
 
 

NAJWAśNIEJSZE PRZEDSIĘWZI ĘCIA KULTURALNE 
ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁOGRANIZOWANE 

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

DZIAŁAJ ĄCYCH W NASZEJ PLACÓWCE w 2012 roku 
 

styczeń 
 

impreza data miejsce uwagi 
wykład dla uczestników 
GUTW 

4 stycznia  sala widowiskowa GDK Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

XX Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy  

8 stycznia Gmina Gryfino 
Finał- plac Barnima w 
Gryfinie 

akcja charytatywna  

zajęcia fotograficzne dla 
uczestników GUTW 

11 stycznia sala Lech - GDK Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego Przedzimie 
2011 

12 stycznia  Świetlica Wiejska  
w Daleszewie 

rozstrzygniecie konkursu 
plastycznego oraz przedstawienie 
Jasełkowe 

zajęcia taneczne- dla 
uczestników GUTW 

13 stycznia sala Lech - GDK Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

zajęcia plastyczne- dla 
uczestników GUTW 

13 stycznia pracownia plastyczna  w 
GDK 

Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

koncert muzyczny  
Brzmienie Ósemki 

14 stycznia  sala widowiskowa GDK koncert muzyczny dla młodzieŜy 
zespołów ćwiczących w GDK oraz 
zespołu muzycznego  
„ Bethel” 

Ferie w Mieście  
„ KULTURALNE 
MISTRZOSTWA 2012” 
oraz w świetlicach 
wiejskich 

16-27 
stycznia 

pracownie artystyczne w 
GDK / budynki przy ul. 
Szczecińskiej 17, 
Pałacyk pod Lwami oraz 
świetlice wiejskie 

wachlarz zajęć artystycznych we 
wszystkich pracowniach (zajęcia 
taneczne, teatralne, muzyczne i 
plastyczne, i inne); zajęcia bezpłatne 

półkolonie zimowe  16-27 
stycznia 

Pałacyk pod Lwami, 
Świetlica Wiejska w 
Wełtyniu, Zespół Szkół 
w Chwarstnicy 

zabezpieczenie  wolnego czasu  w 
okresie  ferii zimowych oraz aktywny 
i atrakcyjny  wypoczynek w miejscu  
zamieszkania 

 

od 30 stycznia do 21 marca 
 

31 stycznia- nagłośnienie otwarcia Biura Ochotniczego Hufca Pracy w Gryfinie 
1 lutego -  wykład dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
2 lutego – projekcja filmu „Koniec Rosji: oraz spotkanie z reŜyserem i operatorem filmu  
w ramach cyklu Polska Światłoczuła 
3 lutego – zajęcia plastyczne dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
3-7 lutego - przegląd filmowy „ Nowe Horyzonty”,  projekcja najlepszych filmów z festiwalu filmowego „ 
Nowe Horyzonty” 
7 lutego - Miejsko-Gminne Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego, Pałacyk pod Lwami 
10 lutego – zajęcia taneczne dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
11 lutego- wycieczka do schronów pod dworcem PKP w Szczecinie dzieci i młodzieŜy z kół turystycznych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1,  Szkoły Podstawowej w śabnicy ,Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz z 
Gryfińskiego Domu Kultury  
11 lutego- Powiatowe Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego,Pałacyk pod Lwami 
17 lutego – zajęcia plastyczne dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
23 lutego-4 marca – VI Gryfiński Festiwal Miejsc i PodróŜy „ Włóczykij” 
23 lutego- Monodram „ Spisek przy trzepaku. Historia jednej ulotki” w wykonaniu Justyny Paluszyńskiej 
nagrodzony na V Tyskim Festiwalu Monodramu MoTyF w Tychach 



7 marca- wykład dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
9 marca- Teatr Tańca EGO VU wystąpił na otwarciu wystawy "Światowy Design", która odbyła się w Klubie 
XIII Muz w Szczecinie. 
9 marca- zajęcia taneczne dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
9 marca- nagłośnienie otwarcia nowego budynku Cechu Rzemiosł RóŜnych w Gryfinie 
9-11 marca- Udział trzech teatrów z Gryfińskiego Domu Kultury: Teatr Uhuru, Teatr 6 i Pół oraz Teatr na 
Chwilę w Maszewie na  IV Ogólnopolskich Spotkaniach Młodego Teatru "Krzykowisko". 
11-18 marca- kontynuacja warsztatów wikliniarskich w ramach programu Grundvig , projektu SALIX w Lugo 
w Hiszpanii (udział warsztatowiczów z Gryfińskiego Domu Kultury) 
16 marca- zajęcia plastyczne dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
19 marca- w Gryfińskim Domu Kultury odbyły się Rejonowe Przeglądy: Piosenki Dziecięcej oraz Solistów i 
Muzycznych Zespołów Estradowych. 
 

kwiecień 
 
1 kwietnia-  kiermasz wielkanocny na Placu Barnima w Gryfinie 
4 kwietnia- wykład dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
6 kwietnia- w ramach projektu Scena Prezentacji Teatralnych, który odbywa się w Pałacyku pod Lwami, Teatr 
Jednego Aktora z Gryfińskiego Domu Kultury wystawił monodram pt. "Spisek przy trzepaku. Historia jednej 
ulotki" w wykonaniu Justyny Paluszyńskiej 
12 kwietnia- występ Teatru  KOD z Dębna, ze spektaklem "Koniec" , w ramach projektu Scena Prezentacji 
Teatralnych, który odbywa się w Pałacyku pod Lwami, 
13-14 kwietnia-  koncert Premier Teatru Tańca EGO VU- Gryfiński Dom Kultury 
15 kwietnia- Kolejny pokaz w ramach Polski Światłoczułej , w świetlicy wiejskiej w Borzymiu. projekcja filmu 
"Droga na drugą stronę". Gościem spotkania był kierownik produkcji - Arkadiusz Wojnarowski. 
15 kwietnia- w Pałacyku Pod Lwami  spektakl dla dzieci „Kropka”  
w wykonaniu wrocławskiego Teatru Lutrek 
18 kwietnia- nagłośnienie  konkursu piosenki w Szkole Podstawowej nr 1  
w Gryfinie 
20-21  kwietnia- kolejne prezentacje teatralne w ramach projektu Scena Prezentacji Teatralnych, który odbywa 
się w Pałacyku pod Lwami 
20 kwietnia- rozpoczęcie akcji „EKOPRZYJACIEL ZIEMI” w Drzeninie 
20 kwietnia- zajęcia taneczne dla uczestników Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
21 kwietnia- współorganizacja 8. rocznicy działalności Koła Gospodyń Europejki - Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 
 

od 25 kwietnia do 16 czerwca 
 

DATA NAZWA IMPREZY UWAGI 
25 kwietnia wykłady dla Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sala widowiskowa GDK 
26 kwietnia Nagłośnienie uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja- sala widowiskowa GDK 
Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Gryfinie 

27 kwietnia Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i MłodzieŜy Pałacyk pod Lwami 

1-2 maja DNI GRYFINA impreza plenerowa 
3 maja Piknik Retro w Pałacyku pod Lwami, z okazji rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
impreza plenerowa 

4 maja nagłośnienie 65-lecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 
Radziszewie 

Radziszewo 

8 maja Nagłośnienie festynu na Placu Barnima w Gryfinie z okazji 
Marszu Godności 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym – Koło w 
Gryfinie 

8 maja "JA, BABA STARA" - spektakl teatralny Pałacyk pod Lwami 
9 maja wykłady dla Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sala widowiskowa GDK 
11-13 maja udział tancerek z  zespołu Ego Vu w polsko-niemieckich 

warsztatach teatralnych w Niemczech 
Ośrodek Działań 
Twórczych Schloss 
Broellin 

12 maja Noc Grozy- nocne seanse filmowe  
12 maja "MIŁOŚĆ" - spektakl teatralny Pałacyk pod Lwami 



12 maja "MOSKWA-PIETUSZKI" - spektakl teatralny Pałacyk pod Lwami 
12 maja-  polsko – niemieckie spotkania szachowe w świetlicy 

wiejskiej w Dołgie 
 

16 maja warsztaty wikliny w ramach projektu SALIX, dla 
mieszkańców Sobieradza oraz instruktorów świetlic GDK 

gospodarstwo w 
Sobieradzu 

17 maja impreza integracyjna "Budujemy Mosty” . Gośćmi byli 
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Gryfinie 

Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

18 maja  Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych sala widowiskowa GDK 
19 maja  2. Festyn po Góralsku w Krajniku sołtys i rada sołecka oraz 

Świetlica Wiejska w 
Krajniku 

20 maja teatry z GDK - 6 i pół i Uhuru zdobyły tytuł laureata na 
wojewódzkich konfrontacjach  amatorskich zespołów 
teatralnych. 

Zamek w Świdwinie 

23-24 maja nagłośnienie koncertu przedszkolaków dla rodziców z 
Przedszkola nr 2 w Gryfinie 

sala widowiskowa GDK 

24 maja "OSZALAŁA" - spektakl teatralny Pałacyk pod Lwami 
26 maja pomoc organizacyjna festynu z okazji Dnia Dziecka dla 

dzieci funkcjonariuszy StraŜy Granicznej 
 

27 maja "KSIĘGA WIELKIEGO MAGA" - spektakl teatralny Pałacyk pod Lwami 
27 maja "CO NA GÓRZE, TO NA DOLE" - spektakl teatralny Pałacyk pod Lwami 
29 maja "WYDECH" - spektakl teatralny Pałacyk pod Lwami 
30 maja- 
3 czerwca 

Teatr 6 i Pół wystąpił na prestiŜowym Międzynarodowym 
Festiwalu Teatrów Awangardowych PESTKA 

Jelenia Góra 

2 czerwca Festyn z okazji Dnia Dziecka  Pałacyk pod Lwami 
5 czerwca nagłośnienie przedstawienia dla dzieci przygotowanego 

przez rodziców z okazji dnia Dziecka 
Przedszkole nr 1 w 
Gryfinie 

6 czerwca pomoc organizacyjna imprezy charytatywnej  
„ Podaruj im trochę świata”  

Pub Wrota do sławy 

8-9 czerwca  VI Zderzenie Sztuk i Kultur „ Sztukowanie”, festiwal 
twórczości artystyczne 

przestrzeń miejska Gryfina, 
GDK 

8 czerwca festyn z okazji Dnia Dziecka i Powitania Lata w Borzymiu Borzym 
8 czerwca Teatr Uhuru zdobył trzecie miejsce na VI Salezjańskim 

Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym 2012 
Teatr Kana w Szczecinie 

9 czerwca 3 Gminny Turniej Amatorski Piłki NoŜnej- organizator 
świetlica wiejska w Krzypnicy 

boisko w Krzypnicy 

9 czerwca występ zespołu Ad Hoc z GDK w Szczecinie podczas Dni 
Morza 

Szczecin 

14 czerwca koncert zespołu Step By Step Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Gryfinie 

15 czerwca "NIC" - spektakl teatralny Pałacyk pod Lwami 
16 czerwca VII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego 

Domu Kultury 
 

16 czerwca nagłośnienie festynu śabnickie Lato z Rybką śabnica 
 
 

od 19 czerwca do 11 września 
 

DATA NAZWA IMPREZY UWAGI 
19 czerwca I Festiwal Teatrów Gryfińskich: "Odlot" - spektakl 

teatralny 
Pałacyk pod Lwami 

20 czerwca I Festiwal Teatrów Gryfińskich: "Ogłoszenie bezpłatne" - 
spektakl teatralny 

Pałacyk pod Lwami 

21 czerwca I Festiwal Teatrów Gryfińskich: "Mijanie" i "Po-Ruszenie" 
– spektakl taneczny 

Pałacyk pod Lwami 

22 czerwca I Festiwal Teatrów Gryfińskich: "Obserwuję cię, Karolku" 
- spektakl teatralny 

Pałacyk pod Lwami 



22 czerwca zakończenie roku akademickiego Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

sala widowiskowa GDK 

23 czerwca 4. Festyn Truskawkowe Szaleństwo Wełtyń, festyn wiejski 
23 czerwca "Andropauza" - teatralny spektakl komediowy sala GDK, płatny 
23 czerwca festyn rodzinny i przedstawienie dla dzieci  Chwarstnica, festyn wiejski 
23 czerwca wystawa prac plastycznych  dziecięcych z pracowni 

plastycznych z GDK w Muzeum w Penkun 
muzeum w Penkun 

23 czerwca I Festiwal Teatrów Gryfińskich: "O tym, jak Kolombina 
nie wyszła za arlekina" - spektakl teatralny 

Pałacyk pod Lwami 

25 czerwca I Festiwal Teatrów Gryfińskich: "Spisek przy trzepaku. 
Historia jednej ulotki" - spektakl teatralny 

Pałacyk pod Lwami 

25 czerwca I Festiwal Teatrów Gryfińskich: "Wariatki" - spektakl 
teatralny 

Pałacyk pod Lwami 

29 czerwca I Festiwal Teatrów Gryfińskich: "Cielsko" - spektakl 
teatralny 

Pałacyk pod Lwami 

30 czerwca Współorganizacja festynu rekreacyjnego w Gardnie boisko  
w Gardnie 

2-27 lipca półkolonie letnie Pałacyk pod Lwami, gmina 
Gryfino  
 

2 lipca – 
31 sierpnia 

Wakacje w mieście - otwarte pracownie GDK Pałacyk pod Lwami, GDK 

6-8 lipca Teatr Tańca Ego Vu na festiwalu Teatralna Triada  
w Dębnie 

Dębno 

7 lipca IX Dni Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy Radziszewo, festyn wiejski 
7 lipca festyn Powitanie Lata, I rajd na orientację dla dzieci  Dołgie, festyn wiejski 
08 lipca nagłośnienie festynu w Wirowie boisko sportowe w Wirowie 

 
7-14 lipca Teatr Uhuru na warsztatach we Francji  

 
14 lipca 2. Gotowanie na Polanie Sobieradz, festyn wiejski 
19-22 lipca Arkan Country na Western Pikniku w Sułominie  
28 lipca nagłośnienie i pomoc w organizacji festynu z okazji   

800-lecia Steklna 
Steklno, festyn wiejski 

4 sierpnia nagłośnienie festynu w Wełtyniu plac przy Świetlicy Wiejskie 
w Wełtyniu 

11 sierpnia nagłośnienie II Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą Radziszewo, festyn wiejski 
11 sierpnia VII Gryfiński Festiwal Rowerowy Jazzbike- 

współorganizacja  
lasek przy plaŜy 

18 sierpnia VIII Gminny Turniej Wsi "Piraci są wśród nas" Chwarstnica, festyn wiejski 
25 sierpnia DoŜynki Gminne 2012 boisko w Drzeninie, festyn 

wiejski 
1 września III Festiwal Twórczości i Ludowej Bartkowo, festyn wiejski 
7-8 września VI Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie 2012 - część 

druga 
Pałacyk pod Lwami, GDK 

8-9 września III Ogólnopolski Konkurs Bodypaintingu Zespół Szkół w Gryfinie 
11 września nagłośnienie imprezy integracyjnej „ Tacy Sami” teren Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Gryfinie  
 

od 13 września do 10 października 
 

DATA NAZWA IMPREZY UWAGI 
15 września Dzień Pieczonego Ziemniaka Świetlica Wiejska w Daleszewie 
15 września III Letni Festiwal Wędrowny Na Gotyckim Szlaku 

Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego 2012 
Kościół p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 

17 września gminne uroczystości 73 rocznicy agresji ZSRR na 
Polskę 

Cmentarz Komunalny w Gryfinie 

22 września Święto Pieczonego Ziemniaka Świetlica Wiejska w Starych 
Brynkach 



22 września "JESTEŚ BOGIEM" - premierowy pokaz  
z udziałem reŜysera filmu Leszka Dawida 

Kino Gryf 

28 września inauguracja roku akademickiego Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

sala widowiskowa GDK 

28 września – 
5 października 

niemiecko-polskie warsztaty taneczno-teatralne z 
udziałem tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w Schloss 
Brollin 

Zamek Schloss Brollin 

29 września nagłośnienie „ Marszu śycia” Stowarzyszenia 
Amazonek "Ewa" 

Plac Barnima 

29 września międzynarodowy występ tancerzy Teatru Tańca Ego 
Vu w spektaklu "Hinterhalt im Elfenwald" 

teatr Uckermärkische Bühnen 
Schwedt 

29 września rajd rowerowy uczestników kół turystycznego GDK Gartz 
5 października występ zespołu AD HOC z GDK podczas uroczystości 

z okazji 50-lecia poŜycia par małŜeńskich 
aula Zespołu Szkół w Gryfinie 

6-14 
października 

warsztaty międzynarodowe Teatru Uhuru oraz zespołu 
teatralnego To My 

Berlin 

 

od 10 października do 29 listopada 
 

termin nazwa imprezy miejsce 

10 października wędrówka do Mescherin (Niemcy) w ramach zajęć 
turystycznych dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Mescherin (Niemcy) 

12 października Dzień Seniora w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w 
Daleszewie (z udziałem zespołów GDK: Ad Hoc, 
Arkan Country) 

Świetlica Wiejska Zagroda w 
Daleszewie 

12 października zajęcia plastyczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

pracownia plastyczna 

13 października Festiwal Brzmienie Ósemki (prezentacja młodych 
grup muzycznych działających przy GDK i koncert 
gwiazdy: Tomasza Lipińskiego) 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

18 października  XII Powiatowa Prezentacja śycia Twórczego Osób 
Niepełnosprawnych i Wychowanków Domów 
Dziecka (współorganizacja) 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

sala Lech (wystawa) 

sala pobocze 

18-20 października udział Teatru Na Chwilę w I Festiwalu Małych Form 
Teatralnych Tokart 2012 (ze spektaklem „Cielsko”) 

Tuchola 

19 października Dzień Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu 
(udział zespołu GDK: Ad Hoc) 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 

20 października udział dzieci i młodzieŜy z koła turystycznego GDK 
w XXIII Rekreacyjnej Imprezie na Orientację 
Zepsute Kompasy 

okolice Jeziora 
Szmaragdowego w Szczecinie 

24 października wykład Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(nagłośnienie i projekcje – GDK) 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

24 października wycieczka autokarowa do Pęzina, Marianowa i 
Stargardu Szczecińskiego w ramach zajęć 
turystycznych dla studentów Gryfińskiego 

Pęzino, Marianów i Stargard 
Szczeciński 



Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

24 października Święto Seniora 2012 w Gryfinie z udziałem zespołu 
GDK - Ad Hoc oraz Tadka Wasilewskiego 

restauracja Arkadia w Gryfinie 

25 października zajęcia taneczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

sala Lech 

26 października zajęcia plastyczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

pracownia plastyczna 

26-28 października główna nagroda dla Teatru Na Chwilę w V 
Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym w Scenie "i"  
(za spektakl „Konwent – spotkanie tematyczne”) 

Kraków 

27 października XXXVII Rajd Parasolowy Kołbacz/Glinna 

27 października uroczystość pasowania na przedszkolaka w filii 
przedszkola TPD mieszczącej się w Świetlicy 
Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 

Świetlica Wiejska Zagroda w 
Daleszewie 

31 października XVII Noc Grozy. Gryfiński Festiwal Horrorów 
(nocna projekcja najnowszych filmów grozy) 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

5 listopada zajęcia plastyczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Pałacyk pod Lwami 

pracownia plastyczna 

7 listopada wykład Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(nagłośnienie i projekcje – GDK) 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

8 listopada zajęcia taneczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

sala Lech 

8 listopada Dzień Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu Świetlica Wiejska w 
Sobieradzu 

9 listopada zajęcia plastyczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

pracownia plastyczna 

9 listopada spotkanie informacyjne dla beneficjentów projektu 
Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie i 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

sala Lech 

sala Pobocze 

9-14 listopada tournee Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-
Mobile Nowe Horyzonty (prezentacja 
najciekawszych filmów edycji 2012 w Kinie Gryf) 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

10 listopada nagłośnienie wieczornicy w okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z 
Oddziałami Integracyjnymi w 
Gryfinie 

10 listopada Dzień Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 



10 listopada Dzień Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Krajniku Świetlica Wiejska w Krajniku 

12 listopada zajęcia plastyczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Pałacyk pod Lwami 

pracownia plastyczna 

12-15 listopada udział instruktora GDK Janusza Janiszewskiego wraz 
w delegacją z województwa zachodniopomorskiego 
uczestniczącą w poznanie nowych partnerów po 
stronie rosyjskiej i nawiązanie współpracy w ramach 
wspólnych projektów młodzieŜowych w Rosji i w 
Polsce 

Kaliningrad (Rosja) 

16 listopada nocna światowa premiera filmu „Saga Zmierzch: 
Przed świtem. Część 2” 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

16-18 listopada 4. Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena 
Tańca (prezentacje spektakli, warsztaty dla 
mieszkańców miasta, silent disco) z udziałem 
tancerzy i zespołów GDK: Teatr Tańca Ego Vu, 
Fajber Flex, Step by Step 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

sala Lech 

sala Pobocze 

16-18 listopada 20. Spotkanie Teatru Otwartego z udziałem 
gryfińskiego Teatru Na Chwilę 

Nowa Sól 

18 listopada ogólnopolska premiera teledysku promującego nową 
płytę zespołu Braty z Rakemna 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

19 listopada zajęcia plastyczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Pałacyk pod Lwami 

pracownia plastyczna 

20 listopada zajęcia plastyczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Pałacyk pod Lwami 

pracownia plastyczna 

21 listopada wykład Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(nagłośnienie i projekcje – GDK) 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

21 listopada spektakl grupy teatralnej Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

23 listopada zajęcia plastyczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

pracownia plastyczna 

24 listopada VIII Jesienna Impreza na Orientację Grajdołek, Gryfino 

29 listopada zajęcia taneczne dla studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 

sala Lech 

 

 
od 30 listopada do 28 grudnia 

 
termin nazwa imprezy miejsce 



30 listopada spotkanie andrzejkowe w Krajniku Świetlica Wiejska w Krajniku 

30 listopada Andrzejki w Krzypnicy Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

30 listopada wieczór wróŜb andrzejkowych 

w Nowym Czarnowie 

Świetlica Wiejska w Nowym 
Czarnowie 

06 grudnia wypad mikołajkowy dzieci ze Świetlicy Wiejskiej 

w Nowym Czarnowie 

Szczecin 

07 grudnia Roztańczone Mikołajki z reniferami w Gryfinie Pl. Barnima 

07 grudnia zabawa mikołajkowa dla najmłodszych z 
Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy 

Świetlica Wiejska Zagroda 

w Daleszewie 

07 grudnia premierowy pokaz spektaklu „Rozprawa czyli 
makabryczno-erotyczny dzień z Ŝycia Sądu” w 
wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

08 grudnia  Mikołajkowe Marsze na Orientację okolice Gryfina 

08 grudnia zabawa mikołajkowa dla dzieci pracowników 
Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa/pobocze/sala Lech 

08 grudnia Mikołajki w Sobieradzu Świetlica Wiejska w Sobieradzu 

08 grudnia udział Janusza Janiszewskiego w pierwszym 
spotkaniu reprezentantów teatru amatorskiego z 
Polski i Niemiec w Berlinie, tak zwanym 
teatralnym okrągłym stole 

Bund Deutscher Amateurtheater e.V. 
w Berlinie 

08-09 grudnia udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w 
warsztatach prowadzonych przez Thierry’ego 
Vergera 

Klub 13 Muz w Szczecinie 

08-12 grudnia Sputnik na Polską (pokaz najnowszych filmów 
kinematografii rosyjskiej) 

Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 

13 grudnia integracyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe dla 
mieszkańców Daleszewa, uczniów i grona 
pedagogicznego SP w Radziszewie oraz Klubu 
Emeryta i Rencisty Senior, Stowarzyszenia 
Seniorów Radość oraz Koła Gospodyń Europejki 

Świetlica Wiejska Zagroda 

w Daleszewie 

15 grudnia Szachy w Pałacyku - Grand Prix Gryfina 2012 
(turniej finałowy) 

Gryfiński Dom Kultury 

Pałacyk pod Lwami 

16 grudnia Spotkanie wigilijne w Krzypnicy Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

17 grudnia zabawa choinkowa dla podopiecznych OPS Gryfiński Dom Kultury 

sala Lech 

18 grudnia warsztaty stroikowe w Krzypnicy Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

19 grudnia spektakl „Rozprawa czyli makabryczno-erotyczny 
dzień z Ŝycia Sądu” w wykonaniu Grupy Teatralnej 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 



Gliptykos 

21 grudnia Koncert Świąteczny zespołu Step by Step Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

21 grudnia Mikołajki w Drzeninie Świetlica Wiejska w Drzeninie 

22 grudnia V Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych Gryfiński Dom Kultury 

Pałacyk pod Lwami 

23 grudnia spektakl „Staś Kowalski z brzozowego gaju” 

w wykonaniu Teatru Bum Cyk Cyk z Gryfina 

Gryfiński Dom Kultury 

Scena pod Lwami 

25 grudnia przedpremierowy pokaz filmu „Hobbit: Niezwykła 
podróŜ” 3 D 

Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 

28 grudnia Mikołajki dla dzieci z Krajnika Bawialnia Fantazja w Gryfinie 

 

We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich prowadzili działalność 
artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a takŜe zajęcia w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku; Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH 
GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY w 2012 roku 

 
 
 
TEATR TAŃCA EGO VU 
instruktor: Eliza Hołubowska 
 
Teatr Tańca EGO VU to dwa zespoły podzielone według wieku i poziomu zaawansowania. Grupa 
zaawansowana liczyła 13 osób, a grupa młodsza liczyła 17 osób. Tancerze EGO VU to młodzieŜ i dorośli z 
Gryfina i Szczecina. EGO VU w roku 2012 odbył wiele szkoleń warsztatowych, kilka projektów zagranicznych 
oraz został zdobywcą statuetki WODNIKA  kategorii „lider współpracy międzynarodowej”. Zespół zapraszany 
był do prezentacji jako gość festiwali oraz prezentował się wielokrotnie  w trzech produkcjach Uckermärkische 
Bühnen Schwedt w Niemczech. 
  
