

Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zleconego 

( zakres wykonywanych prac): 

W ramach zleconego zadania Gryfiński Dom Kultury w dniach 
27.06.2011 – 08.07.2011r. zorganizował półkolonie dla dzieci z terenu 
Miasta i Gminy Gryfino w :  

 

1. G D K „Pałacyk pod Lwami” ul. Bol. Chrobrego 48 dla 30 dzieci . 
2. Zespół Szkół w Chwarstnicy ul. Gryfińska 19 dla 30 dzieci . 
3. Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu ul. Niepodległości 17 dla 30 dzieci . 

W/w zadania realizowane były od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 
15.00. 

Uczestnicy półkolonii zostali wytypowani przez pedagogów szkół Miasta i Gminy 
Gryfino . 

Dzieci pochodziły z rodzin niewydolnych wychowawczo bądź pozostających w 
trudnej sytuacji materialnej. 

Organizatorzy zapewnili opiekę pedagogiczną ,medyczną i wyŜywienie (II śniadanie, 
obiad i podwieczorek). 
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Głównym celem półkolonii było zabezpieczenie czasu wolnego dzieci w okresie ferii 
letnich. 

Dla wielu dzieci była to jedyna zorganizowana forma wypoczynku. Realizowano 
bogaty program rekreacyjno-edukacyjny. W czasie codziennych spacerów dzieci 
poznawały zabytki i historię gminy Gryfino. 

W ramach aktywnego wypoczynku organizowane były zajęci rekreacyjno- sportowe: 

doskonaliliśmy naukę pływania na basenie „Laguna”, 

rozgrywano mecze mini piłki ręcznej, noŜnej, 

turnieje ping-ponga, 

gry i zabawy sprawnościowe, 

konkursy i turnieje wiedzy. 

Uczestnicy półkolonii mieli moŜliwość poznać ciekawe miejsca naszego 
województwa, zorganizowaliśmy wycieczki do: 

Szczecina – zwiedzanie miasta, schronów- „Szczecińskie Trasy Turystyczne”, 

Międzyzdrojów – zwiedzanie miasta „pociągiem turystycznym”, Muzeum 
Przyrodniczego, PlaŜowanie. 

Glinnej do Ogrodu Dendrologicznego, gdzie odbył się turniej wiedzy dot: flory 
drzewiastej Europy. 

Ponadto odbywały się warsztaty plastyczne, taneczne, muzyczne, teatralne 
prowadzone przez instruktorów Gryfińskiego Domu Kultury. 

Dbając o bezpieczeństwo uczestników półkolonii wszystkie dzieci zostały zapoznane z 
regulaminem pobytu w placówce, brały udział w pogadankach o tematyce 
prozdrowotnej prowadzonych przez pielęgniarki i wychowawców. Szczególną uwagę 
zwracaliśmy uczestnikom na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, zachowań nad wodą ( korzystamy tylko z kąpielisk strzeŜonych). Wspólną 
dyskoteką zakończyliśmy zajęcia na półkoloniach - dla dzieci przygotowano szereg 
gier, zabaw, konkursów muzycznych.  

Podsumowaliśmy konkursy i najlepsi uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. 

ZałoŜony program półkolonii w Gryfinie, Chwarstnicy i Wełtyniu został zrealizowany.  
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KOLONIA MI ĘDZYNARODOWA  

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA  

ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE UMOWY NR BWS.434.6.2011 

Z DNIA 29.06.2011r. 

 

I. Zleceniobiorca : Gryfiński Dom Kultury  

z siedzibą w Gryfinie . 

II.  Sprawozdanie opisowe z realizacji zadania zleconego, z zakresu wykonywanych prac. 

W ramach zleconego zadania Gryfiński Domu Kultury zorganizował Kolonię 
Międzynarodową w terminie : 05.07.2011 r. - 18.07.2011r., dla 29 dzieci z terenu 
miasta i gminy Gryfino i 15 dzieci z Sambora – Ukraina. 

Uczestnikom kolonii zapewniono całodzienne wyŜywienie, pomieszczenia 
noclegowe w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie, oraz opiekę 
pedagogiczną i medyczną. 

Kolonia została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, oraz uzyskała pozytywną opinię Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Gryfinie. 

Dzieciom zaplanowano bogaty program edukacyjno-rekreacyjny. 

Tradycyjnie juŜ odbyło się spotkanie z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy 
Gryfino. 

Przy słodkim poczęstunku, rozmawiano jak przebiegać będzie wypoczynek w 
Gryfinie.  

W ramach integracji grup kolonijnych przeprowadzono gry, zabawy i rozgrywki 
sportowe: 

 

- mini mecze polsko-ukraińskie( piłka noŜna, ręczna, ping-pong), 

- gry i zabawy stolikowe, 

- zajęcia rekreacyjne. 
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W upalne dni koloniści korzystali z zajęć na basenie „Laguna”, seansu w 
Komnacie Solnej, 

A wieczorami odbywały się wieczorki taneczne i dyskoteki. 

W programie rekreacyjno-turystycznym uczestnicy kolonii mieli moŜliwość 
poznać najbliŜszą okolicę: 

- Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry, 

- Krzywy Las  

- Instytucje kultury- Gryfiński Dom Kultury ,Biblioteka, 

- Zabytki miasta Gryfina. 

 

Staraliśmy się pokazać dzieciom ciekawe i atrakcyjne krajobrazy naszego regionu 
organizując wycieczki do: 

-Szczecina- zwiedzanie miasta, schrony przeciwlotnicze- trasa II wojny 
światowej( historia II wojny światowej od momentu rozpoczęcia nalotów do 
przyjęcia Szczecina przez polską władzę ludową i pierwsze lata powojenne). 

 

- Police – Ranczo „Ponderosa” – zwiedzanie ogrodu zoologicznego, w którym 
znajdowało się 50 gatunków zwierząt z róŜnych stron świata. 

Korzystaliśmy z parku rozrywki i przejaŜdŜkach konnych, 

 

- Międzyzdrojów – przejazd mini pociągiem, zwiedzanie miasta wraz z 
informacjami o zabytkach, wizyta w Muzeum Przyrodniczym i Oceanarium, 

 

- Bielina – do stadniny koni, nauka jazdy konnej dla początkujących, przejaŜdŜki 
terenowe, grillowanie. 

- Glinna – Ogród Dendrologiczny turniej wiedzy dot: flory drzewiastej Europy, 

- Szczecin - Jezioro Szmaragdowe( ścieŜka edukacyjna), panorama Szczecina. 

 

Ponadto odbywały się projekcje filmowe, warsztaty plastyczne, taneczne 
prowadzone przez instruktorów Gryfińskiego Domu Kultury. 
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Na uroczystym podsumowaniu programu wypoczynku koloniści prezentowali 
zdobyte umiejętności taneczno-wokalne. Wręczono upominki i nagrody za udział 
w konkursach. 

Wspólnym ogniskiem zakończyliśmy zajęcia na Kolonii Międzynarodowej. 

Zaplanowany program został w całości zrealizowany. 

 
 


