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Sprawozdanie z działalności 
w 2014 r. 

część opisowa 
 
 
 
Gryfiński Dom Kultury działa od 1 stycznia 2003 r. jako instytucja kultury na podstawie : 
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 
- Świetlica Wiejska w Wirowie 
 
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 dom 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 
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przez Urząd Miasta i Gminy i od dnia wpisu posiada osobowość prawną. Domem kultury 
zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor. 
 
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, stowarzyszeniami  i placówkami 
oświatowymi. 
 
Zadania wymienione Gryfiński  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. 300 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 
zajęć  zespołów.  
Przy tak mocno obniżonym planie finansowym ratunkiem dla naszej instytucji jest 
działalność Kina Gryf.  
Kino, 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 wykorzystywana przez zespoły artystyczne pracujące w naszej placówce. Posiada 
zaledwie 137 miejsc siedzących.  
Niestety ta jedyna w Gryfinie sala widowiskowo-kinowa, która  nie jest ani 
technologicznie, ani architektonicznie wystarczająca na przedsięwzięcia, jakie stara się 
realizować Gryfiński Dom Kultury. Dodatkowym zadaniem naszej placówki od 2006 r. 
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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 gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim a także ogólnopolskim.  
W swojej ofercie kulturalnej posiadamy propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Gryfiński Dom Kultury administruje również szesnastoma 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. 
 
 
 
Kadra Gryfińskiego Domu Kultury: 

• ul. Szczecińska 17 + CIT 
 

Lp. Stanowisko Ilość osób 

1 Dyrekcja 2 

2 Administracja 3 

3 Instruktorzy 11 

4 Kino 2 

5 Obsługa 5 

 
 

● ul. B.Chrobrego 48 
 
Lp. Stanowisko Ilość osób 

1 Dyrekcja 1 

2 Administracja 2 

3 Instruktorzy 7 

4 Obsługa 4 

 
● Świetlice wiejskie 

 

Lp. Stanowisko Ilość osób 

1 Instruktorzy 16 

2 Obsługa 2 
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Ilość osób wg wykształcenia: 
 
– wyższe magisterskie – 20 
– wyższe licencjackie – 6 
– średnie – 22 
– zawodowe – 4 
– podstawowe – 2 
– gimnazjalne – 1 
 
 
 

Z poważaniem 
Maria Zalewska, 

dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury 
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Sprawozdanie z działalności 
w 2014 r. 

kalendarium imprez organizowanych, 
współorganizowanych lub obsługiwanych przez 

pracowników GDK 
oraz najważniejsze wydarzenia w świetlicach 

wiejskich 

 
 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

7 stycznia pokaz spektaklu „Eliksir młodości” w 
wykonaniu Teatru Eliksir 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 stycznia obsługa techniczna wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

10-15 
stycznia 

5. cykl T-Mobile Nowe Horyzonty 
Tournee – prezentacja najlepszych 
filmów festiwalu filmowego T-Mobile 
Nowe Horyzonty 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

11 stycznia współorganizacja Orkiestrowego 17. 
Błyskawicznego Turnieju Szachowego 

Gryfiński Pom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

12 stycznia 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy: występ dzieci i młodzieży z 
Gryfińskiego Domu Kultury, obsługa 
merytoryczna i techniczna imprezy 

Gryfino, nabrzeże 

14 stycznia Wieczór z Papuszą – poezja romska w 
wykonaniu aktorów Teatru Eliksir 
działającego w GDK 

Klub Nauczyciela 

18 stycznia Wyjazd koła turystycznego GDK pod 
kierunkiem Kamilli Gadomskiej na 
wycieczkę krajoznawczą do Szczecina 

Szczecin 

20 stycznia spotkanie instruktorów GDK: Elizy 
Hołubowskiej i Kuby Kasprzyka z 
gimnazjalistami Zespołu Szkół w 
ramach lekcji dotyczącej wyboru 
dalszej ścieżki edukacyjnej 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

21 stycznia Dzień Babci i Dziadka w Drzeninie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Drzeninie 

22 stycznia Dzień Babci w Daleszewie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
Zagroda 
w Daleszewie 

23 stycznia występ wychowanków gryfińskich 
Warsztatów Terapii Zajęciowej pod 
kierunkiem instruktorów GDK - 
Katarzyny Pawlak i Tadka 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 
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Wasilewskiego / obsługa techniczna 
23 stycznia nagłośnienie uroczystości w budynku 

Cechu Rzemiosł Różnych i 
Przedsiębiorców w Gryfinie 

Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorców w 
Gryfinie 

25 stycznia Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina 
2014, turniej pierwszy 

Gryfiński Pom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

25 stycznia występ Teatru Tańca Ego Vu podczas 
balu charytatywnego gryfińskiego koła 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
oraz Lions Club Wodnik 

Centrum 
Konferencyjno-
Gastronomicznym 
Wodnik 
w Gryfinie 

25 stycznia Dzień Babci i Dziadka w Dołgich Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Pod 
Dębami 
w Dołgich 