KALENDARIUM 
13-15.01 – Teatr KANA, Szczecin- warsztaty tańca butoh prowadzący Imre Thormann 
4-5.02 – Stargardzkie Centrum Kultury, Stargard Szczeciński – warsztaty tańca współczesnego (wymiana 
doświadczeń ), prowadząca Eliza Hołubowska 
17-19.02 -  Centrum Inicjatyw Artystycznych, Wrocław  – warsztaty tańca współczesnego, prowadzący Igor 
Podsiadły  Club Guy&Roni Holandia 
1.03 – Zespól Szkół im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie,  Gala wręczania wyróŜnień Burmistrza Gryfina 
za promocję miasta i gminy Gryfino – statuetka dla Teatru Tańca EGO VU w kategorii „lider współpracy 
międzynarodowej” oraz nominacje w kategoriach: dla EGO VU – „kreator kultury i sztuki” oraz dla Eliza 
Hołubowska „ twórca roku” 
9.03 – Klub XIII Muz, Szczecin  – performance na otwarcie wystawy Kids Design – „Nowoczesna architektura” 
- podczas Międzynarodowego Festiwalu Design 
22.03 – Gryfi ński Dom Kultury, Gryfino - prezentacja kilku spektakli EGO VU dla gości z Hiszpanii - jako 
wizytówki artystycznej Gryfina 
24-25.03 – Teatr Polski , Szczecin – Festiwal NiewaŜkości – prezentacja gościnna spektaklu EGO VU 
13-15.04 – Gryfi ński Dom Kultury, Gryfino  –  coroczny Koncert Premier EGO VU – prezentacja  9 
choreografii zespołu 



8.05 – Akademia Sztuki, Szczecin – nagrywanie teledysku dla zespołu PNM i Akademii Sztuki z udziałem 
tancerek EGO VU 
10.05 – T-akeshi Team, Szczecin – warsztaty  akrobatyki dla EGO VU, prowadzenie Tomasz Koszański, T-
akeshi Team 
11-13.05 – Schloss Broellin – Ośrodek Działań Twórczych, Niemcy- warsztaty polsko-niemieckie 
prowadzenie Eliza Hołubowska 
18.05 – Gryfi ński Dom Kultury, Gryfino  -  Powiatowy Przegląd Amatorskich zespołów Tanecznych, 
wyróŜnienie dla zespołu 
24.05 – Teatr Mały, Scena Teatru Współczesnego, Szczecin-  performance na otwarcie festiwalu „ Kto się nie 
boi Virginii Woolf?” 
od czerwca - Uckermärkische Bühnen Schwedt, Niemcy – prace nad nowym spektaklem „Hinterhalt im 
Elfenwald” 
23.06 – Świetlica Wiejska w Wełtyniu – występ i zabawy z dziećmi podczas festynu „Truskawkowe 
szaleństwo” 
24.06 – Klub „Wrota do sławy”, Gryfino  – udział w teledysku zespołu BRATY Z RAKEMNA 
6-8.07 – Dębnowski Ośrodek Kultury,  Teatralna Triada, D ębno – prezentacje spektakli EGO VU jako gość 
specjalny oraz prezentacja pracy warsztatowej Elizy Hołubowskiej  
23.07-3.08 - Połczyńskie Innowacje Kulturalne, Połczyn Zdrój- IX Ogólnopolskie Warsztaty Tańca 
Współczesnego- intensywne szkolenia tancerzy  w róŜnych technikach tanecznych pod okiem wybitnych 
nauczycieli tańca 
30.07 -3.08 – Gryfi ński Dom Kultury, Gryfino  – warsztaty tańca dla dzieci z miasta w ramach WAKACJE W 
MIEŚCIE prowadzenie – Eliza Hołubowska 
28.08 – Gryfi ński Dom Kultury, Gryfino  – warsztaty z klasyki – prowadzenie Filip Wójcik, PWST, Wydział 
Teatru Tańca w Bytomiu 
29.09 - Uckermärkische Bühnen Schwedt – premiera spektaklu „ Hinterhalt im Elfenwald” 
30.09-5.10 - Schloss Broellin – Ośrodek Działań Twórczych, Niemcy – międzynarodowy projekt musicalowy 
prowadzenie Bibianna Chimiak – Teatr KANA, Eliza Hołubowska – Gryfiński Dom Kultury 
16-24.10 - Zakłady Piwowarskie – LECH, Poznań, Warszawa, Białystok, Tychy – projekt per formatywny o 
tematyce ekologicznej 
16-18.11 – Gryfi ński Dom Kultury, Gryfino  – Międzynarodowy Festiwal Małych Form Ruchowych – 
JESIENNA SCENA TAŃCA 
9.12 – Zespół Szkół im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie, II Gala Ślubna, występ taneczny oraz 
prezentacje sukien ślubnych 
14.12 – Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin – performance „Teatr. Moda. Taniec” w ramach 
koncertu symfonicznego „Gorączka Romantyczna” 
31.12 - Uckermärkische Bühnen Schwedt – spektakl „Hinterhalt im Elfenwald” oraz performance taneczne w 
ramach uświetnienia powitania Nowego Roku. 
 
 
 
PRACOWNIA PLASTYCZNA JEDWAB 
instruktor: Aneta Kopystyńska 
 
Ocena prac – Przedzimie w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie 
Ferie w mieście – zajęcia plastyczne z dziećmi,  
Przygotowanie wystaw fotograficznych oraz przygotowanie zaplecza  „kawiarenki” dla uczestników festiwalu 
Włóczykij  
Przygotowanie pamiątek dla tancerzy biorących udział w koncercie Teatru Tańca Ego Vu 
Pomoc przy organizacji wystawy w Penkun organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi 
Gryfińskiej 
Organizacja i uczestnictwo w kiermaszu wielkanocnym  
Przygotowanie dekoracji sceny oraz malowanie twarzy dzieciom podczas Truskawkowego Szaleństwa w 
Wełtyniu, 
Pomoc przy organizacji Gminnego Turnieju Wsi w Chwastnicy, 
Wykonanie dyplomów, podziękowań itp. na DoŜynki 2012 
Pomoc przy organizacji Akcji Miejskiej Lokator 
Wykonanie dekoracji na Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie 
Przygotowanie dekoracji na wieczornicę z okazji Święta Odzyskania Niepodległości /SP nr 1/ 
Warsztaty plastyczne w SP nr 1- z okazji święta Pieczonego Ziemniaka 
Wystawa praz plastycznych GUTW na potrzeby projektu unijnego „Plus 50”, oraz dekoracja sceny 
Wykonanie i sprzedaŜ stroików podczas kiermaszu przedświątecznego 



Wykonanie aniołów techniką witraŜową na licytację  podczas WOŚP 
 
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. 
Raz w miesiącu przeprowadzenie zajęć plastycznych w Przedszkolu nr 4 w grupie integracyjnej 
Wykonywanie scenografii, rekwizytów  dla religijnego koła teatralnego ze SP nr 1 w Gryfinie 
Zajęcia dla dorosłych odbywają się w kaŜdy czwartek w godz. 16.00 – 20.00 / 8 osób/ 
Zajęcia plastyczne GUTW odbywają się co dwa tygodnie w piątek w godz. 10.00 – 13.00 
/8 osób/ 
 
 
 
 PRACOWNIA TEATRALNA TEATR UHURU 
instruktor: Janusz Janiszewski 
 
W roku 2012 Pracownia Teatralna Teatr Uhuru -  podobnie jak w minionych latach - pełniła głównie funkcję 
edukacyjną, skupiając się w swojej działalności na rozwoju teatralnych zainteresowań młodzieŜy i dorosłych 
poprzez róŜnego rodzaju formy i zajęcia artystyczne takich jak:  

• tworzenie spektakli teatralnych i programów okolicznościowych 
• udział w warsztatach teatralnych i treningach aktorskich 
• zajęcia teoretyczne z zakresu teatru tradycyjnego i współczesnego 
• udział w organizacji wydarzeń artystycznych. 

W zajęciach pracowni uczestniczyła aktywnie młodzieŜ gimnazjalna, uczniowie szkół średnich, studenci z 
Gryfina i okolicznych miejscowości oraz seniorzy z GUTW. 
Do pracowni po raz pierwszy w tym roku dołączyli studenci-seniorzy z Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku tworząc własne programy artystyczne i włączając się aktywnie do udziału w imprezach organizowanych 
przez GDK. Zajęcia odbywały się w kaŜdy dzień tygodnia w godzinach popołudniowych według ustalonego 
grafiku spotkań. Stałym elementem wpisanym w roczny plan działania pracowni teatralnej były zajęcia 
dydaktyczne z uczestnikami zajęć 

• warsztaty teatralne i treningi aktorskie dla wszystkich uczestników zajęć w pracowni 
• tworzenie autorskich scenariuszy i realizacja spektakli teatralnych 
• zajęcia dydaktyczne z recytatorami 
• tworzenie artystycznego programu Sceny pod Lwami 

 
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. 

• kontynuowaniem współpracy transgranicznej z partnerami zagranicznymi w celu wspólnej organizacji 
imprez i wymiany młodzieŜowej. 

• organizacją projektu na SCENIE POD LWAMI „Teatr przez cały rok” 
• organizacją I Festiwalu Teatrów Gryfińskich   
• redagowaniem i aktualizacją strony internetowej Teatru Uhuru. 
• zbieraniem dokumentacji i archiwizacją wydarzeń z działalności pracowni teatralnej. 
• promocją pracowni teatralnej, Teatru Uhuru i Sceny pod Lwami w mediach. 
• współpracą z innymi ośrodkami kultury i szkołami 
• udziałem Teatru Uhuru w festiwalach teatralnych i prezentacjami spektakli. 

 
Kalendarium waŜniejszych wydarzeń w 2012 roku 
 
Styczeń:  

• Współpraca wolontariacka i organizacyjna podczas kolejnej edycji WOŚP 2012. 
Luty:  

• Otwarte zajęcia teatralne dla chętnych osób zainteresowanych teatrem oraz dla dzieci – uczestników 
zimowych półkolonii. 

Marzec:  
• Premiery spektakli „Wariatki” i „Nic. 
• Uruchomienie projektu „Teatr przez cały rok” na Scenie pod Lwami 
• Sala GDK. Program z okazji Dnia Kobiet dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wykonaniu koła 

teatralnego GUTW. 



• MASZEWO. Udział Teatru Uhuru w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Młodego Teatru 
KRZYKOWISKO 2012 „Czas kobiet” (Stowarzyszenie Teatr Krzyk). 

• Wyjazd na spektakl „Moskwa-Pietuszki” w Teatrze Kana (SZCZECIN). 
• Rejonowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych – prezentacja spektakli „Wariatki” i „Nic” 
• GOLENIÓW. Udział teatru w III Festiwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA 2012. 
• Międzynarodowy Dzień Teatru na Scenie pod Lwami – prezentacja spektakli. 

Kwiecień: 
Prezentacje teatralne na Scenie pod Lwami w ramach projektu „Teatr przez cały rok” 
Schloss TREBNITZ (Niemcy). Warsztaty instruktorskie planowania nowego centrum Stara Kuźnia przy 

Schloss Trebnitz oraz programu na rok 2013 i najbliŜsze lata z udziałem partnerów, prowadzących 
warsztaty, pedagogów i tłumaczy. 

Maj:  
BERLIN.  Udział Teatru Uhuru ze spektaklem “Wariatki” w Festiwalu Teatralnym Brandenburgische 

Amateurtheaterverband 
Prezentacje teatralne na Scenie pod Lwami w ramach projektu „Teatr przez cały rok” 

Czerwiec: 
• Oprawa artystyczna oraz organizacja Dnia Dziecka. 
• Organizacja I Festiwalu Teatrów Gryfińskich   
• SZCZECIN . VI Festiwal Teatralny SOFFT 2012 – Udział Teatru Uhuru w festiwalu i warsztatach 

teatralnych (III nagroda na festiwalu) 
• SCHWEDT. XIX Schultheaterfest w Uckermärkische Bühnen w Schwedt – udział Teatru Uhuru w 

festiwalu i w warsztatach teatralnych  
• WAKACYJNE OTWARTE WARSZTATY TEATRALANE (wakacyjna propozycja dla osób 

zainteresowanych teatrem) 
Lipiec: 

• Wakacje w mieście – otwarte warsztaty teatralne dla osób zainteresowanych teatrem 
LYON (Francja). Udział Teatru Uhuru w polsko-niemiecko-francuskich warsztatach teatralnych 

„Chimeryczny lokator”. 
Wrzesień:  

• Przyjęcie nowych członków do pracowni teatralnej, rozpoczęcie warsztatów teatralnych   
• Udział młodzieŜy w formie wolontariatu podczas Festiwalu Sztukowanie 2012. 
• Udział młodzieŜy w projekcie: polsko-niemieckich warsztatach teatralnych organizowanych  prze 

ośrodek VanseeForum w Berlinie. 
 Październik: 

BERLIN  (VanseeForum). Udział Teatru Uhuru w polsko-niemiecko-macedońskich warsztatach teatralnych 
„Piosenka o końcu świata”. 

Grudzień: 
• Współorganizacja, wolontariat i oprawa artystyczna imprezy mikołajowej dla dzieci na Placu Barnima 

w Gryfinie (Mikołajki 2012). 
 
Krótkie podsumowanie roku 2012 
 
Teatralne sukcesy 
Nowa grupa teatralne w dziesięcioosobowym składzie stworzyła mocny i bardzo współczesny autorski spektakl 
„Wariatki”, który z powodzeniem był prezentowany nie tylko w Gryfinie, ale takŜe na niemieckich festiwalach 
teatralnych w Schwedt i Berlinie. Inny zespół czterech aktorek z Uhuru dokończył zaczęty w ubiegłym sezonie 
spektakl „Nic”, który juŜ takŜe przyniósł teatrowi liczne nagrody na kolejno prezentowanych przeglądach: 
Powiatowym Przeglądzie Teatralnym w Gryfinie, Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich w 
Świdwinie oraz III miejsce na VI Salezjańskim Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym SOFFT 2012 w 
Szczecinie.  
Zamiast FIFArtu – „Teatr przez cały rok” 
Sukcesem organizacyjnym i artystycznym Teatru Uhuru okazał się nowy projekt realizowany przez Gryfiński 
Dom Kultury i aktorów Teatru Uhuru. Zamiast zamkniętego Festiwalu Intymnych Form Artystycznych FIFArt 
powstał projekt TEATR PRZEZ CAŁY ROK – czyli Scena Prezentacji Teatralnych na Scenie po Lwami. 
Trwający od kwietnia projekt prezentujący najciekawsze zjawiska teatralne z naszego regionu 
zachodniopomorskiego zyskał sobie wielu zwolenników, wierną widownię i stał się „zaląŜkiem” stałej sceny 
repertuarowej w Gryfinie. Scena pod Lwami stała się na trzy ostatnie miesiące Miejskim Teatrem, w którym 
moŜna było zobaczyć zarówno spektakle naszych gryfińskich grup teatralnych oraz świetne przedstawienia 
innych teatrów z województwa gościnnie występujących na gryfińskiej scenie. O początku trwania projektu 
„Teatr Przez Cały Rok” – czyli od kwietnia - na Scenie pod Lwami zaprezentowało się prawie 20 teatrów a 
widzowie mogli zobaczyć 25 spektakli teatralnych. Gościnie wystąpiły teatry: Kod z Dębna, Nie Ma ze 



Szczecina, Krzywa Scena ze Stargardu, Teatr Lutrek z Wrocławia, Teatr Łapacze Snów z Gryfina, Teatr Krzyk z 
Maszewa i Teatr Kana ze Szczecina.  
Festiwal Teatrów Gryfińskich 
Innym pomysłem, który juŜ na pewno zagości na stałe w kalendarzu naszych imprez jest I Festiwal Teatrów 
Gryfińskich. W czerwcu na Scenie pod Lwami i w Sali widowiskowej GDK, prezentowały się istniejące w 
naszym mieście grupy teatralne. Festiwal powstał spontanicznie, kiedy tworzony był czerwcowy repertuar Sceny 
pod Lwami. Okazało się, Ŝe Gryfino to wcale nie takie małe „zagłębie teatralne”. Grup teatralnych (nie licząc 
tych przedszkolnych czy szkolnych) formalnie działających w Gryfinie mamy aŜ 12 ! Są to: Teatr Uhuru, Teatr 6 
i pół, Teatr Jednego Aktora, Teatr To My, Teatr Tańca Ego Vu, Teatr GUTW, Teatr Na Chwilę, Teatr Tespisek, 
Teatrzyk Dziecięcy Skrzat, Teatr Bum Cyk Cyk, Teatr Łapacze Snów i Teatr Gliptykos. ZaangaŜowanych jest w 
nich ponad 100 aktorów. Działają w nich mieszkańcy Gryfina reprezentujący wszystkie pokolenia i niemal 
wszystkie środowiska: dzieci, uczniowie, młodzieŜ gimnazjalna i licealna, studenci, dorośli, samorządowcy, 
nauczyciele, radni i emeryci. To swoisty fenomen na mapie kulturalnej naszego kraju ! 
Grali śmy nie tylko u siebie 
Teatr Uhuru prezentuje swoje dokonania nie tylko w Gryfinie, ale promuje nasze miasto poza jego granicami. 
Dzieje się tak od lat, bowiem grupa wyjeŜdŜa na festiwale teatralne do innych miast Polski oraz poza granice 
kraju. Teatr prezentował Gryfino na Festiwalu Amateurtheatertage organizowanym przez Brandenburgische 
Amateurtheaterverband w Berlinie/Schöneiche. Jak co roku w ramach stałej współpracy transgranicznej z 
teatrem Uckermärkische Bühnen w Schwedt Teatr Uhuru wziął udział w kolejnej XIX juŜ edycji Festiwalu 
Teatrów Amatorskich Brandenburgii Schuhlthetaerfest w Schwedt. W lipcu Teatr Uhuru wziął udział w polsko-
niemiecko-francuskich warsztatach teatralnych w Lyon we Francji w ramach współpracy Teatru i GDK z 
Plateforme de la jeune création franco-allemande w Lyon (Francja) oraz niemieckim ośrodkiem Stiftung 
Genshagen, a październiku gościł w Berlinie w ośrodku Vannseeforum, gdzie brał udział w polsko-niemiecko-
macedońskich warsztatach teatralnych „Piosenka o końcu świata”. 
 
 
 
PRACOWNIA PLASTYCZNA DESEŃ 
instruktor: ElŜbieta Narzekalak 
 
-Ferie w mieście-16-20.01. temat zajęć - „Kulturalne mistrzostwa”, przygotowanie wystawy prac 
-19.01.2012- warsztaty plastyczne – Bibliloteka  Publiczna(zdobienie kamieni techniką decoupage) 
-(luty) Rejonowy przegląd prac plastycznych – „Krajobraz Polski”(4  nagrody,5  wyróŜnień) 
-luty –Wystawa (przygotowanie ekspozycji) 
-„Gala Wodnika” – oprawa i przygotowanie zdjęć do wystawy 
- luty- wystawa ceramiki-z pracowni plastycznej „Deseń”(hall GDK) 
-28.03.2012  Wystawa zdjęć zespołu tańca „Ego - Vu” 
-03.04.2012 demontaŜ wystawy zdjeć ( z Warszawy) – galeria „Wrota do sławy” 
-04.04.2012-przygotowanie wystawy zespołu tańca współczesnego „Ego – Vu” 
-15.05 – 18.05 – wystawa prac plastycznych oraz prezentacji dorobku placówek kulturalnych-PENKUN 
-08.05.2012 – Borzym – malowanie twarzy 
-wykonanie części dekoracji do konkurencji sprawnościowej -„Dzień Dziecka” 
-30.06.2012 - malowanie twarzy Gardno „”Dzień Dziecka” 
-18.08.2012- wykonanie baneru z okazji jubileuszu 65.lecia „Dnia Działkowca” 
-Turniej Wsi – Chwarstnica – pomoc przy organizacji imprezy 
-wykonanie baneru – Turniej Wsi 
-08.11.2012 - wykonanie dekoracji dla Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (nietoperze) 
-09.11.2012 – wykonanie dekoracji okolicznościowej z okazji Wieczornicy w szkole podstawowej nr 1 im. M. 
Dąbrowskiej w Gryfinie- 
- przygotowanie wystawy zdjęć – „Jesienna Scena Tańca” 
-04.12.2012 – wykonanie dekoracji świątecznej w Gryfińskim Domu Kultury (hall) 
-ocena prac plastycznych wystawy „Przedzimie”- Świetlica Wiejska w Daleszewie. 
W ciągu roku prowadzone są zajęcia plastyczne w  poniedziałki od 15.00 – 18.00,  
-środy-15.00 – 18.00. 
Wykonywanie prezentów okolicznościowych na potrzeby Gryfińskiego Domu Kultury. 
 
 
 
PRACOWNIA TEATRALNO-RECYTATORSKA 
instruktor: Maria Piznal 
 



W ramach pracowni teatralno-recytatorskiej prowadzonej przez Marię Piznal w 2012 roku działało pięć grup (w 
sumie zespoły liczyły 49 osób):  
 

1) Teatr Jednego Aktora 
 

2) zespół teatralny To My; 
 

3) Grupa Teatralna Gliptykos; 
 

4) Teatrzyk Dziecięcy Skrzat; 
 

5) grupa recytatorów. 
 
Łącznie zespoły zagrały 23 przedstawienia w 10 miejscach, w tym w kilku miejscowościach poza terenem 
gryfińskiej gminy – Banie, Poznań, Tychy – oraz w ośrodku VannseeFORUM w Berlinie. Grupy wznawiały 
spektakle ubiegłoroczne, a takŜe zaprezentowały 5 nowych przedstawień teatralnych.   
 
Sukcesy uczestników pracowni: 
 

• wyróŜnienie recytatorki w Powiatowych Eliminacjach Małego Konkursu Recytatorskiego; 
• II nagroda dla Justyny Paluszyńskiej  za monodram „Spisek przy trzepaku. Historia jednej ulotki” w V 

Tyskim Festiwalu Monodramu MoTyF w Tychach;  
• nominacja monodramu „Spisek…” do ogólnopolskiego finału XXXIX Tyskich Spotkań Teatralnych. 

 
Udział w akcjach charytatywnych: 
 

• przekazanie gadŜetów na XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
• przekazanie dochodu ze sprzedaŜy programów podczas dwóch grudniowych spektakli Grupy Teatralnej 

Gliptykos na rzecz  koła TPD przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie na realizację 
projektu „Podarujmy im trochę świata!”. 

 
Udział w innych waŜnych wydarzeniach: 
 

• dwa występy (zespół To My i Teatr Jednego Aktora) podczas I Spotkań Teatralnych Bańka w 
Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach;  

• prezentacje trzech przedstawień (zespołu To My i dwóch monodramów Teatru Jednego Aktora) w 
ramach I Festiwalu Gryfińskich Teatrów; 

• prezentacja monodramu „Spisek…” Teatru Jednego Aktora w koncercie urodzinowym Galerii Rozbrat 
w Poznaniu; 

• udział w międzynarodowych warsztatach teatralnych w ośrodku VannseeFORUM w Berlinie. 
 

Występy/prezentacje zespołów 
 
1. 27.01 – Gryfiński Dom Kultury; udział grupy To my ze scenką „Jutro będzie lepiej” i Patryka 

Kowalczyka z monologiem „Marzenie Karolka” podczas finałowego koncertu „Kulturalne mistrzostwa 
2012” na zakończenie zimowych ferii; 

2. 07.02 – Pałacyk pod Lwami; Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski; udział 5 recytatorów: Hanna 
Krzemińska, Olga Morawiak, Piotr Sobczyk (kat. szkoły podstawowe I-III) oraz Eliza Sułkowska, 
Anna Siwka (kat. gimnazjum); awans wszystkich do eliminacji powiatowych; 

3. 11.02 – Pałacyk pod Lwami; Powiatowy Konkurs Recytatorski; udział 5 recytatorów (jw.); wyróŜnienie 
dla Hanny Krzemińskiej; 

4. 23.02 – Tychy; udział Justyny Paluszyńskiej  z Teatru Jednego Aktora z monodramem „Spisek przy 
trzepaku. Historia jednej ulotki” w ogólnopolskim konkursie – V Tyskim Festiwalu Monodramu 
MoTyF w Tychach; II nagroda i nominacja do finału XXXIX Tyskich Spotkań Teatralnych; 

5. 06.04 – Pałacyk pod Lwami; monodram „Spisek…” w wyk. Justyny Paluszyńskiej z Teatru Jednego 
Aktora w ramach projektu Scena Prezentacji Teatralnych w GDK; 

6. 18.04 – Teatr Mały w Tychach; udział Justyny Paluszyńskiej z Teatru Jednego Aktora z monodramem 
„Spisek…” w ogólnopolskim finale XXXIX Tyskich Spotkań Teatralnych; 

7. 11.05 – Zespół Szkół w Gryfinie; przedstawienie „Odlot” w wykonaniu zespołu młodzieŜowego To My 
(premiera) – 3 występy; 



8. 11.05 – Poznań: Scena Letnia w klubie Pod Czerwonym Diabłem; monodram „Spisek…” w wyk. 
Justyny Paluszyńskiej z Teatru Jednego Aktora  

9. 11.05 – Poznań Mały Dom Kultury w Dragonie; monodram „Spisek…” w wyk. Justyny Paluszyńskiej z 
Teatru Jednego Aktora 

10. 25.05 – Zespół Szkół w Gryfinie; przedstawienie „Odlot” w wyk. zespołu To My; 
11. 25.05 – Zespół Szkół w Gryfinie; monodram „Obserwuję cię, Karolku” w wykonaniu Patryka 

Kowalczyka;  
12. 26.05 – Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach; przedstawienie „Odlot” w 

wyk. zespołu To My w ramach I Spotkań Teatralnych Bańka; 
13. 26.05 – Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach; monodram „Obserwuję cię, 

Karolku” w wyk. Patryka Kowalczyka podczas I Spotkań Teatralnych Bańka; 
14. 19.06 – Zespół Szkół w Gryfinie; Teatrzyk Dziecięcy Skrzat w przedstawieniu „Kochajmy bajki” – 

występ dla dzieci ze szkolnej świetlicy oraz dla rodziców;  
15. 19.06 – Pałacyk pod Lwami; przedstawienie „Odlot” w wyk. zespołu To My w ramach I Festiwalu 

Gryfińskich Teatrów; 
16. 22.06 – Pałacyk pod Lwami; monodram „Obserwuję cię, Karolku” w wyk. Patryka Kowalczyka 

podczas I Festiwalu Gryfińskich Teatrów; 
17. 25.06 – Pałacyk pod Lwami; monodram „Spisek…” w wyk. Justyny Paluszyńskiej z Teatru Jednego 

Aktora w ramach I Festiwalu Gryfińskich Teatrów; 
18. 06.09 – Zespół Szkół w Gryfinie; przedstawienie „Odlot” w wyk. zespołu To My (dwa występy dla 

ośmiu gimnazjalnych klas pierwszych); 
19. 14.09 – Poznań Galeria Rozbrat; monodram „Spisek…” w wyk. Justyny Paluszyńskiej z Teatru 

Jednego Aktora 
20. 13.10 – ośrodek VannseeFORUM w Berlinie; połączone zespoły To My i Uhuru w pokazie finałowym 

podczas międzynarodowych warsztatów teatralnych (6-14.10); 
21. 07.12 – GDK; premiera przedstawienia „Rozprawa, czyli makabryczno-erotyczny dzień Ŝycia Sądu” w 

wyk. Grupy Teatralnej GLIPTYKOS;  
22. 19.12 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód ze sprzedaŜy 

programów podczas obu grudniowych spektakli zasili konto  koła TPD przy Szkole Podstawowej 
Specjalnej w Nowym Czarnowie na realizację projektu „Podarujmy im trochę świata!”. 

