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Gryfiński Dom Kultury 
Sprawozdanie z 2013 r.: część opisowa 

 
 
 
Gryfiński Dom Kultury działa od 1 stycznia 2003 r. jako instytucja kultury na podstawi : 
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity – Dz.U. Nr 110, poz.721 z późniejszymi zmianami); 
2. Ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst – Dz. U. Nr 14 
poz.74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami); 
3. Uchwały Nr XLIX/646/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002r. z 
późniejszymi zmianami. 
 
Gryfiński Dom Kultury obejmuje swą działalnością teren miasta i gminy Gryfino. Główną 
siedzibą placówki jest budynek przy ul.Szczecińskiej 17 oraz filia w Pałacyku pod Lwami 
przy ul. B. Chrobrego 48. 
 
STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  
W strukturze organizacyjnej Gryfińskiego Domu Kultury występują działy: 
1/  Kino Gryf 
2/  Dział Organizacji Imprez 
3/  Dział Pracowni Artystycznych 
4/  Dział Administracyjny 
5/  Dział Obsługi 
6/  Centrum Informacji Turystycznej 
7/  Dział Świetlic Wiejskich: 
- Świetlica Wiejska w Bartkowie 
- Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
- Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 
- Świetlica Wiejska w Czepinie 
- Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie 
- Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich 
- Świetlica Wiejska w Drzeninie 
- Świetlica Wiejska w Krajniku 
- Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
- Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim 
- Świetlica Wiejska Nowym Czarnowie 
- Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 
- Świetlica Wiejska w Sobieradzu 
- Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 
- Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
 
Gryfiński Dom Kultury jest instytucją kultury finansowaną w trybie i na zasadach 
określonych w statucie oraz na podstawie przepisów prawnych dotyczących instytucji 
kultury. Obsługę finansowo-księgową domu kultury prowadzi samodzielnie. Jako gminna 
jednostka organizacyjna jest nadzorowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
Gryfiński Dom Kultury podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego 
przez urząd miasta i gminy i od dnia wpisu posiada osobowość prawną. Domem kultury 
zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor. 
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CELE  I  ZADANIA 
Gryfiński Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną w ramach zadań własnych gminy 
o charakterze obowiązkowym (ust. z dn. 25.10.1991 r. z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych ustawą z dn. 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej). Celem nadrzędnym domu kultury jest 
pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz 
współtworzenia jej wartości. 
 
Do ramowych zadań Gryfińskiego Domu Kultury należy: 
1/ rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, 
2/ prowadzenie i propagowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 
3/ rozwijanie indywidualnych form aktywności kulturalnej, 
4/ organizowanie imprez kulturalnych, promocyjnych w różnorodnych formach 
adekwatnych do zapotrzebowania społeczności lokalnej, 
5/ ścisła współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi. 
 
Zadania wymienione Gryfińskiego Dom Kultury realizuje przede wszystkim przez 
organizowanie: 
1/ zespołowego uczestnictwa w kulturze, 
2/ różnorodnych form edukacji kulturalnej, 
3/ form indywidualnej aktywności kulturalnej, 
4/ imprez kulturalnych, 
5/ obchodów świąt narodowych oraz uroczystości gminnych, 
6/ różnorodnych form aktywizujących promocję miasta. 

 
Gryfiński Dom Kultury został utworzony w 1958 r. Działalność naszej placówki to rocznie 
ok. 170 przedsięwzięć mniejszych, ale także takich, które bardzo mocno wpisują się na 
mapę przedsięwzięć kulturalnych Polski. Gryfiński Dom Kultury jest placówką z 
osobowością prawną finansowaną z budżetu gminy. Największą bolączką naszej 
placówki jest baza, w tym przede wszystkim brak sal do prób zespołów.  
Przy tak mocno obniżonym planie finansowym ratunkiem dla naszej instytucji jest 
działalność Kina Gryf.  
To organizator przeglądów filmów niekomercyjnych z całego świata, miejsce spotkań 
aktorów, reżyserów z mieszkańcami naszego powiatu przy okazji wyświetlania wielu 
premier filmowych. Staramy się wyświetlać najnowsze produkcje. Musimy jednak liczyć 
się z faktem, że dystrybutor ma prawo narzucić nam termin, ilość oraz godziny seansów. 
Jeśli nie zastosujemy się do ich wytycznych, to nie otrzymamy prawa prezentacji 
nowości filmowych. Nasza sala widowiskowa pełni dwojaką funkcję. Poza wyświetlaniem 
filmów odbywają się w niej także imprezy kulturalne. W związku z tym sala widowiskowa 
ze sceną jest okupowana przez zespoły artystyczne pracujące w naszej placówce. 
Posiada zaledwie 137 miejsc siedzących. Niestety ta jedyna w Gryfinie sala 
widowiskowo-kinowa nie jest ani technologicznie, ani architektonicznie wystarczająca na 
przedsięwzięcia, jakie stara się realizować Gryfiński Dom Kultury. Dodatkowym 
zadaniem naszej placówki od 2006 r. jest prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, 
w którym można zakupić lub zapoznać się z nowymi opracowaniami dotyczącymi historii 
naszego miasta, gminy czy powiatu oraz prowadzona jest przedsprzedaż biletów na 
wszystkie nasze imprezy. Można tam również skorzystać z internetu, a także sprawdzić 
ofertę turystyczną całej Polski. Oferta rozwoju kulturalnego dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, którą przygotowujemy jest dość bogata, choć realizowana w ramach 
naszych możliwości finansowych, które z roku na rok niestety maleją. W placówce tej 
funkcjonują pracownie artystyczne: muzyczne, wokalne, plastyczne, malarskie, teatralne 
dla dzieci i dorosłych, recytatorskie, taneczne dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy tych 
pracowni odnoszą sukcesy w różnego rodzaju przeglądach i konkursach na szczeblu 
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gminnym, powiatowym, wojewódzkim a także ogólnopolskim. W swojej ofercie 
kulturalnej posiadamy propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Gryfiński Dom Kultury administruje również piętnastoma filiami wiejskimi. W świetlicach 
prowadzone są zajęcia rozbudzające aktywność głównie najmłodszych. 
O działalności Gryfińskiego Domu Kultury można by pisać dużo więcej. Jest to bardzo 
duży skrót tego, co od lat wypracowują pracownicy tej placówki. Bardzo ważnym 
czynnikiem dla rozwoju kultury są instytucje stwarzające możliwość dla rozwoju i 
podniesienia kultury lokalnej jednostek i grup społecznych. Gryfiński Dom Kultury jest 
miejscem, gdzie każdy może rozwijać swoje artystyczne talenty, może wspólnie z innymi 
tworzyć, także lokalną społeczność kulturalną. 
 

Z poważaniem 
Maria Zalewska, 

dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury 
 
 

Gryfiński Dom Kultury 
Sprawozdanie z działalności w 2013 r. 

kalendarium imprez organizowanych, współorganizowanych lub 
obsługiwanych przez pracowników GDK 

oraz najważniejsze wydarzenia w świetlicach wiejskich 
 

termin nazwa imprezy miejsce 
5 stycznia pokaz spektaklu „Rozprawa, czyli makabryczno-

erotyczny dzień z życia Sądu" w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6 stycznia pokaz spektaklu „Rozprawa, czyli makabryczno-
erotyczny dzień z życia Sądu" w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

11 stycznia bal karnawałowy w Nowym Czarnowie Świetlica Wiejska 
w Nowym Czarnowie 

12 stycznia Seanse pod specjalnym nadzorem: projekcja filmu 
„Supermarket” z udziałem reżysera Macieja 
Żaka 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12 stycznia 16. Błyskawiczny Orkiestrowy Turniej Szachowy Pałacyk pod Lwami 
13 stycznia XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 

Gryfinie (występ dziecięcych zespołów 
artystycznych z GDK, nagłośnienie i oświetlenie 
sceny) 

Pl. Barnima 

14 stycznia koncert symfoniczny dla wychowanków 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 stycznia udział przedstawicieli grup GDK: Teatru Uhuru, 
Teatru Tańca Ego Vu, Teatru 6 i Pół, Teatru Na 
Chwilę w zawiązaniu Zachodniopomorskiej 
Offensywy Teatralnej 

Teatr Kana w Szczecinie, 
Zachodniopomorski Urząd 
Marszałkowski w Szczecinie 

18 stycznia Sspotkania Jasełkowe w Daleszewie Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

18 stycznia 3. Brzmienie Ósemki – koncert gryfińskich 
zespołów młodzieżowych i zaproszonych gości 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 stycznia spotkanie opłatkowe w Wełtyniu Świetlica Wiejska 
w Wełtyniu 

20 stycznia wernisaż pokonkursowej wystawy „Zawieszone u 
powały” z nagrodzoną 1. miejscem pracą 
Justyny Mendyk – instruktorem Świetlicy 
Wiejskiej Dziupla w Borzymiu 

ŻyWa Pracownia w Krakowie 

21 stycznia Dzień Babci i Dziadka w Drzeninie Świetlica Wiejska w 
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Drzeninie 
23 stycznia pokaz spektaklu Teatru Jednego Aktora 

„Obserwuję cię, Karolku!” 
Zespół Szkół w Gryfinie 

24 stycznia dwa pokazy spektaklu Teatru Jednego 
Aktora„Obserwuję cię, Karolku!” 

Zespół Szkół w Gryfinie 

24 stycznia Dzień Babci i Dziadka w Wełtyniu Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
25 stycznia przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedszkola 

nr 3 w Gryfinie z okazji Dnia Babci i Dziadka 
Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 stycznia Dzień Babci i dziadka przygotowany przez dzieci z 
Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Daleszewie 

Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

25 stycznia uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka Świetlica Wiejska w 
Sobieradzu 

25 stycznia Dzień Babci i Dziadka w Nowym Czarnowie Świetlica Wiejska 
w Nowym Czarnowie 

25/26 stycznia 18. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

26 stycznia pokaz spektaklu „Rozprawa czyli makabryczno-
erotyczny dzień z życia Sądu" w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 stycznia prapremiera spektaklu „Nieśmiertelność raka” w 
wykonaniu Teatru 6 i PÓŁ 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 stycznia – 
8 lutego 

Ferie 2013 z Gryfińskim Domem Kultury 
(codzienne bezpłatne warsztaty i zajęcia 
artystyczne w obu budynkach GDK) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 

28 stycznia – 
8 lutego 

Ferie 2013 z Gryfińskim Domem Kultury 
(codzienne zajęcia w czternastu świetlicach 
wiejskich) 

świetlice wiejskie 

28 stycznia – 
8 lutego 

Ferie 2013 z Gryfińskim Domem Kultury: 
dwutygodniowe półkolonie w Gryfinie i Wełtyniu 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
Świetlica Wiejska w Wełtyniu 

28 stycznia – 
8 lutego 

warsztaty gry na bębnach afrykańskich dla dzieci i 
młodzieży oraz studentów Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone przez 
artystę szczecińskiego Christo Krzysztofa Radew 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

29 stycznia udział Teatru Tańca Ego Vu w festiwalu „Kto się 
nie boi Wirginii Woolf?” w Szczecinie 

Książnica Pomorska w 
Szczecinie 

31 stycznia otwarcie pokonkursowej wystawy 3. Konkursu 
Plastycznego Przedzimie 2012 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

01 lutego Budujemy mosty: impreza integracyjna 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Gryfinie oraz mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Nowego Czarnowa z mieszkańcami 
Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

02 lutego Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz filmu 
„Drogówka” z udziałem aktora Bartłomieja 
Topy 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

07 lutego pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” 
Teatru Jednego Aktora 

Gryfiński Dom Kultury 
Scena pod Lwami 

07 lutego bal karnawałowo-walentynkowy w Drzeninie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Drzeninie 

11 lutego nagłośnienie uroczystości z okazji Dnia Sybiraka w 
Gryfinie 

Cmentarz Komunalny 
W Gryfinie 

12 lutego pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” 
Teatru Jednego Aktora 

Zespół Szkół w Gryfinie 

14 lutego pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” 
Teatru Jednego Aktora 

Zespół Szkół w Gryfinie 

16-17 lutego Udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w spektaklu 
„Hinterhalt im Elfenwald” 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt (Niemcy) 

19 lutego Miejsko-Gminne Eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego z udziałem recytatorów z kół 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 
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teatralnych GDK 
20 lutego Autokarowa wyciec  
20 lutego premiera spektaklu „Kronika przypadków” w 

wykonaniu Teatru 6 i PÓŁ 
Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

21 lutego pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” 
Teatru Jednego Aktora 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
w Gryfinie 

21 lutego – 
3 marca 

7. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij 
� www.wloczykij.com 
(prezentacje podróżników, koncerty, wycieczki, 
międzynarodowe kino podróżnicze, Bal Włóczykija, 
Włóczykij Trip Extreme, Mały Włóczykij w szkołach, 
Smaki Świata - degustacje kuchni, mini targi 
pomorskie) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala Lech 
namiot na placu przy GDK 
klub festiwalowy Pub u 
Suszka 
Centrum Konferencyjno-
Gastronomiczne Wodnik 

23 lutego Powiatowe Eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego z udziałem recytatorów z kół 
teatralnych GDK 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

23 lutego Powiatowe Eliminacje 58. Ogólnopolskiego 
Konkursu recytatorskiego z udziałem recytatorów 
z kół teatralnych GDK 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

23 lutego pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” 
Teatru Jednego Aktora 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

23 lutego Grand Prix Gryfina w Szachach – turniej drugi Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

06 marca dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

06 marca warsztaty plastyczne: filcowanie na sucho Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 

07 marca Dzień Kobiet w Sobiemyślu Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Sobiemyślu 

08 marca Dzień Kobiet w Daleszewie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

08 marca pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” 
Teatru Jednego Aktora 

Zespół Szkół 
Gryfino 

08 marca „Seanse pod specjalnym nadzorem”: pokaz filmu 
„Być jak Kazimierz Deyna” z udziałem reżyser 
Anny Wieczur-Bluszcz 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

08-10 marca udział Teatru 6 i PÓŁ oraz Teatru Uhuru w 5. 
Ogólnopolskich Spotkaniach Młodego Teatru 
Krzykowisko w Maszewie połączony z pokazem ich 
spektakli. Pierwsza nagroda dla Teatru 6 i Pół 
za spektakl „Kronika przypadków”! 

Maszewo 

09 marca pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” 
Teatru Jednego Aktora podczas XIII Poznańskiego 
Festiwalu Marcinek. Wyróżnienie! 

Poznań 

09 marca szósty pokaz spektaklu Grupy Teatralnej Gliptykos 
„Rozprawa, czyli makabryczno-erotyczny dzień z 
życia Sądu” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

09 marca pokaz spektakli Teatru Tańca Ego Vu: „Mantel” i 
„Umbra” w Szczecinie 

Teatr Kana 
Szczecin 

09 marca Udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber-Flex 
w festiwalu taneczne Miraże w Bydgoszczy 

Bydgoszcz 

10 marca siódmy pokaz spektaklu Grupy Teatralnej 
Gliptykos „Rozprawa, czyli makabryczno-
erotyczny dzień z życia Sądu” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 marca pierwsze spotkanie w ramach trzymiesięcznych 
warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży  

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

15-17 marca udział Teatru 6 i PÓŁ w Festiwalu Młodości Goleniów 
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Teatralnej Łaknienia w Goleniowie; pokaz 
spektaklu „Kronika przypadków” 

17 marca Dzień Kobiet w Chwarstnicy Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy 

18 marca pokaz spektaklu zewnętrznego „Ostatnie tango z 
Herbertem” w wykonaniu Przemysława 
Tejkowskiego (obsługa techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 marca dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 marca dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

22 marca udział teatrzyku dziecięcego Skrzat ze spektaklem 
„Wiosny w tym roku nie będzie!” w festiwalu Feta 

Zespół Szkół w Gryfinie 

22 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 marca rajd pieszy Powitanie Wiosny okolice Gryfina 
23 marca warsztaty wielkanocne dla dzieci, młodzieży i 

rodziców 
Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy 

23 marca Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina 
2013/turniej czwarty 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24 marca współorganizacja Kiermaszu Wielkanocnego na Pl. 
Barnima 

Gryfino, Pl. Barnima 

25 marca udział Teatru Tańca Ego Vu w X Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży z Wadą 
Słuchu 

Teatr Pleciuga 
Szczecin 

29 marca premiera monodramu Krzysztofa Gmitera (Teatr 6 
i PÓŁ) – „Nieśmiertelność raka” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 kwietnia pokaz spektaklu „Obserwuję cię, Karolku!” Teatru 
Jednego Aktora w Szczecinie 

Szczecin 
Zamek Książąt Pomorskich 
Piwnica przy Krypcie 

5-6 kwietnia 19. Koncert Premier Teatru Tańca Ego Vu Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6 kwietnia udział recytatorki  z GDK, Mai Stołeckiej w 
eliminacjach wojewódzkich Małego Konkursu 
Recytatorskiego – wyróżnienie! 

Szczecin 
Zamek Książąt Pomorskich 

7 kwietnia Seanse pod specjalnym nadzorem: projekcja filmu 
„Układ zamknięty” z udziałem reżysera, 
Ryszarda Bugajskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12 kwietnia Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i 
Estradowej 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

13 kwietnia Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina (turniej 
piąty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

13 kwietnia udział drużyny koła turystycznego GDK w 
powiatowych eliminacjach XLI Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego współorganizowanych przez GDK 

Moryń 

13 kwietnia udział Teatru Jednego Aktora ze spektaklem 
„Obserwuję cię, Karolku!” w 14. Ogólnopolskim 
Festiwalu FeTA we Wrocławiu 

Wrocław 

13 kwietnia ósmy pokaz spektaklu Grupy Teatralnej Gliptykos 
„Rozprawa, czyli makabryczno-erotyczny dzień z 
życia Sądu” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 kwietnia pokaz spektaklu Teatru 6 i PÓŁ „Nieśmiertelność 
raka” w ramach XLVIII Przeglądu Teatrów Małych 
Form Kontrapunkt 

Teatr Kana 
Szczecin 

14 kwietnia wystąp grupy tanecznej Step by Step podczas X 
Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych – 3 
miejsce dla grupy młodszej, wyróżnienie dla 
starszej! 

Nowogard 

15 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 
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17 kwietnia występ grupy tanecznej Step by Step podczas 
Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Gryfinie 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Gryfino 

19 kwietnia 
 

drugie spotkanie w ramach warsztatów 
kulinarnych dla dzieci i młodzieży w Daleszewie 
organizowanych we współpracy z Kołem Gospodyń 
Wiejskich Europejki 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

19-21 
kwietnia 

Teatr Tańca Ego Vu i zespół Fajber Flex na 
warsztatach artystycznych w Broellinie 

Schloss Broellin (Niemcy) 

19-23 
kwietnia 

Kino w Sieci – przegląd kina europejskiego Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 kwietnia 5. Short Waves – Festiwal Polskich Filmów 
Krótkometrażowych 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 kwietnia współorganizacja uroczystości z okazji 68. rocznicy 
forsowania Odry 

Gryfino 
Cmentarz Komunalny 

22 kwietnia akcja Czysty Drzenin – sprzątanie wsi w ramach 
Dnia Ziemi 

Drzenin 

23 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

25 kwietnia nagłośnienie w Zespole Szkół w Gryfinie Gryfino 
Zespół Szkół 

25 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

25 kwietnia Grupa Teatralna Gliptykos otrzymała honorowe 
wyróżnienie przyznane przez Powiatową 
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych za 
działalność na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych 

Gryfino 
starostwo powiatowe 

26 kwietnia Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów 
Teatralnych. Wyróżnienie i kwalifikacja do 
prezentacji wojewódzkich trzech zespołów 
GDK: Teatru 6 i Pół, Teatru tańca Ego Vy 
oraz Teatru Uhuru! 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 
Pałacyk pod Lwami 

1 maja współorganizacja międzynarodowych turniejów 
szachowych: XV Gryfino Open 2013 i VI Gryfino 
Open Junior 2013 

Gryfino 
Centrum Wodne Laguna 

2-3 maja Dni Gryfina 2013, w tym prezentacje zespołów 
artystycznych działających w GDK 

Gryfino 

3 maja występ grup artystycznych ze Świetlicy Wiejskiej 
Zagroda w Daleszewie podczas 40-lecia parafii 
p.w. MB Królowej Polski w Radziszewie 

Radziszewo 

4 maja występ zespołów Cantare i Grupy SB z GDK 
podczas Prezentacji Gospodarczych „Gryfino - 
gminą energii różnych źródeł” 

Gryfino 
Pl. Barnima 

7 maja kolejne spotkanie w cyklu warsztatów Kulinarne 
wtorki w Daleszewie 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda w 
Daleszewie 

8 maja obsługa techniczna uroczystości 
Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa 

Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

9 maja udostępnienie budynku i placu GDK na piknik pod 
hasłem „Festyn – profilaktyka raka” organizowany 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Gryfinie, obsługa techniczna spektaklu „Lewa, 
wspomnienie prawej” w sali widowiskowej GDK 

Gryfiński Dom Kultury 
 

11-12 maja udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w spektaklu 
„Durchgeknalt im Elfenwald” 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt (Niemcy) 

`12 maja prezentacja na zaproszenie organizatorów 
zespołów z GDK: Step by Step, Cantare i Grupy SB 
podczas Pikniku nad Odrą w Szczecinie 

Szczecin 
Wały Chrobrego 

17 maja współorganizacja festiwalu przedszkolaków (TPD) Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 maja występy zespołu tanecznego z GDK: Step by Step 
podczas Pikniku po góralsku w Krajniku 

Krajnik 

18-19 maja udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w spektaklu Uckermärkische Bühnen 
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„Hinterhalt im Elfenwald” Schwedt (Niemcy) 
19 maja pokaz spektakli Teatru Tańca Ego Vu, Teatru 6 i 

PÓŁ oraz Teatru Uhuru podczas Wojewódzkich 
Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych. 
Tytuł laureata prezentacji dla Teatru Tańca 
Ego Vu, wyróżnienie dla Teatru 6 i Pół oraz 
Teatru Uhuru! 

Zamek w Świdwinie 

20 maja dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21-22 maja występ wokalistów z GDK podczas Polsko-
Niemieckich Spotkań Branżowych 
Przedsiębiorczość i praca, nagłośnienie imprezy 

Pl. Barnima 

21 maja dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 maja warsztaty plastyczne w Przedszkolu nr 4 w 
Gryfinie 

Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 

maj nagroda dla Laury Inglot z pracowni 
Plastycznej Deseń w konkursie plastycznym 
W krainie Bajdocji 

Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz Koło nr 19 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Międzyzdrojach 

21-22 maja występ wokalistów z GDK podczas Polsko-
Niemieckich Spotkań Branżowych 
Przedsiębiorczość i Praca, obsługa techniczna 
imprezy 

Pl. Barnima 

22 maja obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23 maja współorganizacja Festiwalu Zgryfiada (obsługa 
techniczna imprezy) 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Gryfinie 

24 maja Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów 
Tanecznych wyróżnienia z kwalifikacją do 
przeglądu wojewódzkiego dla zespołu 
tanecznego Step by Step oraz Teatru Tańca 
Ego Vu! 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 maja premiera spektaklu Teatru Uhuru „Do trzech razy 
sztuka” 

Gryfiński Dom Kultury 
Scena pod Lwami 

24 maja Seanse pod specjalnym nadzorem: projekcja filmu 
„Piąta pora roku” połączona ze spotkaniem z 
aktorem Marianem Dziędzielem 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

25 maja obsługa techniczna i merytoryczna imprezy z 
okazji jubileuszu 20-lecia gryfińskiego koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Recz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 maja dziewiąty pokaz spektaklu Grupy Teatralnej 
Gliptykos „Rozprawa, czyli makabryczno-
erotyczny dzień z życia Sądu” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 maja udział zespołu Step by Step w Festiwalu Tańca  o 
Puchar Dnia Dziecka – wyróżnienie! 

Szkoła Tańca Sukces 
Szczecin 

26 maja dziesiąty pokaz spektaklu Grupy Teatralnej 
Gliptykos „Rozprawa, czyli makabryczno-
erotyczny dzień z życia Sądu” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 maja dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 maja występ dziecięcego zespołu wokalnego Smyki oraz 
współorganizacja przez Świetlicę Wiejską Zagroda 
w Daleszewie imprezy w okazji Dnia Dziecka w 
Radziszewie 

Szkoła Podstawowa 
w Radziszewie 

29 maja współorganizacja i występ zespołów wokalnych 
GDK podczas koncertu charytatywnego Podarujmy 
im trochę świata organizowanej przez koło TPD 
przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Nowym 
Czarnowie 

Gryfino 
pub Wrota do Sławy 

31 maja –  udział Teatru Tańca Ego Vu w prestiżowym Gdańsk 
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2 czerwca festiwalu Solo Dance Contest 2013 
1 czerwca wizyta dziecięcej grupy wokalnej Smyki ze 

Świetlicy Wiejskiej Zagroda na Międzynarodowych 
Targach Inkontakt w Schwedt 

Schwedt 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

1 czerwca Dzień Dziecka w Krzypnicy / Mini Turniej Piłki 
Nożnej dla Dzieci 

Gryfiński Dom Kultury 
świetlice wiejskie w 
Krzypnicy, Krajniku i Nowym 
Czarnowie 

1 czerwca festyn z okazji Dnia Dziecka w Czepinie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Czepinie 

3 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

4 czerwca obsługa techniczna dwóch spektakli w wykonaniu 
rodziców dzieci z Przedszkola Nr 2 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 czerwca obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

7 czerwca obsługa techniczna jubileuszu Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie 

ZSP2 w Gryfinie 

8 czerwca Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina 2013: 
turniej szósty 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

8 czerwca VIII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora 
Gryfińskiego Domu Kultury 

okolice Gryfina 

10-13 
czerwca 

udział Teatru 6 i Pół, Teatru Uhuru i Teatru Tańca 
Ego Vu w międzynarodowym festiwalu 
Schultheaterfest w Schwedt 

Uckermarkische Buhnen 
Schwedt 

10 czerwca wycieczka dzieci z Przedszkola Nr 3 w Gryfinie z 
udziałem przewodnika, instruktora GDK Kamilli 
Gadomskiej 

Gryfino 

11 czerwca dodatkowy seans filmowy dla przedszkola Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

11 czerwca warsztaty kulinarne w Daleszewie Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

12 czerwca obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

13 czerwca premiera spektaklu zespołu teatralnego To My Zespół Szkół w Gryfinie 
13 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 
15 czerwca udział Teatru Tańca Ego Vu i zespołu tanecznego 

Step by Step w Wojewódzkich Konfrontacjach 
Tanecznych / tytuł laureata dla TT Ego Vu! 

Gminny Ośrodek Kultury 
Stepnica 

15 czerwca obsługa techniczna Żabnickiego Lata z Rybką Żabnica 
15 czerwca gościnna prezentacja Teatru Tańca Ego Vu 

podczas koncertu galowego Szkoły Tańca High 
Definition 

Szczecin 

15-16 
czerwca 

obsługa techniczna 5. edycji imprezy 
Hydrozagadka w szuwarach (w tym Festiwalu 
Rowerowego MiniJazzbike) 

Osuch 

18 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

19 czerwca obsługa techniczna zakończenia roku 
akademickiego w Gryfińskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku (w tym premiera spektaklu 
teatralnego „Alicja w krainie dorosłych” z 
udziałem aktorów Teatru 6 i PÓŁ 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 czerwca premiera spektaklu „Eliksir młodości - czyli rzecz o 
niedalekiej przyszłości” w wykonaniu Teatru Eliksir 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 czerwca uroczysta próba generalna nowego spektaklu 
„Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi” 
teatrzyku dziecięcego Skrzat przygotowanego na 
koniec działalności w ostatnim sezonie 

Zespół Szkół w Gryfinie 

20 czerwca uroczysty koncert kończący sezon grupy tanecznej Gryfiński Dom Kultury 
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Step by Step sala widowiskowa 
22 czerwca udział Teatru Tańca Ego Vu w gali laureatów 

przeglądów wojewódzkich w Połczynie-Zdroju 
Połczyn-Zdrój 

22 czerwca Turniej śmiesznych szachów. Zakończenie roku 
szkolnego szachistów 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

22 czerwca wycieczka dzieci z koła turystycznego GDK park linowy Tarzania w 
Szczecinie 

22 czerwca festyn rodzinny w Starych Brynkach Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

22 czerwca wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży ze Świetlicy 
Wiejskiej Zagroda w Daleszewie oraz Świetlicy 
Wiejskiej w Sobieradzu 

Zatoń Dolna 
Dolina Miłości 

22-23 
czerwca 

udział Teatru 6 i PÓŁ w festiwalu Poszukiwanie 
Alternatywy w Skierniewicach 

Skierniwice 

23 czerwca udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w imprezie 
Nocy Świętojańskiej 

plaża w Gryfinie 

24 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

24 czerwca Dwa pokazy spektaklu „Dentystyczna przygoda 
pewnej Baby Jagi” w wykonaniu teatrzyku 
dziecięcego Skrzat 

Zespół Szkół w Gryfinie 

24 czerwca zakończenie zajęć w Pracowni Plastycznej Deseń. 
Spotkanie z Markiem Kozaneckim 

Gryfiński Dom Kultury 
Pracownia plastyczna 

24 czerwca powitanie wakacji przez dzieci z Przedszkola 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego pod 
szyldem Świetlicy Wiejskiej Zagroda 

Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

25 czerwca nagłośnienie uroczystości w Przedszkolu Nr 5 Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 
25 czerwca dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 
25 czerwca nagłośnienie oddania budynku TBS przy ul. 