26 stycznia pokaz spektaklu Teatru Eliksir – „Eliksir 
młodości” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 stycznia występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 stycznia dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkola 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

28 stycznia występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 stycznia Dzień Dziadka w Daleszewie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
Zagroda 
w Daleszewie 

29 stycznia obsługa techniczna wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 stycznia dodatkowy seans filmowy Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

31 stycznia dodatkowy seans filmowy Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

31 stycznia bal maskowy w Krzypnicy Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

1 lutego Dzień Babci i Dziadka w Sobieradzu z 
udziałem obsługi technicznej oraz 
artystów z Gryfińskiego Domu Kultury: 
zespołów wokalnych Desire i Ad Hoc 
oraz Tadka Wasilewskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu 

1 lutego Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina 
2014, turniej drugi 

Gryfiński Pom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

4 lutego miejsko-gminne eliminacje Małego 
Konkursu Recytatorskiego 

Gryfiński Pom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

5 lutego obsługa techniczna wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

7 lutego dodatkowy seans filmowy Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 lutego powiatowe eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego 

Gryfiński Pom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 
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8 lutego powiatowe eliminacje 59. 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego  

Gryfiński Pom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10 lutego oprawa techniczna uroczystości na 
gryfińskiej  Golgocie Wschodu 

Cmentarz Komunalny 
W Gryfinie 

14 lutego dodatkowy seans filmowy Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 lutego Walentynki w Drzeninie Świetlica Wiejska 
W Drzeninie 

15-28 lutego akcja charytatywna „Napełnij moją 
miskę” zainicjowana przez Barbarę 
Kłonowską (Świetlica Wiejska w 
Krzypnicy) i Danutę Świderek (Świetlica 
Wiejska w Sobieradzu) 

Gryfino oraz 
miejscowości na terenie 
gminy 

17-28 lutego Ferie 2014 z Gryfińskim Domem Kultury 
„Artystyczne podróże” 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 

17-28 lutego Półkolonie z Gryfińskim Domem Kultury Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
Zespół Szkół w 
Chwarstnicy 

17-28 lutego Ferie 2014 w piętnastu świetlicach 
wiejskich 

świetlice wiejskie 

20 lutego –  
2 marca 

8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij (prezentacje podróżników, 
kuchnia Włóczykija, filmy, Bal 
Włóczykija, ekstremalny rajd na 
orientację Włóczykij Trip Extrime, 
wycieczki 

Gryfiński Dom Kultury, 
Piekarnia w Gryfinie, 
Pub u Suszka oraz 
okolice Gryfina 

21 lutego otwarcie pokonkursowej wystawy 
plastycznej Przedzimie 2013 

Świetlica Wiejska 
Zagroda 
w Daleszewie 

28 lutego inauguracja akcji Ciocie Bajko-Klocie 
(aktorki Teatru Eliksir odwiedzają 
gryfińskie przedszkola) 

Przedszkole Nr 2 w 
Gryfinie 

5 marca Teatr Eliksir ze spektaklem „Eliksir 
młodości” w Stargardzie Szczecińskim 

Stargardzkie Centrum 
Kultury 

8 marca organizacja koncertu z okazji Dnia 
Kobiet „Z piosenką przez dekady” w 
udziałem żeńskich zespołów wokalnych 
z Gryfińskiego Domu Kultury: Ad Hoc, 
Grupa SB i Desire 

pub Wrota do sławy 

8 marca Dzień Kobiet w Dołgich Świetlica Wiejska 
w Dołgich 

8 marca Dzień Kobiet w Daleszewie, występ 
Tadka Wasilewskiego, dziecięcego 
zespołu wokalnego Smyki oraz 
dziecięcego zespołu tanecznego Arkan 
Country 

Świetlica Wiejska 
Zagroda 
w Daleszewie 

8 marca Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina 
2014, turniej trzeci 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

15 marca pokaz spektaklu „Eliksir młodości” w 
wykonaniu Teatru Eliksir 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 marca pokaz spektaklu „Eliksir młodości” w Gryfiński Dom Kultury 
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wykonaniu Teatru Eliksir sala widowiskowa 
17 marca pokaz spektaklu „Eliksir młodości” w 

wykonaniu Teatru Eliksir w Chojnie 
Chojeńskie Centrum 
Kultury 

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

19 marca dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 marca dwa dodatkowe seanse filmowe dla 
szkół 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 marca Pożegnanie zimy Świetlica Wiejska Pod 
Dębami 
W Dołgich 

21-23 marca udział Teatru Tańca Ego Vu w V 
Festiwalu Młodości Teatralnej Łaknienia 
2014  w Goleniowie – 3. nagroda dla 
zespołu za spektakl „SHAP”! 