 
Łącznie – 23 przedstawienia teatralne (oprócz prezentacji recytatorów) w 10 miejscach,  w tym w kilku 
miejscowościach poza terenem gryfińskiej gminy – Banie, Poznań, Tychy – oraz w ośrodku VannseeFORUM w 
Berlinie.  
 
 
PRACOWNIA PLASTYCZNA DESEŃ II 
instruktor: Małgorzata Poźniak 
 
Ferie w mieście-warsztaty z dziećmi 16.01-27.01- pod hasłem ,,Kulturalne Mistrzostwa 2012”. Prace plastyczne 
w ołówku i pastelach dotyczące Mistrzostw przypadających na rok 2012.Masa solna-medale w oczach dzieci  
30.01 2012 –wystawienie prac dzieci w holu GDK 
8.02.2012-14.02.2012 przygotowanie kawiarenki ,Włóczykija 
18.02.2012 -22.02.2012 instalacja wystaw Bartłomieja Tofela, ,,Korytarz Wachański”,,,Inny Afganistan” 
23.02.2012 instalacja wystawy Magdaleny Michalskiej ,, Uzbekistan, TadŜykistan” 
25.02.2012 wystawa ceramiki-prace dzieci –hol GDK 
28.03.2012 wystawa zdjęć zespołu Ego Vu 
03.04.2012 demontaŜ wystaw w galerii ,,Wrota do sławy” 
04.04.2012 oprawa prac i instalacja wystawy Ego Vu 
31.04.2012 Dni Gryfina-przygotowania 
8.05.2012malowanie twarzy w Borzymiu 
30.05.2012 wizyta w przedszkolu ,,Misia Uszataka”-zajęcia plastyczne z dziećmi-praca w masie solnej 
30.06.2012 malowanie twarzy w Gardnie 
Turniej Wsi-Chwarstnica pomoc przy organizacji turnieju 
02.072012-6.07.2012 letnie warsztaty plastyczne z dziećmi-mozaika 
03.07.2012-zdjęcie wystawy Macieja Zarzyckiego 
18.07.2012 warsztaty plastyczne z dziećmi Nowego Czarnowa-masa solna 
30.08.2012 wykonanie witrochromii na 50-lecie Koła Łowieckiego ,,śubr” 
08.11.2012 wykonanie dekoracji dla Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku-nietoperze 
Przygotowanie wystawy zdjęć- Jesienna Scena Tańca 
04.12.2012 Wykonanie świątecznej dekoracji holu Gryfińskiego Domu Kultury 



Wciągu roku prowadzone są zajęcia z dziećmi we wtorki od godz.15.30-17.30. Wykonuję prezenty 
okolicznościowe na potrzeby Gryfińskiego Domu Kutury-witrochromie, witraŜe , decoupage i inne. 
 
 
PRACOWNIA MUZYCZNA ÓSEMKA 
instruktor: Krzysztof Nowak 
 
To przede wszystkim sala ćwiczeń muzycznych zespołów młodzieŜowych. W 2012 r. zajęcia odbywali tutaj 
następujący wykonawcy: 
Oblitus   
 Zespół załoŜony w październiku 2012r. W obecnym składzie gra od grudnia. Muzyka jaką tworzą to Melodic 
Death Metal z elementami Power Metalu. Skład zespołu to : Rafał Olszewski (wokal/klawisze), Szymon 
Olszański (boczny wokal/gitara prowadząca), Jędrek Juszczak (gitara rytmiczna), Robert Lachendro (gitara 
basowa) i Damian Wurszt (perkusja). Skupiamy się głównie na własnym materiale jednak w naszym repertuarze 
znajdzie się równieŜ kilka coverów.  
 
Tajfun 
 Gramy od września 2012 r.  w składzie Marcin JeŜewski – wokal, Łukasz Trocki – gitara prowadząca i drugi 
wokal, Marcin Nowakowski –bass, Patryk Piekarski – gitara rytmiczna i Gosia Wojciechowska – perkusja.  
Pełni chęci do pracy. Młodzi (i trzech starych) ludzie w glanach, lubiący muzę prawie tak cięŜką jak ich buty.  A 
tak na serio to chcemy szerzyć muzykę która płynie w naszych Ŝyłach, łamać stereotypy (czasem kości) i dzielić 
się z innymi naszą energią. 

Tomasz Strzelec  
Perkusista 
 
Stanisław Fabiańczuk  
Perkusista 
 
Before The Impact 
Pomysł na załoŜenie Before The Impact powstał dość dawno ale został wcielony w Ŝycie około rok temu z 
inicjatywy gitarzysty i perkusisty, którzy zresztą są braćmi. Chwilę później dołączył wokalista i tu zaczęły sie 
schody bo odpowiedniego basisty i drugiego gitarzysty szukaliśmy prawie cały kolejny rok. Dopiero niedawno 
udało nam się skompletować optymalny skład, który prezentuje się następująco: 
 
Łukasz Majkut "Majkel" - wokal 
Artur Olszewski "Olsześ" - gitara 
Paweł Czerepak "Czerep" - gitara 
Artur Ziemba - bas 
Rafał Olszewski "Młody" - perkusja 
 
Muzykę, którą gramy moŜna określić jako metalcore czyli gatunek zawierający w sobie elementy metalu i 
hardcore'u takie jak cięŜkie, melodyjne riffy, szybkie tempo czy agresywne, growlowane wokale.  
KaŜdy z nas słucha głównie muzyki metalowej, jednak w róŜnych odmianach (metalcore, deathcore, heavy 
metal, thrash metal, death metal czy power metal) przez co wypadkowa naszej wspólnej pracy niekoniecznie 
brzmi jak zamknięty w ramy metalcore, a słychać tutaj wpływy innych gatunków jak śpiewane  czysto partie czy 
momentalne, cięŜkie zwolnienia tempa. 
Gramy bo po prostu to lubimy i uwaŜamy Ŝe to świetny sposób by się uzewnętrznić, dać ujście swoim emocjom 
w tekstach czy samej muzyce jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. 
 
Epitaphium 
Zespół powstał w listopadzie 2010 roku. Na początku pod nazwą "Black Hawk" która później przerodziła się w 
"Epitaphium". Gramy z zamiłowania do muzyki, kochamy to robić i wiąŜemy z tym naszą przyszłość. Gramy 
szeroko pojętą muzykę metalową, a głównie Thrash.  
Pierwszy skład zespołu to Oskar Gałczyński(wokal), Mateusz Szajer(gitara rytmiczna), Rafał Pawłowki (Gitara 
solowa) i Mateusza Natoniewski (perkusja) którego zastąpił Łukasz Polak. 
 
Head Breaker 
Zespół powstał na początku maja 2011 z inicjatywy Artura Ziemby (bas) i Jerzego Arens (gitara prowadząca). 
Po krótkim czasie dołączył do nich Szymon Olszański (gitara rytmiczna) a następnie zespół wzbogacił się o 
perkusistę Jakuba Staszaka, z którym zostały przeprowadzone pierwsze próby w Ósemce i moŜna było usłyszeć 
pierwsze covery. Do pełnego składu brakowało tylko wokalisty. Po paru tygodniach niefortunnych poszukiwań 



za mikrofonem zdecydował się stanąć Artur Ziemba. Kiedy grupa zdobyła wszystkich członków zostało 
zrealizowanych wiele utworów z płyt przeróŜnych metalowych kapel. W końcu nadszedł czas na tworzenie 
własnych kompozycji w swoim własnym stylu (muzyka z elementami Heavy i Thrash metalu). Teksty zespołu 
są inspirowane takimi legendami jak: Pantera, Slayer, Megadeth, wczesne nagrania Metallicy i wieloma innymi 
wykonawcami, róŜnią się natomiast tym Ŝe HeadBreaker preferuje wokal w swoim języku ojczystym (czyt. 
polskim). Od pewnego czasu próby zespołu mają miejsce nie tylko w GDK, ale równieŜ w salce zespołu. 
Członkowie HeadBreaker są bardzo pozytywnymi i całkowicie oddanymi muzyce stworzeniami. Kochają to co 
robią i zawsze dają z siebie 101%. Zespół został stworzony by pokazać własny pogląd na muzykę i styl jaki 
reprezentują. 
 
W ubiegłym roku został powołany do Ŝycia cykl koncertów Brzmienie Ósemki, którego zadaniem jest 
promowanie młodych zespołów muzycznych mających próby w Gryfińskim Domu Kultury w legendarnej juŜ 
sali prób numer osiem – w której swoją karierę rozpoczynały takie zespoły jak HEY.  Jako pracownicy 
Gryfińskiego Domu Kultury staramy się dać naszym podopiecznym moŜliwość zaprezentowania się przed 
publicznością, a tym samym pokazania młodym ludziom w jaki sposób moŜna rozwijać swoje pasje. 
Brzmienie Ósemki to impreza cykliczna promująca nie tyko młodych muzyków, ale takŜe prezentująca 
instytucje oraz organizacje non profit zajmujące się wspieraniem zainteresowań młodzieŜy. W trakcie koncertów 
młodzi ludzie oraz ich rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą zajęć i wydarzeń kulturalnych przygotowaną 
przez organizacje z Gryfina i Szczecina, dowiedzieć się czegoś więcej o idei wolontariatu i o tym w jaki sposób 
zostać wolontariuszem, a takŜe popróbować smakołyków kuchni wegańskiej oraz wegetariańskiej. Dodatkowo w 
trakcie imprezy bezpłatnych informacji na temat przeciwdziałania uzaleŜnieniom będą udzielać przedstawiciele 
Stowarzyszenia MONAR – realizujący program „Profilaktyka poprzez wartości” – której głównym celem jest 
kształtowanie postaw wolnych od nałogów oraz promocja zdrowego stylu Ŝycia. 
Pierwsza edycja imprezy odbyła się 14.01.2012r., a druga: 18.10.2012r. Podczas obu zaprezentowały się 
wszystkie nasze zespoły. 
 
 
 
STUDIO FILMOWE i STUDIO PIOSENKI 
instruktor: Piotr Ostrowski 
 
Uczestnicy i działalność merytoryczna w kołach. 
Studio Filmowe – uczestnicy 4 osoby (wiek 18-23lata) zajęcia 2 razy w tyg. po 1.5.g + realizacje i praca na 
zewnątrz (video realizacje z imprez poza godzinami stałymi i w weekendy). 
Studio Piosenki – uczestnicy soliści i zespół - 14 osób (wiek9-18 lat) zajęcia od pon -pt w tyg. razem 17g. (oraz 
występy na zewnątrz /jak wyŜej). 
 
STYCZEŃ 
1. Obsługa techniczna o rganizacyjna WOŚP 2012 
2. Studio Filmowe – realizacja filmu video z imprezy. 
3. Studio Muzyczne – występy uczestników koła na imprezie 
 
LUTY 
 1. Ferie zimowe zajęcia filmowe i wokalne dla: 
- półkolonie zimowe organizowane przez gminę i GDK 
- otwarte zajęcia dla uczestników „ z miasta” (Realizacja reportaŜu TVP Gryfino) 
 2. Włóczykij 2012 – studio filmowe – realizacja spotu reklamowego 
 
MARZEC 
1. Wodniki 2012 – koło filmowe obsługa animacji video oraz realizacja filmu video z imprezy. 
2. Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Estradowej – organizacja i przeprowadzenie imprezy oraz 
uczestnictwo i wyróŜnienia dla wokalistów ze studia piosenki. 
 
KWIECIEŃ 
1. Zgryfiada 2012 – kolo filmowe realizacja filmu  video z imprezy. 
2. Studio Filmowe – rejstracja video przedstawienia teatralnego „Spisek przy trzepaku” na imprezie „SCENA 
PREZENTACJI TEATRALNYCH 2012” 
3. Teatr LUTREK – studio filmowe – realizacja filmu video z przedstawienia. 
 
MAJ 
1. Piknik Retro (Majówka) – współorganizacja imprezy pod względem artystycznym oraz występy wokalne 



uczestników studia piosenki. 
2. Studio Piosenki - nagrania studyjne wokalistów i zespołu  (płyty CD) 
 
CZERWIEC 
1. Dzień Dziecka 2012 – studio piosenki współorganizacja imprezy występy wokalne uczestników koła. 
2. Studio Filmowe – realizacja reportaŜu video z imprezy plenerowej „śabnickie Lato z Rybką 2012” 
3. Studio Piosenki – występy wokalne uczestników koła. 

4. Impreza charytatywna PODARUJMY IM TROCHĘ ŚWIATA! - studio filmowe 
realizacja filmu video z imprezy. 

 
LIPIEC 
1. Warsztaty letnie w GDK: 
- studio filmowe warsztaty dla dzieci i młodzieŜy naszego miasta (m.in. obsługa prof. kamery filmowej 
realizacja cyfrowa materiału filmowego) 
- studio wokalne profesjonalne zajęcia z wokalistyki ( praca na wybranym utworze: m.in. kształcenie słuchu, 
praca z oddechem, oraz nagranie na płycie CD 
ćwiczonej piosenki) 
2. Warsztaty i zajęcia dla półkolonii letnich – studio filmowe (zajęcia jak w pkt.1) 
 - studio piosenki (zajęcia jak w pkt.1) 
 
WRZESIEŃ 
1. III Ogólnopolski Konkurs Bodypaintingu – studio filmowe – realizacja filmu video z imprezy. 
2. Otwarcie Parku Regionalnego w Gryfinie – studio filmowe -  realizacja reportaŜu filmowego z otwarcia. 
 
PAŹDZIERNIK 
1. Studio Piosenki – nagrania studyjne i produkcja muzyczna gryfińskiego artysty rapera pod nazwą „ Mam na 
imię Aleksander” 
2. Studio Filmowe – realizacja reportaŜu filmowego z I Zachodniopomorskiego Turnieju o Mistrzostwo 
Województwa” w ramach projektu Szkółki Piłkarskie NIVEA 
                                  
LISTOPAD 
1. Studio Filmowe – Sztuka teatralna pt. „ROZPRAWA” teatru Gliptykos – realizacja filmu video ze spektaklu. 
2. Studio Piosenki – nagrania studyjne kolęd i utworów o tematyce świątecznej. 
 
GRUDZIEŃ 
1. 2012 Mikołajki – studio piosenki wspólorganizacja i obsługa imprezy. 
2. Studio Piosenki – występy wokalne solistów oraz zespołu The Lost. 
 
 
 
ZESPÓŁ TANECZNY STEP BY STEP 
instruktor: Katarzyna Pawlak 
 
8-01-2012 – WOŚP, plac Barnima, występ zespołu; 
Od 16 stycznia 2012r. rozpoczęły się ferie, a w ich czasie zajęcia taneczne dla dzieci w Pałacyku pod Lwami na 
półkoloniach, w Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu na półkoloniach oraz w czasie akcji Ferie w mieście 
„Kulturalne mistrzostwa” w budynku GDK przy ul. Szczecińskiej 17 w Gryfinie; 
22-04-2012 – udział w IX Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych o Puchar Burmistrza Nowogardu – starsza 
grupa wyróŜnienie, młodsza grupa: 3 miejsce; 
Od około kwietnia 2012r. pomoc w charakterze choreografa przy spektaklu Grupy Teatralnej Gliptykos 
18-05-2012 – udział w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Gryfinie – otrzymaliśmy 
wyróŜnienie oraz dyplom laureata z klasyfikacją na wojewódzki przegląd w Goleniowie; 
19-05-2012 – udział w Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka organizowanego przez Szkołę Tańca Sukces – 
dyplomy z wyróŜnieniem; 
19-05-2012 – udział i pokaz taneczny na 2. Festynie po Góralsku w Krajniku; 
4-06-2012 – Dzień Dziecka w Pałacyku pod Lwami, pokazy taneczne oraz taniec wspólny z uczestnikami; 
9-06-2012 – udział w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Goleniowie – bez 
wyróŜnień; 
14-06-2012 – koncert na zakończenie sezonu tanecznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, 
pokaz dla rodziców i przybyłych gości oraz rozdanie dyplomów dla tancerzy; 



od 15-06 do 29-06-2012 – montaŜ oraz organizacja teledysku promującego Gryfiński Dom Kultury oraz miasto 
Gryfino z udziałem tancerzy grupy; 
od 2.07-27.07.2011 – półkolonie w Pałacyku Pod Lwami oraz w Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu i Zespole Szkół 
w Chwarstnicy– prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych dla uczestników zajęć; 
Od 3 sierpnia do 13 – urlop; 
20-24-08-2012 -  prowadzenie zajęć w czasie akcji Wakacje w mieście, przy ul. Szczecińskiej, bardzo duŜa 
frekwencja; 
4-09-2012 – występ taneczny podczas Gali Laureatów w Zespole Szkół przy ul. Iwaszkiewicza; 
8-09-2012 – ognisko rozpoczynające nowy sezon taneczny 2012/2013 w Wełtyniu; 
8-9.09.2011 – pomoc przy realizacji festiwalu Sztukowanie; 
11-09-2011 – pierwsze zebranie organizacyjne po wakacjach Zespołu SBS i nabór nowych tancerzy; 
5-10-2012 – Dzień Pieczonego Ziemniaka – SP nr 1 w Gryfinie; pokazy taneczne oraz wspólny taniec z 
przybyłymi gośćmi; 
16-11-2012 – Jesienna Scena Tańca – występ starszej grupy; 
17-11-2012- warsztaty z tańca klasycznego i współczesnego dla zespołu w sali Lech przy ul. Szczecińskiej w 
Gryfinie - bardzo owocne; 
29-11-2012 – Bal Andrzejkowy w klubie Odysie w Gryfinie; 
7-12-2012 – Mikołajki na placu Barnima, prowadzenie i animacja ruchowa uczestników, wspólne tańce 
7-12-2012 – premiera spektaklu pt.: „Rozprawa” w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos – moja funkcja jako 
choreograf spektaklu;  
21-12-2012 - koncert świąteczny dla rodziców i zaproszonych gości w sali widowiskowej GDK przy ul. 
Szczecińskiej połączona z kiermaszem pracowni plastycznej p. Wioletty Majek oraz wypieków naszych 
rodziców. 
 
 
TEATR 6 i PÓŁ 
instruktor: Krzysztof Gmiter 
 
Skład grupy: 
W roku 2012  grupę tworzyły:  
Weronika GiŜycka, Alicja Godyńska, Edyta Grzelińska, Karolina Kuźniewska, Nina Mucha, Magda Majewska, 
Weronika Stawiarska 
 
Repertuarowo rok 2012 poświęciliśmy na pracę nad spektaklem „Ogłoszenie bezpłatne”, którego premiera 
gryfińska odbyła się w czerwcu, a który grany był w wielu miejscowościach regionu i Polski. Ze spektaklem tym 
grupa wygrała najpierw przegląd rejonowy, a następnie wojewódzki przegląd Amatorskich Zespołów 
Teatralnych w Świdwinie, za co aktorki zostały wyróŜnione podczas gryfińskiej Gali Laureatów.  
Z waŜniejszych festiwali nie konkursowych, podczas których teatr 6 i PÓŁ prezentował swoje działania naleŜy 
wymienić: 
Ogólnopolskie Spotkania Młodego Teatru KRZYKOWISKO – Maszewo 8-11.3.2012 
Festiwal Młodości Teatralnej Łaknienia – Goleniów 23-25.3.2012 
PESTKA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Awangardowych – Jelenia Góra 30.5-3.6.2012 
 
Intensywna praca nad warsztatem aktorskim zaowocowała zaproszeniem na polsko-niemieckie warsztaty w 
Stepnicy – Letnią Akademię Teatralną. Podczas akademii powstał spektakl plenerowy O Błędnym Rycerzu, 
prezentowany następnie w miejscowościach Maszewo i Goleniów. 
Kolejny waŜny, równieŜ społecznie projekt teatralny grupy to „Razem przeciw Razom” akcja społeczna 
przeciwko przemocy w rodzinie przygotowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Świdwinie. Akcja 
odbyła się zarówno w Świdwinie (02.06), jak i Połczynie Zdroju (23.06).  
Przy okazji gryfińskiej premiery spektaklu „Ogłoszenie Bezpłatne” teatr 6 i PÓŁ odbyła się akcja  artystyczno-
społeczna „Piszemy Ogłoszenie Bezpłatne”. Na placu Księcia Barnima w Gryfinie, mieszkańcy „współtworzyli” 
dalszą część spektaklu, dzięki krótkim, anonimowym wypowiedziom na piśmie. 
W połowie roku Teatr 6 i PÓŁ załoŜył wraz z najwaŜniejszymi teatrami offowymi naszego województwa 
Zachodniopomorską Offensywę Teatralną (ZOT). Jest to idea łączenia działań teatrów naszego regionu i 
wspólna promocja województwa  w kraju i za granicą. Podczas 41. Międzynarodowego Campusu Artystycznego 
FAMA w Świnoujściu (najwaŜniejsza impreza artystyczna ruchu studenckiego w Polsce) w ramach ZOTu, Teatr 
6 i PÓŁ współtworzył teatralną akcję plenerową, która otrzymała nagrodę główną festiwalu „Tryton Neptuna”. 
Nagroda oznacza automatyczne zaproszenie na 42. edycję imprezy w roku 2013. W ramach ZOTu teatr 6 I PÓŁ 
przygotował akcję plenerową podczas VI SZTUKOWANIA, jednej ze sztandarowych artystycznych imprez 
Gryfina.  



Zakończenie projektu SALIX  (Willow Art - Learning and Sharing Arts and Craft of Willow Weaving and 
Construction as common European knowledge) to równieŜ duŜy sukces. Projekt na lata 2010-2012 w ramach 
programu europejskiego GRUNDTVIG „Uczenie się przez całe Ŝycie.” Zakładał cykl warsztatów sztuki 
wikliniarskiej, aktywizujący osoby dorosłe, starsze, bezrobotne czy z tzw. środowisk  wykluczonych z Ŝycia 
kulturalnego. Raport z projektu został pozytywnie przyjęty, dzięki czemu partnerzy z Niemiec, i Danii wyrazili 
chęć kontynuacji współpracy w roku następnym. 
 
Początek nowego roku szkolnego to powrót do codziennej pracy nad warsztatem i przygotowanie do 3 kolejnych 
premier w sezonie 2012/2013. Od października teatr pracuje nad spektaklami „6,5 Ojca”, „Nieśmiertelność raka” 
oraz „Kronika Przypadków”. Ten ostatni spektakl został zaprezentowany podczas I Spotkania 
Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej w Maszewie (27-29.12) jako pokaz pracy warsztatowej. Nowa 
forma teatralna spotkała się z gorącym przyjęciem, co niewątpliwie dobrze wróŜy teatrowi w roku 2013. 
 
 
OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA 
instruktor: Wiesława Tyła 
 
W minionym roku – 2012, na zajęciach brało udział 38 osób w stałym uczestnictwie: 
- 31 to dzieci i młodzieŜ, 
- 7 dorosłych z Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
W grupach dzieci są okresy rotacji i w ciągu roku 5 dzieci zarwały ciągłość zajęć. Wymianę dzieci tworzą 
okresy wakacyjne – letnie i zimowe. 
 
Otwarta pracownia preferuje zadania malarstwa sztalugowego, rysunku. Uczy poprawności kaŜdego warsztatu, 
wiodąc metodę indywidualnej pracy z uczniem, rozwija zainteresowania i zamiłowania plastyczne, 
przygotowuje do egzaminów wstępnych do szkół średnich i wyŜszych, bierze udział w konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych. Ze zbiorów prac organizuje przeglądy plastyczne, które są 
ukoronowaniem pracy przez okres jesieni i zimy, co jest wysiłkiem prawie rocznym. Wystawę przeglądu prac 
plastycznych oglądają wycieczki przedszkolne, szkolne, rodziców i dziadków. 
 