Opolskiej 
Gryfino 

26 czerwca dodatkowy seans filmowy dla przedszkola Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

26 czerwca udział tancerek oraz instruktora Teatru Tańca Ego 
Vu w Gryfińskiej Gali Laureatów 

Zespół Szkół 
Gryfino 

26 czerwca próba spektaklu (z udziałem publiczności) 
„Łatwowierni? Łatwopalni?” zespołu To My 

Gryfiński Dom Kultury 
Scena pod Lwami 

26 czerwca zakończenie sezonu + pokaz spektaklu Teatru 6 i 
PÓŁ 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 czerwca obsługa techniczna (nagłośnienie i oświetlenie) 
spektaklu kończącego rok szkolny w Przedszkolu 
Nr 2 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 czerwca obsługa techniczna zakończenia roku szkolnego 
Ogniska Muzycznego Bel Canto 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 czerwca festyn w Gardnie: nagłośnienie, występ zespołów 
artystycznych GDK 

Gardno 

30 czerwca festyn w Wirowie: nagłośnienie Wirów 
30 czerwca 

 – 7 lipca 
udział tancerzy zespołu Step by Step w 
warsztatach w Świnoujściu 

Świnoujście 

1-12 lipca półkolonie letnie w Gryfińskim Domu Kultury Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

1-5 lipca Artystyczne wakacje 2013: zajęcia teatralne z 
Marią Piznal 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

1-5 lipca Artystyczne wakacje 2013: zajęcia teatralne z 
Januszem Janiszewskim 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

1-6 lipca udział zespołu tanecznego Step by Step w 
warsztatach tanecznych Festiwal Szalone Lato 
Tańca: Dance Yourself w Świnoujściu 

Świnoujście 

5-7 lipca Teatr Uhuru na XVII Ogólnopolskiej Triadzie 
Teatralnej w Dębnie  

Dębnowski Ośrodek Kultury 

6 lipca udział kapel ludowych Bartkowiacy i 
Wełtynianka w jubileuszu 25-lecia działalności 
Kapeli Ludowej Poranek z Tetynia 

Tetyń k. Baniu 
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8-12 lipca Artystyczne wakacje 2013: zajęcia plastyczne z 
Anetą Kopystyńską 

Gryfiński Dom Kultury 
sala pobocze 

11 lipca pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” 
Teatru Jednego Aktora w świetlicach wiejskich w 
Drzeninie, Mielenku Gryfińskim i Sobieradzu 

świetlice wiejskie w 
Drzeninie, Mielenku 
Gryfińskim i Sobieradzu 

11-14 lipca Teatr Tańca Ego Vu na III Polickim Festiwalu 
Teatralna Elipsa Kreatywności. Gościnna 
prezentacja spektaklu „Umbra”, wyróżnienie dla 
zespołu za spektakl „SHAP” 

Miejski Ośrodek Kultury w 
Policach 

13 lipca Piknik Gminny „Gotowanie na polanie”, czyli 
konkurs na najlepszą potrawę 

plac w Sobieradzu 

15-19 lipca Artystyczne wakacje 2013: zajęcia wokalne z 
Jolantą Romanowską 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Ósemka/sala 
widowiskowa 

15-19 lipca Artystyczne wakacje 2013: zajęcia plastyczne z 
Małgorzatą Ragan 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 lipca Kulinarny wtorek w Zagrodzie (warsztaty dla dzieci 
z przyrządzania hot dogów) – impreza 
organizowana wspólnie z Kołem Gospodyń 
Europejki 

Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

18 lipca międzynarodowa kolonia (Ukraina/Niemcy/Polska) 
z wizytą w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

20 lipca prezentacja artystów ze Świetlicy Wiejskiej 
Zagroda w Daleszewie (dziecięcy zespół wokalny 
Smyki, dziecięcy zespół taneczny Arkan Country, 
Tadek Wasilewski) podczas XVI Western Pikniku - 
Folk, Blues, Country and Bluegrass Festival 

Wolin 

22-26 lipca Artystyczne wakacje 2013: zajęcia taneczne z Elizą 
Hołubowską 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22-26 lipca Artystyczne wakacje 2013: zajęcia plastyczne z 
Wiesławą Tyłą 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24 lipca – 
2 sierpnia 

udział Teatru 6 i PÓŁ w VIII Letniej Akademii 
Teatralnej w Stepnicy, praca nad spektaklem 
plenerowym „Głębia”, którego premiera odbyła się 
1 sierpnia w Stepnicy 

Stepnica 

27 lipca 4. Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie 
(prezentacja kapel ludowych Bartkowiacy i 
Weltynianka, zespołu śpiewaczego Gardnianki, 
dziecięcego zespołu tanecznego Arkan Country 
oraz Tadla Wasilewskiego), warsztaty artystyczne, 
konkursy: na potrawę tradycyjną i „Zostań 
EKOistą” 

plac w Bartkowie 

29 lipca – 
10 sierpnia 

udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w 
Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego 
w Połczynie-Zdroju 

Połczyn-Zdrój 

30 lipca Kulinarny wtorek w Zagrodzie (warsztaty dla dzieci 
z przyrządzania sałatek i surówek) – impreza 
organizowana wspólnie z Kołem Gospodyń 
Europejki 

Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

29 lipca – 
2 sierpnia 

Artystyczne wakacje 2013: zajęcia plastyczne z 
Elżbietą Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury 
sala pobocze 

29 lipca – 
2 sierpnia 

Artystyczne wakacje 2013: zajęcia turystyczne z 
Kamillą Gadomską 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

1 sierpnia koncert Tomasza Żółtko (nagłośnienie i 
oświetlenie) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

1 sierpnia wakacyjna zabawa dla dzieci z Daleszewa, 
Radziszewa, Łubnicy, Borzymia, Czepina, Żabnicy i 
Nowych Brynek 

Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

2 sierpnia wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
w Gryfinie: organizacja sceny na nabrzeżu, 
nagłośnienie, prezentacje artystyczne 

Gryfino, nabrzeże 

2-5 sierpnia udział Teatru Tańca Ego Vu w VII Salezjańskim 
Ogólnopolskim Festiwalu Form Teatralnych SOFTT 

Teatr Kana 
w Szczecinie 
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w Szczecinie. Gościnna prezentacja spektaklu 
„Umbra”, 1. nagroda dla zespołu za spektakl 
„SHAP” 

3 sierpnia pokaz spektaklu „Głębia” z udziałem aktorek 
Teatru 6 i PÓŁ podczas festiwalu SOFFT w 
Szczecinie 

Park Żeromskiego 
w Szczecinie 

4 sierpnia udział młodzieży z Teatru Tańca Ego Vu oraz 
Teatru 6 i PÓŁ w paradzie towarzyszącej finałowi 
The Tall Ship Races 2013 w Szczecinie 

Szczecin, ulice miasta 

5-9 sierpnia Artystyczne wakacje 2013: zajęcia taneczne z 
Katarzyną Pawlak 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5-9 sierpnia Artystyczne wakacje 2013: zajęcia wokalne i 
filmowe z Piotrem Ostrowskim 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10 sierpnia X Dni Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy pod nazwą 
„Szanujmy wspomnienia”, występ zespołów 
artystycznych GDK 

stadion KS Odrzanka 
w Daleszewie 

10 sierpnia udział Kapeli Ludowej Borzymianka w VIII Lubickim 
Spotkaniu Przyjaciół 

Lubicz 

9-11 sierpnia udział Teatru 6 i PÓŁ w 3. Ogólnopolskim 
Przeglądzie Teatrów Amatorskich Chimera w 
Olecku. Gościnna prezentacja spektaklu 
„Nieśmiertelność raka”, grand prix dla zespołu 
za spektakl „Kronika przypadków” 

Centrum Kultury Mazury 
Garbate w Olecku 

17 sierpnia udział Kapeli Ludowej Bartkowiacy w 4. 
Mistrzostwach Świata w Rzucie Sztachetą 

stadion KS Odrzanka 
w Daleszewie 

18 sierpnia udział Kapeli Ludowej Bartkowiacy z imprezie 
Niedziela w Pyrzycach 

Pyrzyce 

19-23 
sierpnia 

Artystyczne wakacje 2013: zajęcia teatralne z 
Krzysztofem Gmiterem 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

21 sierpnia otwarcie wystawy prac plastycznych wykonanych 
przez dzieci  z Pracowni Plastycznej Tęcza podczas 
wakacji 

Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

24 sierpnia wystąp Kapeli Ludowej Borzymianka podczas Dnia 
Działkowca 

Gryfino 

24 sierpnia udział kapeli Ludowej Wełtynianka w dożynkach 
kościelnych w Wełtyniu 

Wełtyń 

24 sierpnia Miasteczko Integracyjne gryfińskich warsztatów 
terapii zajęciowej: nagłośnienie i prezentacje 
artystyczne 

Stadion Miejski w Gryfinie 

24-25 
sierpnia 

udział Teatru Tańca Ego Vu w przedstawieniach 
„Hinterhalt im Elfenwald” i „Durchgeknallt im 
Elfenwald” w teatrze Uckermärkische Bühnen 
Schwedt 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt 

26-30 
sierpnia 

udział Teatru 6 i PÓŁ w Międzynarodowym 
Campusie Artystycznym FAMA 

Świnoujście 

30 sierpnia specjalny seans kinowy dla Przedszkola Nr 1 Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

31 sierpnia dożynki gminne i Gminny Turniej Wsi, prezentacja 
zespołów artystycznych GDK: kapel ludowych 
Borzymianka i Wełtynianka, Zespołu Śpiewaczego 
Gardnianki, zespołu wokalnego Cantare 

plac w Steklnie 

2 września nagłośnienie uroczystości 74. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

6 września udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w imprezie 
Pożegnanie lata – wieczór z muzyką filmową 
organizowanej przez Teatr Polski w Szczecinie z 
udziałem m.in. muzyków Filharmonii Koszalińskiej 

Wały Chrobrego 
Szczecin 

6-8 września XIV Szkoleniowy Zlot Opiekunów Szkolnych Kół 
Krajoznawczo-Turystycznych Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Pałacyk pod Lwami, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie 

7 września współorganizacja Festynu rodzinnego nad Odrą -
Spotkajmy się na nabrzeżu; prezentacje zespołów 
artystycznych GDK 

nabrzeże w Gryfinie 
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7 września Parada Wodnika przygotowana przez byłych i 
aktualnych aktorów Teatru Tespisek 

nabrzeże w Gryfinie 

9-13 września otwarcie pracowni i pierwsze zajęcia zespołów 
artystycznych działających w Gryfińskim Domu 
Kultury w sezonie 2013/2014 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami, 
świetlica wiejskie 

10 września festyn integracyjny Tacy sami w Gryfinie 
(nagłośnienie i występ zespołu wokalnego Ad Hoc) 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie 

12 września otwarcie wystawy „Batik klejowy” – efektu 
warsztatów plastycznych w czasie akcji 
Artystyczne wakacje 2013 

Gryfiński Dom Kultury 
hol 

14 września Dzień Pieczonego Ziemniaka w Daleszewie Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

14 września Festyn z psem (nagłośnienie) Plac Solidarności 
W Gryfinie 

14 września organizacja siódmego turnieju Szachowego Grand 
Prix Gryfina 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 września specjalny seans filmowy dla dzieci z Przedszkola nr 
4 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

17 września nagłośnienie uroczystości 74. rocznicy sowieckiej 
napaści na Polskę 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

18 września Dzień św. Witkacego z okazji 74. rocznicy śmierci 
artysty (projekcja filmu, improwizacja teatralna, 
inauguracja działalności Kościoła Tajemnicy 
Istnienia pw. św. Witkacego) 

Gryfiński Dom Kultury 
Scena pod Lwami 

19 września Udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w warsztatach 
integracyjnych projektu „Mit einander reden – 
rozmawiać ze sobą” 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt (Niemcy) 

19 września pierwsze spotkanie w cyklu warsztatów dla 
młodzieży „Ożywianie książek”. Impreza 
współorganizowana z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 września otwarcie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w 
Gryfinie (nagłośnienie) 

Przedszkole Nr 1 
w Gryfinie 

20 września impreza integracyjna Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska (nagłośnienie oraz udział Kapeli Ludowej 
Wełtynianka i Tadka Wasilewskiego) 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie 

21 września udział Janusza Janiszewskiego w 16. 
Ogólnopolskim Konkursie Interpretacji Dzieł 
Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacy pod 
strzechy"/ „nagroda miłościwie nam 
panującego Stanisława Witkacego” 
ufundowana przez Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z Funduszu 
Promocji Kultury dla Janusza Janiszewskiego 
za monodram „Stand-up Witkacy Theater” 

Teatr Rondo w Słupsku 

27 września  
 4 

października 

Teatr Tańca Ego Vu na warsztatach w Broellinie 
(Niemcy) 

Schloss Broellin (Niemcy) 

27 września występ Grupy SB podczas uroczystości złotych 
godów 

Zespół Szkół w Gryfinie 

28 września nagłośnienie i występy artystyczne zespołów GDK 
(Smyki, Grupa SB, Tadek Wasilewski) podczas 
Gryfińskiego Marszu Życia 

Plac Barnima 

28 września organizacja Turnieju Szachowego Złota Jesień 
2013 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

3 
października 

drugie spotkanie w cyklu warsztatów dla 
młodzieży „Ożywianie książek”. Impreza 
współorganizowana z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 
października 

udział zespołu Step by Step w Dniu Pieczonego 
Ziemniaka 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Gryfino 

5-13 
października 

udział Teatru Uhuru w Międzynarodowych 
warsztatach teatralnych w berlińskim ośrodku 

Berlin (Niemcy) 
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WanseeFORUM 
9 

października 
oprawa techniczna inauguracji roku 
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; 
pokaz spektaklu tanecznego Elizy Hołubowskiej i 
mini recital Tadka Wasilewskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

11 
października 

dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12 
października 

organizacja ósmego turnieju szachowego Grand 
Prix Gryfina 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

15 
października 

dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

16 
października 

dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

17 
października 

współorganizacja uroczystości 30-lecia Domu 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala 
Pobocze, sala Lech 

17-19 
października 

Udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w plenerowym 
widowisku „Tragedomia, czyli tryptyk o katastrofie 
rodziny” 

Plac Barnima 
Gryfino 

19 
października 

organizacja XXXVIII Rajdu Parasolowego Gryfino, Żórawki 

19 
października 

współorganizacja uroczystości 10-lecia 
Stowarzyszenia Seniorów Radość, występ 
zespołów Smyki, Arkan Country i Tadka 
Wasilewskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

19 
października 

czwarty koncert z cyklu Brzmienie Ósemki (występ 
zespołów: Pozytyw, Unlock, HeadBreaker, Hope, 
Hurt) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 
października 

dodatkowy seans filmowy dla przedszkola Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

22 
października 

pokaz monodramu „Obserwuję cię, Karolku!” w 
wykonaniu Teatru Jednego Aktora 

Zespół Szkół w Gryfinie 

23 
października 

obsługa techniczna wykładu i spotkania GUTW Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25-27 
października 

5. Jesienna Scena Tańca – Festiwal Małych Form 
Ruchowych (prezentacja ośmiu spektakli 
tanecznych, warsztaty taneczne, projekcje 
filmowe) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala 
gimnastyczna ZSO 

25-27 
października 

udział Teatru Jednego Aktora w 8. Ogólnopolskim 
Przeglądzie Małych Form Teatralnych im. A. 
Luterka w Wejherowie / I nagroda w kategorii 
Teatru Jednego Aktora dla Patryka 
Kowalczyka za monodram "Obserwuję cię, 
Karolku!", a autorka scenariusza i reżyserka 
spektaklu, Maria Piznal została 
uhonorowano nagrodą specjalną 
ufundowaną przez Prezydenta Miasta 
Wejherowa 

Wejherowo 

26 
października 

organizacja dziewiątego turnieju Szachowego 
Grand Prix Gryfina 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26 
października 

Silent Disco, czyli tzw. cicha dyskoteka Gryfiński Dom Kultury 
sala Pobocze 

27 
października 

koncert zespołu Raggafaya Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 
października 

dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

28 
października 

Seanse pod specjalnym nadzorem: projekcja filmu 
„Chce się żyć” z udziałem aktora Dawida 
Ogrodnika 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

30 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 
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31 
października/ 

1 listopada 

19. Noc Grozy. Gryfińskie spotkania z Horrorem 
(nocna projekcja trzech filmów) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

31 
października 

halloweenowy happening Teatru Uhuru Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
ulice miasta 

31 
października 

uroczystość pasowania na przedszkolaka Świetlica Wiejska Zagroda 
W Daleszewie 

4 listopada dodatkowy seans filmowy dla WTZ Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

5 listopada dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 listopada obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

7 listopada trzecie spotkanie w cyklu warsztatów dla 
młodzieży „Ożywianie książek”. Impreza 
współorganizowana z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 listopada obsługa techniczna wieczornicy „Polacy mają w 
sobie instynkt wolności” (trzy pokazy) 
 

Szkoła Podstawowa nr 1 
W Gryfinie 

11 listopada obsługa techniczna akademii z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 

Szkoła Podstawowa nr 2 
W Gryfinie 

14 listopada warsztaty plastyczne w Przedszkolu Nr 5 
prowadzone przez Elżbietę Narzekalak 

Przedszkole Nr 5 
w Gryfinie 

15 listopada dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

15 listopada Dzień Seniora w Krajniku Świetlica Wiejska w Krajniku 
21 listopada warsztaty kulinarne w Daleszewie Świetlica Wiejska Zagroda 

W Daleszewie 
21-23 

listopada 
Teatr Tańca Ego Vu na festiwalu II Przypływ 
Teatralny - Alternatywne Ujście w Stepnicy 
(pozakonkursowy pokaz spektakli „Umbra” i 
„SHAP”) 

Stepnica 

22-24 
listopada 

Teatr 6 i PÓŁ na 21. Spotkaniach Teatru 
Otwartego w Nowej Soli (pokaz spektaklu „Kronika 
Przypadków”) 

Nowa Sól 

23 listopada organizacja 9. Jesiennej Imprezy na Orientację 
(rajd pieszy) 

okolice Gryfina 

23 listopada organizacja dzisiątego turnieju Szachowego Grand 
Prix Gryfina 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26 listopada Spotkanie z poezją: Wieczór z Tuwimem w 
wykonaniu aktorów Teatru Eliksir 

Klub Nauczyciela 
W Gryfinie 

27 listopada integracyjna zabawa andrzejkowa w Daleszewie 
dla uczestników i terapeutów Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie, uczniów klas O ze Szkoły 
Podstawowej w Radziszewie i Żabnicy, dzieci 
grupy integracyjnej Przedszkola nr 4 w Gryfinie 
oraz maluchów z miejscowego Przedszkola 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

29 listopada Andrzejki w Drzeninie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Drzeninie 

30 listopada wieczór andrzejkowy w Krzypnicy Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 

30 listopada koncert Piotra Bukartyka i zespołu Szałbydałci Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

4 grudnia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

4 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

5 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkola Gryfiński Dom Kultury 
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Kino Gryf 
6 grudnia Dziadek Mróz w Zagrodzie – zabawa integracyjna 

dla dzieci z okolicznych wiosek 
Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

6 grudnia zabawa mikołajkowa w Drzeninie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Drzeninie 

7 grudnia organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci 
pracowników Państwowej Straży Pożarnej w 
Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf, sala Pobocze, sala 
Lech 

7 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację (rajd pieszy) okolice Gryfina 
7 grudnia Seanse pod specjalnym nadzorem: projekcja filmu 

„Ostatnie piętro” z udziałem aktora Janusza 
Chabiora 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 grudnia Mikołaj w Pałacyku pod Lwami (prezentacja 
zespołów artystycznych GDK) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

8 grudnia wyprawa dzieci z Drzenina na Jarmark 
Bożonarodzeniowy w Szczecinie 

Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie 

9 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkola Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 grudnia kwalifikacja pracy Nel Brzeskot (z pracowni 
plastycznej Małgorzaty Ragan) na wystawę 
pokonkursową XVII Międzynarodowego Konkursu 
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Z awsze 
zielono, zawsze niebiesko Toruń 2013 

Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka w 
Toruniu 

11 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

13 grudnia udział autorów, a wśród nich instruktorów GDK – 
Elizy Hołubowskiej i Krzysztofa Gmitera oraz 
tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w spotkaniu 
twórców i bohaterów dokumentalnego filmu 
"Ogród po drugiej stronie rzeki" 

kościół ekumeniczny w 
Rosow (Niemcy) 

13 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkola Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

13-17 grudnia 7. Sputnik nad Polską: Festiwal Filmów Rosyjskich Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 grudnia VI Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

14 grudnia spotkanie wigilijne w Czepinie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Czepinie 

14 grudnia pokaz zamknięty spektaklu Grupy Teatralnej 
Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 grudnia integracyjne Mikołajki w Sobieradzu z udziałem 
wychowanków świetlicy Zagroda w Daleszewie 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Sobieradzu 

16 grudnia otwarcie pokonkursowej wystawy z udziałem prac 
Gabrysi Greń (z pracowni plastycznej 
Elżbiety Narzekalak) i Nel Tarczyńskiej (z 
pracowni plastycznej Małgorzaty 
Ragan).Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla 
Dzieci i Młodzieży Moja Rodzina 

Młodzieżowy Dom Kultury 
W Częstochowie 

16 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkola Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

17 grudnia spotkanie wigilijne w Daleszewie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

18 grudnia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 grudnia spotkanie wigilijne w Krzypnicy Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy 
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18 grudnia Koncert Świąteczny dziecięcego zespołu 
tanecznego Step by Step z udziałem Teatru Tańca 
Ego Vu 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 grudnia Wigilia w Drzeninie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Drzeninie 

21 grudnia zakończenie Szachowego Grand Prix Gryfina 2013 Gryfiński Pom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

25-26 grudnia przedpremierowe pokazy filmu „Hobbit: Pustkowie 
Smauga” 3D 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

27-29 grudnia Zlot Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej: 
prezentacje spektakli teatralnych i tanecznych, 
koncerty, panele dyskusyjne 

Gryfiński Pom Kultury 
sala widowiskowa, sala Lech, 
sala Pobocze, Pałacyk pod 
Lwami 

 
 

Sporządził: 
Jakub Kasprzyk 

 

Gryfiński Dom Kultury 
Sprawozdanie z działalności pracowni 

artystycznych w 2013 r. 
 

Pracownie taneczne: 
Teatr Tańca Ego Vu 
Zespół spędził ten rok niezwykle aktywnie i efektywnie. Wiele występów obfitujących w 
nagrody (w tym po raz pierwszy w historii przeglądów Amatorskiego Ruchi 
Artystycznego – zdobywcy tytułów laureatów w dwóch różnych konkursach), wiele 
zaproszeń do prezentacji w roli gościa specjalnego festiwalu, kontynuacja współpracy z 
Uckermarkische Buhnen w Schwedt, wiele warsztatów i działań społecznych.  
Ego Vu od wielu lat jest organizatorem (jedynych regularnych w województwie 
zachodniopomorskim) imprez tańca współczesnego – Koncertu  Premier Teatru Tańca 
Ego Vu i 5. Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca.  
W skład zespołu wchodzi młodzież i dorośli z Gryfina i Szczecina. Grupa pracuje 
regularnie odbywając zajęcia trzy razy w tygodniu. 
Kalendarium: 
1/ prezentacje sceniczne: 
 
29.01 – Książnica Pomorska , Szczecin – Festiwal 1 ½ Kto się nie boi Virginii Woolf?  - 
prezentacja „Anioły Virginii” 
16, 17.02 – Uckermarkische Buhnen, Schwedt – udział tancerzy w spektaklu „Hinterhalt 
im Elfenwald” 
9.03 – Teatr Kana, Szczecin –prezentacje  w ramach Zachodniopomorskiej Offensywy 
Teatralnej -“Umbra”, “Mantel” 
25.03 –Teatr Lalek Pleciuga, Szczecin – X Ogólnopolski  Przegląd Teatrów Dzieci i 
Młodzieży z Wadą Słuchu - gość  przeglądu „Fafugi” 
5,6.04 - Gryfiński Dom Kultury -  Koncert Premier Teatru Tańca Ego Vu  – organizacja 
imprezy i prezentacja siedmiu spektakli tańca oraz filmów powstałych z udziałem 
tancerzy Ego Vu 
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26.04 - Gryfiński Dom Kultury – Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych 
– „Shap”- wyróżnienie z kwalifikacją do przeglądu  wojewódzkiego 
11,12.05 - Uckermarkische Buhnen ,Schwedt – udział tancerzy w spektaklu  
„Durchgeknalt im Elfenwald” 
18,19.05 - Uckermarkische Buhnen ,Schwedt – udział tancerzy w spektaklu  „Hinterhalt 
im Elfenwald” 
19.05 – Świdwiński Ośrodek Kultury, Świdwin – Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich 
Zespołów Teatralnych – “Shap”-  tytuł Laureata 
24.05 - Gryfiński Dom Kultury – Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych– 
„Fafugi”- wyróżnienie z kwalifikacją do przeglądu wojewódzkiego 
31.05-2.06 – Klub ŻAK , Gdańsk- Międzynarodowy konkurs tańca solowego „Solo Contest 
-„Umbra”  
15.06 - Gminny Ośrodek Kultury, Stepnica - – Wojewódzkie Prezentacje Amatorskich 
Zespołów Teatralnych – “Fafugi”-  tytuł Laureata 
15.06 – Teatr Lalek Pleciuga , Szczecin -  zakończenie sezonu Studia Tańca High 
Definition – gość koncertu „Fafugi” 
20.06 - Gryfiński Dom Kultury-  Koncert Zespołu Step by Step -  „Shap” 
22.06 – Centrum Kultury, Połczyn-Zdrój – XXXVI Konfrontacje Kulturalne, Gala 
Laureatów- „Fafugi” i „Shap” 
23.06 – Plaża w Gryfinie, Biblioteka Publiczna w Gryfinie -  Noc  Świętojańska - śpiewy i 
tańce przy ognisku 
26.06 – Zespół Szkół w Gryfinie – Gala Laureatów- dyplomy i nagrody dla tancerek i 
instruktora Ego Vu 
11-14.07 - Miejski Ośrodek Kultury, Police –  Międzynarodowy Festiwal Teatralna Elipsa 
Kreatywności - Eliza Hołubowska – „Umbra” gość festiwalu, „Shap”- wyróżnienie od 
jury w konkursie festiwalu 
1-5.08 – Teatr Kana, CK Manuartefaktura, Szczecin - VII Salezjański Ogólnopolski 
Festiwal Teatralny SOFFT 2013 – „Umbra”-  pokaz pozakonkursowy uznany przez Jury 
jako pokaz mistrzowski, „Shap”-  główna nagroda w konkursie festiwalu 
6.09 – Teatr Polski, Szczecin – Pożegnanie Lata z muzyka filmową – przygotowanie  i 
prezentacja show tanecznego 
7.09 -  nabrzeże, Gryfino – Festyn Rodzinny nad Odrą, Zlot Jachtów Motorowych -  
„Fafugi” 
3.10 – Schloss Broellin, Niemcy – prezentacja spektaklu powstałego podczas 
tygodniowych warsztatów w ramach polsko- niemieckiego projektu musicalowego 
„Generation” 
9.10 – Gryfiński Dom Kultury – otwarcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – gościnny pokaz „Umbra” 
25-27.10 - Gryfiński Dom Kultury- Festiwal Jesienna Scena Tańca - organizacja imprezy i 
pokaz spektaklu ”Pomrok” 
21-23.11 – Gminny Ośrodek Kultury, Stepnica -  II Przypływ Teatralny – Alternatywne 
Ujście – gościnne prezentacje „ Umbra” i „Shap” 
27-29.12 – Gryfiński Dom Kultury- Z(L)OT Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej – 
organizacja imprezy i pokaz spektaklu „W środku” 
 
2/ szkolenia tancerzy Teatru Tańca Ego Vu 
 
28.01- 2.02 – Gryfiński Dom Kultury – Ferie w mieście - warsztaty tańca dla dzieci i 
młodzieży z Gryfina i okolic - prow. Eliza Hołubowska  
19-21.04 – Schloss Broellin , Niemcy – polsko-niemieckie warsztaty ruchowe, prow. Eliza 
Hołubowska 
11-14.07-  Miejski Ośrodek Kultury, Police – warsztaty tańca afro i improwizacji teatralnej 
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22-26.07 - Gryfiński Dom Kultury – Wakacje w mieście - warsztaty tańca dla dzieci i 
młodzieży z Gryfina i okolic - prow. Eliza Hołubowska  
29.07-2.08 - Centrum Kultury, Połczyn-Zdrój –Ogólnopolskie Warsztaty  Tańca 
Współczesnego 
2.-4.08 - CK Manuartefaktura,  Szczecin - VII Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny 
SOFFT 2013- warsztaty tańca i udział w paradzie towarzyszącej festiwalowi i Tall Ship 
Races 
27-29.09 – Klub XIII Muz , Szczecin – warsztaty z wybitnym tancerzem Thierry Vergerem 
27.09-4.10 – Schloss Broellin, Niemcy – warsztaty tańca i teatru w ramach polsko-
niemieckiego projektu musicalowego Generation - prow. teatr: Bibianna Chimiak, 
aktorka Teatru Kana, taniec: Ewelina Tołyż, Agnieszka Firląg, tancerki Teatru Tańca Ego 
Vu 
12,13.10 – Uckermarkische Buhnen Schwedt, Niemcy – warsztaty teatralno-ruchowe w 
ramach polsko- niemieckiego projektu Porozumienie bez granic, prow. Krzysztof Gmiter 
25-27.10 – Gryfiński Dom Kultury - festiwal Jesienna Scena Jańca – udział tancerzy w 
warsztatach tańca współczesnego i hip hop dance 
 
3/ dodatkowo: 
- Teatr Tańca Ego Vu był nominowany do nagrody Bociana – wyróżnienia Starosty 
Gryfińskiego za promocję powiatu gryfińskiego w kategorii  kultura 
- Katarzyna Łyczakowska – tancerka Ego Vu rozpoczęła prowadzenie samodzielnych 
zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie. 
-  Ewelina Tołyż, Joanna Buśko i Eliza Hołubowska otrzymały propozycję roli w filmie 
Pawła i Michała Kulików „Ogród po drugiej stronie rzeki” tworzonego w Polsce i w 
Niemczech. 
- Eliza Hołubowska stworzyła choreografię do spektaklu „Romeo i Julia” w 
Uckermarkische Buhnen  Schwedt (Niemcy). 
- Eliza Hołubowska jest wykładowcą podyplomowych studiów o kierunku Pedagogika 
tańca w Szczecinie oraz prowadziła warsztaty tańca dla zespołów Pasja i Gest ze 
Stargardu Szczecińskiego i Joy ze Szczecina  oraz dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

Sporządziła: Eliza Hołubowska 
 

Zespół taneczny Step by Step  
 

Kalendarium: 
13-01-2013 – finał WOŚP, plac Barnima, występ zespołu; 
W czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia taneczne dla dzieci w Pałacyku pod Lwami 
w ramach półkolonii, w Wełtyniu w ramach półkolonii oraz Ferie w mieście przy ul. 
Szczecińskiej 17 w Gryfinie; 
23-02-2013 – zabawy i konkursy taneczne podczas Balu Włóczykija 
14-04-2013 – udział w X Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych o Puchar Burmistrza 
Nowogardu – starsza grupa wyróżnienie, młodsza grupa - III miejsce; 
17-04-2013 – Festiwal Piosenki Ekologicznej w SP nr 1 w Gryfinie – występ zespołu 
3-05-2013 – występy z okazji Dni Gryfina 
12-05-2013 – gościnny występ podczas Pikniku nad Odrą 
18-05-2013 – pokaz taneczny na 3. Festynie po Góralsku w Krajniku; 
21-05-2013 – występy na Pl. Barnima – Targi Pracy 
24-05-2013 - udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Amatorskich – otrzymaliśmy 
wyróżnienie oraz dyplom laureata z klasyfikacją na Wojewódzki Przegląd Amatorskich 
Zespołów Tanecznych w Goleniowie; 
25-05-2013 – udział w Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka organizowanego przez 
Szkołę Tańca Sukces – dyplomy z wyróżnieniem; 
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1-06-2013 – Dzień Dziecka w Pałacyku pod Lwami, pokazy taneczne, zabawy 
podwórkowe, oraz taniec wspólny – Beyonce „Move Your Body” 
15-06-2013 – Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Stepnicy; 
20-06-2013 – koncert na zakończenie sezonu tanecznego w sali widowiskowej GDK: 
29-06-2013 – Festyn PowitanieLlata w Gardnie, Tańce dla dzieci – nauka 
30.06- 7.07.2013 – wyjazd do Świnoujścia na warsztaty taneczne oraz pokazy taneczne 
Półkolonie letnie w Pałacyku Pod Lwami, w Gardnie – prowadzenie zajęć taneczno-
ruchowych dla uczestników zajęć; 
5.08-9.08. 2013 -  półkolonie w mieście, przy ul. Szczecińskiej; 
11-09-2013 – pierwsze zebranie organizacyjne po wakacjach Zespołu SBS i nabór 
nowych tancerzy; 
5-10-2013 – Dzień Pieczonego Ziemniaka – SP nr 1 w Gryfinie; pokazy taneczne oraz 
wspólny taniec z przybyłymi gośćmi; 
16-11-2013 – Jesienna Scena Tańca – występ starszej grupy; 
17-11-2013- warsztaty z tańca klasycznego i współczesnego dla zespołu; 
29-11-2013 – Bal Andrzejkowy w Odysie w Gryfinie; 
7-12-2013 – Mikołajki na Pl. Barnima, prowadzenie/rozruszanie mieszkańców Gryfina do 
piosenek: „Gangnam Style”; „Zumba – Dansa Pausa/grupa Panetoz” i innych; 
7-12-2013 – premiera spektaklu pt.: „Rozprawa, czyli ” w wykonaniu grupy teatralnej 
Gliptykos – moja funkcja jako choreograf spektaklu;  
21-12-2013 – organizacja Koncertu Świątecznego dla rodziców i zaproszonych gości w 
sali widowiskowej GDK przy ul. Szczecińskiej połączony z kiermaszem pracowni 
plastycznej p. Wioletty Majek oraz wypieków naszych rodziców. 
Sporządziła: Katarzyna Pawlak 
 

Zespół Ta ńca Współczesnego Fajber-Flex  
 
Zajęcia zespołu odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny. W tym czasie 
dziewczęta należące do zespołu kształtowały umiejętności w zakresie techniki tańca 
współczesnego (w tym improwizacji i kontaktu) oraz podstaw tańca klasycznego. 
Ponadto zespół wziął udział w następujących imprezach: 
- 9.03.2013: Festiwal Taneczne Miraże w Bydgoszczy 
- 24.05.2013: Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Gryfinie (dwie 
prezentacje ruchowe) 
- 08.12.2013: występ podczas imprezy mikołajkowej organizowanej przez Gryfiński Dom 
Kultury. 
Sporządziła: Joanna Bu śko 
 

Pracownie teatralne: 
Pracownia teatralno-recytatorska 

 
W ramach pracowni teatralno-recytatorskiej prowadzonej przez instr. Marię Piznal w 
2013 roku działało pięć grup:  
 

1) Teatr Jednego Aktora 
2) zespół teatralny TO MY 
3) Grupa Teatralna GLIPTYKOS 
4) Teatrzyk Dziecięcy SKRZAT (do końca czerwca) 
5) grupa recytatorów 
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Zespoły prezentowały się na lokalnych scenach a także w kilku miejscowościach poza 
terenem gryfińskiej gminy m.in. w Poznaniu, Szczecinie, Wejherowie, Wrocławiu – w 
sumie 32 występy (oprócz prezentacji recytatorskich). 
 