W 2012r. Otwarta Pracownia Plastyczna zdobyła: 
- Krajobraz Polski (przegląd rejonowy) 
7  wyróŜnień 
12 nagród 
- Krajobraz Polski (przegląd ogólnopolski) 
3 wyróŜnienia 
- Zdrowo i wesoło (letni konkurs plastyczny) 
6 nagród I; II; III 
- XII Mi ędzynarodowy Konkurs Filmowy Urok Fantasy 
miejsce II 
- Ogólnopolski Konkurs Pudełko moich marzeń 
2 nagrody III miejsce 
 
 
 
PRACOWNIA PLASTYCZNA TĘCZA w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 

instruktor: Karina Tyła 
 
W  filii Gryfi ńskiego Domu Kultury, świetlicy  Zagroda w Daleszewie od 2005 roku działa  pracownia 
plastyczna Tęcza. W zajęciach uczestniczą dzieci, w róŜnych kategoriach wiekowych oraz młodzieŜ.  Warto 
dodać, Ŝe prace dzieci są na bieŜąco eksponowane na terenie Zagrody, a takŜe biorą udział w konkursach, 
zdobywają nagrody i wyróŜnienia. W tutejszej pracowni wspólnie  zrodził się pomysł organizowania konkursu 
plastycznego o wdzięcznej nazwie Przedzimie. Tęcza działa na rzecz Zagrody, lokalnych instytucji i 
miejscowości Daleszewo, Radziszewo i Łubnica, ale jest otwarta na wszelkiego rodzaju formy współpracy 
ponad lokalnej. Nie kaŜdy zapewne wie, Ŝe to właśnie m.in. w tutejszej pracowni powstała znaczna część 
rekwizytów do znanej na terenie powiatu gryfińskiego sztuki Grupy Teatralnej Gliptykos z Gryfińskiego Domu 
Kultury pt. „Rozprawa, czyli makabryczno – erotyczny dzień z Ŝycia Sądu”. Tęcza jest częścią integralną 
daleszewskiej Zagrody i chętnie wspomaga miejscowe organizacje i instytucje w ramach współpracy, m.in. z 
Kołem Gospodyń Europejki, Stowarzyszeniem Seniorów Radość, Szkołą Podstawową w Radziszewie. 
Plastyczne akcenty były równieŜ wykorzystane podczas pierwszej edycji organizowanej na stadionie K.S. 



Odrzanka w Daleszewie cyklicznej imprezy Rzut Sztachetą, której pomysł zrodził się na terenie miejscowości 
Radziszewo.  
 

PRACOWNIA TURYSTYCZNA 

instruktor: Kamilla Gadomska 

18.01.2012 Półkolonie – wycieczka po Gryfinie Gryfino wycieczka 

krajoznawcza 

15 

19.01.2012 Ferie- wycieczka do Szczecina, 

Muzeum Narodowe, kino 5 D 

Szczecin wycieczka  10 

20.01.2012 Ferie- warsztaty ino Gryfino, Pałacyk pod 

Lwami 

warsztaty 4 

11.02.2012 Zwiedzanie schronów pod 

dworcem PKP 

Szczecin wycieczka 36 

25.02.2012 Zwiedzanie schronów pod 

dworcem PKP- Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Szczecin wycieczka 16 

16.03.2012 Wycieczka do Wirowa- 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Wirów Wycieczka piesza 15 

17.03.2012 Szkolenie z imprez na orientację- 

teoretyczne 

Gryfino warsztaty 20 

24.03.2012 rajd Powitanie wiosny Gryfino-Wirów-

Gryfino 

rajd pieszy 120 

14.04.2012 Wycieczka do Świnoujścia, 

Międzyzdroi i nad Jez. Turkusowe 

– Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Świnoujście, 

Międzyzdroje, Jez. 

Turkusowe 

wycieczka autokarowa 33 

21.04.2012 Eliminacje powiatowe OMTTK Gogolice turniej: testy, ino 15 

13.05.2012 Wycieczka do Zatoni Dolnej – 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Zatoń Dolna wycieczka autokarowa 40 

16.05.2012 Wycieczka rowerowa – 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Wirów wycieczka rowerowa 5 

25.05.2012 Wycieczka nad jez. Szmaragdowe 

– Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Szczecin – Puszcza 

Bukowa 

wycieczka 10 

26.05.2012 Wycieczka rowerowa do Wirowa Gryfino-Wirów-

Gryfino 

wycieczka rowerowa 13 

16.06.2012 VII Zawody na Orientację o Puchar 

Dyrektora GDK 

Gryfino-Grajdołek impreza na orientację 62 

9.07.2012 Warsztaty letnie- quiz o Polsce Pałacyk pod Lwami warsztaty 6 



 
Do koła turystycznego GDK należy 15 dzieci z Gryfina i Wirowa. 

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 Grażyna Ejsmont; 

• Szkoła Podstawowa nr 2 – opiekunowie: Patrycja Markowska, Barbara Szczerbińska, Natalia Mikulska; 

• Szkoła Podstawowa nr 4 – opiekun Anita Kowalczyk; 

• Szkoła Podstawowa w Żabnicy – opiekun Ewa Stefańska; 

• Zespół Szkół w Gardnie – opiekun Wioletta Wijas; 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie – opiekunowie: Tomasz Szachnowski, Ewa Przystupa,  

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie – opiekunowie: Danuta Antoniewicz i Marzena Chatłas. 
 

10.07.2012 Warsztaty letnie- rozpoznawanie 

przypraw, gry i zabawy 

Pałacyk pod Lwami warsztaty 7 

11.07.2012 Warsztaty letnie- rozpoznawanie 

roślin i zwierząt na terenie 

Pałacyku pod Lwami, drzewa 

Pałacyk pod Lwami warsztaty 7 

12.07.2012 Warsztaty letnie- impreza na 

orientację na terenie Pałacyku pod 

Lwami 

Pałacyk pod Lwami warsztaty 4 

13.07.2012 Warsztaty letnie- wycieczka po 

Gryfinie 

Pałacyk pod Lwami warsztaty 3 

29.09.2012 Wycieczka rowerowa do Gartz Gryfino-Gartz _ 

Gryfino 

wycieczka rowerowa 8 

10.10.2012 Wycieczka do Mescherin – 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Gryfino-Mescherin - 

Gryfino 

wycieczka piesza 17 

20.10.2012 Impreza na Orientację „Zepsute 

Kompasy” 

Szczecin Zdroje – 

Jezioro Szmaragdowe 

impreza na orientację 9 

24.10.2012 Wycieczka do Stargardu 

Szczecińskiego, Marianowa i 

Pęzina – Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

Stargard Szczeciński, 

Marianowo, Pęzino 

wycieczka autokarowa 40 

27.10.2012 XXXVII Rajd Parasolowy Kołbacz, Glinna rajd 45 

17.11.2012 Wycieczka do Trzebiatowa i Gryfic 

– Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Trzebiatów, Gryfice wycieczka autokarowa 30 

24.11.2012 VIII Jesienna Impreza na Orientację Gryfino- Grajdołek impreza na orientację 106  

8.12.2012 Mikołajkowa Impreza na 

Orientację 

Gryfino-Górka 

Miłości 

impreza na orientację 60 

W 28 imprezach turystycznych wzięło udział 756 osób. 



UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 

Od stycznia 2011 roku pracownia turystyczna GDK współpracuje z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 

Grupa turystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczy ponad 40 osób i w 2012 roku wzięła udział w 9 

wycieczkach (z instruktorem turystyki- Kamillą Gadomską): 

• Zwiedzanie schronów pod dworcem PKP w Szczecinie 

• Rowerowa wycieczka do Wirowa 

• Wycieczka do Świnoujścia, Międzyzdroi i nad jez. Turkusowe 

• Wycieczka do Zatoni Dolnej 

• Wycieczka rowerowa do Wirowa 

• Wycieczka nad jez. Szmaragdowe 

• Wycieczka do Mescherin 

• Wycieczka do Stargardu Szczecińskiego, Marianowa i Pęzina 

• Wycieczka do Trzebiatowa i Gryfic. 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI ŚWIETLIC WIEJSKICH w 2012 roku 
 
 
Świetlica Wiejska w Bartkowie 
miejsce integracji, kultury i rozwijania talentów 
 
W Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie spotykają się i realizują swoje potrzeby  mieszkańcy,  bez względu na wiek i 
zainteresowania. To zgodnie z ich potrzebami przygotowywany jest program zajęć jaki jesteśmy w stanie 
realizować. Świetlica to miejsce dla dzieci i młodzieŜy. Z myślą o nich organizowane są zajęcia plastyczne, gry i 
zabawy, dyskoteki, imprezy okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwester itp. To miejsce, w 
którym spotykają się i twórcy ludowi z kapeli Bartkowiacy. Zgodnie z oczekiwaniami dorosłych mieszkańców w 
świetlicy odbywają się zajęcia: aerobik (dwa razy w tygodniu) i nauka języka niemieckiego (raz w tygodniu). Są 
to zajęcia odpłatne. Zawiązała się równieŜ grupa Aktywne kobiety, która rozwija swoje talenty plastyczne 
(zajęcia raz w tygodniu).  Ponadto, realizując potrzeby mieszkańców organizowane są w świetlicy spotkania, 
zajęcia tematyczne typu: zdrowy tryb Ŝycia, pierwsza pomoc, zdrowa Ŝywność itp. Świetlica to miejsce spotkań i 
zebrań wiejskich, podczas których omawiane są waŜne sprawy dotyczące sołectwa, konsultacje społeczne, 
uchwalany fundusz sołecki. To równieŜ poczekalnia dla dojeŜdŜających do szkół dzieci i młodzieŜy. Świetlica 
wyposaŜona jest w podręczną biblioteczkę, punkt biblioteczny i internet dostępny dla wszystkich mieszkańców 
sołectwa. Świetlica, chętnie współpracuje i uczestniczy w wydarzeniach jakie odbywają się na terenie gminy 
Gryfino. Współorganizuje dwie duŜe imprezy o zasięgu regionalnym: Festiwal Twórczości Ludowej i Amatorski 
Turniej Piłki Siatkowej. W tym celu pisze projekty i pozyskuje sponsorów. 
Nasza świetlica to miejsce przyjazne dla wszystkich gości i mieszkańców sołectwa. 
 
Sporządziła: ElŜbieta Kasprzyk 
 
 
 

Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne z dziećmi ( nie mamy wyznaczonych godzin, a czas trwania zajęć 
zaleŜy od rodzaju wykonywanych prac). Dodatkowo odbywają się tutaj:  
- próby zespołu Desire (dwa razy w miesiącu -2 godz.) 
- próby Kapeli Ludowej Borzymianka (raz w tyodniu – 3 godz.) 
Do października odbywały się spotkanie mieszkańców z dzielnicowym mł. asp. szt. Dariuszem Małym ( godzina 
w miesiącu). MłodzieŜowa grupa taneczna korzysta ze świetlicy w celu ćwiczenia układów tanecznych, zajęcia 
odbywają się raz w miesiącu. Świetlica udostępniana jest na zebrania wiejskie, rady sołeckiej oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich w Borzymiu. Wychodzimy równieŜ z dziećmi w plener w celu gromadzenia materiałów do 
wykonywanych prac na świetlicy. Świetlica przy organizowaniu róŜnego typu imprez współpracuje z 
Gryfińskim Domem Kultury z panią sołtys, Kołem Gospodyń Wiejskich, radą sołecką oraz Kapelą Ludową 
Borzymianka. 
 
STYCZEŃ 



• ZABAWY NA ŚNIEGU- wyprawa z dziećmi do lasu 
• DYSKOTEKA DLA DZIECI, MŁODZIEśY ORAZ 

DOROSLYCH  
• DZIEŃ KONKURENCJI (konkurencje z nagrodami) 
• TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO- dzieci, młodzieŜ i dorośli 

oraz kategoria kobieca 
• DZIEŃ BABCI I DZIADKA (część artystyczna – dzieci występowały w przedstawieniu o samotnej 

babci i niegrzecznych wnukach , śpiewały piosenki. Babcie obdarowano cukierkowymi koralami a 
dziadziusiowie dostali cukierkowy krawat. Po tej części solenizanci zaproszeni zostali na słodki 
poczęstunek przy kawie a czas umilał im zespół ludowy Borzymianka, ok. 30 osób,  ( cukierki na 
korale i krawaty zakupione z pieniąŜków  GDK-u, ciasta upieczone przez świetlicę jak i Koło 
Gospodyń Wiejskich) 

LUTY  

•  DOKARMIAMY ZWIERZYN Ę W LESIE ( z dziećmi  i 
młodzieŜą poszliśmy na spacer do lasu w celu dokarmienia zwierzyny. W zieliśmy ze sobą jabłka, 
sianko, buraki pastewne a ptaszkom rozwiesiliśmy skórki słoniny. Towarzyszył nam nasz podleśniczy)  

• DYSKOTEKA DLA MALUCHÓW I DZIECI ORAZ 
MŁODZIEśY I DOROSŁYCH  

• MARATON FILMOWY POŁĄCZONY Z NOCLEGIEM NA 
ŚWIETLICY  ( cała noc oglądaliśmy śmieszne filmy, młodzieŜ urzędowała w kuchni i przygotowali 
wszystkim przybyłym na poczęstunek spaghetti oraz naleśniki z dŜemem) 

• TWORZYMY PIĘKNE DEKORACJE WALENTYNKOWE 
– zajęcia plastyczne 

• ZABAWA WALENTYNKOWA (orkiestra opłacona z 
biletów za wstęp) 

• KONKURS KARAOKE DLA DZIECI JAK I MŁODZIEśY 
 
MARZEC  

• ZABAWY NA ŚWIERZYM POWIETRZU Z PILKĄ 
• DZIEŃ KOBIET (część artystyczna – młodsze dzieci wzięły 

udział w śmiesznym  przedstawieniu  poświęconym kobietom. Dziewczynki wykonały  taniec a 
młodzieŜ śpiewała piosenki. Naszym uroczym paniom zostały wręczone kwiaty z bibuły ze słodką 
niespodzianką w środku czyli lizakiem Chupa Chups. Podczas poczęstunku przygrywał zespól ludowy 
Borzymianka. Uczestniczyło ok.40 osób. Z tej okazji na świetlicy gościli śmy Panie: Marię Zalewską- 
Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury, Elę Kasprzyk , Ryszarde Bekier oraz przedstawiciela z gminy 
pana Macieja Szabałkina.                    Lizaki Chupa Chups zakupione z pieniąŜków GDK. Dania oraz 
ciasta przygotowywała świetlica wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich a produkty na poczęstunek  
zakupiono z funduszu sołeckiego.. 

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE- witraŜe 
• WYCIECZKA DO LASU - poszukiwanie oznak wiosny, 

robimy zdjęcia 
• POWITANIE WIOSNY (w naszej miejscowości pierwszy 

dzień wiosny witaliśmy wspólnie z dziećmi ze świetlicy wiejskiej ,, Pod Dębami” Dołgie . Na początek 
dzieci robiły kolorowe lampiony  następnie odbyły się zabawy dla dzieci. Uczciliśmy ten dzień 
pieczona - kiełbaską na ognisku a na zakończenie odbył się marsz Marzann przez wioskę i nad jeziorem 
zostały spalone. Po powrocie na chodnikach malujemy kredą kolorowe, wiosenne motywy ). 
 

KWIECIE Ń 
• DZIEŃ BEZ KOMPUTERA ( w tym m - cu raz w tygodniu 

odpoczywamy        od komputera) 
• SPRZATANIE ŚWIATA  
•  PRACE PLASTYCZNE (robimy dekoracje na Wielkanoc 

oraz palmy wielkanocne) 
• POLSKA ŚWIATŁOCZUŁA – PROJEKCJA FILMU 

,,DROGA NA DRUGĄ STRONĘ” (gościem spotkania był kierownik produkcji - Arkadiusz 
Wojnarowski, wstęp wolny dla wszystkich) 

• POKAZ KOSMETYKÓW FIRMY AVON 
• GRY I ZABAWY Z DZIEĆMI 

 



MAJ  

• DYSKOTEKA DLA NAJMŁODSZYCH, MŁODZIEśY I 
DOROSŁYCH 

• ZABAWY Z DZIEĆMI W PLENERZE 
• ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
• DZIEŃ MAMY I TATY (odbyło się przedstawienie w 

wykonaniu dzieci oraz śpiew piosenek  z lat 80 przez młodzieŜ,  solenizantom dzieci wręczyły 
własnoręcznie wykonane upominki – obrazy z kwiatami,  rodzice poczęstowani zostali słodkościami i 
kawą, w trakcie poczęstunku wystąpiła kapela ludowa Borzymianka, występ dzieci, przybyli goście 
ok.30 osób, poczęstunek z pieniąŜków GDK, świetlica upiekła dwa ciasta) 

• KONKURS JAKA TO MELODIA (dla dzieci w wieku 
szkolnym i dorosłych) 

• PRZYGOTOWANIA DO DNIA DZIECKA 
 
CZERWIEC  

• DZIEŃ DZIECKA ( konkursy z nagrodami dla najmłodszych 
i młodzieŜy - przeprowadzone przez instruktora świetlicy , pokaz StraŜy PoŜarnej OSP Wełtyń, oraz 
moŜliwość przejechania się wozem bojowym straŜy poŜarnej.. Stoiska:  OSiR, gofry i popcorn, 
kiełbaska z grilla i frytki.  
Dla dzieci i młodzieŜy była za darmo pączki, lody oraz pieczone kiełbaski przy ognisku).  
Nagrody do konkurencji sponsorowali: maskotki – ,,DEEF”, malowanki – Poczta Polska, lody - ,,Sklep 
spoŜywczy Avi” w Borzymiu J. Gutkowski, kiełbaski na  ognisko zakupiono z funduszu sołeckiego. 

• POWITANIE LATA ( zabawa przy orkiestrze na świeŜym 
powietrzu, kiełbaski i kaszanka z grilla, impreza ta z pieniąŜków funduszu sołeckiego) 

• TURNIEJ AMATORSKIEJ PIŁKI NOśNEJ W 
KRZYPNICY ( nasza druŜyna ,,Błyskawica” wzięła udział w turnieju 

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE ( tworzymy własne papierowe zoo) 
• KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI I 

MŁODZIEśY 
• DYSKOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEśY 

LIPIEC  

• DYSKOTEKA Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA WAKACJI  
• ZABAWY W PLENERZE ( podchody zakończyliśmy 

ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, wędlina zakupiona z pieniąŜków GDK) 
• ZAJĘCIA PLASTYCZNE  
• GOTOWANIE NA POLANIE ( świetlica wspólnie z KGW w 

Borzymiu bierze udział w konkursie na najsmaczniejsza potrawę. Naszym specjałem były pyzy po 
warszawsku) 

• ZNAKOWANIE ROWERÓW ( Funkcjonariusze z KPP 
Gryfino  przybyli do naszej miejscowości znakować rowery oraz cenny sprzęt gospodarstwa 
domowego) 

• DZIEŃ GIER PLANSZOWEYCH (wyłączamy sprzęt 
elektroniczny i bawimy się jak za dawnych lat) 

• TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 
SIERPIEŃ 

• TURNIEJ WSI W CHWARSTNICY ( nasza druŜyna 
wywalczyła 3 miejsce) 

• NOCLEG Z  BAJKAMI I FILMAMI ( cała noc oglądamy 
bajki i filmy, młodzieŜ  na świetlicy przygotowuje poczęstunek –pizza, parówki dr. i przepyszny 
jabłecznik)  

• WIENIEC DOZYNKOWY ( świetlica razem z radą sołecką 
plecie wieniec doŜynkowy, pomagały równieŜ dzieci) 

• WYSTĘP DZIECI  NASZEJ MIEJSCOWOŚCI PODCZAS 
DZOśYNEK W DRZENINIE (dzieci recytowały wiersze) 

• PIELGRZYMI NA ŚWIETLICY ( pielgrzymi idący do 
Myśliborza nocują w naszej świetlicy, materace udostępniła KPPSP w Gryfinie, posiłki  na kolację i 
śniadanie sfinansował Caritas oraz okoliczni mieszkańcy, ok. 40 osób) 



• DYSKOTEKA NA POśEGNANIE WAKACJI ( dzieci, 
młodzieŜ i dorośli)  

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
 
WRZESIEŃ 

• FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ W BARTKOWIE 
(podczas tegorocznego festiwalu świetlica razem z KGW wzięła udział w konkursie na najsmaczniejszą 
potrawę – gulaszowa) 

• ZAJECIA PLASTYCZNE ( tematyka jesienna) 
• PIECZONY ZIEMNIAK ( ognisko z pieczonymi kiełbaskami 

oraz gorąca grochówka, potańcówka na świetlicy przy orkiestrze. Posiłki oraz orkiestra opłacona z 
pieniąŜków funduszu sołeckiego) 

• ZABAWY W PLENERZE 
• WYCIECZKI DO LASU I ŁĄKI (zbieranie materiałów 

plastycznych) 
 

PAŹDZIERNIK  
• NASZA CZYSTA OKOLICA (w porozumieniu ze Szkołą 

Podstawową w Chwarstnicy  organizujemy akcję sprzątania świata. Na zakończenie uczciliśmy to 
ogniskiem i pieczonymi kiełbaskami, kaŜde dziecko dostało po jabłuszku) 

• DYSKOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEśY 
• TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
• KONKURENCJE I ZABAWY 
• SOPOTKANIE FUNKCJONARIUSZY POLICJI Z 

RODZICAMI (pogadanka na temat narkotyków) 
• CZYTAMY BAJKI ( dwa razy w tygodniu wg kolejności 

dzieci czytają swoje ulubione bajki) 
 
LISTOPAD   

• PRACE PLASTYCZNE ( prace z tektury, kartonu i szarego 
papieru) 

• ANDRZEJKOWE WRÓśBY ( w tym dniu wróŜyliśmy sobie 
na róŜne sposoby. Udział brały dzieci, młodzieŜ oraz dorośli – ok. 18 osób. Po wróŜbach  odbyła się 
zabawa dla dzieci podczas której milusińscy mieli słodki poczęstunek, który zakupiono z pieniąŜków 
funduszu sołeckiego) 

• MARATON FILMOWY – NOC HORRORU ( oglądamy 
filmy grozy, młodzieŜ smaŜyła naleśniki z dŜemem, liczba uczestników 15 osób. 

 
GRUDZIEŃ 

• PRACE PLASTYCZNE ( robimy dekoracje zimowe i 
mikołajkowe) 

• MIKOŁAJKI ( na początek zabawy z dziećmi z Panią Mikołaj 
i ŚnieŜynką, następnie powitanie Mikołaja, który rozdaję prezenty grzecznym dzieciom w wieku 1 – 14 
lat a dla pozostałych niegrzecznych przybyłych były rózgi. Słodki poczęstunek dla małych pociech oraz 
prezenty zakupiono z funduszu sołeckiego) 

• WIGILIA DLA MIESZKA ŃCÓW BORZYMIA ( modlitwa z 
ks. Kozłowskim, łamanie się opłatkiem oraz wigilijna wieczerza. Wspólne śpiewanie kolęd 
mieszkańców z burmistrzem H. Piłatem ) 

Sporządziła: Justyna Mendyk 

 
Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 
Styczeń: 
W styczniu 2012r. świetlica otwarta była jeden dzień w tygodniu i była to sobota. Zajęcia były prowadzone 
przez pracownika GDK, Panią Agnieszkę Muchę i trwały od godziny 16:00 do godziny 20:00. W czasie zajęć 
były prowadzone zajęcia plastyczne oraz przygotowania do Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowywały 
upominki dla dziadków w postaci figurek z masy solnej. Otrzymały scenariusze do przygotowywanego 
przedstawienia pt.: „Wybór KsięŜniczki”.  W dniu organizowanej uroczystości wszystkie dzieci były 



podenerwowane, ale wszystko wyszło dobrze, poniewaŜ aktorzy byli doskonale przygotowani do swych ról. Po 
przedstawieniu wnuki bawiły się wraz ze swoim dziadkami przy muzyce i poczęstunku.  
 
Luty: 
W lutym 2012r. do świetlicy została zatrudniona Dorota Bącela, która zajęcia z dziećmi i młodzieŜą prowadziła 
w ciągu tygodnia i co drugi weekend od godziny 16:00 do godziny 20:00. W miesiącu lutym przygotowywane 
były dekoracje związane z DNIEM ŚWIĘTEGO WALENTEGO. Przeprowadzona została zabawa taneczna w 
związku z Walentynkami dla dzieci i młodzieŜy, zaś dwa dni później wszyscy razem wyrabialiśmy ciasto na 
pączki i faworki. Dzieci przyniosły ze swoich domów powidła, które później znalazły się w pączkach. W 
związku z bezpieczeństwem to instruktor Dorota Bącela zajęła się juŜ smaŜeniem smakołyków na które wszyscy 
czekali. W ciągu pozostałego czasu w miesiącu lutym przeprowadzane były prace plastyczne z wikliny tak 
zwanej papierowej oraz prace plastyczne z makaronem, ryŜem i soczewicą. 
 
Marzec: 
W marcu 2012r. W czasie zajęć trwały gorące przygotowania do DNIA KOBIET gdzie razem z dziećmi 
przygotowywaliśmy hasła i litery z alfabetu potrzebne do przeprowadzenia koła fortuny na uroczystość . 
Podarunkiem przygotowanym przez dzieci dla PAŃ były piękne witraŜe okienne wykonane techniką wyklejania. 
W dzień uroczystości przybyła do świetlicy liczna grupa Pań, która aktywnie brała udział w zabawie. Dzieci i 
młodzieŜ ze stołu do tenisa, przygotowały tablicę wraz z hasłami potrzebne do zabawy KOŁO FORTUNY. 
Zabawa była wyśmienita Panie jak i dzieci miały świetną okazję do wielu uśmiechów na twarzy.  Po zabawie 
wszyscy wspólnie usiedliśmy do poczęstunku. W dalszej części trwania zajęć tygodniowych, razem 
przygotowaliśmy MARZANNĘ ze słomy i bibuły z którą w dniu przyjścia wiosny przeszliśmy przez całą wieś, 
hałasując butelkami wypełnionymi grochem przepędzając w ten sposób zimę, aby ustąpiła miejsca wiośnie. Po 
przejściu przez wieś poszliśmy na teren ochotniczej straŜy poŜarnej gdzie w miejscu wyznaczonym do ogniska 
spaliśmy MARZANNĘ, a później przystąpiliśmy do smaŜenia kiełbasek nad palącym się ogniskiem. Ponadto w 
ciągu tygodnia przeprowadzane były zabawy edukacyjne, gry planszowe i podchody jeśli tylko pogoda 
pozwalała nam wyruszyć w teren. 
 
Kwiecień: 
W kwietniu 2012r. Na początku miesiąca zostały przeprowadzone warsztaty wielkanocne, gdzie razem z 
mieszkańcami wsi przygotowywaliśmy ozdoby wielkanocne, które dekorowały świetlice w Chwarstnicy. 
Mieszkańcy razem z dziećmi stworzyły naprawdę piękne dekoracje. W ciągu codziennych zajęć przeprowadzane 
były gry planszowe, prace plastyczne. Dzieciom które potrzebowały pomocy w nauce Pani Dorota słuŜyła swoją 
wiedzą. Na koniec miesiąc przeprowadziliśmy karaoke, gdzie wszyscy razem śpiewaliśmy polskie piosenki. 
 
Maj: 
W maju 2012r. postanowiliśmy razem z dziećmi i młodzieŜą odwiedzić ogród dendrologiczny w Glinnej. 
Zorganizowaliśmy więc wycieczkę do ogrodu, gdzie dzieci zostały przetransportowane samochodami 
instruktorów i rodziców. Nadleśnictwo w Gryfinie w dzień naszej wycieczki zorganizowało dzień otwarty wraz 
z przewodnikiem po ogrodzie oraz ciekawymi konkursami. Do uczestnictwa w konkursach przystąpiło duŜo 
druŜyn, lecz to dzieci i młodzieŜ z Chwarstnicy zajęły pierwsze miejsce w konkursie dotyczącym wiedzy jaką 
posiedliśmy w trakcie wycieczki po ogrodzie. W trakcie codziennych zajęć w świetlicy przeprowadzane były 
zajęcia plastyczne wykonywane techniką decoupage. RównieŜ i w tym miesiącu dzieci potrzebowały pomocy w 
nauce. Pod koniec miesiąca zorganizowane zostały warsztaty kulinarne, gdzie dzieci poprzynosiły z domów 
składniki potrzebne do zrobienia pizzy. Wszyscy czynnie brały udział w krojeniu i tworzeniu własnej pizzy. 
Jednak najprzyjemniejszą czynnością tworzenia pizzy była jej konsumpcja. 
 
Czerwic: 
W czerwcu 2012r. Zostały przeprowadzone przygotowania do DNIA MATKI połączone z DNIEM DZIECKA. 
Dzieci oraz rodzice przygotowywali spektakle dla siebie. Dzieci dla rodziców przygotowały przedstawienie pod 
tytułem: „RZEPKA”, a rodzice dzieciom przygotowały prześmieszne przedstawienie pod tytułem: „KRÓL 
BÓL”. Przygotowania do imprezy trwały od samego początku miesiąca. Wielkim wyzwaniem dla instruktorów 
było perfekcyjne przygotowanie aktorów do obu przedstawień, jednak wszystko znakomicie wyszło. W dniu 
FESTYNU RODZINNEGO z okazji DNIA MATKI i DZIECKA zostały przeprowadzone przedstawia. Po części 
artystycznej udaliśmy się wszyscy na plac zabaw przy remizie gdzie dalszą częścią festynu rodzinnego były 
konkursy i zabawy z nagrodami, którymi sponsorzy byli PRZEDSIĘBIORSTO USŁUG KOMUNALNYCH W 
GRYFINIE i NADLEŚNICTWO W GRYFINIE. Zabawa trwała do godzin wieczornych, gdzie wszyscy 
mieszkańcy brali aktywny udział w konkursach. Pogoda była tak piękna jak zabawa w gronie fantastycznych 
mieszkańców wsi Chwarstnica.  W trakcie codziennych zajęć wychodziliśmy na boisko aktywnie spędzając czas, 
oraz bawiąc się w podchody. 
 
Lipiec: 



W lipcu 2012r. przygotowywaliśmy się do Turnieju Wsi. Szykowaliśmy potrzebne akcesoria do konkurencji 
oraz wymyślaliśmy same konkurencje związane z temacie: „PIRAT”. Dzieci oraz młodzieŜ czynnie brały udział 
w przygotowaniu  podarunków dla druŜyn i sponsorów. Podczas codziennych zajęć przeprowadzaliśmy zajęcia 
ruchowe na powietrzu oraz zajęcia w samej sali. Został przeprowadzony turniej tenisa stołowego gdzie 
uczestnikami byli zarówno starsi mieszkańcy wsi jak i młodsi.  
 
Sierpień: 
W sierpniu 2012r. odbył się turniej wsi o temacie: „Piraci są wśród nas”. MłodzieŜ oraz mieszkańcy wsi 
przygotowali na swoje stanowisko słynne pierogi ruskie, które są znane w pobliskich miejscowościach. Podczas 
przygotowań do turnieju mieszkańcy bardzo angaŜowali się w niesieniu pomocy, podczas przygotowywania 
niezbędnych rzeczy takich jak, przygotowaniu boiska do imprezy. StraŜacy z Chwarstnicy skosili trawę na 
boisku i przygotowali miejsca parkingowe dla gości. MłodzieŜ przygotowała transport, którym przewoŜone 
zostały stoły lodówki itp. Po zakończeniu turnieju w świetlicy w ciągu tygodnia wszyscy czynnie brali udział w 
tworzeniu wieńca na doŜynki. Zanim zaczęliśmy go tworzyć najpierw wybraliśmy się po potrzebne zboŜe, a 
później przystąpiliśmy do pracy. W ciągu tygodnia czasu zrobiliśmy piękny wieniec. Później reprezentowaliśmy 
całą wieś na gminnych doŜynkach w Drzeninie wraz z wieńcem. Na koniec wakacji został zorganizowany 
nocleg dla młodzieŜy i dzieci gdzie odbył się seans filmów. Nocleg został podzielony na dwie grupy wiekowe, 
dzieci do lat 14 i młodzieŜ od lat 15. 
 
Wrzesień: 
We wrześniu 2012r. świetlica prowadziła zajęcia związane tematyką sprzątania ziemi. Prowadzone były zajęcia 
plastyczne, gdzie prace były przygotowywane z róŜnych odpadków plastikowych które dzieci uzbierały w ciągu 
tygodnia w swoich domach. Rzeczy które przynieśli były umyte i moŜna było rozpocząć prace. Prace były 
bardzo pomysłowe, kaŜdy przeganiał siebie wzajemnie z pomysłami. Dzieci  i młodzieŜ miały doskonałą zabawę 
i zdobyły kolejne doświadczenie, Ŝe i z odpadków moŜna stworzyć coś pomysłowego. Przeprowadzona została 
równieŜ pogawędka w jaki sposób moŜemy pomóc MATCE ZIEMI aby była mniej zaśmiecana. Sprzątanie 
świata przeprowadziliśmy 22 września, gdzie wszyscy uczestnicy zaopatrzeniu byli w rękawiczki i worki. 
Przeszliśmy główną ulicą Chwarstnicy i później wróciliśmy lasem, gdzie niestety najwięcej było nieczystości. 
Na zakończenie sprzątania świata zorganizowane zostało ognisko przy remizie w wyznaczonym do tego 
miejscu.  W ciągu tygodnia prowadziliśmy zajęcia ruchowe na powietrzu oraz graliśmy w gry planszowe w 
świetlicy, oraz dzieciom które potrzebowały pomocy w nauce zostały przeprowadzone zajęcia głównie z 
matematyki i języka polskiego. 
 
Październik: 
W październiku 2012r. kolejny raz przeprowadziliśmy warsztaty kuchenne, gdzie wszyscy uczestnicy przynieśli 
niezbędne rzeczy do przygotowania sałatki jarzynowej. Najzabawniejsze było to Ŝe kaŜdy z uczestników 
warsztatów przyniósł tyle ziemniaków, Ŝe następnego dnia pokroiliśmy je i usmaŜyliśmy. Osobą odpowiedzialną 
za smaŜenie był instruktor. Zorganizowana była równieŜ wycieczka do lasu gdzie zbieraliśmy jesienne dary z 
których później wykonywaliśmy prace plastyczne.  W ciągu tygodnia w trakcie trwania zajęć przeprowadzone 
zostały gry i zabawy edukacyjne między innymi rumiku, uno, euro biznes, państwa miasta, kółko krzyŜyk, oraz 
gra w statki. RównieŜ i w tym miesiącu dzieci potrzebowały pomocy w nauce. 
 
Listopad: 
W listopadzie 2012r. zorganizowane zostały ostatnie podchody w tym roku i zabawa na świeŜym powietrzu. W 
świetlicy przeprowadziliśmy karaoke gdzie to chłopcy byli tym razem silniejszą ekipą. Przeprowadzony został 
turniej gry w piłkarzyki,  gdzie to starsza młodzieŜ była górą. W trakcie codziennych zajęć w świetlicy 
przeprowadzane były po raz kolejny zajęcia plastyczne wykonywane techniką decoupage, dzieciom ta technika 
naprawdę przypadła do gustu. Prowadzone były równieŜ gry i zabawy z grami planszowymi. Dla chętnych 
przeprowadzone zostały równieŜ warsztaty szycia. Z resztek materiałów dzieci wyszywały róŜnego rodzaju 
zwierzaki jak muchy, słonie, ryby i ptaki. Chętnie grali w gry planszowe, wiec i w tym miesiącu nie mogło tego 
zabraknąć. Dzieci juŜ rzadziej potrzebowały pomocy w nauce, więc  i na to czas zostaw wykorzystywany. Na 
koniec miesiąca została zorganizowana zabawaANDRZEJKOWA, gdzie wszystkie dzieci chętnie brały udział w 
przygotowanych dla nich stanowiskach z wróŜbami. 
 
Grudzień: 
W grudniu 2012r. na początku miesiąca z okazji MIKOŁAJEK został zorganizowany wyjazd do kina na film pt.: 
„RENIFER NIKO RATUJE BRATA”. Uczestnicy wycieczki zostali zawiezieni autokarem zorganizowanym 
przez sołtysa Wsi Chwarstnica Panią GraŜynę Bącela z sołeckich pieniędzy które zostały zaplanowane z budŜetu 
sołeckiego na rok 2012. Dzień później została zorganizowana zabawa MIKOŁAJKOWA, gdzie dzieci wraz z 
rodzicami brali czynny udział w konkurencjach jakie zostały przygotowane przez instruktorów. Dzieci zostały 
nagradzane skromnymi nagrodami. Tydzień został przeprowadzony bal karnawałowy dla dzieci i młodzieŜy, 



gdzie wszyscy doskonale bawili się przy muzyce. Na ostatni dzień roku została zaplanowana zabawa 
sylwestrowa gdzie dorośli mieszkańcy wsi licznie przybyli na zabawę, bawiąc się do białego rana.  
W  grudniu pracownik Dorota Bącela wykorzystywała urlop wypoczynkowy. 
 
Sporządziła: Dorota Bącela 
 
 

Świetlica Wiejska w Czepinie 
Świetlica otwarta jest przed pięć dni w tygodniu od 14.00 do 20.00. 
Stałe cotygodniowe formy pracy to: 
- zajęcia taneczne (8 osób) 
- aerobik (7osób) 
- zajęcia wokalne (6 osób) 
- zajęcia plastyczne 
Średnio dwa razy w miesiącu organizowano zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieŜy. Raz w miesiącu odbywa 
się zebranie koła gospodyń wiejskich. 
Świetlica przy współpracy z sołtysem i radą sołecką oraz kołem gospodyń wiejskich organizuje szereg imprez 
cyklicznych: bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, odpust parafialny, Dzień Dziecka, festyn 
rodzinny, Dzień Seniora, Andrzejki oraz Wigilię dla mieszkańców sołectwa. 

W świetlicy mieszkańcy mają moŜliwość skorzystania z internetu, dzieci otrzymują pomoc w obrabianiu prac 
domowych. Do dyspozycji mieszkańców jest stół tenisowy, stół do gry w piłkarzyki, tarcza darta, gry 
planszowe, puzzle. 

Sporządziła: Emilia Leszczyńska 

 
 

Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie 
Finał konkursy plastycznego PRZEDZIMIE odbył się w styczniu 2012. Ekspozycję przygotowała Karina Tyła, 
na co dzień instruktor zajęć plastycznych w świetlicy Zagroda. Koordynatorem spotkania był Tadek Wasilewski 
– gospodarz Zagrody w Daleszewie. Spotkanie uświetniły JASEŁKA w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Radziszewie Program przygotowany pod okiem nauczycieli Jolanty Romanowicz, Urszuli 
Majzner i BoŜeny Felickiej był godny podziwu o czym świadczyły gromkie brawa zebranej publiczności oraz 
przybyłych gości. 
 
Karnawałowe dzieciaki, ferie zimowe 2012 
Bal karnawałowy dla dzieci w świetlicy Zagroda w Daleszewie był jedną z atrakcji w programie tegorocznych 
ferii zimowych. W tym roku w organizację balu zaangaŜowało się Koło Gospodyń Europejki, Stowarzyszenie 
Seniorów Radość, lokalne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, fundacja Mam Dom oraz animatorzy ze 
świetlicy Zagroda. Dla najmłodszych gości przygotowano wiele atrakcji. Była zabawa z muzyką na Ŝywo, 
konkursy z nagrodami, rodzinne pląsy taneczne, oraz słodki poczęstunek. Zagroda przygotowała na tegoroczne 
ferie bardzo bogaty program. Do końca przyszłego tygodnia dzieci będą mogły uczestniczyć jeszcze w zajęciach 
wokalnych, w turnieju tenisa stołowego, projekcji filmu animowanego, nauce tańca towarzyskiego oraz 
dyskotece. 
  
2012/04/24 - rocznicowe Europejki 
Zagroda w Daleszewie była gospodarzem spotkania zorganizowanego na okoliczność ósmej rocznicy 
działalności Koła Gospodyń Europejki. Wśród zaproszonych gości były delegacje reprezentujące organizacje 
kobiece z terenu gminy Gryfino.  Warto tutaj wymienić takie miejscowości jak Gardno, śabnica, Borzym, 
Drzenin, Wełtyń. Wśród zaprzyjaźnionych gmin była m.in. delegacja z Bań, animatorki z Marwic oraz z 
Kołbacza. Spotkanie poprzedziła prezentacja medialna teledysku „Qarwa Jaku”, utworu z najnowszej płyty 
Tadka Wasilewskiego. W części artystycznej wystąpili młodzi artyści, solistka Karolina Szubert, taneczna grupa 
Arkan Country, dziecięcy zespół wokalny Smyki oraz gospodarz Zagrody, czuwający równieŜ nad przebiegiem 
spotkania. Całość zakończyła się zabawą. Bawiono się w rytmach zespołu Forte. Część oficjalna była równieŜ 
okazją do przekazania szczególnych podziękowań tym, którzy swoim sercem i spontanicznym zaangaŜowaniem 
działają na rzecz miejscowej rozwijania współpracy animacyjnej. Bukiety kwiatów od Europejek otrzymały 
m.in. Halina Świątkowska od 2004 roku szef artystyczny zespołu Arkan Country, Karina Tyła - instruktor 
plastyki za fachowy wieloletni wkład pracy. GraŜyna Reizer, za wspieranie młodych tancerek z Zagrody oraz 
Tadek Wasilewski.  śyczenia dalszej pomyślności oraz kwiaty otrzymała równieŜ obecna przewodnicząca 
Europejek – Zofia Błaszczyk. Priorytetem dla nas nadal będzie rozwijanie dobrosąsiedzkiej współpracy. W 



mijającym roku byliśmy otwarci na wszelkiego rodzaju inicjatywy ponadlokalne. Liczymy na dalszą pomoc oraz 
współpracę ze strony firm,  podmiotów gospodarczych i instytucji samorządowych" te słowa podczas części 
oficjalnej przekazała w imieniu zarządu Koła Gospodyń Europejki, Władysława Lach. Przed toastem 
okolicznościowe kwiaty otrzymały równieŜ wszystkie jubilatki. 
 
31.III.2012 Wielkanocne Europejki 
Panie z Koła Gospodyń Europejki działające pod szyldem świetlicy Zagroda w Daleszewie spotkały się by 
wspólnie przygotować palmę wielkanocną. Odwiedzi ona m.in. Parafię w Radziszewie, oraz okolice Gryfina. 
Europejkom gratulujemy pomysłu oraz talentu plastycznego. 
 
31 III 2012 Przegląd Piosenki Dziecięcej i Estradowej 
Karolina Szubert uczennica kl. V oraz dziecięcy  zespół wokalny Smyki przygotowywane przez Tadka 
Wasilewskiego, gospodarza naszego ośrodka kultury Zagroda w Daleszewie, otrzymały wyróŜnienia z  
Rejonowego Przeglądu Piosenki Estradowej w Gryfinie. 
Dzień Kobiet w świetlicy Zagroda w Daleszewie  
Na scenie zaprezentowała się grupa taneczna Arkan Country, wokalistka Karolina Szubert, dziecięca grupa 
wokalna Smyki oraz Piotr śurek. Kolejnym punktem spotkania był toast połączony z Ŝyczeniami. 
 
„Budujemy Mosty” w Zagrodzie 17.05.2012 
Na imprezie integracyjnej „Budujemy mosty", która odbyła się w świetlicy Zagroda w Daleszewie gośćmi  byli 
tym razem mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie. W części artystycznej wystąpiły dzieciaki z miejscowego Przedszkola TPD oraz 
najmłodsi wiekiem uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Po wymianie Ŝyczeń kolejnym punktem 
spotkania była wspólna zabawa z muzyką na Ŝywo. Gospodarze spotkania przekazują osobne podziękowania 
Annie i Grzegorzowi Adamczykom za wspieranie  lokalnych inicjatyw i wieloletnia współpracę ze świetlicą 
Zagroda w Daleszewie. 
 

Animatorzy z Zagrody z wizytą w Kołbaczu – czerwiec 2012 
Pracownicy Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Europejki i 
Stowarzyszenia Seniorów Radość w ubiegłym tygodniu gościli w Kołbaczu (gmina Stare Czarnowo). Spotkanie 
zorganizowali sołtys i rada sołecka Kołbacza przy współpracy lokalnego klubu emeryta i rencisty. W programie 
spotkania znalazło się między innymi zwiedzanie wnętrza zabytkowego kościoła parafialnego wchodzącego w 
skład pocysterskiego zespołu klasztornego, a takŜe program artystyczny, w którym wystąpili najmłodsi 
mieszkańcy wsi oraz instrumentalista - Tadek Wasilewski. 
 
Artyści z Zagrody w Schwedt -  3 czerwca 2012 
W dniach 2-3 czerwca 2012 r. na terenie teatru Uckermärkische Bühnen (Schwedt/Niemcy) odbyły kolejne 
prezentacje gospodarcze polskich i niemieckich przedsiębiorców Inkontakt. To jedna z największych tego typu 
imprez na terenie Brandenburgii. Podczas targów na scenie wystąpili m.in. artyści reprezentujący Świetlicę 
Wiejską Zagroda w Daleszewie, grupa taneczna Arkan Country, dziecięcy zespół wokalny Smyki, solistka 
Karolina Szubert oraz instrumentalista Tadek Wasilewski. 
 
Wieczór poetycki z Alicją Błaszczyk                                     
Alicja ma 22 lata i mieszka z rodzicami w Daleszewie. Jest od lat zaangaŜowana w działalność animacyjną na 
rzecz społeczności lokalnej. Od dziecka porusza się na wózku inwalidzkim. Była uczennicą Szkoły Podstawowej 
w Radziszewie, gdzie jej pierwszą wychowawczynią była Urszula Majzner, a w klasach IV-VI Maria Bajowska. 
Od tego czasu pasją Alicji stało się pisanie wierszy. Część z nich została zaprezentowana podczas odbywającego 
się 5 czerwca 2012 roku wieczoru poetyckiego. Inicjatorką spotkania była Mariola Wiater, nauczyciel języka 
polskiego w Szkole Podstawowej w Radziszewie. Poezja jaką prezentowała Alicja Błaszczyk była pełna ciepła i 
wraŜliwości. Była mowa o uczuciach, tęsknotach, marzeniach. Jedne dopiero się rodzą, inne bliskie są ich 
realizacji. Alicja marzy o wydaniu tomiku wierszy. Przy spontanicznej pomocy ludzi dobrej woli pomysł wydaje 
się jak najbardziej realny. Po wakacjach organizowany będzie koncert charytatywny na rzecz realizacji 
kolejnych marzeń Alicji. Wystąpił Tadek Wasilewski. 
 
WyróŜnienie dla Elizy Rybickiej 
3-letnia Eliza Rybicka ze Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie została doceniona na XIII 
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym pn. Zitnoostrovske Pastelky. 18 
maja 2012 r. w Zitnoostrovskim Muzeum w Dunajskiej Stredie na Słowacji otwarto wystawę prac z XIII 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym pn. Zitnoostrovske Pastelky. 
Na konkurs pod patronatem Wojewody Tarnavskiego nadesłano 3169 prac z 15 krajów. Najmłodsza staŜem 
artystka - Eliza Rybicka - otrzymała pamiątkowy dyplom, upominek i publikację w formie ksiąŜki, w której 



opublikowane zostały najlepsze prace biorące udział w konkursie. Eliza kształci się w Pracowni Plastycznej 
Tęcza pod okiem instruktora - Kariny Tyły. 
 
Przedszkolaki z Zagrody powitały wakacje 
Dzieciaki z Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego pod szyldem świetlicy wiejskiej Zagroda w 
Daleszewie poŜegnały rok szkolny, przygotowując się tym samym do wakacyjnego wypoczynku. Były wiersze i 
piosenki, słodkie niespodzianki, a takŜe podziękowania dla nauczycieli, rodziców, pracowników świetlicy, 
sołtysa Daleszewa i pań z KGW Europejki. 
 
IX Dni Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy – 07.07.2012 
Dni Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy to juŜ impreza z tradycjami. Dziewiąta edycja festynu odbyła się w 
minioną sobotę 7 lipca 2012 na boisku Klubu Sportowego Odrzanka w Daleszewie i jak wszystko wskazuje, w 
przyszłym roku będziemy uczestniczyć w edycji jubileuszowej. Tegoroczna impreza upłynęła pod hasłem 
"Bezpieczne wakacje". Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Na scenie zaprezentowali się: Kapela 
Ludowa Borzymianka, Piotr śurek, Krystian Staszak, Alicja Błaszczyk, Zespoły taneczne Arkan Country i 
Dance Desire, Samanta Kiełpińska, Kacper Kapi Rajfur i Karolina Szubert. Równolegle odbywał się takŜe blok 
sportowo-rekreacyjny i rozgrywki szachowe. Dzieci szalały na dmuchanym zamku i ustawiały się w kolejce do 
malowania twarzy i łowienia rybek. StraŜ Graniczna przygotowała pokaz tresury psów oraz inne, związane ze 
swoją działalnością. Goście uczestniczący w imprezie mogli skorzystać z propozycji kulinarnych. Była 
plenerowa grochówka przygotowana przez OSP Radziszewo. Koło Gospodyń Europejki serwowało dania prosto 
z grilla, a Stowarzyszenie Seniorów Radość - słodkie wypieki.  
 
Rozgrywki szachowe 
Loterię fantową zakończono losowaniem atrakcyjnych nagród głównych. Do wygrania był m.in. rower górski, 
artykuły AGD i akcesoria turystyczne. Całość zakończyła się wspólną zabawą z zespołem Forte.  
 
Gotowanie na polanie w Sobieradzu – 14 lipca 
Placki ziemniaczane z gulaszem po warszawsku - tą potrawą druŜyna z Sobieradza zdeklasowała swoich rywali 
podczas drugiej edycji imprezy Gotowanie na polanie, która odbyła się w minioną sobotę 14 lipca. Gotowanie na 
polanie to impreza o charakterze konkursu. Do "pichcenia" zgłaszają się druŜyny z zaprzyjaźnionych wsi, które 
w warunkach polowych starają się przyrządzić jak najsmaczniejsze potrawy, odpowiadające tematowi konkursu. 
W tym roku była to Warszawa lat 20-tych i 30-tych. Pierwsze miejsce zajęli gospodarze - Sobieradz, drugie 
Krzypnica, trzecie śabnica a czwarte ex aequo Borzym, Drzenin i Gardno. Zapewnione były takŜe dodatkowe 
atrakcje. W programie arystycznym zaprezentowali się Kamil Kokot i Zespół Tańca Country Arkan oraz kapela 
podwórkowa Bez Zagrychy. Po 20-tej zaczęła się wiejska potupaja. Patronat honorowy nad impreza objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, a patronat medialny 7 Dni Gryfina. 
 
Nasi na XV Międzynarodowym Western Pikniku w Sułominie 

Młodzi artyści ze świetlicy wiejskiej Zagroda w Daleszewie zaprezentowali się na XV, jubileuszowym 
Międzynarodowym Western Pikniku w Sułominie k/Wolina.Impreza cyklicznie odbywa się na malowniczo 
połoŜonym terenie nad Zalewem Szczecińskim, w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego. W tym roku 
była to juŜ XV edycja. Piknik przyciągnął duŜą liczbę gości i artystów nie tylko z kraju ale takŜe z Czech, 
Niemiec, Mongolii, Szwecji i Norwegii. Kolejny raz do udziału zostali zaproszeni młodzi artyści z Zagrody. Na 
countrowej scenie zaprezentowała się grupa taneczna Arkan Country oraz wokaliści: Krystian Staszak i Karolina 
Szubert. W wyjeździe uczestniczyli takŜe członkowie Stowarzyszenia Seniorów Radość, Koła Gospodyń 
Europejki, Klubu Emeryta i Rencisty Senior z Gryfina oraz sołtys Radziszewa. 
 
Zapraszają na wystawę 
Świetlica Zagroda w Daleszewie zaprasza na otwarcie cyklicznej wystawy powakacyjnej. Otwarcie zaplanowane 
zostało na dzień 31 sierpnia br. Początek spotkania godz. 16. Ekspozycja prac, której autorami są głównie dzieci, 
oraz młodzieŜ potrwa do 15 września br. Spotkanie ma charakter otwarty i jest adresowane nie tylko do 
mieszkańców Daleszewa, Radziszewie i Łubnicy. Prace przygotowane do prezentacji powstały w tutejszej 
pracowni Tęcza pod okiem instruktora plastyki Kariny Tyły. 
 