Sukcesy uczestników pracowni, udział w akcjach charytatywnych: 
 
* XIII Poznański Festiwal Teatrów Marcinek (przegląd ogólnopolski) 
- wyróżnienie dla Patryka Kowalczyka za monodram „Obserwuję cię, Karolku!”  
 
* finał eliminacji wojewódzkich Małego Konkursu Recytatorskiego 
- wyróżnienie dla Mai Stołeckiej 
- występ gościnny Patryka Kowalczyka w Piwnicy przy Krypcie Zamku Książąt 
Pomorskich z monodramem „Obserwuję cię, Karolku!” na specjalne zaproszenie 
organizatorów wojewódzkiego konkursu 
 
* 14. Ogólnopolski Festiwal FeTA we Wrocławiu  
- udział Patryka Kowalczyka w finale przeglądu  
 
* 8. Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka w 
Wejherowie  
- I nagroda dla Patryka Kowalczyka w kategorii Teatru Jednego Aktora 
- nagroda specjalna ufundowana przez Prezydenta Miasta Wejherowa dla instruktorki 
Marii Piznal za opracowanie i reżyserię monodramu „Obserwuję cię, Karolku!”  
 
*Honorowe wyróżnienie przyznane Grupie Teatralnej Gliptykos przez 
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych za działalność na 
rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 
Grupa Teatralna Gliptykos realizując spektakl „Rozprawa, czyli makabryczno-erotyczny 
dzień z życia Sądu”, przekazała dochody uzyskane ze sprzedaży biletów-cegiełek i 
programów na cele dobroczynne, wspierając w ten sposób: 
- projekt „Podarujmy im trochę świata!” realizowany przez koło TPD przy SP Specjalnej w 
Nowym Czarnowie 
- leczenie i rehabilitację ciężko chorej nauczycielki Zespołu Szkół w Gryfinie 
- finał WOŚP – wsparcie terapii noworodka i niemowlaka oraz wyposażenie w sprzęt 
szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych 
- remont i adaptację budynku przy ul. Szczecińskiej 33, służącego rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych 
- budowę atestowanego placu zabaw przy DPS i SP Specjalnej w Nowym Czarnowie 
- dofinansowanie wkładu własnego na zakup schodołazu dla niepełnosprawnej, 
poruszającej się na wózku inwalidzkim gimnazjalistki 
- remont mieszkania socjalnego osoby niepełnosprawnej 
Wielkim sukcesem Grupy Teatralnej Gliptykos jest ogromne zainteresowanie 
występami – spektakl „Rozprawa, czyli...” obejrzało ponad 1700 widzów; 
sztuka została zagrana dwanaście razy przy pełnej widowni.  
 
 
KALENDARIUM - SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYSTĘPÓW: 
 

• STYCZEŃ 
- 05.01 – GDK; przedstawienie „Rozprawa, czyli makabryczno-erotyczny dzień życia 
Sądu” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; całkowity dochód ze sprzedaży biletów-
cegiełek i programów przekazany został na leczenie i rehabilitację ciężko chorej 
nauczycielki Zespołu Szkół w Gryfinie;  
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- 06.01 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód ze 
sprzedaży biletów-cegiełek zasilił konto WOŚP, a ze sprzedaży programów – konto  koła 
TPD przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie na realizację projektu 
„Podarujmy im trochę świata!”; 
- 23.01 – Zespół Szkół w Gryfinie; monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. Patryka 
Kowalczyka; 
- 24.01 – ZS w Gryfinie: monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka 
(dwa występy); 
- 26.01 – GDK; przedstawienie „Rozprawa, czyli...” w wyk. Grupy Teatralnej GLIPTYKOS; 
po raz drugi całkowity dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek i programów przekazany 
został na leczenie i rehabilitację ciężko chorej nauczycielki ZS w Gryfinie. 
 

• LUTY 
- 07.02 – Pałacyk pod Lwami; monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. Patryka 
Kowalczyka; 
- 12.02 – ZS w Gryfinie: monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka (dla 
trzecich klas gimnazjalnych); 
- 14.02 – ZS w Gryfinie: monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka (dla 
trzech klas trzecich SP3); 
- 11.02 – Pałacyk pod Lwami; miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego; udział 7 recytatorów: kat. kl. I-III – Dominika Hybza, kat. kl. IV-VI – Maja 
Stołecka, Karolina Tokar, Natalia Wac, kat. gimnazjum – Angelika Ostrówka, Monika 
Rudyńska, Eliza Sułkowska; awans całej grupy do etapu powiatowego; 
- 23.02 – Pałacyk pod Lwami; powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; 
udział 7 recytatorów jw. tytuł laureata wraz z awansem do etapu wojewódzkiego 
otrzymała Maja Stołecka; wyróżnienia otrzymały: Natalia Wac, Angelika 
Ostrówka, Monika Rudyńska; 
- 23.02 – Scena pod Lwami; pozakonkursowy występ P. Kowalczyka z monodramem 
„Obserwuję cię, Karolku!” w ramach powiatowych eliminacji 58. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. 
 

• MARZEC 
- 08.03 – ZS w Gryfinie: monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka (dla 
dwóch klas gimnazjalnych); 
- 09.03 – Poznań – XIII Poznański Festiwal Teatrów „Marcinek” (przegląd ogólnopolski); 
monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka – wyróżnienie; 
- 09.03 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód ze 
sprzedaży biletów-cegiełek został przekazany na remont mieszkania socjalnego osoby 
niepełnosprawnej, a dochód ze sprzedaży programów zasilił konto  koła TPD przy Szkole 
Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie na realizację projektu „Podarujmy im 
trochę świata!”; 
- 10.03 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; całkowity dochód 
ze sprzedaży biletów-cegiełek i programów przekazany został na remont i adaptację 
budynku przy ul. Szczecińskiej 33, który będzie służył rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych;  
- 22.03 – ZS w Gryfinie; inscenizacja „Wiosny w tym roku nie będzie!” w wyk. 
dziecięcego teatrzyku Skrzat w ramach festiwalu Feciątko; 
 

• KWIECIEŃ 
- 05.04 – Piwnica przy Krypcie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; monodram 
„Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka – występ gościnny na zaproszenie 
organizatora eliminacji wojewódzkich Małego Konkursu Recytatorskiego; 
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- 06.04 – Piwnica przy Krypcie w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; udział Mai 
Stołeckiej w finale eliminacji wojewódzkich Małego Konkursu Recytatorskiego – 
wyróżnienie;  
- 12-14.04 – 14. Ogólnopolski Festiwal FeTA we Wrocławiu; monodram „Obserwuję cię, 
Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka 
- 13.04 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód ze 
sprzedaży programów zasilił konto  koła TPD przy Szkole Podstawowej Specjalnej w 
Nowym Czarnowie na realizację projektu „Podarujmy im trochę świata!”;  
 

• MAJ 
- 25.05 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód ze 
sprzedaży biletów-cegiełek został przekazany na budowę atestowanego placu zabaw 
przy DPS i SP Specjalnej w Nowym Czarnowie, a ze sprzedaży programów – na konto  
koła TPD przy SP Specjalnej w Nowym Czarnowie na realizację projektu „Podarujmy im 
trochę świata!”; 
- 26.05 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód ze 
sprzedaży biletów-cegiełek został przekazany na uzupełnienie wkładu własnego na 
zakup schodołazu dla niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim 
gimnazjalistki, a ze sprzedaży programów – na konto  koła TPD przy SP Specjalnej w 
Nowym Czarnowie na realizację projektu „Podarujmy im trochę świata!”;  
 

• CZERWIEC 
- 19.06 – ZS w Gryfinie; próba generalna z udziałem publiczności (dwie klasy) – 
„Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi” w wyk. dziecięcego teatrzyku Skrzat; 
- 24.06 – ZS w Gryfinie; „Dentystyczna przygoda pewnej Baby Jagi” w wyk. dziecięcego 
teatrzyku Skrzat; dwa występy (dla czterech klas); 
- 26.06 – Scena pod Lwami; „Łatwowierni? Łatwopalni?”, próba zespołu To My z 
udziałem publiczności; 
 

• LIPIEC 
- 05.07 – GDK; „Nie ma tego złego” – prezentacja przed publicznością próby inscenizacji 
na zakończenie wakacyjnych warsztatów teatralnych; 
- 11.07 – świetlica wiejska w Drzeninie; monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. 
Kowalczyka; 
- 11.07 – świetlica wiejska w Sobieradzu; monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. 
P. Kowalczyka; 
- 11.07 – świetlica wiejska w Mielenku Gryfińskim; monodram „Obserwuję cię, Karolku!” 
w wyk. P. Kowalczyka; 
 

• PAŹDZIERNIK 
- 22.10 – ZS w Gryfinie; monodram „Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka dla 
dwóch klas pierwszych gimnazjum; 
- 26.10 – Wejherowskie Centrum Kultury; 8. Ogólnopolski Przegląd Małych Form 
Teatralnych im. Adama Luterka „Śmiech w literaturze i poza nią”; monodram 
„Obserwuję cię, Karolku!” w wyk. P. Kowalczyka; I nagroda dla aktora w kategorii 
Teatru Jednego Aktora  i nagroda specjalna dla instruktorki za opracowanie i 
reżyserię monodramu; 
 

• GRUDZIEŃ 
- 12.12 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos – próba generalna 
spektaklu (w nieco zmienionej obsadzie) z udziałem publiczności; 
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- 14.12 – GDK; „Rozprawa, czyli…” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; spektakl 
zakupiony przez Dom Lekarski S.A. z okazji pracowniczego spotkania 
przedświątecznego. 
 
Sporz ądziła: Maria Piznal 
 
 
 

Teatr 6 i PÓŁ 
 
kalendarium: 
4-8.02 prowadzenie warsztatów teatralnych podczas ferii zimowych dla dzieci. W 

tym roku przybrały formę koła recytatorskiego.  
20.02   premiera spektaklu „Kronika Przypadków” w oparciu o niemieckojęzyczne 

opowiadania „Mr Pilks Irrenhaus” K. Campbella 
21-22.02 Smaki Świata – pomoc przy 7. edycji Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i 

Podróży Włóczykij 
3.03 Smaki Świata – pomoc przy 7. edycji Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i 

Podróży Włóczykij 
8-10.03  udział w V Ogólnopolskicj Spotkaniach Młodego Teatru Krzykowisko w 

Maszewie – 1 miejsce dla Teatru 6 i PÓŁ 
 Krzykowisko to obecnie jeden z najciekawszych konkursowych festiwali 

teatralnych w kraju.  W tym roku udział wzięło 18 teatrów. Oprócz 
prezentacji na scenie młodzi aktorzy uczestniczą w warsztatach aktorskich 
prowadzonych przez doświadczonych pedagogów oraz biorą udział w 
pospektaklowych dyskusjach (wyjazd współfinansowany przez 
uczestników). 

15-17.03  udział w IV Festiwalu Młodości Teatralnej Łaknienia w Goleniowie 
(wyjazd współfinansowany przez uczestników) 

29.03  premiera spektaklu „Nieśmiertelność raka” na scenie Gryfińskiego Domu 
Kultury 

5.04  pomoc przy Koncercie Premier Teatru Tańca Ego Vu  
13-14.04 udział w 48. edycji festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie, w ramach 

projektu „ZOT na Kontrapunkcie”. Festiwal Kontrapunkt jest jednym z 
najstarszych i jednym z bardziej prestiżowych w Polsce (fundusze na 
transport, wyżywienie i nocleg pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego). 

26.04  organizacja Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych  
Maj  przygotowania do pierwszego performance’u scenicznego w historii Teatru 

6 i PÓŁ 
17-19.05 udział w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w 

Świdwinie – wyróżnienie dla Teatru 6 i PÓŁ 
10-13.06   udział w XX Schultheaterfest – Festiwalu Teatrów Szkolnych w 
Schwedt. 

Schultheaterfest to przygraniczna impreza dla teatrów amatorskich z 
Niemiec i Polski. Podczas festiwalu oprócz zaprezentowania najnowszej 
premiery pt. „Archiwum”, młodzież wzięła udział w profilowanych 
warsztatach. Festiwal to również możliwość wystąpienia na profesjonalnej 
scenie: z obsługą techniczną, dobrą akustyką itd., co dla aktorów amatorów 
jest cennym doświadczeniem (zakwaterowanie i wyżywienie  zapewnione  
przez organizatorów). 

15-18.06  intensywne przygotowania do musicalu „Alicja w krainie dorosłych” na 
podstawie „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla. 

19.06 premiera musicalu „Alicja w świecie dorosłych” w Gryfińskim Domu 
Kultury. Projekt Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
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patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu aktywizacji osób starszych i łączenia pokoleń. Jest to pierwszy 
musical w 10 letniej historii naszego  teatru.  

21-23.06 udział w festiwalu Poszukiwanie Alternatywy w Skierniewicach. 
 Ważny festiwal teatrów niezależnych w Polsce. Organizowany jest przez 

Fundację Teatru Realistycznego (jedna z wiodących grup teatralnych). Jest 
to festiwal pokazowy, na zaproszenie.  6 i PÓŁ wystąpił ze spektaklem 
„Kronika przypadków”. Oprócz pokazów prowadzone są również warsztaty 
teatralne, wokalne i performatywne.  
(Fundusze na przejazd, nocleg i wyżywienie zapewnione przez 
organizatorów). 

25.06   aktorki z Teatru 6 i PÓŁ były pozorantkami podczas ćwiczeń powiatowych 
KSRG, odbyły się one na przejeździe kolejowym w Nowym Czarnowie. 
Ćwiczenia przewidywały zderzenie pociągu z autokarem, w którym to 
znajdowała się wycieczka szkolna licząca 29 os. Aby ratować młodzież na 
miejsce zdarzenia przybyły: Państwowa Straż Pożarna, Państwowe 
Ratownictwo Medyczne, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska. 
Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej. 

26.06 zakończenie sezonu 2012/2013 w Teatrze 6 i PÓŁ. Prezentacja 
spektaklu „Kronika Przypadków” oraz mały poczęstunek dla gości. Na 
zewnątrz dyskusje i kiełbaski z ogniska. 

24.07-2.08 udział w VIII Letniej Akademii Teatralnej w Stepnicy. Projekt 
dofinansowany przez MKiDN w ramach programu „Lato w teatrze”. 
Organizatorem jest Ośrodek Kultury w Stepnicy. W akademii udział biora 
uczestnicy z Polski (głównie teatry ZOT-u) oraz z Niemiec i Ukrainy. Są to 
intensywne 10-dniowe warsztaty plenerowe, gdzie oprócz aktorstwa, 
uczestnicy są współtwórcami scenariusza, sami tworzą rekwizyty i 
scenografię do pokazu finałowego, na który przychodzi co roku kilkaset 
osób. Wielokulturowość projektu zmusza tez uczestników do posługiwania 
się językami obcymi (fundusze na przejazd, nocleg i wyżywienie 
zapewnione przez organizatora). 

3.08  prezentacja spektaklu plenerowego „Głębia” stworzonego w Stepnicy, w 
parku Żeromskiego w Szczecinie.podczas The Tall Ship Races 2013. 

4.08 udział w szczecińskim festiwalu teatralnym SOFFT, gdzie 
przewidziano warsztaty, prowadzone m.in. przez Krzysztofa Gmitera. 
Efektem warsztatów było stworzenie "żywego statku" (z blisko 
dwustuosobowej grupy warsztatowiczów), jako części wielkiej parady 
towarzyszącej finałowi The Tall Ship Races. W warsztatach i paradzie 
uczestniczył cały skład Teatru 6 i PÓŁ. 

8-12.08  udział w Ogólnopolskim Festiwalu Młodych Teatrów Chimera 
– Olecko 

Festiwal konkursowy, na którym zaprezentowaliśmy „Kronikę przypadków”- 
Grand Prix dla Teatru 6 i PÓŁ.  Krzysztof Gmiter wystąpił również w 
„Nieśmiertelności raka” jako gość specjalny festiwalu a także prowadził 
warsztaty teatralne dla uczestników imprezy. 
(fundusze na przejazd oraz pobyt na festiwalu pokryli członkowie teatru) 

24-30.08 udział w Międzynarodowym Campusie Artystycznym Fama w 
Świnoujściu w ramach Zachodniopomorskiej Offensywy teatralnej 
(ZOT). 
Teatr 6 i PÓŁ zaprezentował  performance „Archiwum” a także wraz z 
aktorami ZOT przez cały tydzień, codziennie, animował mieszkańców i 
turystów Świnoujścia akcją „Push the button”  oraz „Casting do filmu 
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Wyjęci”. Akcje te wywołały żywe reakcje wczasowiczów jak i jury 
festiwalu. 
Fama to najstarszy w Polsce festiwal artystycznego ruchu studenckiego. Co 
roku do Świnoujścia zjeżdża kilkuset artystów performerów, aktorów, 
muzyków, komików.  (organizatorzy pokryli koszty noclegów i 
obiadów. Dojazd opłacili uczestnicy)  

19.09  pierwsze spotkanie w projekcie „Mit einander reden - rozmawiać 
ze sobą” 

 Udział w warsztatach integracyjnych i językowych metodami teatralnymi w 
Teatrze UBS w Schwedt (fundusze na przejazd, nocleg i wyżywienie 
zapewnione przez organizatora). 

9-10.10 udział w IX Kongresie Kultury Słowa  w Szczecinie „Mówi się, czyli o 
wymowie i wymowności Polaków”. 

11-12.10  drugie spotkanie w projekcie „Mit einander reden- rozmawiać ze 
sobą” 
Udział w warsztatach z Impro Theatre wraz z aktorami Teatru UBS. 
Prowadzenie z Daniel Kozakiewicz (Warszawa). Udział w wieczorze 
kulturowym, gdzie aktorzy z Polski i Niemiec prezentowali narodowe 
potrawy, stroje, zwyczaje świąteczne i obrzędy poznając tym samym część 
kultury sąsiedniego kraju. 
 (fundusze na przejazd, nocleg i wyżywienie zapewnione przez 
organizatora). 

17-19.10  występ wraz z gryfińskim teatrem Na Chwilę w plenerowym widowisku 
„Tragedomia, czyli tryptyk o katastrofie rodziny”. Widowisko miało 
zwrócić uwagę na przemoc w rodzinie wobec dzieci. Akcja została 
przygotowana wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie. Akcję 
poprzedziły warsztaty teatralne dla uczniów z gryfińskich szkół, jako 
przykład alternatywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z 
prowadzących warsztaty był Krzysztof Gmiter. 

25-26.10  pomoc Teatrowi Tańca Ego Vu przy organizacji Jesiennej Sceny Tańca, 
jedynego takiego festiwalu w województwie. 

21-23.11  udział na zaproszenie teatru Terminus a Quo w 21. Spotkaniach Teatru 
Otwartego w Nowej Soli. Teatr 6 i PÓŁ zaprezentował spektakl 
„Kronika przypadków” (fundusze na przejazd, nocleg i wyżywienie 
zapewnione przez organizatora). 

11.12  prezentacja pokazu scenicznego „Zasady muzyki” w ramach 
współpracy Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej, której członkiem 
jest Teatr 6 i PÓŁ. Prezentacja odbyła się w studiu S1 Polskiego Radia 
Szczecin. 

27-29.12  współorganizacja wraz z Teatrem Tańca Ego Vu - Zlotu 
Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej w Gryfinie. Impreza 
odbyła się w Gryfińskim Domu Kultury. To coroczne spotkanie dziesięciu 
teatrów z naszego województwa, które od 2012 roku współpracują ze sobą 
w celu wzmocnienia pozycji teatrów offowych w regionie. Grudniowe 
spotkanie jest okazją do stworzenia kalendarium imprez i festiwali 
teatralnych na następny rok w naszym województwie oraz daje możliwość 
zaplanowania wspólnych przedsięwzięć. Oprócz tego jest doskonałą okazją 
do zaprezentowania publiczności dorobku teatrów naszej okolicy 

 (fundusze na imprezę w całości pochodziły ze środków zewnętrznych). 
 
Sporządził: Krzysztof Gmiter 
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Pracownia teatralna  
 
W roku 2013 Pracownia Teatralna Teatr Uhuru i Teatr Eliksir -  podobnie jak w minionych 
latach - pełniła głównie funkcję edukacyjną, skupiając się w swojej działalności na 
rozwoju teatralnych zainteresowań młodzieży i dorosłych poprzez różnego rodzaju formy 
i zajęcia artystyczne takie 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 młodzież: 
- gimnazjalna 
- uczniowie szkół średnich 
- studenci z Gryfina i okolicznych miejscowości 
- seniorzy z Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
- inne osoby dorosłe (mieszkańcy Gryfina) 
 
W roku minionym w ramach pracowni działały dwa teatry amatorskie Teatr Uhuru i Teatr 
Eliksir. 
Teatr Uhuru tworzy młodzież szkolna. W Teatrze Eliksir działają seniorzy w tym głównie 
studenci z Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku tworząc własne programy 
artystyczne i włączając się aktywnie do udziału w imprezach organizowanych przez 
GDK. 
Zajęcia odbywały się w każdy 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 

 
Najważniejsze zadania i działania pracowni teatralnej w minionym roku to: 

• stała opieka programową i organizacyjna nad Sceną pod Lwami, w której 
odbywają się spektakle, próby teatralne i regularne spotkania. 

• przygotowanie i współ-organizacja imprez organizowanych prze Gryfiński Dom 
Kultury takich jak: Mikołajki, WOŚP, Dzień Dziecka. 

• kontynuowanie współpracy transgranicznej z partnerami zagranicznymi w celu 
wspólnej organizacji imprez i wymiany młodzieżowej. 

• redagowanie i aktualizacja strony internetowej Teatru Uhuru. 
• zbieraniem dokumentacji i archiwizacja wydarzeń z działalności pracowni 

teatralnej. 
• promocja pracowni teatralnej, Teatru Uhuru. Teatru Eliksir i Sceny pod Lwami w 

mediach. 
• współpraca z innymi ośrodkami kultury i szkołami 
• udział Teatru Uhuru i Teatru Eliksir w festiwalach teatralnych i prezentacje 

spektakli. 
 

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w 2013 roku 
styczeń:  

• współpraca wolontariacka i organizacyjna podczas kolejnej edycji WOŚP 2013. 
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• otwarte zajęcia teatralne dla chętnych osób zainteresowanych teatrem oraz dla 
dzieci – uczestników zimowych półkolonii. 

 
luty:  

• miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego. Organizacja i 
prowadzenie konkursu. 

• powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego i 58. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego (organizacja i prowadzenie imprezy). Prezentacja 
recytatorki (Katarzyna Jasińska – kwalifikacja do przeglądu 
wojewódzkiego) 

• drugie spotkanie z poezją pt. „Zima w poezji” w Klubie Nauczyciela w wykonaniu 
aktorów Teatru Eliksir. Organizacja i prowadzenie imprezy 

marzec:  
• Maszewo. Udział Teatru Uhuru w V Ogólnopolskich Spotkaniach Młodego Teatru 

Krzykowisko  
• udział instruktora w spotkaniu partnerskim polsko-niemieckiej sieci 

młodzież.kultura.wymiana w Weimarze (Niemcy) 
• Międzynarodowy Dzień Teatru na Scenie pod Lwami – prezentacja spektakli. 

kwiecień: 
• rejonowy przegląd Teatrów Amatorskich – prezentacja spektaklu Teatru Uhuru 

„Do trzech razy sztuka”, kwalifikacja do przeglądu wojewódzkiego. 
maj:  

• Tetar Uhuru. Premiera spektaklu „Do trzech razy sztuka” 
•  Świdwin. Wojewódzki przegląd teatralny. Teatr Uhuru – prezentacja spektaklu 

„Do trzech razy sztuka”)                     
czerwiec: 

• oprawa artystyczna oraz organizacja Dnia Dziecka.  
• Schwedt. XX Schultheaterfest w Uckermärkische Bühnen w Schwedt – udział 

Teatru Uhuru w festiwalu i w warsztatach teatralnych. Prezentacja spektaklu „Do 
trzech razy sztuka. 

• premiera nowego spektaklu pt. „Eliksir młodości” Teatru Eliksir. 
• Zakończenie sezonu na Scenie pod Lwami. Prezentacja spektaklu Teatru Uhuru 

„Do trzech razy sztuka” oraz monodramu Jacka Zawadzkiego pt. „Hantio”. 
Spotkanie z publicznością. 

lipiec: 
• Wakacje w mieście – otwarte warsztaty teatralne dla osób zainteresowanych 

teatrem 
• Dębno. Udział młodzieży Tetru Uhuru w Festiwalu Triada Teatralna – prezentacja 

spektaklu „Do trzech razy sztuka” 
• Police. Udział młodzieży z Teatru Uhuru w Polsko-niemieckich Spotkaniach 

Teatralnych Elipsa Kreatywności 2013.  
wrzesień:  

• przyjęcie nowych członków do pracowni teatralnej, rozpoczęcie warsztatów 
teatralnych   

• festyn z okazji otwarcia nabrzeża – przygotowanie i realizacja zabaw i animacji 
dla dzieci.  

• Czytanie Fredry – udział w ogólnopolskiej akcji czytania dzieł Aleksandra Fredry. 
• Dzień Św. Witkacego na Scenie pod Lwami. Prezentacja twórczości Stanisława 

Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Inauguracja sezonu artystycznego Teatru 
Uhuru i Teatru Eliksir.  

październik: 
• Berlin (VanseeForum). Udział Teatru Uhuru w polsko-niemiecko-macedońskich 
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warsztatach teatralnych „Tuwim”. 
listopad: 

• gościnna prezentacja spektaklu Teatru Eliksir „Eliksir młodości” w Pyrzycach. 
grudzień: 

• współorganizacja, wolontariat i oprawa artystyczna imprezy mikołajowej dla 
dzieci w Gryfinie (Mikołajki 2012). 
stworzenie scenariusza programu poetyckiego poświęconego poezji Juliana 
Tuwima. Prezentacja programu w wykonaniu Teatru Eliksir w Klubie Nauczyciela. 
 

Sporządził: Janusz Janiszewski 
 
 

Dziecięca Pracownia Teatru i Recytacji 
 
styczeń - wrzesień 2013:  działalność pracowni zawieszona ze względu na chorobę      
   instruktora. 
 
październik 2013: wznowienie działalności pracowni, nabór dzieci i młodzieży do kół  
   artystycznych. 
 
W  pracowni działają trzy grupy artystyczne: 
 
- Teatr Tespisek (młodzież gimnazjalna)  
- Teatrzyk Kurtynka (dzieci szkół podstawowych ) 
- koło żywego słowa (dzieci i młodzież  gimnazjalna)  
 
październik, listopad, grudzień: 

• systematyczna praca w kołach,  przygotowanie  do udziału w konkursach i  przeglądach  
artystycznych (teatralnych, recytatorskich). 

• organizacja gminnego i powiatowego przeglądu Małego Konkursu Recytatorskiego    
 i eliminacji powiatowych 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i 
Teatru Jednego Aktora. 

• wspieranie procesu wychowania przez sztukę w Przedszkolu Nr 3 i innych instytucjach 
(przedszkola, szkoły, świetlice wiejskie, Dom Pomocy Społecznej w Nowym  Czarnowie, 
Stowarzyszenie Jestem i Pomagam). Współpraca z tymi instytucjami  polega na konsultacjach, 
poszukiwaniu dla nich  scenariuszy i wartościowego repertuaru, wypożyczeniu scenografii, lalek 
teatralnych, kostiumów.  

występy: 
• Premiera przedstawienia „Byczek Fernando” w  Przedszkolu Nr 3  z  udziałem  rodziców dzieci 

uczęszczających do placówki 
• „Parada Wodnika” – występ trzydziestoosobowej  grupy obecnych i dawnych  członków  Teatru 

Tespisek  – występ podczas festynu na  nabrzeżu. 
• Inscenizacja wierszy – występ Teatru Tespisek  podczas imprezy mikołajkowej dla miasta.  
Sporządziła: Dorota Krutelewicz-Sobieralska 
 
 

Pracownie plastyczne: 
Otwarta Pracownia Plastyczna 

 
W roku 2013 uczestnikami pracowni były dzieci, młodzież i dorośli. Utrzymywał się stan 
liczebny 30-40 osób (9 dorosłych). 

•   sukcesem pracowni w minionym roku były nagrody w konkursach: 
- nagroda uczennicy Julii Pokora w konkursie „ Jeleń szlachetny i jego otoczenie”, III miejsce  w 
grupie wiekowej 8-9 lat oraz dwie nagrody za III miejsce w grupie wiekowej 7-9 i 9-11 lat  dla 
Doriana Kurleja i Darii Kurlej 
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•   sukcesem grupy dorosłych z Uniwersytetu Trzeciego Wieku był wernisaż malarski 
•   wystawa prac uniwersytetu w filii Biblioteki Publicznej w Gryfinie na Górnym Tarasie 
• otwarta  pracownia preferuje malarstwo sztalugowe, a dzieci i młodzież uczone są rysunku, 

rzeźby, koniecznie poprawności warsztatowej 
• ze zbiorów prac organizowane są wystawy plastyczne (wewnętrzne),  wysyłane prace na konkursy 

ogólnopolskie 
• trzech uczestników pracowni z gimnazjum i liceum byli przygotowywani do egzaminów do szkół 

wyższych plastycznych 
• istotnym zadaniem instruktora jest  dbałość o estetykę, reklamę, dekorację imprez 

środowiskowych organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury. 
Sporządziła: Wiesława Tyła 
 
 

Pracownia plastyczna 
Kalendarium: 
- styczeń 2013 – koło plastyczne liczyło blisko 50 uczestników. 
- w okresie ferii zimowych przeprowadzono warsztaty plastyczne, podczas których  
uczestnicy  (ponad  20 osób)  samodzielnie zaprojektowali  i wykonali  lampy jako formę 
sztuki użytkowej. Po warsztatach  prace zostały pokazane na wystawie  w Pałacyku pod 
Lwami, która cieszyła  się dużym zainteresowaniem. 
- Ferie zimowe 2013 to również czas, w którym do pracowni licznie uczęszczali 
półkoloniści, gdzie poznawali nowe techniki i rozwijali  swoje umiejętności. 
- w  ubiegłym  roku rozwijała się współpraca z przedszkolami nr 1 i 2. 
- 21 marca 2013 odbyły się międzynarodowe (polsko-niemieckie) warsztaty plastyczne 
w Szkole Podstawowej Nr 1  w Gryfinie, gdzie byłam koordynatorem do spraw plastyki. 
- w czerwcu przy okazji Dnia Dziecka zaistniała wystawa prac młodych artystów. 
Znajdujące się na wystawie prace były wyjątkowe, a powstały na bazie niezwykłej 
wyobraźni, pełne dziecięcej wrażliwości i przede wszystkim bardzo widocznej  radości 
tworzenia. 
- w okresie wakacyjnym przeprowadzono warsztaty dla chętnych dzieci z miasta. 
Zebrała się liczna grupa ponad 20 osób. Przez tydzień uczestnicy wykonywali collage o 
tematyce morskiej . Warsztaty zakończyły się wystawą prac. 
- we wrześniu 2013  przeprowadzono jak co roku nowy nabór. Obecnie do koła 
plastycznego należy 57 osób, a  zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. 
- we wrześniu zostałam poproszona o oprawę  plastyczną imprezy  charytatywnej 
organizowanej przez Stowarzyszenie Jestem i pomagam. 
- od jesieni 2013 r. w ramach porozumienia zawartego pomiędzy  Przedszkolem Nr 1   w 
Gryfinie a Gryfińskim Domem Kultury odbywają się stałe zajęcia z dziećmi wspierające 
ich rozwój i zainteresowania.  
- w ciągu całego roku wysyłano prace, które brały udział w wielu przeglądach 
konkursowych:  

1. XXXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży  
„Moja  przygoda w muzeum”, którego organizatorem  było  Muzeum Okręgowe w Toruniu pod 
honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego. 
Na konkurs ze 140 ośrodków w kraju i z zagranicy  napłynęło 1.837 prac. 
otrzymaliśmy : 
-  trzy wyróżnienia w kategorii wiekowej 5-9 lat  
-  jedno wyróżnienie w kategorii wiekowej 10-12 lat  
-  siedem prac zakwalifikowano na wystawę pokonkursową. 