Pieczony ziemniak w Zagrodzie 15.09.2012 
Placki ziemniaczane królowały w Daleszewie podczas tegorocznego Dnia Pieczonego Ziemniaka. Gospodarzem 
imprezy było Stowarzyszenie Seniorów Radość. Wśród atrakcji, poza oczywiście degustacją ziemniaczanych 
przysmaków, znalazły się loteria fantowa, quiz z nagrodami, powakacyjna wystawa prac plastycznych dzieci i 
młodzieŜy uczęszczających do pracowni Tęcza, prezentacja staroci i słodkie wypieki. Przed publicznością 



zaprezentował się lokalny zespół wokalny Smyki. Święto, w którym uczestniczyli mieszkańcy Daleszewa, 
Radziszewa i Łubnicy zakończyła zabawa taneczna z zespołem Forte.  
  
Zagroda nawiązuje kolejną współpracę – 29.09.2012 
Tadek Wasilewski zaprezentował swój dorobek artystyczny w Chojnie, podczas uroczystego podsumowania 
działalności świetlicy środowiskowej "Po schodkach" - filii Chojeńskiego Centrum Kultury. Gospodarzami 
spotkania byli wychowawcy placówki. Koncert połączony z medialną prezentacją dorobku artystycznego oraz 
wystawa prac bardzo spodobały się publiczności. Uczestnictwo w tej imprezie zaowocowało nawiązaniem 
współpracy między świetlicą "Po schodkach" a świetlicą Zagroda w Daleszewie, w której Tadek Wasilewski jest 
instruktorem. Wychowankowie chojeńskiej placówki juŜ wkrótce zagoszczą w naszej gminie. 
 
Dzień Seniora w Zagrodzie -12.10.2012            
Stowarzyszenie Seniorów Radość było gospodarzem spotkania z okazji Światowego Dnia Seniora, które w 
ubiegły piątek odbyło się w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie. Zaproszonych gości witała Danuta 
Leśniewska - przewodnicząca Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się równieŜ pracownicy 
chojeńskiej Świetlicy Po Schodkach, która nawiązała współpracę z Zagrodą.Nie zabrakło oficjalnych wystąpień, 
wręczanych upominków oraz Ŝyczeń dalszych sukcesów w realizacji celów jakie stawia sobie stowarzyszenie. 
W części artystycznej spotkania wystąpili: taneczna grupa Arkan Country oraz Zespół Ad Hoc. W przerwie 
wręczono podziękowania za pracę i zaangaŜowanie na rzecz grupy tanecznej Arkan, która od 2005 roku godnie 
reprezentuje lokalny ośrodek kultury. Upominki otrzymali GraŜyna Reizer - mieszkanka Radziszewa, Halina 
Świątkowska - emerytowana instruktorka tańca, Stowarzyszenie Seniorów Radość oraz Koło Gospodyń 
Europejki.  
 
Dzień seniora u Seniora 

Tradycyjny juŜ dzień seniora obchodził Gryfiński Klub Emeryta i Rencisty Senior. Były okolicznościowe 
Ŝyczenia od Polskiego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gryfinie, gryfińskiego magistratu, 
Stowarzyszenia Seniorów Radość oraz animatorów ze świetlicy Zagroda w Daleszewie. Najstarsze wiekiem 
działaczki z Klubu Senior - Genowefa Wojtczak i Joanna Włoch otrzymały od gospodarzy upominki, kwiaty 
oraz Ŝyczenia dalszej pomyślności. Całość zakończyła się wspólną zabawą. 
 
Pasowanie na przedszkolaka – 26.10.2012                         
W filii Przedszkola TPD mieszczącej się w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie odbyła się uroczystość 
pasowania na przedszkolaka. Dzieciom, w tym waŜnym dla nich dniu, towarzyszyli rodzice oraz zaproszeni 
goście, m.in. Barbara Boraś-Bogumił - Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie i Zofia 
Błaszczyk - Przewodnicząca Koła Gospodyń Europejki. Fotorelację z wydarzenia zrobiła ElŜbieta Watras - 
rodzic, a jednocześnie właściciel Studia Fotograficznego, wspierającego działalność miejscowego przedszkola. 
Dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod okiem Marii Czechowskiej i Iwony Kozłowskiej. 
Po uroczystym pasowaniu, dokonanym przez Barbarę Boraś-Bogumił wręczono okazjonalne upominki. Podczas 
uroczystości wystąpił Tadek Wasilewski, instrumentalista i wokalista. 
 

Nagrodzono utalentowane dzieciaki z Zagrody w Daleszewie 
-To jest efekt udanej współpracy młodych artystów z instruktorem Kariną Tyłą, która ze spontanicznością i pasją 
podchodzi do codziennych zajęć - uwaŜa Tadek Wasilewski, gospodarz Zagrody w Daleszewie. Eliza Rybicka i 
Krystian Staszak zakwalifikowali się do wystawy pokonkursowej w XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego Dzieci i MłodzieŜy pn. „Krajobraz Polski, Tradycje, Współczesność, Przyszłość”. 
Eliza Rybicka i Krystian Staszak to utalentowane plastycznie dzieciaki. Są uczestnikami stałych zajęć w 
pracowni plastycznej Tęcza działającej w filii Gryfińskiego Domu Kultury, świetlicy Zagroda w Daleszewie. 
Instruktorem jest Karina Tyła – z wykształcenia i zamiłowania plastyk. Eliza i Krystian niedawno zostali 
zakwalifikowani do XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dzieci i MłodzieŜy pn. Krajobraz Polski, 
Tradycje, Współczesność, Przyszłość. Efektem tego jest nagroda, udział, a co za tym idzie - zakwalifikowanie 
do wystawy pokonkursowej. Z nieoficjalnych danych wiadomo, Ŝe liczba jest ograniczona ze względu na 
kilkutysięczną ilość prac jaka wpłynęła na konkurs. Eliza Rybicka lat 4, od roku uczestniczka zajęć pracowni 
plastycznej Tęcza, nagrodzona i wyróŜniona w przeglądzie plastycznym Gryfińskiego Domu Kultury,  Miejsko-
Gminnym Konkursie Przedzimie, nagrodzona w konkursie Zitnoostrovske Pastelky 2012 na Słowacji. Ma w 
swojej kolekcji prace technik mieszanych. Na tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w 
Częstochowie została nagrodzona i wyróŜniona okolicznościowym medalem. Charakterystyczne w jej pracach 
są portrety, potwory i owady oraz magiczne słowo "nie umiem".  
 Krystian Staszak lat 7, od 3 l. uczestnik zajęć pracowni plastycznej. Dwukrotny zwycięzca Miejsko-Gminnego 
Konkursu Plastycznego Przedzimie, którego organizatorem od kilku lat jest świetlica Zagroda w Daleszewie. Ma 



w swoim dorobku prace malarskie oraz rysunkowe, uwielbia koty i tematy związane ze zwierzętami,  opowieści 
o wszystkim tym, czego dziwnie nie udało się narysować. Ma równieŜ talent wokalny, jest uczestnikiem zajęć w 
dziecięcej grupie wokalnej Smyki. Ma na swoim koncie występy m.in. na Pomorzu i w Niemczech. Muzycznie 
Krystianem opiekuje się Tadek Wasilewski. 
 
Obchody Dnia Seniora w świetlicach wiejskich 
8 listopada 2012 w Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu zorganizowano spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia 
Seniora. W organizację włączyła się Danuta Świderek – sołtys, a jednocześnie gospodarz świetlicy. Była część 
oficjalna, Ŝyczenia od zaproszonych gości, wspólny toast oraz zabawa z muzyką na Ŝywo w wykonaniu Tadka 
Wasilewskiego. 

10 listopada 2012 roku, po raz piąty świętowano Dzień Seniora w Krzypnicy. Spotkanie zorganizowała 
miejscowa świetlica wiejska, którą na co dzień prowadzi Barbara Kłonowska i to ona powitała zaproszonych 
gości. W części artystycznej wystąpił zespół wokalny Desire, Kapela Ludowa Bartkowiacy oraz Tadek 
Wasilewski. W trakcie spotkania goście składali sobie Ŝyczenia, a współpracujący z tutejszą świetlicą działacze 
dyskutowali o formach współpracy. Wśród goszczących byli m.in. animatorzy reprezentujący filie Gryfińskiego 
Domu Kultury - świetlice w Bartkowie, Borzymiu oraz Daleszewie. 
 

Animatorzy z Zagrody w Kołbaczu 
Rada sołecka oraz sołtys Leokadia Moździerzewska, Koło Emerytów i Rencistów w Kołbaczu pod 
przewodnictwem Iwony Kujawskiej zorganizowali Dzień Seniora. Na imprezę zaprosili m.in. gości z Zagrody w 
Kołbaczu. Spotkanie poprowadziła Bogumiła Cioch, członek Koła Emerytów i Rencistów. Nawiązana przez 
świetlicę Zagroda w Daleszewie współpraca z miejscowym ośrodkiem kultury w Kołbaczu jest kontynuowana. 
Niedawno animatorzy z Zagrody reprezentujący Koło Gospodyń Europejki, Stowarzyszenie Seniorów Radość i 
jej gospodarz Tadek Wasilewski złoŜyli wizytę w Kołbaczu. Kolejna rewizyta zbiegła się z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Seniora. Oprócz daleszewian wśród zaproszonych  gości byli równieŜ wójt Starego 
Czarnowa Marek Woś, Artur Cembik - dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu, proboszcz parafii ks. Andrzej Sowa, 
pierwszy dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Kołbaczu Władysław Mazurkiewicz. Były okolicznościowe 
Ŝyczenia, medialne prezentacje, wspólny toast i… zabawa. Imprezie towarzyszyła autorska wystawa prac Tadka 
Wasilewskiego połączona z występem. Kolejną rewizytę, tym razem w świetlicy Zagroda w Daleszewie 
zaplanowano na dzień 13 grudnia br. Okazją będzie lokalna wigilia. 
 
W szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga – 24.11.2012  

 
W szczecińskim Teatrze Lalek Pleciuga odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia działalności Koła Pomocy 
Dzieciom z Gośćcem Przewlekle Postępującym. Na spotkaniu zaprezentowały się dzieci z filii przedszkoli 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działających w świetlicach wiejskich w Starych Brynkach i w Daleszewie. W 
programie uroczystości znalazła się takŜe medialna prezentacja oraz autorskie wspomnienia. W części artystycznej 
wystąpili równieŜ M. Osmańska - wychowanka Koła Pomocy Dzieciom z Gośćcem Przewlekle Postępującym, 
chór prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia Leonarda Piwoni w Szczecinie oraz Tadek 
Wasilewski - gryfiński animator kultury, plastyk, wokalista i instrumentalista. Występ w Pleciudze odbył się 
dzięki współpracy świetlic z Zarządem Zachodniopomorskim TPD w Szczecinie, który tego dnia reprezentowali 
Zygmunt Pyszkowski - prezes oraz jego zastępca Barbara Boraś-Bogumił. 
 

Mikołaj w Zagrodzie – 07.12.2012  
Spotkanie z Mikołajem w świetlicy Zagroda w Daleszewie odbyło się 6 grudnia 2012 roku. Całość poprzedziła 
projekcja filmu animowanego. Zabawę z muzyką na Ŝywo poprowadził Tadek Wasilewski. Wśród bawiących się 
byli nie tylko goście z Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy, ale równieŜ Gryfina i okolicznych miejscowości. W 
części artystycznej wystąpił lokalny dziecięcy zespół wokalny Smyki oraz maluchy z miejscowego Przedszkola 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Gdy pojawił się Mikołaj, kaŜdemu dziecku wręczył okolicznościową paczkę. 
Łącznie rozdano ich 130, a zakup został sfinansowany z funduszu sołeckiego. Nie wszyscy mogli uczestniczyć w 
pamiątkowej prezentacji. To tylko nieliczna grupa która zdecydowała się na okolicznościowe foto. W tym dniu 
rozdano prawie 130 paczek. 

 
Wigilia w Zagrodzie 13 grudnia 2012 

Opłatkowo – wigilijne spotkania w Świetlicy Zagroda w Daleszewie mają juŜ wieloletnią tradycję. W tym roku 
Ŝyczenia przekazali m.in. delegacja animatorów z Kołbacza, działacze z gryfińskiego Klubu Emeryta i Rencisty 
Senior, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Radość, Koła Gospodyń Europejki, radny Zenon Trzepacz, 



Tadek Wasilewski – gospodarz Zagrody, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Radziszewie, Arkadiusz 
Kostrzewa – sołtys Daleszewa.  W części artystycznej wystąpiły maluchy z miejscowego Przedszkola 
Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci, uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Radziszewie, oraz 
dziecięca grupa wokalna Smyki z  Zagrody. Była równieŜ okazja do złoŜenia osobnych podziękowań za 
wieloletnią współpracę i działania na rzecz lokalnej grupy tanecznej Arkan Country. Otrzymała je GraŜyna 
Reizer, mieszkanka Radziszewa. Były równieŜ słowa i Ŝyczenia skierowane pod adresem Banku BPH w 
Gryfinie, któremu osobne podziękowania naleŜą się za dotychczasową spontaniczną współpracę oraz wspieranie 
bieŜących  inicjatyw Zagrody. Osobne pozdrowienia otrzymał równieŜ Andrzej Kułdosz - były sołtys Daleszewa 
i radny  oraz Tomasz Kowalczyk - administrator  strony internetowej www.daleszewo.pl. Całość  zakończyła się 
wspólnym spotkaniem przy wigilijnym stole, w atmosferze rodzinnej dyskusji. 
 
Sporządził: Tadeusz Wasilewski 
 
 

Świetlica Wiejska w Dołgich 
STYCZEŃ Spotkanie Noworoczne - impreza corocznie organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich 

w Dołgich dla zaproszonych gości wspierających działalność koła  
Dzień Babci i Dziadka- impreza organizowana przez świetlicę. Dzieci przygotowały 
poczęstunek, upominki oraz przedstawienie pt.”Zielony Kapturek”, piosenki i zatańczyły 
dla swoich ulubieńców.  
Zaproszeni goście bawili się, aŜ do godzin wieczornych. Liczba uczestników 52osoby  

LUTY  Turniej Warcabowy- zorganizowany przez Gryfiński Dom Kultury oraz LZS Gryfino. 
Udział  brały 34 osoby.  
Na Wsi Karnawał- impreza środowiskowa zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich 
dla mieszkańców. Liczba osób 68  
Walentynkowa poczta- impreza zorganizowana przez sołtysa i świetlicę. Liczba 
uczestników 50 osób. 

MARZEC Pierwszy dzień wiosny- wycieczka z młodzieŜą do Borzymia. Tam odbyła się wspólna 
zabawa z ich mieszkańcami. Było ognisko, gry, zabawy. Na zakończenie topienie 
Marzanny. Powrót do domu umilały na słodycze oraz wspólne śpiewy. Całkowita liczba 
uczestników ok 60 osób. 

KWIECIEŃ Spotkanie przedświąteczne wielkanocne- impreza przygotowana dla mieszkańców i 
zaproszonych gości z Gartz (6 osób). Prezentacja prac przygotowanych przez świetlicę. 

MAJ XXVII  Międzynarodowe Spotkanie Szachowe - impreza przygotowana przy współpracy 
Gryfińskiego Domu Kultury i klubu sportowego Biały Pion dla mieszkańców Dołgich oraz 
zaproszonych gości z Angermunde (16 osób) oraz z Gryfina. Całkowita liczba uczestników 
60 osób.  
Dzień Matki - spotkanie przygotowane przez świetlicę dla wszystkich mam. Dzieci i 
młodzieŜ przygotowały poczęstunek, podarunki oraz przedstawienie „Bobas”, wiersze, 
piosenki i taniec. Wszystkie mamy były bardzo zachwycone.(55 osób) 

CZERWIEC Dzień Dziecka - impreza zorganizowana w całości przez radę sołecką przy współpracy 
świetlicy. (80 osób) 
 Rozpoczęcie EURO 2012 - mieszkańcy Dołgich mogli wspólnie kibicować naszej druŜynie 
na świetlicy. Było duŜo emocji. (40 osób) 

LIPIEC Piknik rodzinny - impreza zorganizowana przez radę sołecką i świetlicę.  
W czasie pikniku odbył się rajd dla młodzieŜy na orientację  Rozdoły i Szklana Góra. 
Organizatorami byli Stowarzyszenie Republika Międzyodrza, Gryfiński Dom Kultury, 
Gryfiński Klub Płetwonurków Raffer, współpraca: świetlica i sołtysa. Udział brały 
zaproszeni goście z Gartz (7 osób). 
Cała impreza zakończyła się zabawą taneczną do rana. (ok. 150 osób) 

SIERPIEŃ W czasie wakacji świetlica organizuje czas dla dzieci i młodzieŜy pozostającej przez ten 
czas w miejscu zamieszkania. RóŜne gry, zabawy, turnieje, ogniska, nocki i dyskoteki. 
Wycieczka rowerowa: Poznaj swoją okolicę- śladami ścieŜki rowerowej w kierunku 
Swobnicy. Rajd zorganizowany przez świetlicę. Liczba uczestników: 20 osób. 
Festyn ludowy  impreza środowiskowa zorganizowana w  całości przez koło gospodyń 
wiejskich dla mieszkańców Dołgich (120 osób). 

PAŹDZIERNIK Halloween - zorganizowany przez świetlicę. Były gry, zabawy oraz nocka, na której 
oglądaliśmy horrory (28 osób). 

LISTOPAD Dyskoteka andrzejkowa - impreza dla dzieci i  młodzieŜy zorganizowana przez świetlicę. 
Odbyły się róŜne wróŜby, gry i zabawy. Całość zakończyła dyskoteka (50 osób) 

GRUDZIEŃ Spotkanie z Mikołajem - przygotowywane przez radę sołecką dla dzieci i młodzieŜy 



mieszkających w Dołgich. Liczba osób 40. 
Jasełka - zorganizowane przez dzieci i młodzieŜ dla mieszkańców Dołgich oraz 
zaproszonych gości z Gartz (5 osób).  W czasie jasełek była prezentacja prac 
boŜonarodzeniowych przygotowanych przez świetlicę. Całkowita liczba uczestników 55 
osób. 

 
Sporządziła: Katarzyna Nowicka 
 
 

 
Świetlica Wiejska w Drzeninie 
STYCZEŃ 2012 
W tym roku szkolnym ferie przypadały w naszym województwie w połowie stycznia. Ten okres jest jednak dla 
nas bardzo pracowity poniewaŜ 21.01 organizujemy w naszej świetlicy uroczysty Dzień Babci i Dziadka. Dzieci 
przygotowują program artystyczny dla swoich ulubieńców ,a my ze swojej strony zapewnimy słodki 
poczęstunek, konkursy i pogadanki na temat święta babci i dziadka. Wcześniej w pierwszym tygodniu ferii 
odbędzie się bal karnawałowy z wesołą zabawą. Warunkiem uczestnictwa jest przebranie się za ulubioną postać 
fikcyjną lub ze świata teraźniejszego. Cały program podczas zajęć na świetlicy w ferie obejmował gry, zabawy, 
ciekawostki na temat zbliŜającego się Euro 2012. Razem z Panią z TPD Marta Niewiem starałyśmy się tak 
organizować zajęcia aby dzieci przychodziły chętnie i bawiły się w miłej atmosferze. Oprócz zabawy uczestnicy 
zajęć mieli teŜ swoje obowiązki , do których naleŜało min. Strojenie świetlicy, dbanie o porządek podczas zabaw 
itp. 
W drugim tygodniu odbyło się spotkanie z naszymi kochanymi babciami i dziadkami. Na uroczystość przybyło 
bardzo duŜo gości, dzieci spisały się na medal. W pozostałe dni odbył się min. konkurs fryzur, gra na play 
stadion 2 FIFA 2012, w piątek pojechaliśmy na basen i spotkanie do GDK w Gryfinie na zakończenie ferii. 
Sponsorem wyjazdu dzieci był GDK ,TPD . 
 
LUTY 2012 
Miesiąc ten kojarzy się głównie z mroźną pogodą i dniem zakochanych. Dzień św. Walentego przypada na 14 
lutego. My równieŜ ten dzień szczególnie obchodzimy na naszej świetlicy. W tym roku ustroiliśmy przepięknie 
świetlicę serduszkami, a zabawa była huczna i wesoła. Były specjalnie do tego święta przygotowane konkursy, 
następnie dyskoteka. Cała zabawa podobała się szczególnie tym, którzy tego szczególnego dnia mają tzn. drugą 
połówkę. W lutym równieŜ przypada tłusty czwartek. Dzień przed tym 15.02.2012 zostaliśmy zaproszeni przez 
TPD na zabawę karnawałową do gimnazjum w Gryfinie. Pojechaliśmy autokarem o godz.15.00, a wróciliśmy 
około19.00. Była miła zabawa, konkursy, bal przebierańców.  
 
MARZEC 2012 
W marcu zaczynamy bliŜej myśleć i tęsknić za wiosną. W tym roku zima nas nie doświadczyła więc mieliśmy 
nadzieję , Ŝe wiosna tuŜ ,tuŜ. Pierwszym świętem obchodzonym w naszej placówce jest 8 marca. Zajęcia w tym 
dniu poprowadzili sami chłopcy aby udowodnić Pani oraz dziewczyną, Ŝe oni potrafią być zaradni, solidni i 
pracowici .Zaplanowali konkurs z piłką, wbijanie gwoździ na czas, kalambury. Dziewczynki były  mile  
zaskoczone. Jako prezent ofiarowali kobietką symboliczne czekolady. 
10 marca o godz.13.00 odbyły się wybory mini sołtysa w naszej miejscowości. Było dwóch kandydatów: Elwira 
Tchórz i Robert Przewoźny. Przewagą kilku głosów wygrała Elwira Tchórz. W radzie zasiadło dwóch chłopców 
i jedna dziewczynka. Pani sołtys Drzenina, Sylwia Dunowska obiecała przydzielić premię na ręce mini sołtysa 
kwotę 50 zł, miesięcznie  na organizację konkursów i zakup drobnych artykułów, np. nagród, poczęstunku . 
Pierwszym powaŜnym zadaniem jest dla dzieci Pierwszy dzień wiosny 21 marca. W tym dniu z pomocą Pani 
Marty i moją organizujemy ognisko a wcześniej około godz. 15.30 z przepiękna Marzanną powędrujemy na 
spacer po miejscowości. Dzień wcześniej, 20 marca razem z dziećmi posprzątaliśmy boisko oraz część 
miejscowości. Przygotowaliśmy sobie miejsce na piknik, a następnie udaliśmy się na kije potrzebne do pieczenia 
kiełbasek. Pogoda nam dopisała , więc dodatkowo rozegraliśmy mecz piłki siatkowej, graliśmy w dwa ognie . 
Wszyscy bawili się wspaniale, a piękna Pani Marzanna spłonęła na naszym ognisku na zakończenie całego 
pikniku. 
Nieco wcześniej, 12 marca do naszej świetlicy na zaproszenie pani sołtys przyjechały panie Ela Kasprzyk i Ewa 
De La Torre, aby przeprowadzić zajęcia z filcu. Panie przywiozły ze sobą materiały i produkty wytworzone 
własnoręcznie aby pokazać jak ze zwykłej nitki moŜe powstać przepiękny np.  kwiatek. Na zajęcia zaproszone 
zostały oprócz dzieci mieszkanki naszej miejscowości. Całe warsztaty okazały się bardzo czasochłonne i 
pracochłonne. Pod koniec miesiąca zaczynamy robić ozdoby wielkanocne, jajka, palemki itp. Od czwartku 22.03 
ostro ruszamy do wyrobu kwiatów z bibuły potrzebnych do palemek. Pieniądze przeznaczymy na wyjazd 
wakacyjny np. na basen, do kina. 
 



KWIECIEŃ 2012 
Dnia 1 kwietna w prima aprilis zostałam zaproszona przez dzieci na zajączka i zabawę na placu zabaw .  
Dzieciaki przygotowały konkursy, wyprzedaŜ ciuszków za symboliczną złotówkę i wiele innych zabaw. Panie z 
rady sołeckiej ugotowały Ŝurek .Była loteria fantowa. Po całym pikniku poproszono mnie abym resztę ubrań , 
które się nie sprzedały zabrała na świetlicę, aby zorganizować akcję: ciuszek za 1 zł. Akcja przebiegła pomyślnie 
lecz niestety za darmo ,nikt z mieszkańców nie wrzucił symbolicznej złotówki do skarbonki. Ja równieŜ  ze 
swojej strony pomogłam przygotować dekoracje i zakupiłam koszyk słodkości dla dzieci na zajączka. 
Przez całe następne tygodnie wraz z dziewczynkami przygotowywałyśmy ozdoby na Wielkanoc. Przed 
Niedzielą Palmową dziewczynki sprzedawały palemki, jajka itp. Zarobiliśmy ponad 100 zł. W czasie przerwy 
przed Świętami dzieci miały czas wolny od szkoły, więc miło spędzały czas na świetlicy. Wraz z p. Martą 
próbowałyśmy im dobrze zorganizować wolny czas. Było ciepło, więc większość czasu przebywaliśmy na 
boisku.  Po świętach troszkę ochłonęli śmy i zaczęli śmy myśleć juŜ o świecie ziemi 22 kwietnia. Dnia 20.04, dwa 
dni wcześniej w piątek około godz. 15.30 wyruszyliśmy na obchód po miejscowości ,aby ocenić stan czystości 
naszego Drzenina.  Następnie po krótkim sprzątaniu , spotkaliśmy się przed sklepem aby zachęcić mieszkańców 
do wypełnienia ankiety na temat ochrony środowiska i sytuacji naszej miejscowości pod kątem czystości. KaŜdy 
kto pozytywnie odpowiedział na 7 pytań otrzymał nagrodę przepięknego kwiatka – BRATKA. Kwiaty wcześniej 
zakupiła pani sołtys za pieniądze z puli mini sołtysa oraz 20 zł przekazałam na ten cel ze sprzedaŜy palemek. 
Następnie przyszliśmy do świetlicy na słodki poczęstunek i konkursy na temat Dnia Ziemi. Organizator akcji 
Świetlica Wiejska w Drzeninie. Miesiąc kwiecień był bardzo pracowity i długi. Wszyscy z niecierpliwością 
oczekujemy długiego weekendu majowego, aby odpocząć. 
 