2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Rodzina” organizowany przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie. 
-  wyróżnienie w postaci udziału pracy w wystawie  pokonkursowej. 

3. XVII  Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, którego  
organizatorem była Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, na konkurs 
wpłynęło 26.367 prac z 52 krajów. 
- jury  przyznało jedno wyróżnienie w postaci udziału w wystawie pokonkursowej  
   dla uczestnika z naszej pracowni. 
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Sporządziła: Małgorzata Ragan 
 
 

Pracownia Plastyczna Dese ń 
Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są dwa razy w tygodniu, w których średnio 
uczestniczy 14 osób. Prowadzone zajęcia mają na celu rozbudzanie wyobraźni, 
wyrażanie siebie poprzez sztukę, wolne eksperymentowanie, uczenie ekspresji, zasad 
kompozycji oraz odkrywanie potencjału twórczego w ramach poznawanych technik 
plastycznych takich jak: pastel, tempera, rysunek, batik, malowanie na jedwabiu, 
frotage, monotypia, filcowanie wełny na mokro.  
Spotkania zarówno w pracowni, jak i w ramach organizowanych warsztatów 
plastycznych podczas ferii zimowych oraz wakacji, stanowią doskonałą okazję do 
poznania różnych technik, środków wyrazu oraz ekspresji artystycznej. Do zadań 
pracowni należy współpraca z grupami przedszkolnymi (trzy razy w miesiącu) w 
Przedszkolu Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie (podczas prowadzonych zajęć dzieci poznają 
technikę malowania na jedwabiu, filcowanie wełny na mokro). Wychowanie plastyczne 
ma uwadze głównie skutki, które proces tworzenia pozostawia w psychice dziecka. 
Staramy się zachęcać dzieci w znalezieniu sposobów wyrażania swych uczuć, przeżyć i 
własnej wrażliwości estetycznej, czemu też w dużej mierze służą przygotowania dzieci 
do udziału w następujących konkursach plastycznych: Moja rodzina, Kot Filemon i 
przyjaciele, Ptaki w mieście-wspólna przestrzeń, Przyroda w kolorach, Ziemia jest jedna, 
Świat w oczach najmłodszych - podróż moich marzeń, Świat dinozaurów, V 
Ogólnopolskie Biennale Plastyczne Wrocław, Międzynarodowy  Festiwal Sztuk Pięknych 
Color Art, W krainie baśni i legendy, Pudełko moich marzeń. 
 
Szczegółowy wykaz imprez: 
- dekoracja walentynkowa - hol GDK 
- przygotowanie wystawy fotograficznej na Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 
- koncert premier Teatru tańca Ego Vu- reklama wizualna (baner) 
- Ferie w mieście - zajęcia plastyczne z dziećmi 
- ocena prac w konkursie Przedzimie w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie 
- wykonanie dekoracji dla szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfinie z okazji wieczornicy 
- Jesienna Scena Tańca - reklama wizualna (baner) 
- festyn na nabrzeżu - dekoracja sceny 
- prowadzenie zajęć plastycznych - dwa razy w tygodniu po trzy godziny 
- współpraca z Przedszkolem Nr 5 w Gryfinie im. Calineczki - trzy razy w miesiącu 
- wykonywanie prac plastycznych na imprezy charytatywne 
- wykonywanie prac plastycznych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
- pomoc przy organizacji imprezy - Dożynki 2013 
- wykonanie witrochromii (10 prac) na licytację finału WOŚP w Gryfinie 
- wykonanie dekoracji świątecznej – hol GDK. 
 
Sporządziła: El Ŝbieta Narzekalak 
 
 

Pracownia Plastyczna Jedwab 
W ramach działalności dbanie o zaopatrzenie w materiały plastyczne dla pracowni, 
wykonywanie prac plastycznych na imprezy charytatywne oraz na potrzeby Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie, wykonywanie plakatów, ulotek, dyplomów, zaproszeń oraz 
podziękowań na imprezy okolicznościowe organizowane przez GDK. Organizowanie 
kiermaszów prac plastycznych podczas imprez organizowanych przez GDK. Raz w 
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miesiącu przeprowadzenie zajęć plastycznych w Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie w grupie 
integracyjnej, od września przez 2,5 godziny miesięcznie. 
Zajęcia dla dorosłych odbywają się w każdy czwartek w godz. 16.00 – 20.00 /9 osób/, 
zajęcia plastyczne GUTW odbywają się co dwa tygodnie w piątek w godz. 10.00 – 13.00 
/12 osób/. 
 
Szczegółowy wykaz imprez: 
- wykonanie aniołów witrażowych na finał WOŚP w Gryfinie 
- ocena prac w konkursie Przedzimie w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie 
- pomoc w wykonaniu dekoracji dla religijnego koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Gryfinie 
- Ferie w mieści – zajęcia plastyczne z dziećmi 
- przygotowanie wystaw fotograficznych na Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 
2013 
- prowadzenie warsztatów w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy (filcowanie na sucho 
pisanek wielkanocnych) 
- przygotowanie pamiątek dla tancerzy biorących udział w koncercie Teatru Tańca Ego 
Vu 
oraz wykonanie dekoracji 
- wykonanie charakteryzacji twarzy zespołu tanecznego Step by Step 
- wykonanie dekoracji wiosennej w holu GDK 
- praca przy organizacji Dni Gryfina 
- malowanie twarzy z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie 
- malowanie twarzy z okazji Dnia Dziecka na festynie w Krzypnicy 
- zajęcia plastyczne – Wakacje w mieście 2013 
- pomoc organizacyjna i plastyczna przy organizacji Dożynek i Gminnego Turnieju Wsi w 
Chwastnicy 
- dekoracja sceny oraz malowanie twarzy podczas Rodzinnego Pikniku nad Odrą 
- dekoracja holu na Jesienną Scenę Tańca oraz wykonanie upominków dla artystów oraz 
sponsorów 
 - warsztaty w Krzypnicy – filcowanie na sucho 
- dekoracja bożonarodzeniowa holu. 
 
Sporządziła: Aneta Kopysty ńska 

 

 
 
Pracownie muzyczne: 
Zespoły wokalne 
1/ zespół żeński Desire - spotkania co drugi wtorek godz. 18.30 – 20.30 w Świetlicy 
Wiejskiej w Borzymiu 
2/ zespół  młodzieżowy Grupa SB – spotkania w środy godz. 16.00 – 18.00 w GDK, 
3/ zespół dziewczęcy Cantare – spotkania we wtorki  godz. 16.00 – 18.00 w GDK 
 
Poza zajęciami stałymi zespoły wystąpiły podczas kilkunastu imprez i wydarzeń 
kulturalnych dla środowiska lokalnego m.in. finału WOŚP 2013, Dni Gryfina, Polsko-
Niemieckich Targów Rzemieślniczych w Gryfinie, Pikniku nad Odrą w Szczecinie, festynu 
na nabrzeżu czy 50-leciu pożycia par małżeńskich. Oprócz tego w ramach współpracy z 
grupą teatralną Gliptykos,  Grupa SB uczestniczyła w wielu próbach oraz dziesięciu 
pokazach spektaklu „Rozprawa, czyli  makabryczno-erotyczny dzień życia Sądu”. 
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Sporządziła: Jolanta Romanowska 
 

Pracownia Muzyczna: Sala Prób nr 8 
 
W sali muzycznej mieszczącej się w podziemiach Gryfińskiego Domu Kultury przy ul. 
Szczecińskiej 17 odbywają się próby młodych zespołów muzycznych. Z naszej inicjatywy 
zrodził się cykl koncertów. 
Brzmienie Ósemki to projekt promujący młode zespoły muzyczne mające próby w 
Gryfińskim Domu Kultury w legendarnej już sali prób numer osiem – w której swoją 
karierę rozpoczynały takie zespoły jak HEY.  Jako pracownicy Gryfińskiego Domu Kultury 
staramy się dać naszym podopiecznym możliwość zaprezentowania się przed 
publicznością, a tym samym pokazania młodym ludziom w jaki sposób można rozwijać 
swoje pasje. 
Brzmienie Ósemki to impreza cykliczna promująca nie tyko młodych muzyków, ale także 
prezentująca instytucje oraz organizacje non profit zajmujące się wspieraniem 
zainteresowań młodzieży. 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 także popróbować smakołyków kuchni wegańskiej oraz 
wegetariańskiej. Dodatkowo w trakcie imprezy bezpłatnych informacji na temat 
przeciwdziałania uzależnieniom będą udzielać przedstawiciele Stowarzyszenia MONAR – 
realizujący program „Profilaktyka poprzez wartości”, której głównym celem jest 
kształtowanie postaw wolnych od nałogów oraz promocja zdrowego stylu życia. 
Pierwsza edycja odbyła się 18.01.2013r., a druga: 19.10.2013r. Podczas obu 
zaprezentowały się wszystkie nasze zespoły. 
Kapele: 
1/ Pozytyw 
Michał Michalski - gitarzysta, wokalista 
Marta Wilk - basistka  
Filip Grzesik – perkusista 
Jakub Maksimowicz - gitarzysta 
2/ Unlock 
Ziuta Szumna - wokal 
Jędrek Juszczak - gitara 
Marcin Obremski - gitara 
Robert Lachendro - bas  
Gosia Wojciechowska - perkusja 
 
3/ Before The Impact 
Łukasz Majkut – wokal 
Artur Olszewski  - gitara 
Paweł Czerepak  - gitara 
Artur Ziemba - bas 
Rafał Olszewski - perkusja 
 
4/ Epitaphium 
Oskar Gałczyński-wokal 
Mateusz Szajer-gitara rytmiczna 
Rafał Pawłowki-Gitara solowa 
Mateusza Natoniewski -perkusja którego zastąpił Łukasz Polak. 
 
5/ Head Breaker 
Artur Ziemba (wokal, bas) 
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Jerzy Arens (gitara prowadząca) 
Szymon Olszański (gitara rytmiczna) 
Jakub Staszak (perkusja) 
 
6/ Tomasz Strzelec (perkusista) 
 
7/ Stanisław Fabiańczuk (perkusista) 
Sporządził: Krzysztof Nowak 
 

 
Studio Piosenki, Studio Filmowe 
Studio Piosenki – uczestnicy soliści i zespół - 12 osób (wiek 11-18 lat) zajęcia od 
poniedziałku do piątku: 21 godzin lekcyjnych w tygodniu (oraz występy na zewnątrz /jak 
niżej). 
 
Studio Filmowe – uczestnicy 4 osoby (wiek 16 -18 lat) zajęcia dwa razy w tygodniu po 
dwie godz. lekcyjne + realizacje i praca na zewnątrz (video realizacje z imprez poza 
godzinami stałymi i w weekendy). 
 
styczeń: 
1/ obsługa techniczna organizacyjna WOŚP 2013 
2/ WOŚP 2013 - Studio Filmowe – realizacja filmu video z imprezy. 
3/ WOŚP 2013 - Studio Piosenki – 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”  
2/ Włóczykij 2013  – studio filmowe współpracuje z festiwalem – realizacja spotu 
reklamowego 
 
marzec: 
1/ spektakl grupy teatralnej Gliptykos „Rozprawa…” - rejestracja video i realizacja filmu 
z przedstawienia – studio filmowe          
 
kwiecień: 
1/ Zgryfiada 2013 – koło filmowe realizacja filmu  video z imprezy. 
2/ organizacja oraz przeprowadzenie - Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i 
Estradowej 
3/ uczestnictwo w przeglądzie solistów – studia piosenki GDK 
4/Koncert Teatru Tańca Ego Vu 2013 – rejestracja video – studio filmowe 
 
maj: 
1/ Dni Gryfina 2013 – występ uczestników studia piosenki. 
2/ nagrania studyjne Audio CD uczestników studia piosenki – nagrania utworów 
opracowanych przez wokalistów w ostatnim semestrze 
 
czerwiec: 
1/ Dzień Dziecka 2013 – studio piosenki współorganizacja imprezy występy wokalne 
2/ nagrania studyjne Audio CD uczestników studia piosenki – ciąg dalszy 
                                                                                                                                                     
lipiec: 
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1/ „Artystyczne Wakacje” - otwarte warsztaty letnie w GDK: 
- studio filmowe warsztaty dla dzieci i młodzieży 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) 
 
sierpień: 
1/ wizyta Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Gryfinie „Festyn” – występy wokalne 
uczestników studia piosenki. 
2/ wizyta Prezydenta Bronisława Komorowskiego w Gryfinie „Festyn”- rejestracja video – 
studio filmowe GDK 
 
wrzesień: 
1/ festyn rodzinny na gryfińskim nabrzeżu - 07.09.2013 r.- studio piosenki – występy 
solistów 
2/ realizacja studyjna utworu/hymnu „Jest taki dom”– nagranie CD dla Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach - studio piosenki/mini studio nagrań GDK 
 
listopad: 
1/ Jesienna Scena Tańca 2013 – rejestracja video koncertu – studio filmowe 
2/ realizacja montażu muzycznego na obchody 30lecia DPS w Dębcach - studio 
piosenki/mini studio nagrań GDK 
3/ Studio Piosenki – nagrania studyjne kolęd i utworów o tematyce świątecznej 
4/ realizacja warsztatowa spotu reklamowego - „Uliczne Sporty Walki” - studio filmowe 
GDK 
 
grudzień: 
1/ 2012 Mikołajki – studio piosenki współorganizacja i obsługa imprezy oraz występy 
wokalne solistów – studio piosenki 
2/ Zlot Zachodniopomorskiej Ofensywy Teatralnej – studio filmowe GDK rejestracja i 
produkcja filmu video. 
 
Sporządził: Piotr Ostrowski 

Pracownia turystyczna 
 
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 Ponadgimnazjalnych w Gryfinie – opiekunowie: Tomasz 

Szachnowski, Ewa Przystupa; 
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie – opiekunowie: Danuta Antoniewicz i Marzena 

Chatłas. 
Od stycznia 2011 roku pracownia turystyczna GDK współpracuje z Gryfińskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Grupa turystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczy 
ponad 40 osób. 
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IMPREZY TURYSTYCZNE W 2013 ROKU 

 
data impreza miejsca charakter liczba 

uczestnikó
w 

20.02.201
3 

wycieczka do 
Świdwina i Maciejewa 

– Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Świdwin, 
Maciejewo 

wycieczka 
autokarowa 

35 

2.03.2013 wycieczka po Gryfinie Gryfino wycieczka 
krajoznawcza 

5 

23.03.201
3 

rajd Powiatnie wiosny Gryfino rajd pieszy 35 

13.04.201
3 

eliminacje powiatowe 
OMTTK 

Moryń test pisemny, 
impreza na 
orientację 

2 

10.05.201
3 

wycieczka do Prenzlau 
– Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Niemcy- 
Prenzlau 

wycieczka 
autokarowa 

35 

8.06.2013 VIII Zawody na 
Orientację o Puchar 

Dyrektora GDK 

Grajdołek impreza na 
orientację 

50 

10.06.201
3 

wycieczka po Gryfinie 
dla grupy 6-latków z 

Przedszkola Nr 3 

Gryfino wycieczka 
krajoznawcza 

25 

22.06.201
3 
 

park linowy Tarzania Szczecin wspinaczka 10 

29.07-
2.08.2013 

warsztaty wakacyjne Gryfino warsztaty 8 

6-
8.09.2013 

XIV Zlot Opiekunów 
SKKT Województwa 

Zachodniopomorskieg
o 

powiat 
gryfiński, 
Gryfino 

zlot 30 

28.09.201
3 

Tydzień Żurawi Marwice gra terenowa 5 

8.10.2013 wycieczka po Gryfinie 
z grupą z Przedszkola 

Nr 4 

Gryfino wycieczka 
krajoznawcza 

43 

9.10.2013 Wycieczka po Gryfinie 
z przedszkolakami z 

Przedszkola Nr 4 

Gryfino wycieczka 
krajoznawcza 

25 

15.10.201
3 

Wycieczka po Gryfinie 
z grupą z Przedszkola 

Nr 4 

Gryfino wycieczka 
krajoznawcza 

14 

19.10.201
3 

XXXVIII Rajd 
Parasolowy 

Gryfino-
Żórawie-
Gryfino 

rajd pieszy 45 

21.10.201
3 

wycieczka po Gryfinie 
z grupą z Przedszkola 

Nr 2 

Gryfino wycieczka 
krajoznawcza 

14 

23.11.201 Jesienna Impreza na Gryfino impreza na 100 
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3 Orientację orientację 
7.12.2013 Mikołajkowe Marsze 

na Orientację 
Gryfino gra terenowa 45 

 
Razem w imprezach turystycznych wzięło udział 526 uczestników. 
 
Sporządziła: Kamilla Gadomska 

Sporządził: 
Jakub Kasprzyk 

 

Gryfiński Dom Kultury 
Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich 

w 2013 r. 
 

Świetlica Wiejska w Bartkowie 
 
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 czynna jest od poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę w godz.: 
- 7.00 – 8.00 – poczekalnia dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół,   
- 15.00 – 21.00 – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. 
 W 2013 roku, z myślą o dzieciach i młodzieży organizowane były zajęcia plastyczne, gry 
i zabawy, dyskoteki, imprezy okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwester 
itp.  
W każdą środę,  spotykali się i odbywali próby twórcy ludowi z Kapeli Ludowej 
Bartkowiacy.  Zgodnie z oczekiwaniami dorosłych mieszkańców w świetlicy odbywały się 
zajęcia: aerobik, zumba i nauka języka niemieckiego (zajęcia odpłatne). Czwartek to 
dzień, w którym spotykały się i rozwijały swoje talenty plastyczne Aktywne kobiety. 
Materiały na zajęcia plastyczne kupowane były przez uczestniczki zajęć ze środków 
własnych.   
Ponadto, realizując potrzeby mieszkańców organizowane były w świetlicy spotkania, 
zajęcia tematyczne typu: zdrowy tryb życia, pierwsza pomoc, zdrowa żywność itp. 
Świetlica to miejsce spotkań i zebrań wiejskich, podczas których omawiane były ważne 
sprawy dotyczące sołectwa, konsultacje społeczne, uchwalany fundusz sołecki.  
Świetlica wyposażona jest w podręczną biblioteczkę, punkt biblioteczny i internet 
dostępny dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Świetlica, chętnie współpracowała i 
uczestniczyła w wydarzeniach jakie odbywały się na terenie gminy Gryfino. 
Co roku współorganizujemy dwie duże imprezy o zasięgu regionalnym: Festiwal 
Twórczości Ludowej i Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. Praca przy organizacji tych 
imprez polegająca na przygotowaniu programu, pisaniu wniosków  o wsparcie i płatności  
ze środków UE, szukaniu sponsorów, itp. rozpoczyna się już z początkiem roku. 
Czwarta już edycja Festiwalu Twórczości Ludowej odbyła się 27 lipca 2013 roku w 
Bartkowie. Podczas imprezy zaprezentowane zostały nasze zespoły ludowe: 
Bartkowiacy, Borzymianka, Gardnianki i Wełtynianka.   
Ponadto podczas festiwalu zorganizowane zostały warsztaty tkackie, sianoplotów i 
frywolitek oraz przeprowadzony konkurs: na najlepszą potrawę festiwalu i  „Zostań 
EKOistą”. Warsztaty miały charakter otwarty i skierowane były głównie do dzieci i 
młodzieży, ale również do dorosłych mieszkańców naszej gminy. Do udziału w festiwalu 
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zaprosiliśmy również koła gospodyń wiejskich oraz reprezentacje wszystkich sołectw w 
celu zaprezentowania swojej twórczości, możliwości jej sprzedaży, oraz uczestnictwa w 
konkursach. Gwiazdą festiwalu była kapela Żywiołak. 
 Tradycją stało się również, organizowanie podczas festiwalu – biesiady przy ognisku, 
gdzie każdy z uczestników może wspólnie z artystami bawić się przy muzyce ludowej. 
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej to również cykliczna impreza rekreacyjno-sportowa 
organizowana w Bartkowie. Co roku do udziału w niej zapraszani są reprezentanci 
wszystkich sołectw. W 2013 roku do udziału w turnieju zgłosiło się dwanaście drużyn. 
Dzięki pomocy LKS Piast prowadzona profesjonalnie impreza, służy integracji i 
krzewieniu kultury fizycznej.  
Nasza świetlica to miejsce przyjazne dla wszystkich gości i mieszkańców sołectwa. 
 
Sporządziła: El Ŝbieta Kasprzyk 
 
 

Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
styczeń 

• Świetlica Wiejska w Borzymiu zdobyła nagrodę 
główną w III Konkursie Plastycznym Przedzimie organizowanym przez 
Świetlicę Wiejską Zagroda w Daleszewie. 

• dyskoteka dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych  
• konkurencje, zabawy z nagrodami 
• Dzień Babci i Dziadka - część artystyczna – dzieci występowały w przedstawieniu, 

recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Nasi solenizanci zostali obdarowani 
serduszkową ramką z życzeniami . Po tej części nasi mili goście zaproszeni zostali 
na słodki poczęstunek przy kawie, a czas umilał im zespół ludowy Borzymianka, 
ok. 30 osób. Materiały na zrobienie prezentów ze środków GDK-u, ciasta 
upieczone przez dzieci w  świetlicy  jak i przez Koło Gospodyń Wiejskich 

• zajęcia plastyczne – witraże zimowe, bałwanki, śnieżynki, serduszka       z 
życzeniami dla babci i dziadków 

• pająk ludowy – włóczkowy, w wykonaniu instruktora świetlicy w 
Borzymiu zajął 1 miejsce w Krakowie w konkursie „Zawieszone u 
powały”, tj. konkurs na przestrzenną konstrukcję inspirowaną pająkami 
ludowymi.  Pająk ten powstał jako dekoracja z okazji 35-lecia Kapeli Ludowej 
Borzymianka. Prace uczestników konkursu można  było oglądać na wystawie w 
ŻyWej Pracowni na krakowskim Kazimierzu do końca lutego 

luty 
• kanapki z wyobraźnią - konkurs na najciekawiej  ozdobioną  kanapkę oraz 
degustacja         
• gry, zabawy, konkurencje sportowe                                                                                                     
• spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Gryfino 
• seanse bajkowe dla dzieci    
• pieczemy babeczki i ciasteczka    
• bal przebierańców- wybieramy króla i królową balu- zwycięzcy dostali nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                           
• tworzymy dekoracje walentynkowe – zajęcia plastyczne 
• zabawa walentynkowa - orkiestra opłacona z biletów za wstęp, 
współorganizatorzy Koło Gospodyń Wiejskich                                                                                                      
• turniej tenisa stołowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
marzec 

• wycieczki w plenerze - lepienie bałwana, kulig, spacery po lesie itp. 
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• Dzień Kobiet (część artystyczna – odbyło się 
przedstawienie na temat  humorów płci pięknej. Naszym uroczym paniom został 
wręczony upominek wykonany przez dzieci naszej świetlicy – korale z masy 
solnej. Uczestniczyło ok. 30 osób. Podczas poczęstunku przygrywała Kapela 
Ludowa Borzymianka. Dania oraz ciasta przygotowywała świetlica wspólnie z 
Kołem Gospodyń Wiejskich, a produkty na poczęstunek  zakupiono z funduszu 
sołeckiego. Materiały na wykonanie podarunków dla gości zakupiono ze środków 
GDK. 

• zajęcia plastyczne –  korale z masy solnej, 
dekoracje Wielkanocne na sprzedaż:  jajka decoupage, jajka przestrzenne, 
baranki z masy solnej, tulipany ze skorup z jajek. Z pieniążków ze sprzedaży 
zakupiłam na świetlicę: dwie piłki, dwa zestawy golfa dla dzieci, dwa zestawy gier 
sprawnościowych – krzyżak, dwie sztuki duże i dwie sztuki mniejsze hula hop, 
dwie sztuki gier planszowych, nagrody na konkurs plastyczny oraz art. 
papiernicze do prac plastycznych. 

• wycieczka do lasu - poszukiwanie oznak wiosny 
oraz zabawa w podchody. 

• powitanie wiosny – ognisko z pieczeniem kiełbasek 
oraz zabawy na placu zabaw, następnie marsz nad jezioro i puszczanie na wodzie 
lampionów wykonanych przez dzieci. 
 

kwiecień 
• dzień baz komputera - w tym miesiącu raz w 

tygodniu odpoczywamy od komputera. 
• sprzątanie świata - na zakończenie piekliśmy 

kiełbaski. 
• prace plastyczne  -  postacie zwierząt z kubeczków 

plastykowych, dekoracje z suszonych kwiatów, pawie, przybornik na kredki. 
• „Żyjmy kolorowo’ – malowaliśmy chodnik przed 

świetlicą kolorową kredą. 
• „Gry i zabawy naszych rodziców” – graliśmy w 

klasę , gumę, kapsle, państwa-miasta, chowanego, berka, chłopaka, zbijanego, 
skakanka parzy. 

maj 
• karaoke, gry, zabawy 
• zajęcia plastyczne 
• Dzień Matki i Ojca  - wyjazd mieszkańców naszej 

miejscowości do Gryfińskiego Domu Kultury na spektakl Grupy Teatralnej 
Gliptykos „Rozprawa, czyli  makabryczno-erotyczny dzień z życia Sądu”. Bilety 
opłacone ze środków funduszu sołeckiego. 

• Konkurs karaoke  - dla dzieci w wieku szkolnym i 
dorosłych. 

• Wyjazd najmłodszych do Kina Gryf na bajkę pt. 
,,Uniwersytet potworny”. Bilety opłacone ze środków funduszu sołeckiego 

czerwiec 
• Dzień Dziecka  - z tej okazji dzieci pojechały na 

gokarty i zostały  zaproszone na poczęstunek – pizza i sok.  
• „Czerwcowe słodkie środy” – w każdą środę 

piekliśmy z dziećmi babeczki, ciasta, ciasteczka. 
• zajęcia plastyczne - tworzymy własne  zoo z 

talerzyków papierowych. 
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• konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży 
• dyskoteka dla dzieci i młodzieży 
• „Zabawy na wytrwałość” – pompki, brzuszki, 

przysiady, pajacyki, itp. 

lipiec 
• zabawy w plenerze  
• dyskoteka dla dzieci i młodzieży 
• zajęcia plastyczne - zawieszki motyle, białe lilie, 

kwiaty z bibuły. 
• Dzień Gier Planszowych - wyłączamy sprzęt 

elektroniczny i bawimy się jak za dawnych lat. 
• turniej tenisa stołowego 

 
sierpień 

• dyskoteka w Daleszewie - na zaproszenie opiekuna 
tamtejszej świetlicy, dzieci z naszej miejscowości wzięły udział w integracyjnej 
zabawie zorganizowanej dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

• piknik rodzinny - konkurencje sprawnościowe w 
plenerze, konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych, malowanie twarzy 
– Karina Tyła plastyczka ze Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie, występ kapel 
ludowych Gardnianka, Borzymianka. 

• Turniej Wsi w Chwarstnicy -  nasza drużyna 
wywalczyła 4 miejsce 

• zabawy sprawnościowe w plenerze 
• wieniec dożynkowy -  instruktor świetlicy razem z 

radą sołecką splatał wieniec dożynkowy, pomagały również dzieci. 
• pielgrzymi w 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. 
50 osób. 

• zajęcia plastyczne - bukiety z kłosów zboża, haft na 
kartce. 

 
wrzesień 

• „Nasza czysta okolica” -w porozumieniu ze Szkołą 
Podstawową w Chwarstnicy  organizujemy akcję sprzątania świata. Na 
zakończenie uczciliśmy to wspólnym ogniskiem, podczas którego dzieci piekły 
ziemniaki i kiełbaski. 

• zajęcia plastyczne – jeże, grzyby, drzewa owocowe, 
sowy z masy solnej, obrazy z liści. 

• popołudniowe rozgrywki piłki siatkowej 
• zabawy w plenerze 
• rajdy rowerowe 

 
październik 

• wyjazd młodzieży do Muzeum techniki i 
Komunikacji w Szczecinie - wyjazd opłacony ze środków funduszu sołeckiego, 32 
uczestników. 

• turniej tenisa stołowego 
• konkurencje i zabawy 
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• zajęcia plastyczne – ważki, sowy, dzwonki, 
dekoracje z darów jesieni oraz kwiaty na dzień nauczyciela. 

• Wyjazd najmłodszych do Kina Gryf - maluchy 
pojechały na bajkę pt. ,,Ślimak turbo”, 18 osób, wyjazd opłacony ze środków 
funduszu sołeckiego 
 

listopad   
• prace plastyczne – pani jesień, mandale,  
• andrzejkowe wróżby - w tym dniu wróżyliśmy sobie 

na różne sposoby. Udział brały dzieci, młodzież oraz dorośli – ok. 20 osób.  
• maraton filmowy – Noc Horroru (na początek były 

gry, zabawy, następnie piekliśmy gofry oraz młodzież smażyła naleśniki. Po 
kolacji wspólnie oglądaliśmy filmy grozy, liczba uczestników 25 osób. 

• wyjazd młodzieży na kręgle - wyjazd opłacony ze 
środków funduszu sołeckiego, 28 osób.  

 
grudzień 

• zabawa mikołajkowa – zabawy oraz konkurencje 
sprawnościowe. Słodki poczęstunek dla małych pociech zakupiono ze środków 
Rady Sołeckiej.  

• prace plastyczne -  dekoracje zimowe, mikołajkowe 
oraz świąteczne wykonane na sprzedaż. Z zebranych środków zakupiłam dwa 
zestawy głośników i słuchawki do komputera, dwa komplety paletek do tenisa 
stołowego oraz lotki do darta. 

• wyjazd do Kina Gryf –  z okazji mikołajek dzieci i 
młodzież naszej miejscowości pojechały na bajkę pt. „Ratujemy Mikołaja”. Liczba 
uczestników 35 osób, wyjazd opłacony ze środków funduszu sołeckiego. 