MAJ 2012 
Pierwszy tydzień maja był słoneczny i pogodny. Część pojechała do Gryfina na dni miasta, a niektórzy zostali na 
wsi, aby odpoczywać, grillować. W piątek 4 maja rozpoczęła się akcja remontu świetlicy z zewnątrz. Elewację, 
część ogrodzenia pomalował charytatywnie Pan mieszkający obok świetlicy pan Ryszard. Pozostałe prace 
związane z naprawą ogrodzenia tj. spawanie i wymiana siatki w okienkach ogrodzenia, malowanie ogrodzenia 
wykonał pan Tomasz Gielnik  przy pomocy sąsiada świetlicy pana Ryszarda. Naprawy panowie zobowiązali się 
dokonać bez pobierania opłaty (charytatywnie).  
W okolicach 10 maja rozpoczęłyśmy próby na Dzień Matki. Przedstawienie, satyryczne wierszyki oraz piosenki 
to program artystyczny na dzień Matki i Ojca w naszej świetlicy.  To nie całe atrakcje na nasza imprezę. Pani 
Sołtys wysunęła propozycję aby zaprosić pana straŜaka z Komendy StraŜy PoŜarnej  z Gryfina, aby 
przeprowadził kurs pierwszej pomocy. Z powodu wynajęcia świetlicy nasze przedstawienie musieliśmy 
przełoŜyć na  30 maja  na godz. 16.30. Przybyło kilka mam oraz jeden tatuś. Dzieci spisały się na medal. Po 
przedstawieniu odbył się słodki poczęstunek i przyjechał gość specjalny - straŜak Państwowej StraŜy PoŜarnej 
pan Mirosław Podolak. Przedstawił nam i dzieciom wskazówki jak postępować w razie niebezpieczeństwa i 
zagroŜenia Ŝycia. Ponadto odpowiedział na bardzo waŜne pytania, które zadawały dzieci oraz rodzice. 
Myślę, Ŝe było to bardzo wartościowe spotkanie zarówno dla dzieci jak i rodziców. 
W połowie maja  zostałam zaproszona do Sobieradza na warsztaty wikliniarskie. Organizatorem był GDK, a całe 
warsztaty poprowadziła pani Danuta Świderek. Gościny uŜyczyli mieszkańcy gospodarstwa w Sobieradzu. Całe 
plecenie z wikliny nie wydaje się takie trudne, ale czasochłonne. Po wszystkim odbyło się ognisko. 
 
CZERWIEC 2012 
Dnia 1 czerwca przypada Dzień Dziecka . My ze swojej strony jako opiekunowie dzieci zaprosiłyśmy chętnych 
na piknik z pieczeniem kiełbasek, które zakupiło TPD. Zebraliśmy się na boisku w piątek 1 czerwca o 
godz.13.00 . Pogoda dopisywała więc bawiliśmy się wesoło. Pozostałe dni spędziliśmy pracowicie na 
przygotowywaniu dzieci do poprawek i sprawdzianów w szkole. Na początku lata 23.06 o godz.17.00 Dzień 
Dziecka organizuje równieŜ pani sołtys wraz z radą sołecką . Atrakcją będą zaproszeni rycerze z zakonu 
rycerskiego, którzy zabawią  dzieci konkursami, atrakcją będą konie, członkowie zespołu zakonu rycerskiego. 
Nasi goście przedstawią nam historię zakonu KrzyŜaków, pokaŜą polowania, opowiedzą o całej historii swojego 
pochodzenia. Zaprezentują nam przy pomocy koni jak kiedyś odbywały się polowania, i jak odbywało się 
wszystko w  Ŝyciu codziennym. Cała impreza zakończyła się zabawą przy orkiestrze. Organizator sołtys wsi, 
rada sołecka. Pomoc techniczna świetlica wiejska wraz z dziećmi.  
Początek wakacji 29.06.2012 , gdy pogoda dopisze pójdziemy na piknik kiełbasowy i będziemy wesoło bawić 
się na boisku. Jeśli nie to na pewno zrobimy grilla przy świetlicy. Musimy uczcić początek wakacji. 
 
LIPIEC 2012 
Początek miesiąca był bardzo słoneczny więc większość czasu spędzaliśmy na boisku wiejskim grając w 
siatkówkę lub piłkę noŜną. Poza tym wędrowaliśmy w poszukiwaniu róŜnego rodzaju kwiatów, ziół potrzebnych 
na DoŜynki 2012 , które odbyły sie w tym roku właśnie w Drzeninie. W pierwszym tygodniu lipca pojechaliśmy 
z grupą dzieci do kina do Gryfina na premierę bajki „Epoka lodowcowa” 3D. Bajka podobała sie bardzo, a 
pozostały czas poświęciliśmy na spacery po Gryfinie. 
Pierwszy tydzień po urlopie zaczęłam wraz z pomocą rodziny zbierać zboŜe do wieńca doŜynkowego.  



 
SIERPIEŃ 2012 
W tym miesiącu całe swoje siły skupiłam wraz z niektórymi mieszkankami Drzenina  na pleceniu wieńca 
doŜynkowego, na przygotowywaniu ozdób niezbędnych do stroju miejscowości i sceny doŜynkowej. Przy 
pomocy niektórych mieszkańców miejscowości  przygotowywałam właśnie wieniec, loterię, oraz inne dekoracje 
niezbędne na doŜynki. Bardzo przykro stwierdzić ale w naszej miejscowości ludzie bardzo biernie pomagali w 
przygotowaniach jednak moŜna by było na palcach wyliczyć tych którzy pomagali chętnie..Minęły doŜynki 
wszystko się udało, a nawet nasz wieniec zajął 3 miejsce w konkursie wieńców. Czas wrócić do zajęć wewnątrz 
świetlicy. Dzieci przez cały czas bardzo tęskniły za zajęciami w świetlicy, a podczas przygotowań do doŜynek 
nie miałam za bardzo czasu aby im poświęcić oraz moŜliwości do prowadzenia zajęć z powodu magazynowania 
róŜnych potrzebnych do doŜynek przedmiotów np. wieniec itp 
 
WRZESIEŃ 2012 
Szkoła. 3.09.2012 dzieci w strojach galowych wyruszyły do szkół jedni do tych samych a inni po raz pierwszy  
ruszyli do duŜych miast. 
Pierwszą powaŜną datą po wakacjach jest Dzień Chłopaka, 30 września. Tego dnia dziewczyny przygotują dla 
chłopców konkursy a my przygotujemy ognisko z pieczonym ziemniakiem. Więc dnia 1 października około 
13.00 wraz z panią Martą z TPD oraz dziewczynami przygotowujemy dla chłopców miłą niespodziankę. 
Organizujemy ognisko z pieczonym ziemniakiem oraz mnóstwo konkursów. Przygotowaniem zajęłam się wraz z 
dziewczynami , mam nadzieję Ŝe pogoda dopisze i będziemy bawić się wspaniale. Wszyscy chętni do miłej 
zabawy zaproszeni są na naszym świetlicowym facebooku, który załoŜyła nam pani sołtys a moim i zadaniem 
pani Sylwii jest bezpośrednie informowanie o tym co dzieje sie w miejscowości oraz na świetlicy. MoŜecie się 
zdziwić ale częściej ludzie przesiadują na necie niŜ chodzą na spacery i przy okazji czytają ogłoszenia wiejskie. 
Mamy nadzieję, Ŝe w ten sposób informacje dotrą szybciej i będzie dalszy ich przekaz. Niestety z powodu 
bardzo brzydkiej pogody ognisko się nie odbyło, lecz wesoła zabawa nie ominęła chłopców w świetlicy. Były 
konkursy, słodki poczęstunek i zabawa przy muzyce. 
 
PAŹDZIERNIK 2012 
Miesiąc ten kojarzy się przede wszystkim z Dniem Nauczyciela oraz Halloween. W Dniu Nauczyciela dzieci 
obejrzały film o tematyce związanej ze szkołą, odbyła się równieŜ krótka pogadanka na ten temat.  
Dnia 23 października odbył się w naszej świetlicy Dzień Seniora. Świetlica zamieniła się w małą restaurację. 
Pomysłodawca, czyli Pani sołtys zakupiła produkty, z których dziewczyny z rady sołeckiej oraz ja i pani Sylwia 
przygotowaliśmy przepyszne dania. Przyszło kilka seniorek z naszej miejscowości. Był wspaniały nastrój przy 
świecach i miła muzyka. Był to dobry czas do pogawędki. Wszyscy byli zachwyceni i zadowoleni. 
Pod koniec miesiąca, 31.10 odbyło się Halloween. Świetlica zamieniła się w straszny dwór. Wraz z panią Martą 
zorganizowałyśmy pogadankę na temat tego święta. Dzieci pod wieczór wybrały się na przechadzkę po 
miejscowości pod hasłem: cukierek albo psikus. Przed świetlicą paliła się wielka dynia na znak obrzędów tego 
święta. 
 
LISTOPAD 2012 
Dnia 1 listopada jak co roku wszyscy udają się na groby bliskich. My z dziećmi wcześniej refleksyjnie 
omawialiśmy na zajęciach swoje odczucia na temat Święta Zmarłych.  
Dzień Niepodległości 11 listopada. Ten dzień skłania nas równieŜ do refleksji, jest to data o której warto mówić. 
Dzieci wiedzą , Ŝe ten dzień powinien kaŜdy zapamiętać. Na lekcjach historii omawiają go wszyscy. My na 
świetlicy obejrzeliśmy film historyczny, dzieci zrobiły ciekawy materiał na gazetce. 
Nasze Andrzejki jak co rok odbywają się w miłej atmosferze. Były wesołe i ciekawe konkursy, słodki 
poczęstunek, dyskoteka. Miłe zabawy w grupach tego dnia były dla kaŜdego uczestnika ciekawe i wesołe. 
Konkursy, wróŜby powodowały ,Ŝe niektóre dzieci tak mocno uwierzyły ,Ŝe do tej pory czekają na ich 
spełnienie. 
 
GRUDZIEŃ 2012 
W grudniu na pierwszym miejscu oczywiście są dwie daty. Mikołajki oraz Wigilia. 6 grudnia do świetlicy 
symbolicznie przywędrował Mikołaj. Dzieci dostały po drobnym słodkim upominku. Cały czas oprócz szkoły i 
odrabianiu lekcji przed zakończeniem semestru dominują święta BoŜego Narodzenia. Świetlica ustrojona 
ślicznie, ozdoby wykonane czekamy na pierwszą gwiazdkę. 20 grudnia 2012 o godzinie 15.30 wraz z placówką 
TPD i p. Marta Niewiem oraz dziećmi wspólnie organizujemy Wigilię świetlicową. Wszystkie chętne dzieci 
biorą udział w losowaniu prezentów do 15 zł oraz przynoszą drobną potrawę. Stół pięknie ustrojony , choinka 
ubrana nastrój świąteczny jest. Udało się wspólne kolędowanie i biesiadowanie przy stole wigilijnym. Wigilia to 
takie święto Ŝe wszyscy się godzą i wspólnie kolędują. Następnego dnia w piątek, 21 grudnia zawitał do naszej 
miejscowości prawdziwy Mikołaj. Najpierw z śnieŜynkami i panią sołtys  odwiedził osoby samotne w naszej 
miejscowości a potem odwiedził dzieci na świetlicy, były konkursy dla najmłodszych oraz słodki poczęstunek.  



Sylwester w świetlicy- pani Kasia z Rady sołeckiej wynajmuje świetlicę i razem z dziećmi oraz starszymi 
zamierzamy sie doskonale bawić i w miłym nastroju powitać rok 2013. 
 
Rok 2012 był pełen niespodzianek i cięŜkich chwil zwłaszcza przed doŜynkami, które organizowane były w 
naszej miejscowości. Jednak udało się , smutnym akcentem na koniec roku jest fakt Ŝe Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieciom wycofuje się z naszej miejscowości, dzieci bardzo rozpaczają , szkoda bo takie zajęcia prowadzone 
przez doskonałą osobę jaką jest Pani Marta Niewiem z TPD są bardzo potrzebne. Gdyby moŜna było coś w tej 
sprawie zrobić.... 
 
Sporządziła: Marlena Gwiazda 
 
 

Świetlica Wiejska w Krajniku 
Styczeń: 
Jasełka - przedstawienie Jasełek przez dzieci oraz wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek; 
Bal karnawałowy - zabawa zorganizowana dla dzieci, wspólny poczęstunek, konkursy, wybory króla i królowej 
balu, Mikołaj oraz paczki dla dzieci. 
 
Marzec: 
Dzień Kobiet - spotkanie zorganizowane dla pań przy wspólnym poczęstunku. 
Powitanie wiosny - topienie marzanny oraz ognisko dla dzieci i dorosłych. 
 
Maj: 
Festyn po Góralsku - festyn integracyjny o charakterze góralskim, konkurencje góralskie, występy zespołów, 
zabawa taneczna oraz wiele atrakcji dla dzieci. 
Wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej dla mieszkańców wsi. 
 
Czerwiec: 
Dzień Dziecka - wspólna impreza dla dzieci z Wełtynia, Bartkowa, Krzypnicy i Krajnika zorganizowana w 
Wełtyniu. 
Udział druŜyny w II Amatorskim Turnieju Piłki NoŜnej w Krzypnicy, zajęcie I miejsca. 
 
Sierpień: 
Dzień Sportu - rozgrywki sportowe dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych, konkurencje sportowe, mecz w 
koszykówkę, siatkówkę, mecz przyjaźni w piłkę noŜną. Na zakończenie imprezy ognisko dla wszystkich 
zawodników. 
Udział w konkursie na najładniejszy wieniec doŜynkowy w Drzeninie. Stoisko z ciastem na kiermaszu. 
Udział w Turnieju Wsi w Chwarstnicy, zajęcie II miejsca. 
 
Październik: 
Dzień Seniora - impreza zorganizowana dla seniorów, wspólne tańce śpiewy przy melodii skrzypiec i 
akordeonu. 
 
Listopad: 
Andrzejki - wróŜby andrzejkowe dla dzieci (lanie wosku, odczytywanie przyszłości) zabawy integracyjne. 
 
Grudzień: 
Mikołajki - wyjazd zorganizowany dla dzieci do bawialni "Fantazja" w Gryfinie. 
Sylwester - wieczór przy ognisku zorganizowany dla wszystkich mieszkańców wsi. 
 
Sporządziła: Wioletta Jazdowska 
 
 

Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
Świetlica otwarta jest od poniedziałku do piątku w od 13.00 do 19.00. W czasie ferii i wakacji od 12.00 do 
18.00. Prowadzone zajęcia: plastyczne, manualne i rekreacyjno-sportowe (wszystko w zaleŜności od ilości i 
wieku będących na świetlicy dzieci). 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, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, Dzień Seniora, Andrzejki, 
Wigilia. Odbywają się dyskoteki dla dzieci i młodzieŜy. Organizowane są teŜ wyjazdy integracyjne. W tym roku 
dzieci z rodzicami były w Najderówce, a starsi mieszkańcy w Przelewicach. Braliśmy czynny udział w 



Truskawkowym Szaleństwie w Wełtyniu połączonym z Dniem Dziecka dla pięciu miejscowości. 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, Gotowanie na polanie w Sobieradzu, Festiwal Sztuki Ludowej i Turniej Piłki Siatkowej w 
Bartkowie. Co roku czynnie bierzemy udział w DoŜynkach, pleciemy wieniec i wystawiamy się z pierogami. 
Corocznie pomagamy równieŜ przy organizacji Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i PodróŜy Włóczykij. 
 
Sporządziła: Barbara Kłonowska 
 

 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfi ńskim  
Świetlica Wiejska w Mielenku jest miejscem otwartym dla wszystkich. Średnia ilość uczestników do 20 osób. 
Czynna w ramach poczekalni dla dzieci w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku od 7-8, oraz 
poniedziałek – wtorek, czwartek – sobota, w godzinach 16 – 21, celem spędzania wolnego czasu przez dzieci, 
młodzieŜ i dorosłych. Organizujemy wolny czas dzieciom i młodzieŜy według własnych zainteresowań moŜna 
spędzać czas w towarzystwie swoich rówieśników. Stwarza to warunki  do rozwijania zdolności jak i 
umiejętności kaŜdego dziecka do zajęć cichych, indywidualnych ruchowych i głośnych. W świetlicy mieści się 
biblioteka z której moŜna wypoŜyczać ksiąŜki oraz przeczytać róŜne czasopisma. Na stolikach gromadzone są 
róŜne przybory do rysowania, malowania moŜna więc wykonać ulubioną pracę, pograć w gry zręcznościowe i 
konstrukcyjne, posłuchać muzyki, potańczyć. W świetlicy moŜna korzystać z internetu. Dzieci i młodzieŜ grają 
w róŜne gry np. pin-pong, karty, gry komputerowe, piłkarzyki oraz gry planszowe, oglądają filmy, bajki na 
DVD, a takŜe słuchają muzyki. Dzieci chętnie rysują, malują, robią róŜnego rodzaju ozdoby z bibuły czy 
kolorowego papieru. Ja jako instruktor wychowawca podczas zajęć dyskretnie kieruję, niezdecydowanym 
doradzam, podsuwam pomysły i zachęcam do działania. Świetlica tego typu pozwala ujawnić zainteresowania 
dzieci jak i młodzieŜy i stwarza warunki zdolności kaŜdego uczestnika. W świetlicy orgaznizowane są róŜnego 
rodzaju spotkania okolicznościowe. 

W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka odbywa się impreza z poczęstunkiem. Podczas ferii zimowych w 
świetlicy odbywały się następujące wydarzenia: bal karnawałowy, zajęcia plastyczne podczas których uczestnicy 
przygotowywali maski karnawałowe oraz wykonywali dekorację świetlicy. Odbyły się równieŜ rozgrywki gier 
planszowych , zajęcia komputerowe, np. mistrz szybkiego pisania na komputerze, wieczory filmowe, turniej 
tenisa stołowego oraz gry w piłkarzyki. Podczas Walentynek  odbyła się dyskoteka oraz konkurs na 
najpiękniejsze serce. W Dzień Wiosny – dzieci przygotowywały gazetkę ścienną o tematyce wiosennej, odbyły 
się rozgrywki gier planszowych, edukacyjnych oraz projekcja filmu animowanego. 

W kwietniu dzieci przygotowywały wielkanocną gazetkę ścienną. Wykonywały pisanki w róŜnych technikach 
oraz kartki wielkanocne. Z okazji Dnia Ziemi (22 kwietnia) segregowaliśmy odpady i dbamy o czystość 
otoczenia – spacer po placu zabaw, którego celem będzie oczyszczenie terenu. W maju odbył się turniej 
warcabowy, chętne dzieci wykonywały  laurki z okazji Dnia Matki. 2 czerwca odbyła się impreza z 
poczęstunkiem z okazji Dina Dziecka i sportu. 1 lipca na rozpoczęcie wakacji odbyła się zabawa taneczna z 
poczęstunkiem. W czasie wakacji organizowane były zabawy, konkursy  oraz turniej gry w ping-ponga i 
warcaby. Dla najmłodszych dzieci prowadzone były gry i zabawy na świeŜym powietrzu. Na zakończenie 
wakacji odbyła się impreza dla dzieci i młodzieŜy. 30 listopada odbył się wieczór Andrzejkowy z wróŜbami 
horoskopami i czarami, natomiast 8 grudnia zabawa Mikołajkowa z poczęstunkiem. Mikołaj rozdał paczki, 
dzieci były bardzo zadowolone. Przed zbliŜającymi się świętami dzieci będą robiły kartki świąteczne i ozdoby 
choinkowe 

Sporządziła: Maria Mościcka 

 
Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie 
Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie w 2012 r. otwarta była według obowiązującego harmonogramu od 
godz.13.00 do 19.00.W świetlicy moŜna otrzymać pomoc przy odrabianiu prac domowych, grać w gry 
planszowe odbywają sie równieŜ zajęcia ruchowe, plastyczne oraz spacery po świeŜym powietrzu. Od dwóch lat 
w świetlicy działa równieŜ mała biblioteczka, z której uczestnicy chętnie wypoŜyczają ksiąŜki. Ze świetlicy 
korzystają głównie dzieci i młodzieŜ, ale takŜe i dorośli. W codziennych zajęciach bierze udział od 10 do 20 



uczestników. Jak co roku organizowane są zabawy oraz wyjazdy okolicznościowe dla mieszkańców naszej wsi. 
Na co dzień wieczorami świetlica udostępniana jest nieodpłatnie młodzieŜy z Nowego Czarnowa. Świetlica 
równieŜ bierze udział w akcjach: nakrętki dla Patryka oraz zbieranie zuŜytych baterii. 
 
Opis najwaŜniejszych imprez z 2012r : 
07.01.2012 r. Pierwszą imprezą, która odbyła się w świetlicy była zabawa choinkowa dla dzieci od 1 do 5 lat pod 
nazwą „Od niemowlaka do przedszkolaka”. Była to wymarzona impreza dla tak małych dzieciaczków. Na ten 
jeden wyjątkowy dzień świetlica zmieniła się w bawialnię. Główna atrakcja był dmuchany zamek z kulkami, do 
którego cięŜko było się dostać, poniewaŜ dzieci nie chciały wychodzić z kąpieli kulkowej. Maluszki równieŜ 
budowały zamki z klocków oraz bujały się na koniku na biegunach. To tylko nieliczne z atrakcji 
przygotowanych dla grupy najmłodszych. Pod koniec zabawy nasze maluszki odwiedził długo oczekiwany 
Mikołaj, który kaŜde dziecko obdarował świąteczną paczuszką. 
Od 16.01 do 03.02.12 r. odbywały się ferie zimowe, które nawiązywały do Euro 2012 i odbywały się pod nazwą 
,,Kulturalne Mistrzostwa”. Począwszy od pierwszego dnia ferii dzieci wraz z instruktorem przygotowywały salę, 
sprzątały plac wokół świetlicy .Odbyły się równieŜ wspomnienia piłkarskie z 2011 roku naszej reprezentacji, z 
wiadomości uzyskanych ze wspomnień uczestnicy wzięli udział w konkursie „Wiedza o piłce noŜnej”. 
Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni gadŜetami nawiązującymi do sportu. KaŜdego dnia dzieci miały inne 
zajęcia, w których licznie brały udział. Przygotowując się do dopingu naszej druŜyny biało-czerwonych w 
rozgrywkach ,wykonywaliśmy stroje ,flagi ,szaliki ,czapki ,pompony itp. Odbyły się takŜe zajęcia na świeŜym 
powietrzu, na które dzieci czekały z niecierpliwością, poniewaŜ udaliśmy się do lasu oznaczać trasę na kolejny 
konkurs „Bieg po zdrowie”. W biegu udział wzięła spora liczba uczestników ,były to dzieci do lat 14. Po tak 
cięŜkim wysiłku udaliśmy się do świetlicy, gdzie wszyscy uczestnicy mogli ostudzić emocje i ogrzać zmarznięte 
ciała przy ciepłej herbatce i słodkim poczęstunku .Odbyła się równieŜ pogadanka z panią z nadleśnictwa na 
temat Ŝycia Ŝab. W konkursach moŜna było wygrać upominek związany z przyrodą .Dzieci przywitały się z duŜą 
gadającą Ŝabą kaŜdy chciał mieć u boku gościa zrobioną fotografię na pamiątkę .Pomiędzy konkursami i 
zajęciami odbywały się próby na przedstawienie z okazji dnia Babci i Dziadka .Na zakończenie ferii przy 
wspólnym stole i miłej atmosferze przygotowywaliśmy kolorowe i fantazyjne maski na zbliŜający się bal 
karnawałowy. 
19.01.2012 r. dzieci z Nowego Czarnowa oraz sąsiedniej wsi Krzypnica bawiły się wspólnie na ,,Balu 
karnawałowym'' zorganizowanym w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy . W przygotowaniach do tak licznej 
imprezy zaangaŜowali się rodzice oraz instruktorzy obu wsi ,rodzice upiekli pyszne ciasta i ciasteczka . 
Instruktorzy przygotowali wiele fantastycznych konkursów oraz zabawy integrujące dzieci obu wsi .Fantazyjnie 
poprzebierane dzieci przystąpiły do konkursu na najładniejszy strój karnawałowy oraz na króla i królowa balu . 
20.01.2012 r. ,,Jak co roku w styczniu” była to nazwa święta naszych wioskowych seniorów z okazji dnia Babci 
i Dziadka .Na przyjęcie dzieci własnoręcznie z niewielką pomocą instruktora upiekły przepiękne i słodziutkie 
babeczki .Dla naszych gości przygotowaliśmy równieŜ przedstawienie ,,Dla Babuni i Dziadziunia”. Po 
przedstawieniu wszyscy przy jednym stole w miłej atmosferze rozmawialiśmy oraz częstowaliśmy 
smakołykami. 
14.02.2012 r. Walentynkowa dyskoteka dla zakochanych przyciągnęła do świetlicy doŜo dzieci i młodzieŜy . 
Dyskoteka została podzielona na dwie grupy wiekowe. Najpierw bawiła się młodsza grupa dzieci do lat 14 ,brały 
one udział w konkursach tańca mogły równieŜ poznać imię swojej przyszłej miłości .Po zakończeniu dyskoteki 
dla dzieci zaczęła bawić się młodzieŜ która własnymi siłami przygotowała poczęstunek oraz przystrajali sale . 
Bawili się wspólnie przy muzyce dyskotekowej . 
08.03.2012 r. W coroczne przygotowywania do Dnia Kobiet w świetlicy zaangaŜowała się młodzieŜ z naszej 
wsi, pomogli oni przygotować sałatki , koreczki oraz przystroić sale i nakryć do stołu .Wszystkie Panie dostały 
malutki upominek z okazji swojego święta .Nasze kobietki mogły się oderwać od szarej codzienności rozerwać 
się w tańcu i przy konkurencjach malowania z zawiązanymi oczami ,pokazywaniu czynności z Ŝycia 
codziennego .DuŜą niespodzianką dla naszych mieszkanek okazał się pokaz slajdów ze śmiesznymi opisami z 
poprzednich lat . 
21.03.2012 r. Akcja wiosenne: przebudzenie w Nowym Czarnowie 
Pierwszy dzień wiosny mieszkańcy naszej wis przywitali przy muzyce i ognisku ,starsi młodzieŜ oraz dzieci 
porządkowali plac zabaw przy świetlicy. w trakcie porządków przegnaliśmy zimę i przywitaliśmy wiosnę ,nowa 
tradycją wsi stało się palenie na stosie marzanny uprzednio przygotowanej wspólnie z dziećmi .KaŜdy z 
uczestników znalazł zajęcie odpowiednie dla jego sił i wieku .Cała akcja zakończyła się przy ognisku i 
poczęstunku pieczonym ziemniakiem . 
01.06.2012 r. ,Dzień Dziecka został podzielony na trzy części przyjęcie dla dzieci na co dzień uczęszczających 
do świetlicy ,zabawę w bawialni Fantazja w Gryfinie dla dzieci do lat pięciu oraz wyjazd do zoo do Poznania 
organizowany przez sołtysa i radę sołecką . Przyjęcie odbyło się w dzień dziecka 01.06 w świetlicy .Imprezie 
towarzyszyło mnóstwo atrakcji :konkurs na prace plastyczne pt. ,,Mój wymarzony dzień dziecka” zabawa w 
stary niedźwiedź, budujemy mosty , wędrujący kubeczek ,taniec hip hop i wiele innych .Przyjęcie zakończyło się 
zabawą przy muzyce oraz poczęstunkiem dla wszystkich dzieci . 