Sporządziła: Justyna Mendyk 
 
 

Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 
 
styczeń 
zabawa karnawałowa, oraz organizacja Dnia Babci i Dziadka. Gry i zabawy. Zajęcia 
kulinarne. Organizacja karaoke. Pomoc w nauce. 
 
luty 
Zabawa Walentynowa. Obchodzenie tłustego czwartku – wspólnie z dziećmi i młodzieżą 
przygotowywanie pączków i chrustów. Gry i zabawy. Pomoc w nauce. 
 
marzec 
organizowanie Dnia Kobiet – przygotowanie przedstawienie dla mieszkańców wsi.  
Ognisko z okazji dnia wiosny. Prace plastyczne, przygotowanie palem oraz stroików 
świątecznych z okazji świąt wielkanocnych. Gry, zabawy oraz pomoc w nauce. 
 
kwiecień 
w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi, zbiórka śmieci w okolicach. 
Organizowanie zabawy „podchody” z młodzieżą. Gry, zabawy i pomoc w nauce. 
 
maj 
prace plastyczne i edukacyjne. Przygotowanie prezentów niespodzianek z okazji Dnia 
Matki. Zajęcie w terenie: gra w siatkę, podchody. Gry, zabawy i pomoc w nauce. 



 
S

tr
o

n
a
4

2
 

 
czerwiec 
dyskoteka dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka. Przywitanie lata – ognisko + 
zabawy w terenie. Przygotowanie prezentów niespodzianek z okazji Dnia Ojca. Gry i 
zabawy. Seans filmów nocą z młodzieżą. 
 
lipiec 
gry i zabawy w terenie. Seans filmów nocą z młodzieżą. Gry i zabawy. 
 
sierpień 
gry i zabawy w terenie. Organizowanie ogniska. Przygotowywanie do dożynek dożynki. 
Mieszkańcy wsi wspólnie przygotowywali jadłospis na sprzedaż potraw przygotowanych 
przez nich. 
 
wrzesień 
Karaoke + zajęcia kulinarne. Zajęcia plastyczne. Sprzątanie ziemi. Gry i zabawy. Pomoc 
w nauce. 
 
listopad 
gry i zabawy. Zajęcia kulinarne. Zajęcia plastyczne. Zabawa  andrzejkowa. Pomoc w 
nauce. 
 
grudzień 
gry i zabawy. Zajęcia kulinarne. Wyjazd do kina z okazji mikołajek. Przygotowanie ozdób 
świątecznych. Pomoc w nauce. 
 
Sporządziła: Dorota B ącela 
 
 

 
Świetlica Wiejska w Czepinie 
  
Zajęcia taneczne i wokalne prowadzone przez instruktorów Gryfińskiego Domu Kultury w 
świetlicy trwały od stycznia do czerwca 2013. Odbywały się systematycznie raz w 
tygodniu po dwie godziny, ponadto w tym okresie prowadzone były godzinne zajęcia 
aerobiku dla pań jeden raz w tygodniu. W ubiegłym roku uczestnicy zajęć w świetlicy 
brali udział w cotygodniowych zajęciach plastycznych, przygotowali czterometrową 
palmę wielkanocną. Kilka razy w roku zorganizowano zajęcia kulinarne (desery, 
pieczenie ciastek, pizza). W czasie wakacji dzieci wyjeżdżały nad jezioro w Steklnie, 
bawiły się na mini dyskotekach, a także na corocznej zabawie piżamowej. Ponadto 
uczestniczyli w zabawie andrzejkowej i mikołajkowej. Dzieci i młodzież mogły liczyć na 
pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, z której chętnie korzystały. 
  
Ferie zimowe w Świetlicy Wiejskiej w Czepinie 
Ferie rozpoczęły się projekcją filmu ,,Chłopiec w pasiastej piżamie'' dotykającego 
problemu holokaustu. Po zakończeniu seansu przeprowadzono pogadankę na temat 
rasizmu i nietolerancji we współczesnym społeczeństwie. Dzieci i młodzież przygotowały 
scenki, w których wcielały się role osób dyskryminowanych. Drugiego dnia ferii odbyły 
się zajęcia kulinarne. Uczestnicy zajęć przygotowywali słodkie desery i piekli kruche 
ciasteczka. 
Kolejnego dnia dzieci wykazały się kreatywnością podczas przygotowania przebrań na 
bal karnawałowy. Z niepotrzebnych, starych materiałów powstały oryginalne stroje. W 
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piątkowe popołudnie dzieci obejrzały w świetlicy bajkę „Madagaskar”, następnie 
wyświetlono film dla młodzieży „Trzy metry nad niebem”. Sobota rozpoczęła się od 
karaoke, następnie przeprowadzono konkurs nazwany „Origami z ciała”, który polegał 
na wymyśleniu minutowego tańca-połamańca. Dzień zakończono dyskoteką. W 
zajęciach brały udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 20 lat. 
  
Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy w roku 2013: 
1/ zabawa sylwestrowa organizowana przez instruktora świetlicy dla mieszkańców 
sołectwa 
2/ współorganizacja z radą kościelną, sołtysem i radą sołecką oraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich odpustu parafialnego - zapewnienie oprawy artystycznej 
3/ organizacja dnia dziecka 
4/ współorganizacja dwóch festynów w tym Festynu Rodzinnego - zapewnienie oprawy 
artystycznej oraz przeprowadzenie zabaw i konkursów 
5/ uczestnictwo w Gminnym Turnieju Wsi 
6/ współorganizacja Dnia Seniora - zapewnienie oprawy artystycznej 
7/ współorganizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców - zapewnienie oprawy 
artystycznej 
8/ udział w konkursie „Zostań EKOistą” organizowanym podczas IV Festiwalu Twórczości 
Ludowej w Bartkowie (II miejsce). 
 
Sporządziła: Emilia Leszczy ńska 
 

 
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie 
 
Jasełka w Daleszewie, 18 stycznia 
Spotkania jasełkowe to już wieloletnia tradycja w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w 
Daleszewie. W tym roku odbyły się one 18 stycznia 2013 roku. Na scenie wystąpili 
uczniowie, Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Program był różnorodny w formie i treści, 
co zostało docenione przez licznie przybyłą publiczność. Na zakończenie spektaklu 
jasełkowego przekazane zostały okolicznościowe życzenia dedykowane z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, a młodzi artyści w dowód wdzięczności za wspaniały występ obdarzeni 
zostali koszem pełnym słodyczy. Program artystyczny powstał pod fachowym okiem 
Urszuli Majzner, Bożeny Felickiej oraz Jolanty Romanowicz - nauczycielek ze 
wspomnianej placówki oświatowej. Audiowizualną oprawą spotkania zajął się Tadek 
Wasilewski. 
 
 
Przedszkolaki uczciły Dzień Babci i Dzień Dziadka, 25 stycznia 
Dzieci i wychowawcy z Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego przy 
Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie, 25 stycznia 2013 zaprosili babcie i dziadków 
na spotkanie z okazji ich święta. Maluchy zaprezentowały swoje talenty wokalno-
recytatorskie przed licznie zebraną widownią i zaproszonymi gośćmi. Wśród nich byli 
m.in. Zygmunt Pyszkowski - prezes Zachodniopomorskiego Oddziału TPD w Szczecinie, 
Arkadiusz Kostrzewa - sołtys Daleszewa, Zofia Błaszczyk - przewodnicząca Koła 
Gospodyń Europejki. Dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod 
okiem pedagogów Marii Czechowskiej i Iwony Kozłowskiej. Miłą niespodzianką był 
występ utalentowanej wokalnie Pauliny Mysiak - absolwentki tutejszego Przedszkola, a 
na co dzień reprezentującej dziecięcy zespół wokalny Smyki, działający pod szyldem 
Zagrody. Technicznie imprezę wsparł Tadek Wasilewski - gospodarz Zagrody, który na 
zakończenie części oficjalnej również zaprezentował się na scenie. Maluchy w dowód 
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wdzięczności za dar serca, zaproszonym babciom i dziadkom wręczyły własnoręcznie 
wykonane prace plastyczne. Spotkanie upłynęło w rodzinnych klimatach, wzajemnych 
życzeniach przy słodkim poczęstunku, z muzyką w tle. 
 
Ferie zimowe 2013 w Zagrodzie 
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie była organizatorem III Konkursu Plastycznego 
o wdzięcznej nazwie Przedzimie. Główną ideą konkursu jest umożliwienie dzieciom, 
młodzieży i dorosłym zaprezentowanie własnego talentu na forum lokalnym oraz 
podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w kwestii spędzania wolnego czasu w 
momencie zmian zachodzących przed zimą. Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac 
dzieci reprezentujących teren powiatu gryfińskiego. Rozstrzygnięcie konkursu i 
zarazem otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpiło 31 stycznia 2013. Oceny 
dokonała komisja w składzie: Elżbieta Narzekalak - instruktor plastyki z Gryfińskiego 
Domu Kultury, Aneta Kopystyńska - instruktor plastyki z Gryfińskiego Domu Kultury, 
Halina Świątkowska - emerytowany pedagog. W protokole końcowym zwrócono 
uwagę na profesjonalizm pracy z dziećmi instruktorów i opiekunów, pod okiem 
których one powstały. Atutem jest wysoki poziom prac w różnych kategoriach 
wiekowych. Nagrody wyróżnionym wręczył sołtys Daleszewa Arkadiusz Kostrzewa, w 
obecności Kariny Tyły, instruktora plastyki prowadzącej na co dzień zajęcia w 
pracowni Tęcza w Zagrodzie. Konkurs sponsorowały instytucje: Nadleśnictwo Gryfino, 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie, Przedszkole im. Misia Uszatka w Gryfinie, Bank BPH, 
Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, Zarząd Miejsko-Gminy 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Szkoła Tańca Primo Passo, Stowarzyszenie Seniorów 
Radość, Koło Gospodyń Europejki. 
Finał rozdania nagród poprzedziła recytacja. Z uwagą wysłuchano młodej 
utalentowanej Ali Błaszczyk, mieszkanki Daleszewa, piszącej wiersze, oraz wokalno-
instrumentalny występ Tadka Wasilewskiego. 
Nagrody główne otrzymali: 
- Milena Lipska z Daleszewa 
- Świetlica Wiejska w Borzymiu za pracę zbiorową 
- Damian Gałek 
- Eliza Rybicka z Daleszewa 
Kolejne miejsca (ex aequo) otrzymali: 
1. Patrycja Wolarz z Gryfina oraz Paulina Mysiak z Daleszewa 
2. Kuba Maciejewski i Paulina Bieniewicz z Sobieradza oraz Dominika Okoń z 
Daleszewa 
3. Grzegorz Kotus z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie oraz Zuzia Górzyńska z 
Daleszewa 
Wyróżnienia otrzymali uczestnicy: Dominika i Weronika Gałęzowska, Izabela 
Piotrowska, Dominika Okoń, Milena Lipska, Pamela Szafrańska, Sandra Chojnacka, 
Eliza Rybicka, Zuzia Dębowska, Karol Kuligowski, Patrycja Wolarz, Karolina Jonasik, 
Diana Haczyk, Tomasz Płaszczyk, Anita Maciejewska, Krystian Staszak, Jowita 
Kasprzycka, Mateusz Niziołek, Oliwia Ciesielska. 
Wyróżnieni uczestnicy reprezentują m.in. takie miejscowości jak: Chojna, Sobieradz, 
Drzenin, Borzym, Gryfino, Daleszewo, Radziszewo. W konkursie udział wzięły także 
instytucje: internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Filia 
Chojeńskiego Centrum Kultury- Świetlica po Schodkach, Świetlice Gryfińskiego Domu 
Kultury w Sobieradzu, Drzeninie, Daleszewie, Borzymiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Gryfinie. 
 
Twórcza rewizyta w Zagrodzie 
Nawiązana kilka miesięcy temu współpraca między Świetlicą Wiejską Zagroda w 
Daleszewie i Świetlicą po Schodkach w Chojnie jest z powodzeniem kontynuowana. 
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Podczas ferii zimowych, na zaproszenie Tadka Wasilewskiego w Daleszewie gościła 
delegacja chojeńskich animatorów wraz z grupą młodzieży. Jednym z punktów 
spotkania były wspólne warsztaty w pracowni plastycznej Tęcza. Poprowadziła je 
Karina Tyła - instruktor plastyki. Do wspólnego malowania przyłączyła się również 
grupa miejscowej młodzieży. Efektem twórczej pracy było wspólne dzieło, malowane 
pastelami. Znajdzie ono honorowe miejsce na sali widowiskowej Zagrody. W 
programie jest kolejne spotkanie. Tym razem gospodarzem spotkania będzie Świetlica 
po Schodkach w Chojnie. Wyjazd zaplanowany został w drugim tygodniu ferii 
zimowych.  
 
 
Budujemy Mosty w Zagrodzie, 1 lutego 
1 lutego 2013 roku Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie kolejny raz gościła 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gryfina oraz mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej z Nowego Czarnowa. Ideą spotkań jest integracja społeczności lokalnej z 
osobami niepełnosprawnymi poprzez wspólną zabawę. W części artystycznej wystąpiły 
miejscowe zespoły taneczne: Arkan Country i Dance Desire. Były również gry i wspólne 
zabawy, które z ramienia TPD poprowadziła Katarzyna Bednarek. Nie zabrakło tańców, 
do których grał i śpiewał Tadek Wasilewski. Wśród bawiących się był także Grzegorz 
Kotus, uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej i finalista konkursu plastycznego 
Przedzimie. Za zajęcie III miejsca otrzymał nagrodę i dyplom.  

Karnawałowa dyskoteka w Zagrodzie, 2 lutego           
Jedną z propozycji tegorocznych ferii zimowych filii Gryfińskiego Domu Kultury – Zagrody 
w Daleszewie była karnawałowa dyskoteka. W miniony weekend w sali widowiskowej 
lokalnego ośrodka kultury bawiła się młodzież Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy. 
Organizatorzy spotkania dziękują mieszkańcowi Daleszewa,  Przemkowi Błaszczykowi za 
zapewnienie odpowiedniej oprawy muzycznej, a gościom za wspólnie spędzony czas w 
miłej i jak to zauważył jeden z uczestników spotkania niemal rodzinnej atmosferze. Kosz 
słodyczy w trakcie trwania imprezy był małym akcentem ze strony gospodarza Zagrody. 

Bal przebierańców w Zagrodzie, 5 lutego 
W sali widowiskowej Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie odbył się bal 
przebierańców dla dzieci z Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy. Imprezę zorganizowali 
animatorzy z Zagrody przy współpracy z lokalnym ogniskiem przedszkolnym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Kołem Gospodyń Europejki, Stowarzyszeniem Seniorów 
Radość oraz Fundacją Mam Dom. Do wspólnej zabawy zaproszona została również grupa 
maluchów z gryfińskiego Przedszkola nr 2 w Gryfinie im. Misia Uszatka. W gronie gości 
były m.in. Jolanta Krzak - dyrektor wspomnianej placówki, jej zastępczyni Grażyna 
Maskiewicz, grono pedagogiczne, Arkadiusz Kostrzewa - sołtys Daleszewa oraz młodzi 
animatorzy ze Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach. W części artystycznej wystąpił 
dziecięcy zespół wokalny Smyki. Zabawę z muzyką na żywo poprowadził Tadek 
Wasilewski - gospodarz Zagrody, który podziękował dyrekcji Przedszkola nr 2 za 
współpracę i wspieranie tegorocznych ferii - Zima w Zagrodzie 2013. Goście otrzymali 
dziecięcą pracę z wizerunkiem misia. Powstała w Pracowni Plastycznej Tęcza, pod okiem 
instruktora Kariny Tyła.  
 
Turniej tenisa stołowego, 6 lutego 
W drugim tygodniu ferii zimowych odbył się turniej tenisa stołowego, który od 2005 roku 
organizowany jest przez Świetlicę Wiejską Zagroda w Daleszewie przy współpracy ze 
Szkołą Podstawową w Radziszewie. Turniej rozegrany został na sali gimnastycznej. W 
rozgrywkach uczestniczyli zawodnicy reprezentujący miejscowości Daleszewo, 
Radziszewo i Łubnica. Sędziami zawodów była Magda Jacyk i Andrzej Hatłas, nauczyciele 
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ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Finaliści turnieju otrzymali upominki, oraz 
pamiątkowe dyplomy. Fundatorami nagród były gryfińskie instytucje; Bank BPH, 
Nadleśnictwo Gryfino, Biblioteka Publiczna i Szkoła Tańca Primo Passo Daniela 
Domagalskiego. 
 
Zajęcia biblioterapeutyczne w Zagrodzie, 6 lutego 
W Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie odbyło się spotkanie biblioterapeutyczne. 
To kolejna propozycja filii Gryfińskiego Domu Kultury na tegoroczne ferie zimowe. 
Zajęcia poprowadził Mariusz Kiełtyka - kierownik Oddziału Dziecięcego Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie. Tematem przewodnim zajęć było: O czym marzę, chętnie 
wszystkim pokażę. Odmianą biblioterapii dla dzieci jest bajkoterapia, czyli terapia przez 
opowieści. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone historie można 
dziecku pomóc w wielu trudnych bądź wątpliwych dla niego sytuacjach. Odbiorcami 
zajęć były przede wszystkim dzieci, ale na sali obecni byli także młodzież i dorośli. 
Celem spotkania miało być uświadomienie, że każdy ma prawo do marzeń, a tym 
samym dążenia do ich spełnienia. Metodami wykorzystanymi w zajęciach były m.in., 
autoprezentacja wszystkich uczestników, zabawa polegająca na podaniu ręki jak 
największej liczbie osób, wypowiedź na określony temat, ekspresja ruchowa, rozmowa w 
kręgu. Prowadzący przeczytał wybrany fragment tekstu bajki autorstwa J. Wilczyńskiej i 
M. Pollaka o "Królewnie, która chciała jeździć koparką" z 2011 roku. W trakcie jego 
omawiania zebrani dochodzą do wniosku, że każdy człowiek jest inny, ma prawo do 
własnych marzeń, które należy szanować. Spełniając marzenia człowiek uszczęśliwia 
siebie i innych. Całość zakończyła się w pracowni plastycznej. To tutaj powstały prace 
prezentujące marzenia uczestników zajęć biblioterapeutycznych. Spotkanie odbyło się 
dzięki pomocy i wieloletniej współpracy Zagrody z Biblioteką Publiczną w Gryfinie 
 
Rewizyta animatorów z Zagrody w Chojnie, 7 lutego 
Współpraca pomiędzy Świetlicą Wiejską Zagroda w Daleszewie i Świetlicą po Schodkach 
z Chojeńskiego Centrum Kultury (położonej na terenie byłego lotniska w Chojnie) rozwija 
się i to z powodzeniem. Pod koniec drugiego tygodnia ferii zimowych w Chojnie gościła 
grupa animatorów z Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy, reprezentowanej m.in. przez 
dzieci, młodzież, działaczy ze Stowarzyszenia Seniorów Radość, Koła Gospodyń 
Europejki. Goście zwiedzili kościół Mariacki, zabytkowy Ratusz, w którym mieści się 
Centrum Kultury, oraz okolice byłego lotniska wraz z pasem startowym.Wieczorem 
wszyscy spotkali się w Świetlicy po Schodkach. Rewizyta rozpoczęła się częścią 
artystyczną. Wystąpiła taneczna grupa Arkan Country, Dance Desire, dziecięcy zespół 
wokalny Smyki, wokalistka Samanta Kiełpińska, a ze strony gospodarza spotkania 
utalentowane wokalnie Brygida Konieczna, Julka Turczyniak i Kamila Rogowska. 
Delegację powitała ekipa animatorów w osobach: Iwona Hernik, Mirosława Karaczun, 
Piotr Bogusław wraz z miejscową grupą dzieci i młodzieży. W programie były również 
warsztaty plastyczne, którym ze strony Zagrody przyglądała się instruktor plastyki 
Karina Tyła. Miłym akcentem było przekazanie wzajemnych podziękowań, upominków i 
życzeń. W imieniu zaproszonych gości przekazała je Danuta Leśniewska ze 
Stowarzyszenia Seniorów Radość, Władysława Lach z Koła Gospodyń Europejki oraz 
Tadek Wasilewski, który do pozdrowień dołączył swój krótki występ artystyczny. W 
imieniu gospodarza imprezy życzenia przekazał Piotr Bogusław ze Świetlicy po 
Schodkach. Niedawny wyjazd był kolejnym etapem we wzajemnych dobrosąsiedzkich 
kontaktach. W 2013 roku szykują się ciekawe przedsięwzięcia.  

 

Szachowe zakończenie ferii w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie, 9 lutego 
Tegoroczne szachowe pożegnanie ferii odbyło się 9 lutego 2013 roku w filii Gryfińskiego 
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Domu Kultury - Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie. Upłynęło ono w miłym i 
towarzyskim, a przede wszystkim przyjaznym klimacie. Świadczyła o tym chociażby 
atmosfera, zaangażowanie biorących w nim udział zawodników, oraz gości którzy w tym 
dniu zawitali do daleszewskiej Zagrody, m.in. radny Zenon Trzepacz, Krzysztof Rudnicki - 
wieloletni animator i propagator tej dyscypliny sportowej, na co dzień związany 
społecznie z gryfińskim Uczniowskim Klubem Sportowym Biały Pion, Arkadiusz Kostrzewa 
- sołtys Daleszewa, oraz grupa sympatyków i rodziców. Obecnych na turnieju powitał 
Tadek Wasilewski - gospodarz Zagrody. Wszyscy wymienieni zgodnie zwrócili uwagę na 
znaczenie współpracy, która w dalszej perspektywie może przynieść wymierne korzyści w 
propagowaniu tej dyscypliny na terenie miejscowości Daleszewo, Radziszewo i Łubnica, 
mając na względzie m.in. integrację społeczności lokalnej. Gest powitania zawodników był 
początkiem wielkich sportowych zmagań. Turniej rozegrany został w siedmiu rundach. 
Zakończył się wręczeniem pamiątkowych dyplomów, upominków i wyróżnień. W 
rozgrywkach uczestniczyli zawodnicy reprezentujący miejscowości Daleszewo, 
Radziszewo, ale przede wszystkim Gryfino, które w tym dniu zaprezentowało się w 
szerszym gronie. Ale taki był zamiar organizatora i gospodarza spotkania. Arbitrem 
rozgrywek był Krzysztof Rudnicki, któremu przekazane zostały szczególne podziękowania 
za wieloletnią współpracę i fachową pomoc merytoryczną. Warto również dodać że w 
ramach współpracy pomiędzy Białym Pionem a Zagrodą, nieprzerwanie od 8 lat szachy 
goszczą na plenerowym festynie z okazji Dnia Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy. 
 
Ostatki w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie, 12 lutego 
Członkowie Stowarzyszenia Seniorów Radość bawili się podczas imprezy 
ostatkowej. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wieskiej Zagroda w Daleszewie - filii 
Gryfińskiego Domu Kultury. Przy okazji omówiono sprawy organizacyjne 
Stowarzyszenia na okoliczność zbliżającego się Dnia Kobiet oraz rewizyty w 
gryfińskim Klubie Emeryta i Rencisty Senior. Oprawę muzyczną imprezy zapewnił 
Tadek Wasilewski - gospodarz Zagrody. 

 
Dzień Kobiet, 8 marca 
W filii Gryfińskiego Domu Kultury - świetlicy Zagroda w Daleszewie spotkały się 8 marca 
panie, by uczcić swoje święto. Wśród gości były mieszkanki Daleszewa, Radziszewa, 
Łubnicy, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Radziszewie wraz z jej dyrektorem 
Beatą Wójcik oraz delegacje reprezentujące mi.in. gminę Banie z wójt Teresą Sadowską 
na czele, działaczki ze świetlicy w Kołbaczu, sołtys Wirowa Janina Tomczyk i 
towarzyszący jej animatorzy, panie z koła gospodyń w Żabnicy, grupa zaprzyjaźnionej 
grupy młodzieży ze świetlicy Po schodkach w Chojnie, gryfińscy seniorzy, lokalna 
wierszo-pisarka Alicja Błaszczyk. Kwiaty wręczyli sołtysi Radziszewa i Daleszewa. Był 
wspólny toast. Całości towarzyszyły życzenia, które przekazali m.in. radny Zenon 
Trzepacz, sołtys Radziszewa Marek Gałęzowski, przewodnicząca Stowarzyszenia 
Seniorów Radość Danuta Leśniewska, sołtys Daleszewa Arkadiusz Kostrzewa, 
przedstawicielka zarządu koła gospodyń Europejki Władysława Lach, gospodarz 
chojeńskiej świetlicy "Po schodkach" Piotr Bogusław, sołtys Wirowa Janina Tomczyk, 
przedstawiciel zarządu OSP Radziszewo Jan Swoboda, przewodnicząca gryfińskiego 
Klubu Emeryta i Rencisty Senior Krystyna Pijanka. W części artystycznej wystąpiła 
taneczna grupa Dance Desire, młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie, 
dziecięca grupa wokalna Smyki, solistka Samanta Kiełpińska oraz Tadek Wasilewski - 
gospodarz Zagrody, czuwający w tym dniu nad sprawnym przebiegiem spotkania. 
Program przygotowany przez uczniów wspomnianej placówki oświatowej powstał pod 
fachowym okiem nauczycielek Urszuli Majzner, Bożeny Felickiej oraz Jolanty 
Romanowicz. Imprezę wsparli sołtysi Radziszewa i Daleszewa, radny Zenon Trzepacz, 
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Władysława Lach, Stowarzyszenie Seniorów Radość, koło gospodyń Europejki oraz 
Zagroda w Daleszewie. 
 
Dzień Kobiet w Sobiemyślu – nawiązanie współpracy, 9 marca 
W Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu działającej pod szyldem Gryfińskiego Domu Kultury 
świętowano Dzień Kobiet. Na spotkanie zaproszone zostały mieszkanki Sobiemyśla. Byli 
również przedstawiciele Rady Powiatu w Gryfinie - Roman Rataj oraz Miasta i Gminy 
Gryfino - Janusz Skrzypiński. Gości przywitała Teresa Górecka Sieja – sołtys Sobiemyśla 
oraz Małgorzata Wisińska – lokalna  społeczniczka i organizatorka tego wydarzenia. 
Część muzyczno-artystyczną zapewnił gościom Tadek Wasilewski – gryfiński  animator  
kultury. Artysta w trakcie swojego występu zadedykował  paniom i gościom jeden z 
utworów specjalnie przygotowany na tę uroczystość. Imprezę wsparli organizacyjnie 
sołtys Sobiemyśla oraz lokalne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a 
okolicznościowe wypieki przygotowały Anna Kazimierzczak, Teresa Górecka Sieja oraz 
Elżbieta Florczak. Spotkanie było również okazją, by zaprosić delegację z Sobiemyśla do 
Daleszewa. W tutejszej fili GDK, w świetlicy Zagroda w dniu 13 kwietnia br. obędzie  się 
okolicznościowe spotkanie z okazji  9. rocznicy działalności koła gospodyń Europejki. Z 
inicjatywą taką wyszedł Tadek Wasilewski, na co dzień gospodarz Zagrody. Czyżby to 
początek współpracy z Sobiemyślem? 

 
Otwarte warsztaty kulinarne w Świetlicy Zagroda, 15 marca 
W filii Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie w ciągu 
kolejnych 3 miesięcy będą się odbywać otwarte warsztaty kulinarne dla dzieci i 
młodzieży. Pierwsze spotkanie - 15 marca 2013 - już za nami. Terminy kolejnych 
zaplanowano na 19 kwietnia, 10 maja i 14 czerwca 2013 roku. Gospodarzem i 
koordynatorem spotkań są Koło Gospodyń Europejki, Stowarzyszenie Wspólny Dom oraz 
Zagroda. Pomysł zrodził się podczas tegorocznych ferii zimowych, w czasie których 
odbywały się warsztaty o takim właśnie charakterze. Pomysłodawcy liczą na udział 
dzieci i młodzieży głównie z Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy, ale nie ukrywają, że mile 
będą widziani także goście z innych miejscowości. 
 
Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Estradowej w Gryfinie 
12 kwietnia 2013 roku w Gryfińskim Domu Kultury odbyły się Rejonowe Przeglądy: 
Piosenki Dziecięcej oraz Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych. W dwóch 
konkursach łącznie wzięło udział 14 wykonawców indywidualnych i dwa zespoły. 
Wyróżnieni: Grupa Wokalna Smyki ze Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie. 
  
 
Kulinarne wtorki w Zagrodzie  
W Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie przy współpracy z Kołem Gospodyń 
Europejki kontynuowane są warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży. Idea spotkań 
zrodziła się podczas tegorocznych ferii zimowych, w czasie których jedną z propozycji 
były otwarte warsztaty o takim właśnie charakterze. Pomysłodawcy liczą na udział dzieci 
i młodzieży głównie z Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy, ale nie ukrywają, że mile będą 
widziani również goście z okolicznych miejscowości. Terminarz najbliższych kulinarnych 
wtorków w Zagrodzie przedstawia się następująco: 
7 maja, godz. 16.00 - 19.00, dzień pieroga polskiego,  
11 czerwca, godz. 16.00 - 19.00, dzień włoski,  
16 lipca, godz. 11.00 - 14.00, hot dogi,  
30 lipca. godz. 11.00 - 14.00, sałatki i surówki.  
 
Trzecia rocznica działalności Gryfińskiego Klubu Emeryta i Rencisty Senior, 27 lipca 
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Gryfiński Klub Emeryta i Rencisty Senior świętował trzecią rocznicę działalności. 
Większość jego działaczy wywodzi się z nieistniejącego już klubu Nestor, którego 
pomysłodawcą przed 13 lat był gryfiński artysta Tadek Wasilewski. Spotkanie odbyło się 
w klubie S.M. Regalica na Górnym Tarasie. Były życzenia, kwiaty wspólny toast i tort. 
Wśród gości znaleźli się: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat, Zarząd 
Stowarzyszenia Seniorów Radość, Danuta Boczek z gryfińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Regalica oraz Tadek Wasilewski ze Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie. 

Animatorzy z Zagrody z wizytą w Klubie Emeryta i rencisty Senior w Gryfinie, III rocznica 
gryfińskiego Seniora, 27 kwietnia 
Gryfiński  Klub Emeryta i Rencisty Senior świętował trzecią rocznicę  działalności.  
Większość jego działaczy wywodzi się z nieistniejącego już klubu „Nestor”, którego 
pomysłodawcą sprzed 13 lat był gryfiński artysta Tadek Wasilewski, do dzisiaj 
współpracujący z lokalnymi animatorami.   Spotkanie odbyło się w klubie S.M. Regalica 
na Górnym Tarasie.  Całości towarzyszyła część oficjalna,  wspólny toast, pamiątkowy 
tort oraz okolicznościowe życzenia  przekazane m.in. przez animatorów ze świetlicy 
Zagroda w Daleszewie reprezentowanych przez jej gospodarza Tadka Wasilewskiego, 
zarząd Stowarzyszenia Seniorów Radość   z jej przewodniczącą Danutą Leśniewską na 
czele, burmistrza Gryfina  Henryka Piłata, Danutę Boczek z gryfińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej  Regalica .  …Cenimy sobie integrację lokalnych seniorów  z osobami i 
instytucjami, które wspierają naszą  działalność. Wszystkim członkom życzymy dalszych 
długich lat w zdrowiu…Te słowa przekazał  zarząd Klubu Emeryta i Rencisty Senior 
reprezentowany przez;  Krystynę Pijankę, Wacława Burzyńskiego, oraz Barbarę 
Kubowicz. 

Animatorzy z Zagrody gościnnie w Radziszewie, 3 maja 
Odpustowo, sportowo, rekreacyjnie, a do tego z akcentami artystycznymi było 3 maja w 
Radziszewie. Parafia p.w. MB Królowej Polski obchodziła jubileusz 40-lecia. Obchody 
rozpoczęły się uroczystą mszą z udziałem zaproszonych gości oraz mieszkańców. 
Gospodarze przygotowali wiele atrakcji. Jedną z nich były zawody strażackie. Na boisku 
Szkoły Podstawowej w Radziszewie zmagały się drużyny z Polski i z Niemiec, rywalizując 
w konkurencjach sprawnościowych. Zawody wygrała drużyna reprezentująca OSP 
Radziszewo. Instruktorzy Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie wraz z dziećmi przygotowali 
część artystyczną. Wystąpiła dziecięca grupa wokalna Smyki, solistka Samanta 
Kiełpińska, taneczna grupa Arkan Country. Wiersze deklamowała lokalna wierszopisarka 
Alicja Błaszczyk. Zaprezentował się również Tadek Wasilewski - gospodarz Zagrody, 
który zapewnił także konferansjerkę i oprawę audiowizualną. Odpust zakończył się na 
terenie Parafii. Pogoda sprzyjała plenerowej zabawie. Doskonały klimat zapewnił zespół 
muzyczny. Gospodarzem jubileuszowego wydarzenia w Radziszewie była miejscowa 
parafia. Organizacyjnie lokalne święto wesparła OSP Radziszewo, Szkoła Podstawowa, 
Sołtysi Daleszewa i Radziszewa, lokalni działacze i animatorzy, Świetlica Zagroda w 
Daleszewie, Koło Gospodyń Europejki, Stowarzyszenie Seniorów Radość. 

 

Kulinarny wtorek w Zagrodzie, 7 maja 
7 maja w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie odbyło się kolejne spotkanie, z cyklu 
kulinarnych wtorków dla dzieci i młodzieży. W tym dniu, zgodnie z zapowiedzią, 
królowały pierogi: na słodko z owocami i serem oraz ruskie. Uczestnicy spotkania pod 
fachowym okiem rozwijali swoje umiejętności kucharskie. Wspólna degustacja odbyła 
się w domowym klimacie, a po biesiadowaniu odbyły się warsztaty plastyczne 
przygotowane przez pracownię plastyczną Tęcza. 
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Plenerowy koncert Tadka Wasilewskiego, 16 maja 
Plenerowy koncert przed Biblioteką Publiczną w Gryfinie zgromadził wielopokoleniową 
grupę słuchaczy. Wśród gości byli nie tylko seniorzy, chociaż to głównie z myślą o nich 
zorganizowano spotkanie z gryfińskim artystą Tadkiem Wasilewskim. W tym dniu 
królowała muzyka na żywo w autorskim wykonaniu, wzbogacona o grę na fletni pana i 
harmonijce chromatycznej. Na prezentowany repertuar złożyły się utwory dawniejsze i 
te najnowsze. Wśród nich był również bardzo nastrojowy Clouds of Sunset utrzymany w 
klimatach Ameryki Południowej. I to właśnie on będzie kolejnym motywem do nagrana 
nowego klipu, a w czerwcu br. prezentowany na Międzynarodowych Targach w 
Niemczech. Goście słuchali o dotychczasowych osiągnięciach i dokonaniach Tadka 
Wasilewskiego, innych pasjach, chociażby takich jak zamiłowanie do rysunku oraz o 
planach na przyszłość. W przerwie koncertu spontanicznie zaprezentował się gość z 
widowni - lokalny poeta Marian Zalewski. Koncertowi towarzyszyła wystawa prac dzieci i 
dorosłych z Gryfińskiego Domu Kultury oraz akcje Wymień się Książką i Książka do 
Domu przygotowane przez gryfińską Bibliotekę Publiczną - gospodarza spotkania. 
Pomysłodawcą koncertu byli pracownicy czytelni dla dorosłych.   
 
Dzień Dziecka w Radziszewie, 29 maja 
W środę 29 maja 2013 roku najmłodsi mieszkańcy Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy 
zaproszeni zostali do wspólnej zabawy. Impreza z okazji Dnia Dziecka ze względu na 
swoją wieloletnią tradycję odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej w Radziszewie. 
Towarzyszyły jej akcenty sportowe, rekreacyjne, kulinarne, oraz artystyczne. W części 
artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Radziszewie, maluchy z 
Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Zagrody, dziecięca grupa wokalna Smyki ze 
Świetlicy Wiejskiej Zagroda, która specjalnie na tę okazję przygotowała muzyczną 
dedykację z życzeniami na okoliczność obchodzonego niedawno Dnia Mamy. Festyn 
poprowadził Tadek Wasilewski, gospodarz Zagrody, zapewniając oprawę audiowizualną 
oraz krótki występ. Gospodarzami spotkania była Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, 
Grono Pedagogiczne oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Organizacyjnie 
całość wsparło Koło Gospodyń Europejki, sołtysi Daleszewa i Radziszewa, miejscowi 
działacze, animatorzy z filii Gryfińskiego Domu Kultury - świetlicy Zagroda w Daleszewie, 
oraz działające pod jej szyldem Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 
 
Gryfiński Dzień Dziecka, 1 czerwca 
W dzisiejszych czasach na podwórku nie organizuje się już kapslowego Wyścigu Pokoju, 
nie robi się fikołków na trzepaku ani nie bawi się w wojnę karabinami z patyków. Aby 
przypomnieć te zapomniane zabawy i gry, w sobotę 1 czerwca 2013 roku w Pałacyku 
pod Lwami odbył się tradycyjny gryfiński Dzień Dziecka z hasłem przewodnim 
"Podwórkowe wspomnienia". Na scenie zaprezentowały się dzieci z pracowni wokalnych 
Piotra Ostrowskiego, Jolanty Romanowskiej i Tadka Wasilewskiego z Gryfińskiego Domu 
Kultury (wystąpili: Kacper Mykietyn, Łukasz Tokarski, Adrianna Zubala, Ola Siwek, grupy 
wokalne Smyki i Cantare) oraz przedszkolaki z przedszkoli nr 2 i nr 3. Zaśpiewał i zagrał 
także Tadek Wasilewski, a instruktor tańca z Gryfińskiego Domu Kultury - Kasia Pawlak - 
wraz ze swoją grupą taneczną Step By Step zaprosiła wszystkie dzieci do wspólnego 
tańca. Odbył się również pokaz grupy Watato Djembe, która zajęcia nauki gry na 
bębnach afrykańskich prowadzi w Pałacyku pod Lwami. 
 
Smyki na Targach Inkontakt, 2 czerwca 
Dziecięca grupa wokalna Smyki ze Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie odwiedziła 
Międzynarodowe Targi Inkontakt w Schwedt. Występ na scenie pokrzyżowała kapryśna 
pogoda ale wizytę mimo wszystko można uznać za udaną. Przyjazd zaowocował 
zaproszeniem małych artystów na festyn, który zaplanowano na zakończenie 
tegorocznych wakacji na terenie Centrum Kultury w Schwedt. Natomiast koordynator 
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targów Inkontakt Hans-Joachim Regenberg będzie gościem jubileuszowych X Dni 
Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy. 
 
Kolejne kulinarne warsztaty w Świetlicy Wiejskiej Zagroda 
11 czerwca 2013 w Świetlicy Zagroda w Daleszewie odbyły się kolejne warsztaty, z 
cyklu kulinarnych wtorków dla dzieci i młodzieży. Poświęcone ono zostało kuchni 
włoskiej. Daniem przewodnim była popularna u nas pizza. Spotkanie odbyło się przy 
nieocenionej i fachowej pomocy Koła Gospodyń Europejki. Sponsorem warsztatów był 
sołtys Daleszewa Arkadiusz Kostrzewa oraz Sylwia Dunowska z Drzenina. Kolejne 
spotkania zaplanowane zostały w wakacje.  
 
Weekendowa integracja w Zatoni Dolnej 
Jak integrowały się Daleszewo, Radziszewo, Sobieradz, Chojna, Krzymów, Krajnik Górny, 
Grabowo, oraz Zatoń Dolna? Otóż wszystko zaczęło się bardzo spontanicznie we 
wrześniu 2012 roku, przy okazji autorskiego spotkania Tadka Wasilewskiego w Świetlicy 
Po Schodkach w Chojnie w obecności zaproszonych gości, władz Chojny, oraz 
miejscowych animatorów. Wówczas też padła deklaracja współpracy, która do dzisiaj 
jest rozwijana i co ciekawsze zatacza coraz szerszy krąg zainteresowanych. 
Animatorzy z Daleszewa, Radziszewa, oraz Sobieradza zanim dotarli do Zatoni Dolnej po 
drodze zatrzymali się w Chojnie, by w Ratuszu obejrzeć wystawę prac  rysunków 
satyrycznych Henryka Sawki, oraz fantazje architektoniczne Tadka Wasilewskiego.  
Zostały one otwarte podczas tegorocznych Dni Chojny na początku czerwca. Razem w 
Dolinie Miłości. Pod takim hasłem zorganizowana została impreza integracyjna w Zatoni 
Dolnej. Całość odbyła się na terenie miejscowej świetlicy. Pomysł wspólnej imprezy to 
efekt wcześniej nawiązanej współpracy  pomiędzy Świetlicami Po Schodkach w Chojnie i 
Zagrodą w Daleszewie. Od niedawna partnerem akcji jest również  świetlica w 
Sobieradzu. Spotkaniu towarzyszyły m.in. występy  artystyczne, pieczenie kiełbasek, 
słodki poczęstunek, gry i zabawy, oraz  plastyczna aktywność dzieci i młodzieży. 
 Zagrodę reprezentowały grupy taneczne: Arkan Country, Dance Desire, dziecięca grupa 
wokalna Smyki, wierszo-pisarka Alicja Błaszczyk, oraz wokalistka Samanta Kiełpińska. 
 Były również akcenty w wykonaniu  utalentowanej młodzieży ze świetlicy Po schodkach. 
 Gościnnie wystąpił również Tadek Wasilewski, gryfiński artysta, na co dzień gospodarz 
daleszewskiej Zagrody.  
 
Przedszkolaki z Zagrody powitały wakacje 
Dzieciaki z Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego pod szyldem 
Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie, powitały wakacje. W części artystycznej 
znalazły się wiersze, piosenki i życzenia. W trakcie spotkania wręczono pamiątkowe 
podziękowania za pracę i pomoc na rzecz lokalnego przedszkola. Otrzymali je m.in. 
rodzice, sołtys Daleszewa, zarząd Koła Gospodyń Europejki i animatorzy z daleszewskiej 
Zagrody. Brawami za trud wychowawczy podziękowano również Marii Czechowskiej, 
pedagogowi prowadzącemu na co dzień zajęcia z przedszkolakami oraz pomagającej jej 
w codziennych obowiązkach Iwonie Kozłowskiej.Miniony rok to nie tylko kontynuacja 
programu edukacyjnego, ale również sukcesy artystyczne. Jednym z nich - wyjątkowym 
- było tegoroczne wyróżnienie w wojewódzkim Konkursie Plastycznym TPD p.n. W 
Krainie Baśni. Maluchy z Przedszkola w Daleszewie zajęły I miejsce za zbiorową pracę pt. 
Latający Kufer. Praca powstała w pracowni plastycznej Tęcza, przy współpracy z Kariną 
Tyła, instruktorem zajęć plastycznych w daleszewskiej Zagrodzie. 
 
W Steklinku integracyjnie 
Steklinko – niewielka, ale jakże malowniczo położona miejscowość na terenie gminy 
Gryfino była miejscem niecodziennego spotkania. Chyba nikt się nie spodziewał, że 
przerodzi się ono w lokalną imprezę, której główną ideą będzie nie tylko promocja, ale 
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przede wszystkim integracja społeczności lokalnej. Inicjatorami i pomysłodawcami 
plenerowego festynu byli Krystyna Wielgos, Wojciech Świątek oraz Eugeniusz Kuduk. 
Udana impreza to również zasługa mieszkańców Steklinka oraz zaproszonych gości, 
którzy swoją obecnością potwierdzili fakt wspólnego integrowania się. Bawiących się 
uczestników spotkania powitała Małgorzata  Głowacka, dyrektor gryfińskiego biura 
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, które 
sfinansowało lokalne wydarzenie. 
 Całości towarzyszyły: blok sportowo-rekreacyjny, degustacja kulinarnych specjałów, 
słodki poczęstunek oraz dużo dobrej muzyki w wykonaniu Tadka Wasilewskiego. 
Wspólna zabawa, tradycyjne sto lat oraz życzenia pomyślności zapoczątkowały chęć 
dalszej integracji i rozwijania dobrosąsiedzkiej współpracy. A że tak będzie, przekonani 
są o tym nie tylko lokalni działacze, ale również mieszkańcy Steklinka i okolic. 
 
 
Młodzi artyści ze Świetlicy Wiejskiej Zagroda na XVI Międzynarodowym Western Pikniku 
w Wolinie, 20 lipca 
XVI Western Pikniku-Folk, Blues, Country and Bluegrass Festival po raz pierwszy odbył 
się w Wolinie. Impreza cyklicznie odbywała się do tej pory w Sułominie, miejscowości 
odległej od Wolina o 6 km od Wolina, na malowniczo położonym terenie nad Zalewem 
Szczecińskim, w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego. 20 lipca 2013 roku na 
scenie wystąpili młodzi artyści ze Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie: zespół 
taneczny Arkan Country oraz dziecięca grupa wokalna Smyki. Wyjazd miał również 
charakter integracyjny stąd udział w nim przedstawicieli organizacji działających pod 
szyldem Zagrody: Stowarzyszenia Seniorów Radość, Koła Gospodyń Europejki, 
mieszkańców Daleszewa i Radziszewa oraz zaprzyjaźnionej grupy członków Klubu 
Emeryta i Rencisty Senior z Gryfina. Organizatorem i koordynatorem cyklicznych 
wyjazdów do Sułomina jest Tadek Wasilewski - gospodarz daleszewskiej Zagrody, który 
od wielu już lat występuje gościnnie na countrowo-folkowej scenie Międzynarodowego 
Western Pikniku. 
 
 
IV Festiwal Twórczości Ludowej, 27 lipca 
IV Festiwal Twórczości Ludowej odbył się w sobotę 27 lipca 2013 roku w Bartkowie. 
Wszyscy, którzy zdecydowali się spędzić gorącą, słoneczną sobotę w tej wsi mogli 
wziąć udział w otwartych warsztatach, posłuchać rodzimych kapel ludowych, zakupić 
rękodzieła czy też pośpiewać przy ognisku. Podczas tegorocznej edycji festiwalu na 
scenie zaprezentowały się kapele ludowe z gminy Gryfino: Bartkowiacy, Wełtynianka, 
Gardnianka. Zagrał również nagrodzony 21 lipca 2013 na XVII Festiwalu Współczesnej 
Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim Zespół 
Folklorystyczny Lipka z Kobylanki. Tradycyjnie zaprezentował się także Zespół 
Taneczny Arkan Country oraz Tadek Wasilewski z krótkim recitalem. 
 
Zabawa wakacyjna w Świetlicy Wiejskiej Zagroda, 1 sierpnia 
W Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie. 1 sierpnia 2013 zorganizowana została 
wakacyjna zabawa dla dzieci. Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali najmłodsi 
mieszkańcy Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy oraz współpracujących świetlic w 
Borzymiu i Czepinie. Gości bawił gospodarz Zagrody, Tadek Wasilewski serwujący 
muzykę na żywo. Były również gry i konkursy prowadzone przez Karinę Tyła, słodki 
poczęstunek oraz część artystyczna. Na scenie zaprezentowała się dziecięca grupa 
wokalna Smyki oraz maluchy z Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Daleszewie. Organizatorzy spotkania dziękują gospodarzom świetlic: w Borzymiu - 
Justynie Mendyk oraz w Czepinie - Emili Leszczyńskiej, za pomoc animacyjną, a 
pedagog Marii Czechowskiej z Przedszkola TPD, Zofii Błaszczyk - przewodniczącej Koła 
Gospodyń Europejki oraz Danucie Leśniewskiej - przewodniczącej Stowarzyszenia 
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Seniorów Radość, za pomoc merytoryczną. 
 
Jubileuszowo w Daleszewie, 10 sierpnia 
“Szanujmy wspomnienia" - pod takim hasłem 10 sierpnia 2013 świętowano X Dni 
Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy. Festyn tradycyjnie odbył się na terenie Klubu 
Sportowego Odrzanka w Daleszewie. W części artystycznej wystąpiły kapele ludowe: 
Borzymianka, Wełtynianka, a także Piotr Żurek, Zespół taneczny Arkan Country, 
Samanta Kiełpińska, dziecięca grupa wokalna Smyki, Karolina Szubert oraz Tadek 
Wasilewski. Gościem specjalnym był Luis Enrique Maslucan Castro z Peru. Artysta 
promował swój najnowszy krążek, w której nie brakowało akcentów andyjskich. Tadek 
Wasilewski i Luis to artyści, którzy przez kilka lat współpracowali, czego efektem były 
wspólne występy w Polsce i Europie. Kiedy w 2009 roku Tadek nagrywał swój klip 
Wspomnienie, gościnnie wystąpił w nim również Luis. Tegorocznym Dniom Daleszewa, 
Radziszewa i Łubnicy towarzyszyły liczne atrakcje: blok sportowo-rekreacyjny, 
dmuchane zamki, stoisko z rękodziełem artystycznym, pokaz tresury psów, łowienie 
rybek w basenie, rozgrywki w szachy i warcaby, kącik plastyczny i wspólne rysowanie, 
kozie sery oraz okolicznościowy tort. Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
średniowieczne obozowisko i pokaz walk rycerskich. Goście uczestniczący w imprezie 
mogli skosztować efektów popisów kulinarnych Koła Gospodyń Europejki. Natomiast 
Stowarzyszenie Seniorów Radość serwowało słodkie wypieki. Loterię fantową 
zakończono losowaniem nagród głównych. Do wygrania był m.in. rower górski, 
mikrofala, odkurzacz, blendery, robot kuchenny, akcesoria turystyczne i wiele innych 
artykułów AGD. Impreza zakończyła się wspólną zabawą i dyskoteką dla młodzieży. W 
organizację imprezy włączyły się m.in: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie, 
firmy Bagietka, Alumet, Deef i Odra Land, Koło Gospodyń Europejki, Stowarzyszenie 
Seniorów Radość, Krzysztof Hładki, Rady Sołeckie w Radziszewie i Daleszewie, 
Uczniowski Klub Sportowy Biały Pion, Gryfiński Dom Kultury, animatorzy ze świetlicy 
Zagroda w Daleszewie, LKS Piast Gryfino, Stowarzyszenia Razem i DIROW, Miejsko-
Gminny Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gryfinie, Międzynarodowe Centrum 
Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach, Gospodarstwo Rolne Władysława Lach, Powiatowy 
Urząd Pracy w Gryfinie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie. 
 
 
Wakacyjna wystawa w Zagrodzie, 21.08 – 15.09 
W Świetlicy Zagroda w Daleszewie uwagę przyciąga otwarta w drugiej połowie sierpnia 
wakacyjna wystawa prac dzieci i młodzieży. Autorami większości dzieł są młodzi artyści. 
Wernisaż ma charakter otwarty i jest adresowany nie tylko do mieszkańców Daleszewa, 
Radziszewa i Łubnicy. Prace przygotowane do prezentacji powstały w pracowni Tęcza, 
pod okiem instruktora plastyki Kariny Tyła. Wystawa potrwa do połowy września br. i 
będzie jedną z atrakcji zbliżającego się Święta Ziemniaka, obchodzonego w Zagrodzie 
cyklicznie od 2004 roku. Imprezę zaplanowano na dzień 14 września br. a jej 
gospodarzem będzie lokalne Koło Gospodyń Europejki.  
 
Festyn rodzinny nad Odrą, 7 września 
W sobotę 7 września 2013 roku na nowo oddanym do użytku gryfińskim nabrzeżu odbył 
się festyn rodzinny pod nazwą "Spotkajmy się na nabrzeżu". Połączony był on ze zlotem 
jachtów motorowych, które w ilości kilkunastu przybiły do nabrzeża. Od wczesnego 
popołudnia na scenie prezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz gryfińskie 
przedszkolaki. Potem wystąpiły dzieciaki z zespołu wokalnego Smyki i zespół taneczny 
Arkan Country, oba ze Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie.  
 
 
Dzień Pieczonego Ziemniaka w Daleszewie, 14 września 
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Panie z Koła Gospodyń Europejki, działające pod szyldem Świetlicy Zagroda w 
Daleszewie, w sobotę 14 września 2013 zorganizowały Dzień Pieczonego Ziemniaka. 
Spotkanie ma już wieloletnią tradycję. Początek sięga roku 2004, kiedy to swoja 
działalność rozpoczęła lokalna placówka w ramach filii Gryfińskiego Domu Kultury. 
Spotkaniu towarzyszyły potrawy ziemniaczane, słodkie wypieki, loteria fantowa, ogródek 
gastronomiczny. Hitem dnia stały się placki ziemniaczane z sosem węgierskim i to 
właśnie to danie zyskało wielu zwolenników. Zadowolenia swojego nie kryła Zofia 
Błaszczyk, przewodnicząca Europejek. Imprezę odwiedzili goście, m.in. prezes 
gryfińskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - Rafał Mucha, dyrektor Zespołu Szkół 
w Gardnie - Anna Kułdosz, wicestarosta Powiatu Gryfińskiego - Jerzy Miler oraz radny 
poprzedniej kadencji - Andrzej Kułdosz. Organizatorzy spotkania szczególne 
podziękowania przekazują Przemkowi Błaszczykowi za zapewnienie a oprawy muzycznej 
i poprowadzenie wspólnej dyskoteki, na której bawili się nie tylko mieszkańcy 
Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy, oraz Leszkowi Jagerowi za nietypowego klauna. 
Imprezie towarzyszyła powakacyjna wystawa prac dzieci i młodzieży. Uwagę 
zwiedzających zwracała również kolekcja rozmaitych staroci będąca stałym elementem 
dekoracyjnym sali widowiskowej Zagrody. 
 
 
5. Marsz Życia, 28 września 
Wielu mieszkańców Gryfina uczestniczyło w sobotnie przedpołudnie 28 września 2013 w 
5. Marszu Życia organizowanym przez Stowarzyszenie Amazonek Ewa. Na scenie na 
Placu Barnima zaprezentowali się artyści z Gryfińskiego Domu Kultury: zespół wokalny 
Smyki działający przy Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie, Tadek Wasilewski oraz 
siostry Żurowskie reprezentujące Grupę SB.  Tradycyjnie też wzbiły się ku niebu balony: 
różowe i niebieskie 
 
Cienie Zapomnianych Kultur w Kołbaczu 
W sobotę 5 października 2013 w Kołbaczu, w niezwykłej scenerii XIII-wiecznego kościoła 
cysterskiego odbyła się kolejna edycja, organizowanego już od 2008 roku projektu 
"Cienie zapomnianych kultur". Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Spichlerz 
Sztuki. Projekt ma na celu prezentowanie tematów kulturowych, etnograficznych i 
historycznych - zacieranych przez czas, a wartych ocalenia i skonfrontowania ze 
współczesnością. Tym razem były to cienie PRL-u i opowieść o historii, jaką 
współtworzyła społeczność Kołbacza i okolic. W Galerii Cysterskiej odbyła się wystawa 
"Życie w kolektywie. PRL, PGR, Agromiasto", dokumentująca eksperyment socjalistyczny 
w Kołbaczu pod koniec lat 60. i tworzenie się społeczności związanej z powstawaniem 
"agromiasta". Na wystawę złożyły się archiwalne fotografie ze zbiorów dr. Władysława 
Mazurkiewicza oraz mieszkańców Kołbacza.  
Historia opowiedziana z perspektywy czasu i poczucie humoru ówczesnego animatora 
życia społecznego i jednocześnie dyrektora Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego 
dr Władysława Mazurkiewicza, została nagrodzona gromkimi brawami. Był on m.in. 
pomysłodawcą wielu inicjatyw, takich jak otwarcie hipodromu w dawnym grodzisku 
słowiańskim, organizacja cyklicznych zawodów kolarskich, ożywienie legend cysterskich. 
I właśnie o tym o tym wszystkim opowiedział w trakcie wystawy. A co po wystawie? 
Każdemu spotkaniu towarzyszy zawsze koncert - tym razem w wykonaniu Adama Strugi, 
który wystąpił z materiałem z płyty "Adieu". Na uwagę zwracała nie tylko liryka miłosna, 
czy nietypowa aranżacja muzyczna, ale przede wszystkim głos, niekonwencjonalny tekst 
i miła dla ucha gra na akordeonie. Artyście towarzyszyli Mateusz Kowalski (banjo) i 
Wojtek Lubertowicz (bębny obręczowe). 
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Kołbacza i okolic, miłośnicy takich 
projektu z terenu województwa zachodniopomorskiego, media lokalne i regionalne, 
władze Starego Czarnowa. W tej grupie byli również animatorzy reprezentujący filię 
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Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlicę Wiejską Zagroda w Daleszewie. To placówka, która 
współpracuje z Kołbaczem. Podczas spotkania Władysława Lach, przedstawicielka Koła 
Gospodyń Europejki wręczyła artyście Adamowi Strudze kwiaty, a gospodarz Zagrody 
Tadek Wasilewski w podziękowaniu za wspaniały klimat i niepowtarzalne wrażenia 
przekazał Stowarzyszeniu upominek, mający wartość historyczną. Delegacja seniorów z 
Kołbacza odwiedzi niebawem daleszewską Zagrodę, bowiem 19 października br. 
zaplanowane jest spotkanie z okazji Światowego dnia Seniora. Projekt realizowany był 
przy wsparciu Gminy Stare Czarnowo, Powiatu Gryfińskiego oraz lokalnych firm, 
instytucji, oraz sympatyków historii Kołbacza. 
 
Kolejne kulinarne warsztaty w Zagrodzie, 22 października  
We wtorek 22 października 2013 w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu kulinarnych spotkań dla dzieci i młodzieży. Gospodarzami i 
koordynatorami spotkań jest Koło Gospodyń Europejki oraz Zagroda. Tym razem na 
stole królowały tradycyjne naleśniki na słodko z owocami i serem oraz czekoladową 
polewą. Uczestnicy spotkania pod fachowym okiem rozwijali umiejętności warsztatowe. 
Wspólna degustacja odbyła się w domowym nastroju. W przerwach mozna było 
skorzystać z zajęć plastycznych w pracowni plastycznej Tęcza pod okiem instruktora 
Kariny Tyła. Kolejne kulinarne spotkanie zaplanowane zostało na 21 listopada br. 
Początek warsztatów o godzinie 16.00. Dzieci i młodzież poznają tajniki wypieków 
ciasteczek oraz pierniczków o różnych smakach i kształtach.  Podziękowania za fachową 
i nieocenioną pomoc dla przedstawicielek koła gospodyń: Zofii Błaszczyk i Urszuli Jager 
oraz dla rodziców uczestniczących w spotkaniu.   
 
Pasowanie na przedszkolaka, 31 października 
Ostatniego dnia października Przedszkole TPD mieszczące się w Świetlicy Wiejskiej 
Zagroda w Daleszewie zorganizowało wyjątkową uroczystość - pasowanie na 
przedszkolaka. Na to wyjątkowe święto przybyli rodzice, oraz goście m.in. Barbara 
Boraś-Bogumił - wiceprezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
jej współpracownik Beata Rolak i Zofia Błaszczyk - przewodnicząca Koła Gospodyń 
Europejki. Dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod okiem 
pedagogów Marii Czechowskiej i Iwony Kozłowskiej oraz współpracującej z 
przedszkolem od wielu lat Anny Żamojdy. Po uroczystym pasowaniu dokonanym 
przez Barbarę Boraś-Bogumił wręczono okazjonalne upominki. Spotkanie zakończył 
występ Tadka Wasilewskiego, gospodarza Zagrody w Daleszewie, który muzyczną 
prezentację zadedykował dzieciom, rodzicom i wszystkim wspierającym działalność 
lokalnego przedszkola. 
 
Tęcza nad Daleszewem, Łubnicą i Radziszewem, 15 listopada 
Tym razem będzie o kulturze na wsi. W filii Gryfińskiego Domu Kultury, świetlicy 
Zagroda w Daleszewie działa od 2005 roku pracownia plastyczna Tęcza. W swoich 
założeniach działa ona nie tylko na rzecz społeczności Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy, 
ale też dużo szerzej współpracując z wieloma podmiotami z powiatu gryfińskiego. 
Instruktorem odpowiedzialnym za artystyczne dokonania młodych adeptów sztuki jest 
Karina Tyła. Natomiast koordynatorem wielu przedsięwzięć wynikających z bieżącej 
działalności filii Gryfińskiego Domu Kultury, Zagrody w Daleszewie jest jej gospodarz - 
Tadek Wasilewski. 
Instruktorka Karolina Tyła to absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku 
grafika oraz Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie (snycerz) i Studium 
Architektury w Szczecinie. W Gryfińskim Domu Kultury - Świetlicy Wiejskiej Zagroda w 
Daleszewie pracuje w charakterze instruktora plastyki od 2004 r. W zajęciach 
uczestniczą dzieci, w różnych kategoriach wiekowych oraz młodzież. Warto dodać, że 
prace dzieci są na bieżąco eksponowane na terenie Zagrody, a także biorą udział w 
konkursach, zdobywają nagrody i wyróżnienia. Tradycja stały się  wystawy 
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organizowane na terenie świetlicy w czasie ferii zimowych i w okresie lata. Towarzyszą 
one niekiedy  spotkaniom okazjonalnym lub okolicznościowym w ramach rocznego 
kalendarza wynikającego działalności daleszewskiej Zagrody. W tutejszej pracowni 
wspólnie  zrodził się pomysł organizowania konkursu plastycznego o zasięgu 
ponadlokalnym wdzięcznej nazwie Przedzimie. Niebawem ogłoszona zostanie 4 już 
edycja. Prezentacje rozwijają się z roku na rok. 
Tęcza w swoich założeniach działa nie tylko na rzecz społeczności Daleszewa, 
Radziszewa i Łubnicy ale jest otwarta na wszelkiego rodzaju formy współpracy 
ponadlokalnej. Nie każdy zapewne wie, że 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 życia sądu. Tęcza chętnie wspomaga miejscowe 
organizacje i instytucje działające pod szyldem Zagrody,  m.in. Przedszkole 
Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Koło Gospodyń Europejki, 
Stowarzyszenie Seniorów Radość. Od wielu lat kontynuowana jest współpraca ze Szkołą 
Podstawową w Radziszewie, lokalnymi organizacjami i instytucjami samorządowymi.  Z 
pracowni korzystają nie tylko dzieci, ale również  młodzież oraz dorośli. Jak już 
wspomnieliśmy, koordynatorem wielu przedsięwzięć wynikających z bieżącej 
działalności filii Gryfińskiego Domu Kultury, Zagrody w Daleszewie jest jej gospodarz 
Tadek Wasilewski. Zajęcia cykliczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 
14.30 – 18.30. 
 
Taniec współczesny w Zagrodzie, 18 listopada 
W Świetlicy Zagroda w Daleszewie rozpoczęły się zajęcia tańca współczesnego.  
We wtorki o godz. 18.00 zapraszamy najmłodszych, w środy o 18.00 młodzież i 
dorosłych Warsztaty odbywają się pod fachowym okiem Katarzyny Anny Łyczakowskiej, 
która swoją przygodę z tańcem rozpoczęła 17 lat temu. Najpierw tańczyła w zespole 
Impuls z Gryfina, a od 2005 roku związała się z gryfińskim Teatren Tańca Ego VU 
(dawniej Vogue). Wspólnie z grupą brała udział w wielu projektach i choreografiach, 
których często była współtwórczynią. W swoim dorobku posiada także występy w 
Teatrze Uckermärkische Bühnen w Schwedt. Zajęcia są nieodpłatne. 
 