Zabawa w Fantazji w Gryfinie odbyła się 03.06.12 r. Młodsza grupa szkrabów do lat 5 bawiła się w 
fantastycznej scenerii gdzie nie zabrakło malowania twarzy ,tarzania się w kolorowych kulkach, zjeŜdŜania na 
ślizgawkach oraz jazdy dziecięcymi samochodzikami .Wyjazd do zoo odbył się w późniejszym terminie . 
Wakacje w tym roku przebiegały pod nazwą ,,Wakacyjne wrzenie" na cały okres wakacji został ustalony plan 
zajęć i wyjazdów dla dzieci i młodzieŜy .W pierwszym miesiącu wakacji odbywały się zajęcia plastyczne na 
których dzieci wykonywały przeróŜne stroiki, ozdoby z masy solnej ,wyklejanki, wydzieranki itd. Większą część 
rękodzieł moŜna było zobaczyć na Festynie Letnim dnia 04.08.12r .Odbyło się takŜe ognisko na którym nie 
zabrakło konkursów i zabaw na świeŜym powietrzu .Pewnego pięknego dnia wybraliśmy się do pobliskiego lasu 
na grzybobranie które zakończyło się owocnymi zbiorami .Był teŜ wypad z młodzieŜą nad jeziorko w Steklnie 
młodzieŜ bawiła się fantastycznie grali w siatkę oraz piłkę wodną przy tym opalając się i łapiąc ostatnie 
promienie słońca .Pierwszy miesiąc zakończyliśmy projekcją bajki dla dzieci pt. „Na fali”. W drugim miesiącu 
pierwszy odbył się ,,Festyn Letni "na którym dzieci młodzieŜ jak i zarówno dorośli mieli mnóstwo atrakcji ,dla 
dzieci zorganizowane zostały 2 godziny konkursów i zabaw z nagrodami .Dla dorosłych i młodzieŜy równieŜ był 
konkurs wspinaczkowy , loteria fantowa oraz stoiska z przepysznym swojskim jedzonkiem. Zabawa przy 
muzyce trwała do białego rana .Najmłodsi mieszkańcy naszej wsi stanęli równieŜ do konkursu na miss i mistera 
Nowego Czarnowa 2012 .W prawdzie frekwencja była niewielka to siedmioro śmiałków zdecydowali się 
zaprezentować siebie i swoje stroje i umiejętności . Częścią konkursu były takŜe występy artystyczne śpiewali , 
recytowali i tańczyli oryginalne układy taneczne w rytmie najnowszych hitów dyskotekowych .W konkursie nie 
było przegranych kaŜdy uczestnik zachwycił jury wdziękiem ,odwagą i swoimi umiejętnościami . Choć 
uczestników było niewiele zabawa okazała się wspaniałą formą rozrywki .Na koniec wakacji młodzieŜ miała 
zorganizowany wieczór na poŜegnanie wakacji przy grillu. Konkurs z ortografii okazał się świetną zabawą , 
pisali oni dyktando które zostało wymyślone z myślą o nich samych i o ich zachowaniu w czasie wakacji  
01.09.12 r.  Nasza świetlica wzięła udział w konkursie na potrawę regionalną zorganizowany w Bartkowie na 
Festiwalu Twórczości Ludowej .Przygotowaliśmy przepyszne danie które zajęło 3 miejsce, a mianowicie był to 
królik w borowikach. 
06.10.12 r. Dzień Seniora w tym roku jak i w zeszłym organizowaliśmy w ogrodzie dendrologicznym w Glinnej. 
Mieszkańcy naszej wsi są bardzo zadowoleni z wyjazdu do Kina Gryf na film. Po seansie dotarli do Glinnej 
gdzie czekała na nich niespodzianka zwiedzanie ogrodu ,wszyscy z miłą chęcią oglądali uroki jesieni ,robili 
mnóstwo zdjęć w fantastycznej scenerii ogrodu .Po powrocie z ogrodu na seniorów czekał obiad oraz kolejna 
niespodzianka, przy herbatce i cieple kominka mieli zaszczyt wysłuchać Kapeli Ludowej Gardnianki, która 
porwała większość do tańca i zabawy do późnych godzin . 
Okazją, aby dowiedzieć się co nas czeka w przyszłości było spotkanie Andrzejkowe zorganizowane 30.11.12 r. 
w świetlicy. Prawdziwa zabawa andrzejkowa musi być pełna wróŜb ,najwaŜniejsze z nich to lanie wosku przez 
klucz, zabawy sercowe, wyścig butów. Dzięki tym tradycyjnym elementom andrzejkowym dzieci mogły 
pobawić się w poznawanie swojej przyszłości co dostarczyło obecnym wielu przeŜyć i emocji . Spotkanie było 
równieŜ okazją do rozbudzenia u dzieci zainteresowania oraz chęci poznania polskiej tradycji. 
06.12.12 r. Był to dzień pełen wraŜeń i emocji dla wszystkich dzieci które z opiekunami pojechały na wycieczkę 
do Szczecina gdzie zaskoczone dzieciaczki miały przygotowaną świetną zabawę mikołajkową .Spektakle , 
pokazy taneczne ,konkursy oraz wiele innych atrakcji .Zabawa zakończyła się dyskoteką oraz rozdawaniem 
paczek świątecznych. 
 
Sporządziła: Monika Lalik 
 
 

Świetlica  Wiejska w Sobieradzu 
Styczeń: 
09.01: Spotkanie z kolędom brali udział mieszkańcy gminy Gryfino i nie tylko kapele Gardna i Wełtynia. 
24 01: Dzień Babci i Dziadka Kapela z Wełtynia i przedstawienie dzieci i młodzieŜy z świetlicy poczęstunek 
przygotowany we własnym zakresie. 
 
Luty: 
Walentynki i zabawa karnawałowa. 
 
Marzec: 
powitanie wiosny, sprzątanie wokół jeziora ognisko, wspólnie z OSP Sobieradz 
 
Kwiecień: 
poszukiwanie wielkanocnego zajączka: dla najmłodszych mieszkańców spotkanie na boisku sportowym, dzieci z 
koszyczkami szukały łakoci pochowanych w krzakach, w trawie i w róŜnych miejscach: kto najwięcej znalazł, 
ten dostał w nagrodę pluszowego zająca.  
 



Czerwiec: 
Dzień Dziecka: wyjazd do Okunicy i nad jezioro Miedwie, piknik w skansenie dawno uŜywanych narzędzi pracy 
w rolnictwie i w gospodarstwie, ognisko nad jeziorem. 
 
Lipiec: 
14.07: druga edycja festynu Gotowanie na polanie. Siedem grup brało się za gotowani potrawy po warszawsku. 
Występy grupy dzieci ze Świetlicy Wiejskiej Zagroda z Daleszewa, Kamila Kokota,  Tadka Wasilewskiego, 
kapeli podwórkowej z Pyrzyc Bez Zagrychy 
 
Sierpień: 
03.08-:udział w obchodach 800-lecia w Steklnie, Turnieju Wsi w Chwarstnicy, DoŜynkach Gminnych w 
Drzeninie. 
 
Wrzesień: 
30.09: Dzień Chłopaka 
20.09: Dzień Seniora 
30.09: Święto Ognistego Ziemniaka 
 
Listopad: 
obchody Święta Niepodległości; koncert pieśni patriotycznych, przedstawienie przygotowane przez dzieci ze 
świetlicy; gościnnie wystąpiła kapela z Wełtynia 
 
Grudzień: 
impreza mikołajkowa charytatywna na rzecz chorego Marcina Galińskiego; Pogotowie Teatralne ze Szczecina, 
Tadek Wasilewski 
 
Sporządziła: Danuta Świderek 
 
 
 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
Świetlica pracuje po poniedziałku do piątku od 10.00 do18.00 oraz w co drugą sobotę. Codziennie odbywają się 
zajęcia o róŜnym charakterze. Dzieci mają do dyspozycji gry, puzzle, materiały plastyczne. Mogą korzystać z 
kilku kącików tematycznych, w których tworzą swój własny świat, to nam dorosłym pozwala na wnikliwą 
obserwację. Kąciki tematyczne to kopalnia wiedzy dla instruktorów. Dzieci bawią się „w dom”, „w szkołę” czy 
„w biuro”- zachowują się swobodnie i dokładnie przenoszą swoje emocje, przeŜycia i potrzeby. W świetlicy 
funkcjonuje teŜ kącik wiedzy. Dzieci w czasie wspólnej zabawy korzystają z słowników, leksykonów oraz map. 
Posiadamy trzy duŜe wiszące fizyczne mapy świata, europy oraz Polski. Głównie chodzi o to by odciągnąć 
dzieci od komputerów oraz pokazać im cudowne źródło wiedzy w postaci ksiąŜek oraz map. Uczą się bawić i 
bawią się ucząc i do tego sprawia im to ogromną frajdę. W ciągu całego roku organizujemy na terenie świetlicy 
róŜne imprezy dla dzieci i dorosłych. Pierwsze, jedno z większych przedsięwzięć w ciągu roku organizowane w 
świetlicy to dwutygodniowe półkolonie zimowe. Potrzebne do ich organizacji pieniądze pozyskujemy z Działu 
Antyalkoholowego OPS w Gryfinie. W półkoloniach tych uczestniczą dzieci z rodzin niewydolnych finansowo, 
patologicznych oraz niepełnych. Dla tych dzieci kwalifikowanych przez pedagoga szkolnego w Gardnie są one 
bezpłatne. Pozostałe dzieci mogą korzystać z półkolonii odpłatnie. W ciągu dwóch tygodni dzieci z okolicznych 
wsi odwoŜone są do świetlicy w Wełtyniu i w zaleŜności od dnia bawią się na miejscu, korzystają z zajęć w 
Centrum Wodnym Laguna, wyjeŜdŜają do kina , teatru lub muzeum. Uczą się tańca współczesnego z 
instruktorem Katarzyną Cieszyńską-Pawlak. Jeśli pozwoli na to pogoda organizowany jest kulig. Codziennie 
trzydzieścioro dzieci otrzymuje drugie śniadanie oraz podwieczorek przygotowany na miejscu. Po zajęciach 
wszystkie dzieci jadą na obiad do szkoły w Gardnie a następnie odwoŜone są do swoich miejsc zamieszkania. 
Kolejnie przedsięwzięcie to coroczna zabawa choinkowa. Odbywa się przewaŜnie w lutym. Paczki dla dzieci 
pochodzą z funduszu sołeckiego. Dzieci jest około 120. W czasie imprezy bawiły się przy muzyce, uczestniczyły 
w konkursach i zabawach oraz otrzymały słodkości przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. W 
marcu odbyła się kolejna impreza kalendarzowa Dzień Kobiet. Pojawiły się panie w róŜnym wieku. Była to 
okazja do wspomnień, wymiany doświadczeń Ŝyciowych, przepisów kulinarnych i cudownych babskich 
opowieści. Na stołach znalazły się specjały przygotowane przez same panie. No bo nie ma to jak się pochwalić 
swoją sztandarową, rewelacyjną potrawą. Czas umilała muzyka z płyt zespołu Ad Hoc, a śpiewom i tańcom nie 
było końca. Kolejna impreza z kalendarza to Dzień Matki, podniosły i uroczysty. Mamy odświętnie ubrane, 
wzruszone i dumne z pociech, które przygotowały mały program artystyczny i śliczne broszki z koralików dla 
kaŜdej z mam. Pod koniec maja odbyło się w świetlicy organizowane przez KRUS szkolenie dla dzieci. Jego 
tematem były wypadki dzieci w gospodarstwach rolnych. Pani prowadząca szkolenie umiejętnie wprowadzała 



trudny temat zachowania bezpieczeństwa w domu oraz na terenie gospodarstw przydomowych. Na podstawie 
konkretnych przykładów tłumaczyła jak zapobiegać wypadkom i jak ich unikać. Szybko wyszło na jaw jak 
często brak wyobraźni dorosłych prowadzi do wielu nieszczęść. Dzieci wykazały się duŜą wiedzą teoretyczno-
praktyczną jeśli chodzi o pierwszą pomoc i powiadomienie odpowiednich słuŜb ratowniczych. A był to wynik 
zajęć w szkole oraz naszych wewnętrznych szkoleń prowadzonych w świetlicy przez funkcjonariuszy StraŜy 
Miejskiej. Kolejna duŜa, powiedziałabym standardowa impreza organizowana przez świetlicę w Wełtyniu to 
Truskawkowe Szaleństwo. Mamy juŜ za sobą czwartą edycję tej imprezy. Cieszy się ona ogromnym 
zainteresowaniem ze strony dzieci oraz ich rodziców. W minionym roku impreza była szczególna poniewaŜ 
brały w niej udział nie tylko dzieci z Wełtynia ale równieŜ te mieszkające w Bartkowie, Wirowie, Krajniku i 
Krzypnicy. Truskawkowe Szaleństwo łączymy zawsze z obchodami Dnia Dziecka. Robiąc tak duŜą imprezę, dla 
tak wielu dzieci mogliśmy znacznie ograniczyć wydatki na poszczególne obchody Dnia Dziecka w/w wsiach, bo 
wszystko odbyło się w Wełtyniu. Zapewniliśmy dzieciom duŜo róŜnorodnych atrakcji. Były konkursy 
oczywiście z truskawkami, gry i zabawy sportowe przygotowane przez LZS-y. Dzieci mogły nieodpłatnie 
skorzystać z trampoliny, łowić ryby, szusować na nartach i chodzić na szczudłach. Podziwiały wspaniały Teatr 
Tańca Ego Vu, słuchały piosenek w wykonaniu grupy SB i dzieci z Krajnika. Nie zapomnieliśmy równieŜ o 
stronie edukacyjnej imprezy. Swoje miejsce na naszej imprezie znalazła ekipa Pogotowia Ratunkowego- 
wszyscy mogli wypróbować swoje siły w czasie udzielania pierwszej pomocy, bandaŜowania i unieruchamiania 
potencjalnych złamań i zwichnięć. Była równieŜ silna ekipa Państwowej StraŜy Granicznej wraz z psami 
tropiącymi. Tu przekazywana dzieciom wiedza dotyczyła obrony granic, przemytu- głównie narkotyków i 
oczywiście roli cudownych psiaków- ich umiejętności i sprytu. Dzieci były zachwycone. Wszyscy biorący udział 
w święcie truskawki mieli do dyspozycji słodki bufet, a w nim: lody napoje słodycze, cista no i oczywiście 
nieograniczoną ilość cudownych, czerwonych, dojrzałych, słodkich, soczystych truskawek podarowanych nam, 
jak co roku przez pana Jurzego Swojnóga - plantatora z pobliskiej Chwarstnicy. Część napojów i słodyczy 
zakupiona została z funduszu soleckiego Wełtynia. Ledwo przebrzmiały echa Truskawkowego Szaleństwa, a juŜ 
z pierwszym dniem wakacji w mury świetlicy wpasowała się kolejna trzydziestoosobowa grupa dzieci- 
uczestników dwutygodniowych półkolonii letnich. Powtórka z zimy tylko pora roku inna, lepsze, dająca inne 
moŜliwości. Zabawy i gry na świeŜym powietrzu, basen Laguna, nowości kinowe w systemie 3D, Muzeum 
Techniki, Planetarium, no i cudowny rejs kutrem rybackim na Wyspę Kozią. Dar dla dzieci od Pana Piotra 
Szachniewicza. Po całym dniu na słońcu, wymoczone w jeziorze dzieciaki wracały do domu pełne wraŜeń. I tak 
jak zimą uczestnicy półkolonii otrzymali drugie śniadanie, napoje i owoce na podwieczorek i podobnie obiady 
jadły w gościnnej stołówce szkoły w Gardnie. Minęło lato dzieci wróciły do szkół, a o swoje prawa upomnieli 
się seniorzy i jak co roku uroczyście obchodzili swoje święto. To juŜ tradycja w naszej świetlicy. RównieŜ i tym 
razem frekwencja była bardzo duŜa. Dopisali równieŜ zaproszeni goście. Zaśpiewała kapela Wełtynianka oraz w 
dwóch odsłonach pojawił się zespół Ad Hoc. Potrawy na stołach wspaniałe, atmosfera ciepła i domowa. 
Śpiewano i bawiono się wspólnie do późnych godzin nocnych. 
Ponadto świetlica ma swój wkład w organizację doŜynek kościelnych, obchodów 800-lecia Wełtynia, 
poŜegnania lata, odpustu i poświęcenia wieŜy kościelnej. Dodatkowo pracujemy w czasie Dni Gryfina oraz 
czynnie uczestniczymy w Turnieju Wsi w Chwarstnicy. I tak minął pracowity rok. Nie da się napisać o 
wszystkim co się wydarzyło przez ten czas ale mamy wraŜenie, Ŝe dzięki bardzo dobrej współpracy ze szkołą w 
Gardnie oraz dobrym bieŜącym kontaktom z rodzicami dzieci mamy moŜliwość szybkiego, sprawnego działania 
a największą nagrodą jest zadowolenie dzieci i ich bliskich.  
 
Sporządziła: Małgorzata Świtelska 
 

Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 
 
STYCZEŃ: 
- realizacja projektu europejskiego „PoŜyteczne ferie”. Czas trwania od 16.01. – 28.01.2012. Przeciętna ilość 
uczestników: 20 osób. Środki pozyskane z funduszu europejskiego przez Stowarzyszenie Brynki XXI. W czasie 
trwania projektu obchody Dnia Babci i Dziadka. Czas trwania imprezy  około 3 godzin. Ilość uczestników ok. 30 
osób. Występy dzieci przeplatane zabawami i konkursami a na koniec słodki poczęstunek. 
 
LUTY:  
- zabawa walentynkowa poprzedzona zabawami i wróŜbami. Ilość uczestników ok. 30 osób. Czas trwania ok.6 
godzin.   
 
MARZEC:  
- podejmowanie gości z Niemiec w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Brynki XXI. Ilość uczestników 25 
osób. Czas trwania imprezy 5 godzin. W programie krótkie zwiedzanie Starych Brynek, wspólne zabawy a na 
zakończenie poczęstunek sfinansowany z funduszy Stowarzyszenia Brynki XXI. 



 
KWIECI Ń: 
- przygotowanie palmy wielkanocnej oraz zorganizowanie kiermaszu wielkanocnego wspólnie z 
wychowawcami TPD. Zysk został przeznaczony na nagrody przedszkolaków, wyjazd dzieci na basen oraz półki 
w świetlicy. 
- dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy. Czas trwania ok. 5 godzin. Ilość uczestników ok. 30 osób. 
- Święto Ziemi – sprzątanie okolic świetlicy. Na zakończenie pieczenie kiełbasek. Ilość uczestników 8 osób. 
Poczęstunek sfinansowany przez instruktora świetlicy. 
 
MAJ:  
- Majówka. Zabawa – piknik połączona z poczęstunkiem (ciasto, kiełbaski). Ilość uczestników ponad 20 osób. 
Czas trwania 4 godziny.  
 
CZERWIEC:  
- festyn rodzinny połączony z Dniem Dziecka oraz Dniem Matki i Ojca. W programie występy dzieci, popisy 
wokalne, taneczne oraz wiersze. Dla dzieci zorganizowano słodki poczęstunek, loterię fantową oraz przejaŜdŜkę 
motocyklem i jeepem. Nie zabrakło równieŜ konkurencji sportowych i zręcznościowych, które nagradzane były 
nagrodami zakupionymi przez PUK Gryfino. W Festynie brał udział równieŜ LZS z blokiem sportowym. 
Imprezę rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono zabawa taneczna, która zakończyła się w późnych godzinach 
nocnych. W festynie brała udział społeczność Starych Brynek i okolic. Zespół muzyczny opłacony został z 
funduszu sołeckiego. 
- warsztaty z plecenia wikliny. Podczas warsztatów uczestniczki zdobyły podstawowe umiejętności w 
wyplataniu koszyków, wianków oraz innych dekoracji do kwiatów. Ilość uczestników 18 osób. Czas trwania 8 
godzin. Materiał i instruktarz zapewnił GDK. Poczęstunek podczas warsztatów zafundowała instruktor świetlicy. 
 
 
SIERPIEŃ: 
- festyn z okazji siódmej rocznicy otwarcia świetlicy. W programie loteria fantowa. Występ grupy Ad Hoc oraz 
zabawa przy zespole muzycznym do późnych godzin nocnych. W imprezie wzięło ok. 90 osób. Zespół opłacono 
z funduszu sołeckiego. 
 
WRZESIEŃ: 
- konkurs plastyczny „Zatrzymaj jesień”. Ilość uczestników 7 osób. Nagrodę ufundował GDK. 
- Święto Pieczonego Ziemniaka.  Czas trwania imprezy ok.5 godzin. Ilość uczestników ok. 40 osób. W 
programie pieczenie ziemniaków w ognisku oraz smaŜenie frytek i placków ziemniaczanych. Święto 
zorganizowano przy współpracy rodziców, TPD oraz sołtysa wsi. 
- zabaw dyskotekowa. Czas trwania 6 godzin. Ilość uczestników 30 osób. 
 
LISTOPAD:  
-  wróŜby i zabawy andrzejkowe.  
 
GRUDZIEŃ: 
- kiermasz przedświąteczny zorganizowanym przy współpracy wychowawców TPD oraz instruktora świetlicy: 
sprzedaŜ kartek świątecznych, okolicznościowych, bombek, stroików itp. Zysk uzyskany ze sprzedaŜy w całości 
przeznaczony zostanie na potrzeby świetlicy. 
- Mikołajki. Rozdanie prezentów przez Mikołaja. Otwarcie pracowni komputerowej. Wręczenie prezentu przez 
p. Magdalenę Nycz dla świetlicy w postaci drukarki. 
 - spotkanie wigilijne zorganizowane przez wychowawcę TPD i instruktora świetlicy. W programie 
przedstawienie jasełkowe oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. 
 
Przy świetlicy wiejskiej działa punkt biblioteczny, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy instruktora. Ponadto odbywają się zajęcia taneczne (odpłatne) w piątki od godziny 17:30 – 18:30. 
Świetlica Wiejska skupia ognisko przedszkolne działające od godziny 8:00 – 13:00 oraz środowiskowy ośrodek 
wychowawczy od 13:00 do 17:00 pod patronatem TPD. Ze świetlica współpracuje sołtys wsi oraz 
Stowarzyszenie XXI. 
Sprawozdanie dotyczy imprez dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 
 
Sporządziła: Wanda Kozłowska 
 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI KINA GRYF w 2012 roku 
 
 
Gryfińskie kino w 2012 r. wyświetliło 782  seansów. Łącznie w pokazach uczestniczyło 14.149 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). 
W marcu 2012r. po otrzymaniu przez Gryfiński Dom Kultury dofinansowania na cyfryzację kina z Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej nastąpiła modernizacja sprzętu kinotechnicznego. Dzięki cyfryzacji frekwencja w 
Kinie Gryf wzrosła trzykrotnie. 
W ciągu roku poza regularnymi pokazami filmowymi odbywały się takŜe przeglądy filmowe m.in. Sputnik nad 
Polską – przegląd filmów rosyjskich, Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. W 2012 
r. odbyły się równieŜ dwie edycje Gryfińskiego Festiwalu Horrorów. Noc Grozy.   
W ubiegłym roku odbyła się kolejna edycja Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i PodróŜy Włóczykij, podczas 
którego wyświetlano filmy reprezentujące egzotyczne kinematografie oraz filmy podróŜnicze.  
W 2012 r. Kino Gryf odwiedzili równieŜ znani i cenieni twórcy filmowi. W ramach projektu Polska 
Światłoczuła pojawił się u nas m.in. reŜyser Leszek Dawid („Jesteś Bogiem”). 
 
 

ILO ŚC SEANSÓW I WIDZÓW W KINIE GRYF w 2012 roku 
 
 

miesiąc  termin  ilość widzów  ilość seansów  

 od  do    

Styczeń  
01. 01. 2012 31. 01. 2012 890 57 

Luty  02. 02. 2012  21. 02. 2012 419 37 

Marzec 09. 03. 2012 31. 03. 2012 762 46 

Kwiecień  01. 04. 2012 30. 04. 2012 761 54 

Maj  01. 05. 2012 29. 05. 2012 860 68 

Czerwiec  01. 06. 2012 30. 06. 2012 697 52 

Lipiec 01. 07. 2012 31. 07. 2012 1.778 96 

Sierpień  01. 08. 2012 31. 08. 2012 2.269 100 

Wrzesień 01. 09. 2012 30. 09. 2012 1.489 70 

Październik  01. 10. 2012 31. 10. 2012 1.328 76 

Listopad 01. 11. 2012 30. 11. 2012 1.262 60 

Grudzień  01. 12. 2012 30. 12. 2012 1.810 74 

     

RAZEM: 

 01. 01. 2012 30. 12. 2012 14.149 782 

 
 