Smyki wizytówką nie tylko GDK, 18 listopada 
Smyki to dziecięca grupa wokalna działająca w filii Gryfińskiego Domu Kultury, świetlicy 
Zagroda w Daleszewie. Zespół powstał w 2010 r. Pomysłodawcą i instruktorem zespołu 
jest Tadek Wasilewski. Cykliczne próby odbywają się w miejscowym ośrodku kultury. 
Udane debiuty to m.in. gościnne występy podczas lokalnych imprez na terenie miasta i 
gminy Gryfino oraz powiatu gryfińskiego. Dzieci prezentowały się  na scenie  
Międzynarodowego Western Pikniku w Sułominie  oraz podczas Międzynarodowych 
Targów Inkontakt w Schwedt w Niemczech. Miło wspominany jest wakacyjny występ w 
Zatoni na terenie Doliny Miłości, przy okazji rozwijania współpracy z filią chojeńskiego 
Centrum Kultury, świetlicą Po Schodkach. W lipcu 2013 roku mali artyści wystąpili m.in. 
w Wolinie na scenie Pikniku-Folk, Blues, Country and Bluegrass Festival, we wrześniu br. 
podczas Marszu Życia, którego organizatorem było gryfińskie Stowarzyszenie Amazonek 
oraz przy okazji uroczystego otwarcia nabrzeża w Gryfinie. Prezentacja zespołu podczas 
Dni Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy - imprezy, która w tym roku świętowała swój 10. 
jubileusz to już tradycja. Smyki mają w  swoim dorobku kilka wyróżnień na szczeblu 
miejsko-powiatowym.  6 grudnia br. dzieciaki zaśpiewają w Zagrodzie  podczas zabawy z 
Dziadkiem Mrozem, a 17 grudnia br. zagoszczą na lokalnej wigilii. Animatorzy z 
daleszewskiej Zagrody zapraszają. 
 
Dzień Seniora w Krajniku, 15 listopada 
W piątek 15 listopada 2013 w Krajniku odbył się Dzień Seniora. Specjalnie na tę okazję 
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w tutejszej świetlicy wiejskiej zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie. W jego 
organizację włączyła się Rada Sołecka, sołtys, młodzież i lokalne animatorki: Małgorzata 
Rubczak, Dominika Bojko, Tadek Wasilewski - gospodarz świetlicy Zagroda w 
Daleszewie, oraz Małgorzata Poźniak odpowiedzialna za działalność świetlicy w Krajniku. 
W części artystycznej wystąpiły dzieci. Wiersze w wykonaniu Pauliny Parobiec, Jakuba 
Garsteckiego i Patryka Sobolewskiego nawiązały do tematyki spotkania. Dzieci zostały 
docenione przez słuchaczy gromkimi brawami. Kolejna część dnia seniora upłynęła w 
klimatach życzeń, toastów, degustacji słodkich wypieków oraz kulinarnych potraw. 
Wręczenie seniorom upominków jakie powstały w tutejszej pracowni plastycznej było 
niewątpliwie miłym akcentem. Całości towarzyszyło dużo muzyki na żywo w wykonaniu 
Tadka Wasilewskiego, który oprócz wsparcia audiowizualnego poprowadził również 
konferansjerkę. Tańce i różnorodność repertuaru instrumentalno-wokalnego w 
wykonaniu Tadka, m.in. pop, latyno, klimaty lat 70 i 80, muzyki cygańskiej, włoskiej, czy 
chociażby rytmy znane jako przyjemne dla ducha dopełniły całości. Miejscowym 
seniorom wypada życzyć wielu lat w zdrowiu, pomyślności i kolejnych spotkań, 
integrujących lokalną społeczność. 
 

Zabawa Andrzejkowa w Zagrodzie, 27 listopada 
W środę 27 listopada 2013 Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie była pomysłodawcą 
niecodziennej zabawy andrzejkowej. Impreza miała charakter integracyjny stąd udział w 
niej uczestników i terapeutów gryfińskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniów oraz 
grona pedagogicznego klas O ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie i Żabnicy, dzieci i 
nauczycieli grupy integracyjnej Przedszkola nr 4 w Gryfinie oraz maluchów i opiekunów 
miejscowego Przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Spotkanie zorganizowane 
zostało przy współpracy z lokalnym Kołem Gospodyń Europejki. Spotkanie uświetnione 
zostało scenicznym występem przygotowanym przez młodzież Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Bawiący się goście mieli zapewniony słodki poczęstunek. Oprawa muzyczna 
oraz zabawa była częścią integralną spotkania. Poprowadził ją Tadek Wasilewski, 
gospodarz Zagrody. 
 
Dziadek Mróz w Zagrodzie, 9 grudnia 
W piątek 6 grudnia 2013 w Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie przy współpracy z 
Kołem Gospodyń Europejki, Stowarzyszeniem Seniorów Radość, miejscowym 
Przedszkolem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, sołtysem i Radą Sołecką Daleszewa oraz 
Credit Agricole Bank w Gryfinie zorganizowała dla najmłodszych spotkanie z Dziadkiem 
Mrozem. W tym dniu bawiło się nie tylko Daleszewo, Radziszewo i Łubnica. Wśród gości 
byli również animatorzy i grupa dzieci z Sobiemyśla. Spotkanie było dobrą okazją do 
nawiązania współpracy z tą miejscowością. Organizatorzy przygotowali oprawę 
muzyczną, słodki poczęstunek, a w części artystycznej wystąpiła dziecięca grupy 
wokalna Smyki, działająca pod szyldem daleszewskiej Zagrody. Oczekiwanym 
momentem było pojawienie się Mikołaja, który każdemu dziecku wręczył 
okolicznościową paczkę. Podziękowania organizatorzy przekazują Dawidowi 
Rembeckiemu za nieocenioną pomoc i spontaniczność, a gryfińskiemu Credit Agricole 
Bank za przygotowanie degustacji kawy, z której zadowoleni byli dorośli. Było rodzinnie, 
ale przede wszystkim integracyjnie, o czym mogli przekonać się uczestnicy imprezy.  
 
Integracyjny Mikołaj w Sobieradzu, 14 grudnia 
Filia Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlica Wiejska w Sobieradzu wspólnie z Radą 
Sołecką zorganizowała integracyjną zabawą z Mikołajem, podczas której odbywały się 
liczne konkursy z nagrodami, wspólne gry i tańce. Uczestnikami zabawy były nie tylko 
miejscowe dzieci, młodzież i współpracujący ze świetlicą seniorzy, ale również 
animatorzy z zaprzyjaźnionej świetlicy w Krzypnicy z odpowiedzialną za jej działalność 
Barbarą Kłonowską na czele. Doskonale bawili się również goście reprezentujący 
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świetlicę wiejską Zagroda w Daleszewie oraz jej gospodarz Tadek Wasilewski. Była to 
liczna delegacja reprezentująca m.in. dzieci, młodzież z miejscowości Daleszewo, 
Radziszewo, w tym również działaczki ze Stowarzyszenia Seniorów Radość oraz Koła 
Gospodyń Europejki. Spotkanie było kolejnym etapem wieloletniej współpracy, którą 
wymienione instytucje i organizacje pożytku publicznego kontynuują w ramach m.in. 
działalności Gryfińskiego Domu Kultury. Gościem specjalnym był oczywiście Mikołaj, 
który jak wieść niesie przyjechał z zachodniopomorskiego i to on wprowadzał wszystkich 
w klimat świąteczno-noworoczny. Wśród bawiących się był również 17-letni Marcin 
Galiński ze Szczecina wraz z mamą i tatą. Chłopiec choruje na dość rzadką chorobę i 
warto przypomnieć, że to w roku ubiegłym w Sobieradzu, z inicjatywy Danuty Świderek 
organizowany był Charytatywny Mikołaj, a zebrane środki przeznaczone zostały na 
dalsze leczenie. Marcin ma tutaj wielu przyjaciół i jak powiada czuje się w Sobieradzu, 
jak w rodzinie. Podziękowania należą się młodzieży i wolontariuszom, którzy zadbali o 
sprawy techniczne i audiowizualne spotkania. Osobne pozdrowienia otrzymuje Tomasz 
Joniec, za spontaniczność i artystyczną fachowość, oraz gryfińskie Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych za wieloletnią współpracę. 
Nad całością od strony merytorycznej czuwała Danuta Świderek, miejscowa animatorka 
kultury, pomysłodawczyni spotkania.  
  
Wigilijna Zagroda, 17 grudnia 
17 grudnia w Filii Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 
odbyło się wigilijno-noworoczne spotkanie. Wśród obecnych gości znaleźli się m. in. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat, działacze z gryfińskiego Klubu Emeryta i 
Rencisty Senior, przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Radość, działaczki z Koła 
Gospodyń Europejki, animatorzy ze świetlicy Zagroda w Daleszewie z jej gospodarzem 
Tadkiem Wasilewskim na czele, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w 
Radziszewie, Arkadiusz Kostrzewa - sołtys Daleszewa, Helena Gęślowska, emerytowana 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie i obecna jej szefowa goszcząca na 
spotkaniu Beata Wójcik, proboszcz radziszewskiej Parafii, były sołtys Daleszewa i były 
radny Gryfina Andrzej Kułdosz. W części artystycznej zaprezentowali się soliści z 
gryfińskiego Ogniska Muzycznego Bel-Canto: Iga Siwek, Natalia Kubiak i Patryk 
Klimowicz (pod kierunkiem Grażyny Mużyło), uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły 
Podstawowej w Radziszewie i dziecięca grupa wokalna Smyki z Zagrody. Całość 
zakończyła się wspólnym spotkaniem przy wigilijnym stole w atmosferze rodzinnej 
dyskusji. Podczas spotkania była okazja do złożenia osobnych podziękowań za 
dotychczasową współpracę i wspieranie animacyjnych działań dla Joanny Kidy Sołtysiak 
- dyrektora Credit Agricole Bank w Gryfinie. Gospodarze Zagrody dziękują wszystkim, 
którzy wsparli wigilijne spotkanie: Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Daleszewa, 
Stowarzyszeniu Seniorów Radość, Panu Zenonowi Trzepaczowi oraz Kołu Gospodyń 
Europejki.  
 
Sporządził: Tadeusz Wasilewski 
 

 
Świetlica Wiejska Pod D ębami w Dołgich 
 
W świetlicy odbywają się różne zajęcia plastyczne (nie mamy wyznaczonych godzin). 
Ponadto ze świetlicy raz w tygodniu  korzysta Koło Gospodyń Wiejskich. Świetlica 
udostępniona jest na zebranie wiejskie rady sołeckiej. Wychodzimy również z dziećmi w 
plener w celu gromadzenia materiałów do wykonywania prac. Świetlica to miejsce dla 
dzieci i młodzieży. Z myślą o nich organizowane są różne imprezy, gry, zabawy czy 
dyskoteki. To również poczekalnia dla dojeżdżających do szkoły dzieci. W świetlicy 
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znajduje się  punkt biblioteczny dostępny dla wszystkich mieszkańców oraz internet. 
Dwa razy w miesiącu organizowane są zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży.  
styczeń: 

• spotkanie noworoczne- organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich  
• Dzień Babci i Dziadka  
• Turniej w Warcaby i Szachy- dzieci, młodzież i dorośli 

W czasie ferii zimowych trwających od 28 stycznia do 8 lutego w świetlicy były 
prowadzone różne zajęcia rekreacyjne. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. Uczestniczyły również dzieci z poza naszego rejonu. Młodzież brała 
udział w zajęciach plastycznych, sportowych, kulinarnych, grach i zabawach 
integracyjnych. Był przeprowadzony w kategoriach wiekowych turniej w tenisa 
stołowego (32 osoby), turniej mistrza warcabów (21 osób), turniej siatkówki (24 osoby) . 
W trakcie trwania ferii uczestnicy brali udział w różnych konkursach plastycznych np. kto 
zrobi najładniejszy karmnik dla ptaków, najładniejszą panią zimę (masa solna, butelki 
plastikowe). Nagrody dla uczestników zakupił sołtys wsi Dołgie. Ponadto była 
zorganizowana nocka z młodzieżą na świtlicy która cieszyła się dużym powodzeniem 
ponieważ niektóre dzieci spały pierwszy raz na świetlicy (19 osób). Dnia 05.02 został 
przygotowany wyjazd dzieci (16 osób) do kina do Gryfina na film pt. "Zambezia". Wyjazd 
ten sprawił dzieciom niezwykłą frajdę. Jako, że w czasie ferii wypadał "tłusty czwartek" 
młodzież musiała wykazać swoje zdolności kulinarne przy pieczeniu pączków. Później 
przy herbatce objadaliśmy się do woli (28 osób). Na zakończenie ferii odbyła się 
dyskoteka. Wszystkim uczestnikom ferii dopisywał dobry humor i świetnie się bawili.         
 
luty: 

• tworzenie dekoracji walentynkowych  
• zabawa walentynkowa (42 osoby) 
• wyprawa do kina z dziećmi (16 osób) 
• maraton filmowy (nocka z młodzieżą) 
• dbamy o ptaki zimą( z dziećmi i młodzieżą robiliśmy karmniki) 
• Tłusty Czwartek (piecznie pączków) 

marzec: 
• Dzień Kobiet (70 osób zorganizowany przez świetlicę oraz radę sołecką. Dla 

każdej z pań był kwiatek zakupiony przez radę sołectwa 
• zajęcia plastyczne- wiklina papierowa  

kwiecień: 
• prace plastyczne- palmy wielkanocne oraz ozdoby wielkanocne dla mieszkańców  
• pokaz kosmetyków Firmy AVON  
• gry i zabawy z dziećmi  

maj: 
• Dzień Matki (część artystyczna- młodsze dzieci mówiły wierszyki. Starsze 

wykonały taniec oraz wzięły udział w przedstawieniu. Nasze mamy dostały w 
podarunku kwiatki zrobione z bibuły. Uczestniczyło ok. 35 osób. 

• wycieczka do lasu (co jakiś czas z dziećmi chodzimy do lasu nad Tywę na 
wodospad. Tam robimy ognisko i spędzamy mile czas wśród zieleni 

• zajęcia wokalne  
czerwiec: 

• rajd rowerowy Osuch-Borzymek (15 osób) 
• sprzątanie świata wszyscy mieszkańcy zebrali się aby posprzątać wioskę przed 

Odpustem. Później była kiełbaska z ogniska, lody dla dzieci (14 osób) 
• dowitanie lata- dyskoteka dla dzieci i młodzieży  
• dzień bez komputera  

lipiec: 
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• piknik rodzinny (konkursy z nagrodami dla  dzieci- przeprowadzone przez 
instruktora świetlicy, pokaz paralotni. Dzieci miały duży ubaw na zjeżdżalni. Dla 
dzieci i młodzieży były za darmo lody, soczki i słodycze. Dorośli mogli zakupić 
sobie kiełbaskę z grilla, kaszankę. Nagrody zakupił Gryfiński Dom Kultury. Resztę 
Sołectwo. Cała impreza trwała do 4.00. W czasie wakacji świetlica organizuje czas 
dla dzieci i młodzieży pozostających przez ten czas w miejscu zamieszkiwania. 
Różne gry, zabawy, wycieczki, ogniska, nocki, dyskoteki 

• "Kto szybszy" turniej na powietrzu (46 osób) 
sierpień: 

• Turniej Wsi (nasza drużyna zajęła 1 miejsce) 
• zajęcia plastyczne (prace z origami) 
• aerobik dla dorosłych (trzy razy w tygodniu)  

wrzesień: 
• zabawy w plenerze  
• turniej siatkówki  
• zajęcia plastyczne (przygotowanie do jesieni) 

październik: 
• Halloween - gry, zabawy, poczęstunek (34 osoby) 
• Turniej Tenisa Stołowego  
• "Dlaczego ludzie śmiecą"- sprzątanie wioski  
• "Szukamy jesieni" wycieczka do lasu połączona ze zbieraniem materiałów 

przyrodniczych do prac plastycznych  
listopad: 

• andrzejkowe wróżenie- gry, zabawy i wróżenie. Całość zakończyła dyskoteka (39 
osób) 

grudzień: 
• spotkanie z Mikołajem- zabawa z dziećmi i Mikołajem, który rozdał prezenty 

grzecznym dzieciom  
• spotkanie z tradycją- w okresie przedświątecznym były zorganizowane zajęcia dla 

dzieci. W trakcie tych zajęć poznali zwyczaje Bożonarodzeniowe, wykonywali 
tradycyjne  ozdoby na choinkę, słuchali kolęd 

• wieczór kolęd i pastorałek i śpiewanie kolęd oraz sprzedaż ozdób świątecznych  
 

Sporządziła: Katarzyna Nowicka 
 
 

Świetlica Wiejska w Drzeninie 
 
styczeń 
Nowy Rok, nowe postanowienia i nowe przedsięwzięcia. W styczniu obowiązuje nas 
bardzo ważna data, jest to 21.01 Dzień Babci oraz 22.01 Dzień Dziadka. W tym roku 
postanowiliśmy przedstawić teatralną aranżacje bajki „Czerwony kapturek”. W sumie od 
samego początku miesiąca myśleliśmy jak będzie wyglądać nasz mały teatr. Samo 
przedstawienie wymagało dużego zaangażowania ze strony małych aktorów. Nie 
spodziewałam się, że będzie aż tak dużo chęci i przejęcia sprawą ze strony dzieci. Do 
przedstawienia dołączyliśmy kilka wierszy i piosenki. Dzieci prezenty wykonały 
własnoręcznie, były to kwiatki z kolorowego papieru oraz na osłodę słodki cukierek. 
Oprócz tego był sucie zastawiony stół  ze słodkościami oraz pyszna kanapka z wędlina z 
dzika , którego w prezencie dla seniorów dała pani sołtys Sylwia Dunowska. 
Przedstawienie odbyło się w poniedziałek 21 stycznia łącząc w sobie również datę 22.01 
Dzień  Dziadka. Styczeń mijał bardzo szybko, tym bardziej dzieciom ,które czekały na 
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upragnione ferie zimowe . Ferie w naszym województwie przypadły 0d 28.01.2012 do 
10.02.2013. Ostatnie dni stycznia to początek ferii.  
 
luty 
W ferie zimowe 28.01.2013-8.02.2013 Świetlica Wiejska w Drzeninie czynna była w 
godzinach od 13.00 do 19.00 codziennie od poniedziałku do piątku z jedna sobotą 
włącznie po pierwszym tygodniu ferii. Czas wolny rozpoczął się dla dzieci bardzo 
deszczową i brzydką pogodą. Nadeszła odwilż więc upragniony śnieg stopniał i nasze 
plany z lepieniem bałwana niestety musieliśmy przełożyć. Oprócz dzieci mieszkających 
na stałe w Drzeninie było kilkoro z innych miejscowości. Codziennie do stałej grupy 
uczęszczało około 15 dzieci, a wieczorami i popołudniami dochodziła grupa starszej 
młodzieży około 8 osób. Rotacja była duża. 
poniedziałek 28.01   
Film „Hobbit niezwykła podróż”. Następnie kilka dziewcząt i aż troje chłopców zgodziło 
się wziąć udział w konkursie fryzur, tatuaży i kosmetycznym(malowanie paznokci). 
Każdy przyniósł z domu własny grzebień, spinki i lakiery do paznokci. Były trzy 
stanowiska pracy: salon stylizacji fryzur, salon tatuaży oraz salon manicure. Tego dnia 
również odbył się konkurs szachowy , w którym prym wiódł chłopiec z 3 klasy Fabian 
Kałdowski. 
Dzień ten zakończyła akcja charytatywna , którą prowadzę z panią kurator, która 
opiekuje się niektórymi rodzinami w naszej miejscowości. Jest to akcja: ”ubrania dla 
ubogich”. Ubrania zbierane są w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie, a następnie przy 
wielkiej pomocy dzielnicowego oraz pani Urszuli dociera na świetlicę. Mieszkańcy są 
zadowoleni i bardzo wdzięczni. 
środa 30.01.2013 
Zakupy na świetlicę –brystol czerwony, i inne akcesoria potrzebne do wykonania 
dekoracji na walentynki. Zabawa w supermarket- zabawa przy pomocy gier planszowych 
np. monopoly, bankier, (monety, banknoty potrzebne do sklepu). Dzieci dzielą się na 
grupy- jedni to sklepikarze a drudzy klienci. Zabawa uczy konwersacji, wyrabianiu 
stosunków międzyludzkich, szacunku dla pieniądza, negocjacji itp. Po zabawie odbyły 
się zajęcia plastyczno-techniczne. Wykonywaliśmy ozdoby na święto Walentego oraz bal 
karnawałowy. Następnie grupy dzieci ozdabiały okna, ściany i gazetkę tematyczną. 
czwartek 31.01.2013 
Zabawy konkursowe : obrazkowe, matematyczne, ortograficzne. Podział dzieci na trzy 
grupy. Nagrody dla zwycięzców: słodki cukierek i 3 punkty na tablicy miesięcznej liczby 
punktów. Konkursy logiczne i pamięciowe wyrabiają u dzieci umiejętność kreatywnego 
myślenia, choć ciągle zapominają o powstrzymaniu się od krzykliwych i wyrywkowych 
odpowiedzi, myślę że z czasem uda nam się w ciszy i kulturze pracy odbyć zajęcia. Do 
przyrządzenia tematów, materiałów bardzo przydatny jest mi Internet i drukarka, 
wykorzystuje również stare gazety i niepotrzebne materiały szkolne. 
piątek 1.02.2013 
Wycieczka po miejscowości, dokładna analiza naszego kurortu sportowego na boisku, tj, 
boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, stół pin ponga oraz boisko do gry w piłkę. 
Planowaliśmy z dziećmi co należy w pierwszej kolejności zrobić, jakie konieczne prace 
fizyczne musimy wykonać aby spokojnie i bezpiecznie korzystać wiosną z boiska. 
Razem z rodzicami i sołtysem wsi będziemy  starali się pomóc dzieciom w realizacji ich 
pozalekcyjnych zajęć. Pierwszą zaplanowaną akcja w tym kierunku będzie sprzątanie 
okolicy po zimie, uprzątnięcie śmieci itp. Po południu wróciliśmy na świetlicę i naszym 
ukojeniem okazała się filiżanka herbatki i słodkie ciastko. Dzieci po tak długim spacerze 
nie miały ochoty na zabawy, obejrzeliśmy film a niektórzy skorzystali z gry na 
komputerze. 
sobota 2.02.2013 
Zabawa taneczna, wolne zajęcia. 
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poniedziałek 4.02.2013 
Strojenie świetlicy do balu karnawałowego, wykonywanie własnoręcznie serc, masek 
karnawałowych. Dzieci wybierały najczęściej maskę kota, lwa, psa, oraz okulary. Po 
długim ozdabianiu Sali balowej należał się nam posiłek. Zrobiłam dzieciom chrupiące 
bułeczki z tostera z masłem i serkiem. Po posiłku postanowiliśmy zagrać w grę Monopoly 
Polska. Inny grali w chińczyka, pamięć i karty(osoby starsze). Postanowiliśmy wspólnie 
zrobić pogadankę na temat nadchodzącego Dnia Walentynek. Poruszaliśmy temat 
miłości, sympatii, tęsknoty, przyjaźni i innych uczuć związanych z naszym tematem. 
wtorek 5.02.2013 
Zajęcia na komputerze, a w kolejności następnej każde dziecko samo w domu lub 
wcześniej na świetlicy przygotowały zabawy konkursowe dla swoich rówieśników. Każdy 
miał szanse wykazać się w dziedzinie , którą najlepiej lubi i się interesuje. Np., Dagmara 
opracowała zabawy przyrodniczo-geograficzne,  Mateusz sportowe, Jessica – ortografia i  
zabawy językiem polskim. Wszystkie dzieci bardzo chętnie biorą udział w prowadzeniu 
zajęć dla innych, mają satysfakcję, że choć jeden raz mogą być profesorem i wstawić 
ujemny punkt swoim uczniom. Cieszy ich fakt, że są  ważniejsi i mogą zainteresować 
innych, zaskoczyć rówieśników pomysłowością i zaangażowaniem w pracę nauczyciela. 
Niektórym się to bardzo podoba i swoją przyszłość wiążą z pedagogiką. Po zabawie w 
edukację i wesołą szkołę, zorganizowałam dzieciom krótki quiz na temat pisania, 
redagowania gazety. Pytania ze strony dzieci dotyczyły szczególnie wolności w mediach, 
np. czy można przeprowadzony wywiad opublikować bez zgody osoby której dotyczy. 
Niektórzy wiedzą co nieco na ten temat, bo prowadza gazetkę :”KROPECZKA” w szkole 
w Gardnie. Był to bardzo ciekawy temat, a zainteresowanych było wielu. W opanowaniu 
odpowiedzi pomógł nam oczywiście Internet i opis z forum jak prowadzić małą ale 
ciekawą gazetkę. 
środa 6.02.2013 
Dzień o tematyce baśniowej. Głównym bohaterem był J.Ch. Andersen i jego twórczość. 
Pierwszy temat: życie i twórczość autora. Drugi temat: czytanie baśni pt. „Calineczka” , 
„Nowe szaty cesarza”, „Brzydkie kaczątko” ,”Dzikie łabędzie”, „Dziewczynka z 
zapałkami”, „Świniopas”, „ Słowik” itp. Dzieci czytały na przemian baśnie a ja 
przygotowałam quiz i testy na temat przeczytanych baśni. Do zabawy zaprosiliśmy 
szczególnie dzieci w wieku przedszkolnym. Wszyscy słuchali pilnie czytane baśnie a 
cicha nastrojowa muzyka umiliła nam czas konkursów. Młodsi uczestnicy byli 
zafascynowani bohaterami swoich ulubionych bajek, najbardziej podobało się kaczątko i 
Calineczka. Po zabawie postanowiliśmy obejrzeć projekcję bajek właśnie Andersena a 
dodatkowo braci Grimm . Dzień bardzo udany, niektórym nawet udało się w myślach 
przenieść do świata bajek, zaczęli naśladować bohaterów. 
czwartek 7.02.2013 (Tłusty Czwartek) 
Około godz. 13.00 zaczęliśmy przygotowywać własnoręcznie słodkie całuski-oponki na 
nasz bal karnawałowo –walentynkowy . Ja przygotowałam ciasto, dzieci wałkowały i 
wyciskały gotowe całuski do pieczenia. Pieczenie zajęło nam około 2 godzin. Słodkości 
było co niemiara. Po uprzątnięciu Sali zaczęliśmy układać akcesoria do balu, 
opróżniliśmy świetlice ze zbędnych mebli i rozpoczął się o 16.00 uroczysty bal 
karnawałowo- Walentynowo - ostatkowy. Na początku prezentacja postaci, za które 
przebrały się dzieci, komisja po długich analizach i kilku pytaniach wyłoniła króla i 
królowa balu. Królową została Wróżka- Ola a królem Spider-man -Zidan. W dalszej 
kolejności były konkursy walentynkowe ,  karaoke taniec na macie do tańca a potem 
słodki poczęstunek i konsumpcja naszych wypieków. Bal zakończył się około godz.19.00. 
Najbardziej zadowoleni byli mali uczestnicy balu, rodzice słodko dopingowali swoje 
pociechy, zabawa udana . 
piątek 8.02.2013 
Wyjazd do Gryfina na Przedstawienie o godz.11.30  następnie seans filmowy „Strażnicy 
Marzeń” 3 D w tutejszym kinie. Wyjechało 10 dzieci , część pojechała autobusem 
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liniowym pod moja opieką a pozostali dostarczeni byli przez rodziców. Cała wypraw 
trwała od godz.10.00 do 16.00. Wyjazd udany, bez kłopotów i trudności. Dzieci 
zadowolone i szczęśliwe, choć może niektórzy mniej, bo przecież kończą się ferie. Całe 
ferie uważam za udane i pomyślne. Szkoda tylko, że śniegu nie było ale mimo to było 
ciekawie. 
 
Po feriach dzieci nie mogły się przyzwyczaić znowu do chodzenia do szkoły. Ale już po 
kilku dniach czekało ich ważne dla nich święto. Walentynki. Co prawda już w ferie 
bawiliśmy się pod kątem tej okazji, ale 14 lutego przywitałam ich na świetlicy 
serduszkowym  lizakiem. Dzień poza tym był obfity w dużo zadań domowych, każdy miał 
tego dnia coś zadane więc dopiero pod wieczór troszkę odpoczęliśmy przy herbatce. 
Miesiąc ten obfituje jednak w dużo wolnych dni od zajęć szkolnych, bowiem już 
18,19.20.02.2013 odbędą się w szkole w Gardnie rekolekcje wielkopostne, dzieci na 
godz. 9.00 jadą do kościoła a wracają już o godz. 10.00. 18 lutego odbędzie się również 
zebranie na temat czystości w gminie Gryfino oraz segregacji i opłaty za śmieci. 
Przyjedzie przedstawiciel z Urzędu Miasta i opowie o całym systemie i na pewno dla 
dużej grupy ludzi będzie to duży problem finansowy. 
 
marzec 
W naszej miejscowości zaistniał duży problem, który dla większości zamieszkałych w 
Drzeninie stał się zagrożeniem do spokojnego życia na świeżym powietrzu. Powstała 
bowiem, propozycja inwestycji za Drzeninem -fermy norek. W związku z tym w  świetlicy 
odbywają się często zebrania mieszkańców. W miesiącu marcu w naszej miejscowości 
zaszły duże zmiany, bowiem zmieniła się Pani sołtys wsi. Teraz funkcję tą pełni Pani 
Elżbieta Rygielska. 
Zima nie odpuszcza . Nie możemy wyjść i spokojnie pograć w piłkę. Mamy na swoim 
boisku wspaniały kompleks sportowy, 2 kosze do koszykówki, plac do piłki siatkowej 
oraz stół do ping ponga. Były dni , które pozwalały na kilku minutowe wyjścia poza teren 
świetlicy, graliśmy dopóki mróz znowu nie zagościł . Pozostałe dni spędzaliśmy 
wewnątrz świetlicy, odrabialiśmy lekcje i w wolnych chwilach było karaoke, step mania 
czyli elektroniczna gra w klasy, konkursy i wesołe zabawy. N a początku marca 
zaczęliśmy wykonywać papierowe kwiaty z bibuły potrzebne do palemek wielkanocnych. 
W połowie miesiąca zabraliśmy się na wykonywaniu ozdób wielkanocnych. Zrobiliśmy 
między innymi ażurowe jajka na balonie, ozdoby z papieru, jajka styropianowe owijane 
kolorowymi tasiemkami itp. Całe przedsięwzięcie zajęło nam około 2 tygodnie , sami 
zbieraliśmy ozdobne trawki, bukszpan itp. W przedostatnią sobotę przed niedzielą 
palmową wykonywaliśmy własnoręcznie palemki. Sprzedaliśmy wszystko: palmy, jajka 
itp. Za pieniądze ze sprzedaży zakupię  słuchawki, myszkę do laptopa a za resztę może 
zakupy na ognisko, które musi poczekać z Pierwszego dnia wiosny 21 marca do Dnia 
ziemi 22 kwietnia. Z powodu pogody nie mogło odbyć się sprzątanie miejscowości ale 
przełożymy to na Dzień ziemi. Od 19.03.2013 zmienia się w naszym województwie 
system telewizji cyfryzacja, za pieniądze, które miałam z dożynek zakupiłam dekoder 
(90 zł). Od 2 kwietnia wraca pani Marta z Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom, dzieci są 
bardzo szczęśliwe, bo świetlica będzie dłużej otwarta. 
 
kwiecień 
Powrót pani Marty z TPD ożywił zachowanie dzieci. Wszyscy przyzwyczaili się do zajęć 
dodatkowych, prowadzonych przez TPD. Świetlica czynna będzie teraz od godziny 12.00 
do 20.30. Dzieci dłużej mogą przebywać na zajęciach świetlicowych. Kwiecień okazał się 
bardzo ciepły i już w połowie miesiąca prawie codziennie uczestniczyliśmy w zajęciach 
sportowych na naszym wspaniale wyposażonym boisku. Mamy bowiem boisko do 
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego. Najbardziej popularna okazała się 
gra w amerykański beisboll czyli nasz polski odpowiednik gry w „palanta”. Pod koniec 



 
S

tr
o

n
a
6

4
 

miesiąca nasza Pani Marta podczas tej gry doznała kontuzji kolana i musiała iść na 
zwolnienie chorobowe. Znowu przez jakiś czas zostaliśmy sami. Jednak przez krótki czas 
gdyż TPD dało nam zastępstwo Pani Kasi, a potem Pani Anity. Taki czas wiosenny okazał 
się bardzo wpływowy na podejście dzieci co do odrabiania lekcji. Nikomu nie chciało się 
odrabiać a na pewno uczyć się w tak ciepłe dni. Jak co roku 22 kwietnia w Dzień Ziemi 
całą gromadą sprzątaliśmy boisko, plac zabaw i całą miejscowość. Dzień ten okazał się 
bardzo pracowity a dzieciom tego dnia należała się nagroda za włożony trud. 
Niedługo majówka i czas odpoczynku i relaksu, choć niektórzy piszą testy i matury. 
 
maj 
W majówkę nowa Pani sołtys Elżbieta Rygielska wraz z Radą sołecką i świetlicą wiejską 
oraz pomocą niektórych mieszkańców zorganizowała  ognisko integracyjne dla całej 
miejscowości. Było wielu zaproszonych gości. Ognisko z pieczeniem kiełbasek, słodki 
poczęstunek dla dzieci i muzyka z lat 80 tych to cudowne popołudnie dla wszystkich. 
Dzieciom świetlica przygotowała konkursy sportowe, słowne, muzyczne. Starsi mogli 
skorzystać z wizyty motocyklistów i przejechać się motocyklem. Zabawa udała się dzięki 
pięknej pogodzie i miłej atmosferze. 
W maju również na świetlicy dzieci pracowały należycie. Wszyscy skupili się na poprawie 
ocen, niektórzy bardzo trudną drogę mieli przed sobą. Oprócz odrabiania lekcji 
uczestniczyli w zajęciach świetlicowych. Musieliśmy również zadbać o stan naszego 
boiska i placu zabaw. Sami kosiliśmy pobocze boiska a dzieci pomagały grabić i sprzątać 
śmieci. 
 
czerwiec 
Czerwiec oznacza dużo pracy i oczekiwanie na upragnione wakacje. W czerwcu 
organizujemy z sołtysem wsi wycieczkę do ogrodu dendrologicznego do Dobrzycy 
koszalińskiej. Pod koniec miesiąca pojedziemy zwiedzać przepiękne kwieciste tereny . W 
drodze powrotnej zajedziemy na plażę do Kołobrzegu. Na świetlicy jak co dzień 
odrabiamy lekcje , dzieci uczestniczą w konkursach i zabawach sportowych. Czekamy na 
upragnione wakacje. Zajęcia na świetlicy są cykliczne : w poniedziałki film, we wtorki 
zajęcia prowadzone przez dzieci, środy sztuka malarska i techniczna, czwartki zagadki i 
quizy, piątki sport i komputer. Czas biegnie nieubłaganie i wakacje tuż, tuż. 
 
lipiec – sierpień 
Czas wakacji rozpoczął się w naszej świetlicy bardzo wesoło. Dopisywała ładna pogoda 
więc najwięcej  czasu spędzaliśmy na zewnątrz. Na boisku wiejskim mamy wspaniale 
wyposażony kompleks sportowy między innymi jest boisko do gry w koszykówkę, 
siatkówkę, stół do tenisa stołowego oraz wspaniałe i przestronne boisko do gry w piłkę 
nożną. Na świetlicy posiadamy wiele akcesoriów sportowych przydatnych do zabaw na 
świeżym powietrzu. Na świetlicy oprócz mnie w drugiej połowie lipca działało ognisko 
TPD. Były ciepłe posiłki, zabawy, konkursy itp. Najbardziej oblegane były komputery i 
gry planszowe. W wolnych chwilach oglądaliśmy filmy. W wakacje byliśmy dwa razy na 
basenie Laguna w Gryfinie. Pomocy finansowej udzieliło TPD gdyż zafundowało nam 
bilety wstępu na basen a ja z pieniędzy uskładanych z działalności świetlicy oraz 
zeszłorocznych dożynek zapłaciłam dzieciom bilety autobusowe. Pod koniec  lipca 
wyjechaliśmy razem z  dziećmi z ogniska TPD z  Gardna i Starych Brynek nad morze do 
miejscowości Międzyzdroje. Na początku pogoda nas zasmuciła bo troszkę padało ale 
później wyszło słońce i było super. Drugą wycieczkę zorganizowała sołtys Drzenina do 
fortu Gerharda do Świnoujścia a następnie na plażę do Międzyzdrojów. Wakacje minęły 
bardzo szybko i czas wracać do szkoły. 
 
wrzesień 
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Pierwszego dnia szkoły razem z panią Anitą z TPD postanowiłyśmy umilić dzieciom ten 
niefajny według większości dzieci dzień słodkim poczęstunkiem oraz pieczeniem 
kiełbasek na ognisku na boisku wiejskim. Wcześniej chłopcy przygotowali i pod moją 
opieką zabezpieczyli teren pod ognisko a następnie piekliśmy kiełbaski i bawiliśmy się 
wesoło i sportowo. Następne dni to  już nauka, odrabianie lekcji i realizacja programu na 
świetlicy. W roku szkolnym 2013/2014 świetlica TPD działa w godzinach od 12.00 do 
17.00 , natomiast świetlica wiejska w godzinach od poniedziałku do czwartku w 
godzinach 14.30 do 20.30 a w piątek i co drugą sobotę miesiąca w godzinach od 13.00 
do 19.00. Ustaliłyśmy z panią z TPD , że w poniedziałki po odrabianiu lekcji i posiłku 
odbywać się będą zajęcia filmowe , komputerowe i czas na gry stolikowe. We wtorki 
lekcje, posiłek i konkursy przygotowane przez wychowanków świetlicy- dzieci stają się 
nauczycielem a nauczyciel uczniem- zamiana ról. W środy lekcje, posiłek, a następnie 
zajęcia plastyczne. W czwartki natomiast lekcje, posiłek i quizy, zabawy rebusowe, 
zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez wychowawcę. Piątki to lekcje dla 
chętnych  , posiłek i czas na zajęcia sportowe zależnie od pogody, lub wolne zajęcia 
wewnątrz placówki. Świetlica otwarta jest w co drugą sobotę miesiąca i w tych dniach 
każdy bawi się jak chce, gramy w gry , wychodzimy na spacery. 30 września 
zaplanowałyśmy dzień chłopaka. Dziewczyny przygotowały konkursy i zabawy, a my 
przygotowałyśmy słodki poczęstunek, desery lodowe. 
 
październik 
W szkole trwają przygotowania do Dnia Edukacji Narodowej 14 października w naszej 
świetlicy po tym wydarzeniu szykujemy się do Halloween oraz do dnia Wszystkich 
Świętych. Naszą salę wspaniale ustroiliśmy dyniami, pajęczyną i słodkimi nietoperzami. 
W tym dniu dzieci przebrały się w odpowiednie do tego nastroju Halloween. Wieczorem 
pod opieką dorosłych wyruszyły przez miejscowość pod hasłem „cukierek albo psikus”. 
Bawiliśmy się wyśmienicie. Po powrocie podzieliły się po równo swoim halloweenowym 
łupem, a resztę wieczoru bawiliśmy się na świetlicy w tym mrocznym nastroju. 
 
listopad 
Od połowy listopada mamy nową panią z TPD, jest to mieszkanka Drzenina Natalia 
Szczurek. Nowa Pani bardzo szybko zapoznała się z dziećmi i stara się jak najwięcej 
pomóc tym którzy tego potrzebują najbardziej. Pod koniec miesiąca zaczęłyśmy 
wspólnymi siłami GDK i TPD zbierać akcesoria potrzebne do wykonania ozdób 
świątecznych, wystroju świetlicy na tę zimową i świąteczną porę. Dnia 29 listopada   
odbyła się u nas zabawa andrzejkowa . O godzinie 15.00 Pani Natalia zaprosiła dzieci do 
zabawy. Warunkiem fajnej zabawy były stroje karnawałowe . Były konkursy, wróżby 
tańce i słodki poczęstunek . Wszyscy bawili się wesoło i czekali na spełnienie 
przepowiedni swoich wróżb. Andrzejki zakończyły miesiąc listopad. 
 
grudzień 
Grudzień zaczął się mroźnie i zimowo. Ustroiliśmy już świetlicę , ubraliśmy choinkę i 
czekamy  na dzień 6 grudnia Mikołajki. W piątkowe popołudnie 6 grudnia  po 15.00 
zaczęłyśmy zabawę mikołajkową . Dzieci przebrały się świątecznie i karnawałowo.  Pani 
Natalia zorganizowała konkursy a ja pomogłam przygotować słodki posiłek . Było wiele 
zabaw dla młodszych np. kolorowanki św. Mikołaja, najdłuższy pokolorowany  łańcuch z 
papieru toaletowego,  gorące krzesła a na koniec prezenty w postaci maskotek i 
słodyczy. Po mikołajkach skupiliśmy się przygotowaniu do wyjazdu 8 grudnia na Jarmark 
Bożonarodzeniowy w Szczecinie. Organizatorem wyjazdu było TPD. W wycieczce 
towarzyszyli nam wychowankowie świetlicy TPD z Sobiemyśla. Z naszej miejscowości 
pojechało 16 dzieci i 4 opiekunów. Wyjazd o godzinie 10.30, a powrót po 16.00. Na 
samym początku zwiedziliśmy zagrodę Mikołaja i szopkę bożonarodzeniową. Potem 
udaliśmy się pod scenę, gdzie odbywały się konkursy baśniowe, taneczne i opowieści o 



 
S

tr
o

n
a
6

6
 

tradycji świąt . W międzyczasie mieliśmy dwa posiłki. Obejrzeliśmy dwa filmy w kinie, 
zwiedziliśmy kiermasze  świąteczne, na których można było nabyć ozdoby. Do domu 
wróciliśmy okołogodziny17.00. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkości. Również od 
początku miesiąca przygotowujemy się do  jasełek i Wigilii w świetlicy. Planujemy ją na 
20 grudnia. Każdy z rodziców zadeklarował się do pomocy w przygotowaniu dań 
wigilijnych. Od połowy grudnia zorganizowałyśmy kiermasz ozdób świątecznych. Prawie 
wszystkie przygotowane ozdoby znalazły swoje miejsce, zostały sprzedane. Nasza 
jasełka jest utrzymana w duchu świątecznym ale ma humorystyczne akcenty. Dzieci 
wspaniale się przygotowały i dały z siebie wszystko . Scenerię pomogli nam 
przygotować starsi chłopcy. Wszystko udało się, rodzice, dziadkowie odwiedzili świetlicę. 
Było bardzo świątecznie, a szczególnie, gdy pojawił się święty Mikołaj i rozdał paczki 
ufundowane z dochodów  z działalności sołtysa pani Elżbiety Rygielskiej, rady sołeckiej 
Drzenina, TPD, GDK -świetlicy wiejskiej w roku 2013. Wigilia zakończyła się miłym i 
oczekiwanym akcentem przez dzieci prezentami od Mikołaja. Przerwa świąteczna 
dobiega końca i rok 2013 upłynął dla wychowanków świetlicy w Drzeninie w miłej 
atmosferze, było wiele zmian, ale wszystko zakończyło się powodzeniem. 
 
Sporządziła: Marlena Gwiazda 
 

Świetlica Wiejska w Krajniku 
Ta świetlica w ubiegłym roku przechodziła kompleksowy remont, a oprócz tego miały 
tam miejsce zmiany kadrowe. Małgorzata Poźniak, która rozpoczęła tam pracę na 
początku maja, w czasie remontu od czerwca do września była delegowana do pracy w 
budynku przy ul. Szczecińskiej 17. Nie pracowała tam jednak długo, a przed 
zwolnieniem się nie przedstawiła nam odpowiedniego sprawozdania. 

 
Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
Świetlica otwarta jest dla dzieci od poniedziałku do piątku w godz.15.00 do 19.00 W 
czasie ferii i wakacji w godz.12.00 do 16.00 Prowadzone zajęcia: plastyczne, 
rekreacyjno-sportowe i taneczne (wszystko w zależności od ilości i wieku będących na 
świetlicy dzieci). W świetlicy odbywają się zebrania i różne spotkania mieszkańców 
naszej wsi.Co roku organizowane są  warsztaty świąteczne (wielkanocne i wigilijne) dla 
chętnych.  Mamy punkt biblioteczny z którego korzystają dzieci i dorośli. Organizowane 
są różne imprezy okolicznościowe np. :Zabawa choinkowa, Walentynki,  Dzień Matki i 
Dziecka, Dzień Seniora(w tym roku gościliśmy w świetlicy Zagroda w Daleszewie), 
Andrzejki, Wigilia.Naszą cykliczną imprezą jest Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej, 
który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku turniej rozegrały 
dzieci na Integracyjnym Dniu Dziecka razem z Krajnikiem i Nowym Czarnowem. Latem 
wybraliśmy się nad morze, do Międzyzdrojów. Nasi mieszkańcy biorą udział w wielu 
imprezach organizowanych przez inne sołectwa.  Co roku pomagamy ( w różny sposób ) 
w organizacji dożynek gminnych i Włóczykiju. Może jeszcze trzeba wspomnieć o tych 
integracyjnych (z Bartkowem i Sobieradzem) feriach. 
Sporządziła: Barbara Kłonowska 
 

Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfi ńskim 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim jest miejscem otwartym dla wszystkich. Czynna 
w ramach poczekalni dla dzieci w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.00 do 8.00 oraz  poniedziałek-wtorek, czwartek-sobota, w godzinach 
16.00-21.00, celem spędzenia wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. 
Organizujemy czas wolny dzieciom i młodzieży według własnych zainteresowań można 
spędzać czas w towarzystwie swoich rówieśników. Stwarza to warunki do rozwijania 
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zdolności jak i umiejętności każdego dziecka do zajęć cichych, indywidualnych, 
ruchowych i głośnych. W świetlicy mieści się biblioteka z której można wypożyczyć 
książki oraz przeczytać różne czasopisma. Na stolikach gromadzone są również przybory 
do rysowania malowania można  wiec wykonać ulubiona pracę, pograć w gry 
zręcznościowe i konstrukcyjne, posłuchać muzyki, potańczyć. W Świetlicy można 
korzystać z Internetu. Dzieci i młodzież grają w różne gry np. ping ponga, karty, gry 
komputerowe, piłkarzyki oraz gry planszowe. Oglądają filmy, bajki na DVD, a także 
słuchają muzyki. Dzieci chętnie rysują, malują, robią różnego rodzaju ozdoby z bibuły 
czy kolorowego papieru. Ja jako instruktor-wychowawca podczas zajęć dyskretnie 
kieruje, niezdecydowanym doradzam, podsuwam pomysły i zachęcam do działania. 
Świetlica tego typu pozwala ujawnić zainteresowania dzieci jaki i młodzieży  i stwarza 
warunki zdolności każdego uczestnika. W świetlicy organizowane są różnego rodzaju 
spotkania okolicznościowe. 
W dniach 28 stycznia - 9 lutego podczas ferii zimowych w świetlicy odbywały się 
następujące wydarzenia: bal karnawałowy, zajęcia plastyczne podczas których 
uczestnicy przygotowali maski karnawałowe oraz wykonywali dekorację świetlicy. A 
także odbyły się rozgrywki gier planszowych ,zajęcia komputerowe, 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 marcu dzieci przygotowywały  wielkanocną gazetkę ścienną. Wykonywały pisanki w 
różnych technikach oraz kartki wielkanocne. 19 kwietnia odbył się bal wiosenny. Z okazji 
dnia Ziemi segregowaliśmy odpady, którego celem było oczyszczenie terenu. W 
miesiącu maj dzieci chętnie wykonywały laurki z okazji „ Dnia Matki”. 1  czerwca odbyła 
się impreza  z poczęstunkiem z okazji Dnia Dziecka.  Na rozpoczęcie wakacji odbyła się 
zabawa taneczna z poczęstunkiem. W lipcu miał miejsce występ teatru jednego aktora 
pt: „Obserwuję Cię, Karolku!”. W czasie wakacji organizowane były zabawy, konkursy 
oraz turnieje gry w ping ponga i warcaby. Dla najmłodszych dzieci prowadzone były gry  
i zabawy na świeżym powietrzu. 31 października odbyła się impreza z okazji Halloween. 
29 listopada odbył się wieczór Andrzejkowy z wróżbami, horoskopami oraz czarami, 
natomiast 14 grudnia zabawa choinkowo - mikołajkowa z poczęstunkiem. Mikołaj rozdał 
paczki, dzieci były bardzo zadowolone. Przed zbliżającymi się świętami, dzieci robiły 
kartki świąteczne oraz ozdoby na choinkę.  
 
Sporządziła: Maria Mo ścicka 
 

Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie 
 
październik 
Z powodu przejęcia świetlicy przez „nowego gospodarza”, większość czasu poświęcona 
była na generalne porządki, w tym malowanie, umeblowanie i generalne sprzątanie 
świetlicy. Wszystko z udziałem mieszkańców Nowego Czarnowa, Sołtysa i Rady 
Sołeckiej, ze strony których było olbrzymie zaangażowanie w stworzenie nowego 
wizerunku świetlicy. Wspólne stworzenie Kodeksu Honorowego Świetlicy Wiejskiej w 
Nowym Czarnowie. 
31.10 – zabawa Halloween – uczestnictwo 20 osób, głównie dzieci w wieku od 5 do 14 
lat, wraz z opiekunami, tworzenie dekoracji, przygotowanie strojów i „nawiedzanie” 
tutejszych domostw. 
 
listopad 
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Zabawa andrzejkowa – uczestnictwo 20 osób (od 3 do 14 lat), rodzice i inni mieszkańcy 
Nowego Czarnowa. Poczęstunek dla uczestników przygotowany ze środków uzyskanych 
z Gryfińskiego Domu Kultury i częściowo z funduszu sołeckiego. 
 
grudzień 
Zabawa mikołajkowa – uczestnictwo 20 osób (od 5 do 12 lat) wraz z opiekunami. Wyjazd 
do Szczecina na wspólną zabawę w Szkole Podstawowej Nr 35. Przedsięwzięcie 
całkowicie zaopatrzone przez organizatorów. 
Przygotowania do przedstawienia bożonarodzeniowego, które w efekcie końcowym nie 
odbyło się z braku frekwencji mających brać udział dzieci, z powodu ich choroby. 
Dekorowanie świąteczne świetlicy, przygotowywanie stroików i ozdób świątecznych. 
Wzięliśmy udział w konkursie plastycznym „Przyszłość wsi oczami dziecka”, 
zorganizowanym przez  Stowarzyszenie DIROW. Ilość uczestników 3 osoby. 
Na co dzień świetlica odwiedzana jest przez liczną rzeszę mieszkańców w różnym wieku. 
W miarę możliwości służymy pomocą w różnych dziedzinach życia. Dzieci w wieku 
szkolnym chętnie odrabiają lekcje, biorą udział w organizowanych zajęciach, a także 
samodzielnie zarządzają swoim czasem w świetlicy, poprzez spotkania i zabawy wedle 
swojego uznania. Świetlica udostępniana jest na potrzeby Sołectwa (zbieranie opłat i 
podatków), a także na cele prywatne mieszkańców (zgodne z zasadami wynajmu). 
 
Sporządziła: Mariola Lenart 
 
 

Świetlica Wiejska w Sobiemy ślu 
 
styczeń         - Dzień Babci i Dziadka 
luty               - Walentynki - dyskoteka 
marzec         - Dzień Kobiet . Pierwszy dzień wiosny. Robienie ozdób świątecznych 
kwiecień      - dbamy o naszą miejscowość - sprzątanie świata 
maj               - Dzień Matki - robienie laurek dla mam 
czerwiec      - Dzień Dziecka - festyn dla dzieci i dorosłych 
wrzesień      - sprzątanie świata. Dzień Chłopaka 
październik  - piknik-pieczenie kiełbasy zorganizowany wspólnie z sołtysem i radą         
sołecką 
listopad        - wróżby andrzejkowe 
grudzień       - wykonywanie ozdób świątecznych, Mikołaj w świetlicy 
 
Sporządziła: El Ŝbieta Florczak 
 

Świetlica Wiejska w Sobieradzu 
styczeń: 
- spotkanie z kolędą, w którym udział wzięli mieszkańcy Sobieradza oraz Zespół 
Śpiewaczy Gardnianki i Kapela Ludowa Wełtynianka 
- Dzień Babci i Dziadka - impreza przygotowana przez dzieci i młodzież dla najstarszych 
mieszkańców naszej wsi 
 
luty: 
- Walentynki,  pieczenie pysznych ciasteczek, którymi częstowaliśmy mieszkańców 
 
marzec: 
- Dzień Kobiet - wyjazd grupy tanecznej do Kołbacza  
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- w budynku świetlicy w Sobieradzu młodzież przygotowała dla swoich pań piosenki, 
występ kabaretowy i poczęstunek 
 
kwiecień: 
- obchody Dnia Ziemi - Sprzątanie Świata+ ognisko z kiełbaskami  
 
maj: 
- udział w imprezie Spotkajmy się na nabrzeżu w Gryfinie 
- Dzień Matki  połączony z wyjazdem do Zatoni Dolnej  
 
czerwiec 
- Dzień Dziecka na boisku sportowym (gry zręcznościowe dla najmłodszych, szukanie 
Baby Jagi) 
 
lipiec: 
- 3. Piknik Gminny Gotowanie na polani, tym razem pod tytułem: „Z piekła rodem” 
(konkurs na najlepsza potrawę); wystąpiły kapela z Pyrzyc, Kamil Kokot, grupa taneczna 
z Sobieradza 
- udział w Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie 
 
sierpień: 
- udział w Dożynkach Gminnych w Steklnie 
 
wrzesień: 
- Dzień Chłopaka, konkursy i dyskoteka 
 
październik: 
zajęcia dydaktyczne, zręcznościowe, przygotowania stroików bożonarodzeniowych  
 
listopad: 
- wieczory z okazji Katarzynek i Andrzejek – dyskoteki, zajęcia plastyczne, gry i zabawy 
w grupach 
 
grudzień: 
I impreza charytatywna - Mikołajki dla Marcina Galińskiego (sprzedaż ozdób 
choinkowych wspieranie charytatywne leczenia chłopca) 
 
Sporządziła: Danuta Świderek 

 
Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 
termin 
imprezy 

rodzaj 
imprezy 

krótka charakterystyka 
ilość 
uczestników 

pochodzenie 
środków 

styczeń 
Dzień 
Babci i 
Dziadka 

Dzieci i młodzież wykonała 
własnoręcznie upominki dla 
zaproszonych seniorów, włączono 
ich do wspólnej zabawy, na koniec 
poczęstowano kawą, herbata i 
słodkościami. 

ok. 20 osób 
środki własne oraz 
rodzice 

luty 
ferie 
zimowe 

Zajęcia 3-godzinne. Zorganizowano 
warsztaty filcowania wełny, wikliny 
papierowej, wyjazd na basen, do 
kina oraz na przedstawienie 
teatralne. Dzieci i młodzież 
spotkała się z przedstawicielem 
policji, który przestrzegał ich jak 

ok. 15 osób 

środki własne 
zgromadzone na 
kiermaszu 
świątecznym oraz 
sponsora 
szwedzkiego 
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bezpiecznie spędzić ferie. Na 
zakończenie zorganizowano 
ognisko i pieczenie kiełbasek oraz 
wyjazd na bal przebierańców do 
Zagrody w Daleszewie 

marzec 
Dzień 
kobiet 

Święto pań uczciła męska część 
Stowarzyszenia Brynki XXI. 
Ciekawy program artystyczny 
rozpoczął imprezę, która 
zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem 

ok.40 osób 
środki 
Stowarzyszenia 
Brynki XXI 

 
kiermasz 
świąteczny 

Opiekunowie świetlicy przygotowali 
kartki świąteczne oraz stroiki. Zyski 
uzyskane przeznaczone będą na 
materiały plastyczne i zakup 
nagród dla uczestników konkursów 
podczas festynów 

ok. 6 osób 
środki własne oraz 
TPD 

 
palma 
wielkanocn
a 

Tradycyjnie jak co roku spotkały 
się osoby, które przygotowują 
palmę wielkanocna celem 
prezentacji jej w tutejszym kościele 

4 osoby 
środki własne 
uczestniczek 
przedsięwzięcia 

kwiecie
ń 

Święto 
Ziemi 

W sprzątaniu wzięli udział dzieci 
młodzież oraz dorośli. Po 
zakończeniu prac porządkowych 
rozpalono ognisko i upieczono 
kiełbaski na zakończenie 
zorganizowano dyskotekę dla 
dzieci i młodzieży. 

ok.15 osób 

poczęstunek ze 
środków TPD oraz 
uzyskanych z 
kiermaszu 

maj 
festyn 
rodzinny 

Prezentacje pierwszej pomocy dla 
mieszkańców i podopiecznych 
MOPS-u, pokaz testu jazdy bez 
zapiętych pasów bezpieczeństwa. 
W godzinach popołudniowych 
występ zespołu GARDNIANKI. 
Poczęstunek dla zgromadzonych 
gości. Dalsza część imprezy 
przełożona została na m-c czerwiec 
ze względu na złe warunki 
pogodowe. 

ok.50 
środki własne 
MOPS Gryfino. 

czerwie
c 

festyn 
rodzinny 
ciąg dalszy 

Dzień matki, dzień dziecka i dzień 
ojca połączono w jedno święto, 
które od paru lat widnieje pod 
nazwą festynu rodzinnego. 
Organizowane są zabawy konkursy 
dla wszystkich uczestników 
imprezy, blok sportowy LZS, 
pokazy motocyklowe, loterie itp. 
Na koniec zabawa taneczna przy 
zespole muzycznym do rana 

ok. 100 osób fundusz sołecki 

lipiec 
powitanie 
lata 

Dzieci i młodzież gromadnie 
powitały lato i wakacje przy 
ognisku i pieczonych kiełbaskach. 
Zorganizowano również konkursy 
dla dzieci i młodzieży imprezę 
zakończono zabawa dyskotekową. 

ok. 40 osób 

nagrody ze 
środków własnych 
pozyskanych ze 
sprzedaży 
przedświątecznych 

sierpień 
festyn 
rocznicowy 

Święto związane z rocznicą 
otwarcia świetlicy. W tym roku 
obchodzono 8 rocznicę. LZS 
zapewnił zabawę sportowo – 
rekreacyjną. Opiekunowie świetlicy 
zorganizowali konkursy dla dzieci i 
młodzieży. Dodatkową atrakcja 
była loteria fantowa zorganizowana 
przez opiekunów terapii zajęciowej 

ok. 80 osób 
środki z funduszu 
sołeckiego 
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w Gryfinie. Ukoronowaniem dnia 
była zabawa taneczna do białego 
rana. 

wrzesie
ń 

Dzień 
Pieczonego 
Ziemniaka 

Dzieci, młodzież oraz dorośli 
zgromadzili się wokół ogniska przy 
pieczeniu ziemniaków. Dużym 
powodzeniem cieszyły się placki 
ziemniaczane i frytki. 

ok. 30 osób 

ziemniaki 
zasponsorował 
właściciel 
miejscowego 
sklepu. Pozostałe 
produkty ze 
środków TPD 

listopad Andrzejki 
Zorganizowano  lanie wosku, 
wróżby, gry i zabawy. 

ok. 10 osób -- 

grudzie
ń 

Mikołajki 
Wręczenie słodkich upominków dla 
dzieci 

ok. 100 osób 
środki z funduszu 
sołeckiego 

 

przedstawi
enie 
„Kopciusze
k” 

Współczesna wersja Kopciuszka 
przestawiona przez członków 
Stowarzyszenia Brynki XXI – 
warsztaty teatralne. 

ok. 40 osób środki gminne 

 
wieczór 
kolędowy 

Dzieci przedstawiły Jasełka po 
których składano sobie życzenia 
świąteczne.  Wieczór zakończono 
wspólnym kolędowaniem. 

ok. 35 osób 
środki własne od 
sponsora 
szwedzkiego 

 
Wigilia dla 
samotnych 

Życzenia świąteczne, łamanie 
opłatkiem i wspólna biesiada. 

ok. 20 osób 
środki 
Stowarzyszenia 
Brynki XXI 

Sporządziła: Wanda Kozłowska 
 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
 
- impreza z okazji Dnia Matki 
- impreza z okazji Dnia Dziecka 
- powitanie wakacji 
- czytanie na polanie 
- odpust parafii 
- dożynki wiejskie – „Moc Duchów” 
- pożegnanie wakacji 
- impreza „Pieczony ziemniak” 
- impreza „Wspomnienie dawnych lat” 
- uroczyste spotkanie z okazji rocznicy Koła Gospodyń Wiejskich Ale Babki. Udział wzięły: 
panie z koła i zespołu śpiewaczego Kalimera z Bielinka, członkowie koła i Zespołu 
Śpiewaczego Gardnianki, Kapela Ludowa Borzymianka oraz Kapela Ludowa Wełtynianka.  
- spotkanie emerytów 
- Mikołaj w Wełtyniu 

 
Sporządziła: Maria Kotowska 

Sporządził: 
Jakub Kasprzyk 
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Gryfiński Dom Kultury 
Sprawozdanie z działalności Kina Gryf w 2013 

r. 
 

W 2013 roku kino Gryf wyświetliło 129 filmów na 870 seansach. Bilety sprzedano dla 
18.885 widzów. Liczba widzów była rekordowa. Pomimo, iż statystycznie w całej Polsce 
frekwencja w kinach była mniejsza niż w 2012 w gryfińskim kinie liczba widzów wzrosła 
o 24 %.  
 

miesiąc ilość 
filmów 

ilość 
widzów 

ilość seansów 

styczeń 2013 9 1284 66 
luty 2013 9 3260 64 

marzec 2013 10 1029 48 
kwiecień 2013 12 973 58 

maj 2013 9 778 68 
czerwiec 2013 10 1258 82 

lipiec 2013 12 1642 99 
sierpień 2013 11 1521 87 
wrzesień 2013 15 662 73 

październik 2013 11 2690 66 
listopad 2013 17 1482 88 
grudzień 2013 14 2306 71 

    
RAZEM 129 18.885 870 

 
Oprócz regularnych seansów w kinie organizowane były również przeglądy 
filmowe oraz spotkania z polskimi twórcami filmowymi. W 2013 w Gryfinie 
gościli: 
- Maciej Żak – reżyser filmu „Supermarket” (12.01) 
- Bartłomiej Topa – aktor „Drogówka” (02.02) 
- Anna Wieczór-Bluszcz – reżyser „Być Jak Kazimierz Deyna” (08.03) 
- Ryszard Bugajski – reżyser „Układ zamknięty” (24.05) 
- Marian Dziędziel – aktor „Piąta pora roku” (24.05) 
- Dawid Ogrodnik – aktor „Chce się żyć” (28.10) 
- Janusz Chabior – aktor „Ostatnie piętro” (07.12) 
 
PRZEGLĄDY FILMOWE I IMPREZY W KINIE GRYF W 2013: 
25.01 – 18. NOC GROZY. GRYFIŃSKIE SPOTKANIA Z HORROREM 
21.02-03.03 – 7.GRYFIŃSKI FESTIWAL MIEJSC I PODRÓŻY „WŁÓCZYKIJ” 
19-23.04 – KINO W SIECI – PRZEGLĄD FILMÓW EUROPEJSKICH 
20.04 – 5.FESTIWAL POLSKICH FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH „SHORT WAVES” 
31.10 – 19. NOC GROZY. GRYFIŃSKIE SPOTKANIA Z HORROREM 
13-17.12 – 7. FESTIWAL FILMÓW ROSYJSKICH „SPUTNIK NAD POLSKĄ” 
 
Najpopularniejsze tytuły w Kinie Gryf w 2013 roku 
1) „Wałęsa” – 1637 widzów 
2) „Kraina lodu” - 1060 widzów 
3) „Uniwersytet potworny” – 860 widzów 
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4) „Smerfy” – 604 widzów 
5) „Drogówka” – 561 widzów 
 
 

Sporządził: 
Przemek Lewandowski 

 