Goleniów 
Teatr Brama 

22 marca rajd rowerowy na początek wiosny dla 
dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Krajniku 

Krajnik, Marwice 

22 marca pożegnanie zimy w Wełtyniu Świetlica Wiejska w 
Wełtyniu 

22 marca udział koła turystycznego GDK w rajdzie 
pieszym Powitanie Wiosny 

okolice szczecina 

23 marca Święto Wiosny w Czepinie Świetlica Wiejska w 
Czepinie 

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

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

27 marca Powiatowy Przegląd Amatorskich 
Zespołów Teatralnych 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 marca występ Teatru Tańca Ego Vu podczas 
uroczystości wręczania Nagrody 
Artystycznej Miasta Szczecina 

Szczecin 
Trafostacja Sztuki 

28 marca Seanse pod specjalnym nadzorem: 
projekcja filmu „Stacja Warszawa” z 
udziałem reżyserów: Macieja Cuske i 
Mateusza Rakowicza oraz aktor Andrzeja 
Andrzejewskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 marca finał Wojewódzkiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego w Szczecinie / tytuł 
laureata dla Celestyny Szulc z 
Dziecięcej Pracowni Teatru i 
Recytacji Doroty Krutelewicz-
Sobieralskiej, wyróżnienia dla Mai 
Stołeckiej z Pracowni Teatralno-
Recytaturskiej Marii Piznal oraz dla 
Nel tarczyńskiej z z Dziecięcej 
Pracowni Teatru i Recytacji Doroty 
Krutelewicz-Sobieralskiej 

Szczecin 

31 marca uroczystość 10-lecia działalności Koła 
Gospodyń Europejki (współorganizacja, 
występy daleszewskich wokalistów, 
Tadka Wasilewskiego oraz zespołu Ad 

Świetlica Wiejska 
Zagroda 
w Daleszewie 
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Hoc 
1 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkoły Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 
4-5 kwietnia Koncert Premier Teatru Tańca Ego Vu Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 
5 kwietnia organizacja XLII Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego 

Zespół Szkół w Gryfinie 

7 kwietnia kiermasz wielkanocny Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Krajniku 

7 kwietnia wernisaż wystawy obrazów Mariusza 
Sobieszka 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

9-10 
kwietnia 

wynajem sali i obsługa techniczna Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

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

10 kwietnia kiermasz wielkanocny Świetlica Wiejska 
w Drzeninie 

10 kwietnia obsługa techniczna premiery teledysku 
„Happy Gryfino” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

11 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkola 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12-13 
kwietnia 

obsługa techniczna jarmarku 
Wielkanocnego 

Pl. Barnima 

13 kwietnia udział dziecięcego zespołu tanecznego 
Step by Step w XI Nowogardzkich 
Spotkań Tanecznych / główna nagroda 
dla grupy Tygrysy, wyróżnienia dla 
Kociaków i Panter 

Nowogard 

15 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla 
przedszkola 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 kwietnia dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

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

24 kwietnia współorganizacja festiwalu „Kto się nie 
boi Virginii Woolf” (obsługa techniczna, 
występ Teatru Tańca Ego Vu) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 kwietnia obsługa techniczna egzaminu 
gimnazjalnego z języka obcego 

Zespół Szkół w Gryfinie 
sala gimnastyczna 

25 kwietnia spotkanie z Ryszardem Mateckim, 
prezentacja przewodnika „Spacerem po 
Dolinie Miłości” 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

26 kwietnia obsługa techniczna 69. rocznicy 
forsowania Odry 

Cmentarz Komunalny 
W Gryfinie 

26-27 
kwietnia 

dwie prezentacje spektaklu „Mąż umarł, 
ale już mu lepiej” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 kwietnia obsługa techniczna otwarcia ścieżki 
dydaktycznej 

Międzyodrze 

29 kwietnia Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i 
Młodzieży połączony z otwarciem 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 
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pokonkursowej wystawy 
30 kwietnia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

2-3 maja organizacja i realizacja festynu 
Spotkajmy się na nabrzeżu/występ 
zespołów artystycznych Gryfińskiego 
Domu Kultury, koncert Dawida 
Kwiatkowskiego 

Gryfino, nabrzeże 

3 maja wernisaż wystawy fotograficznej Tadka 
Wasilewskiego 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

7 maja obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 maja nagłośnienie uroczystości z okazji 
Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

10 maja występ zespołów Gryfińskiego Domu 
Kultury podczas Pikniku nad Odrą/zespół 
taneczny Step by Step, zespół wokalny 
Cantare, siostry Żurowskie 

Wały Chrobrego 
Szczecin 

13 maja obsługa techniczna Dnia Integracji Osób 
Niepełnosprawnych 

Gryfino, nabrzeże 

13 maja dodatkowy seans filmowy dla uczniów 
gimnazjum 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

15 maja obsługa techniczna szkolenia 
przedwyborczego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 maja powiatowy przegląd piosenki dziecięcej 
oraz powiatowy przegląd solistów i 
muzycznych zespołów 
estradowych/wyróżnienie dla 
wychowanków GDK: Łukasza 
Tokarskiego i Adrianny Zubali (instr. 
Piotr Ostrowski), Emilii Bulsy, Agaty 
Żurowskiej i Aleksandry Żurowskiej 
(instr. Jolanta Romanowska); 
wyróżnienie z kwalifikacją do 
przeglądu wojewódzkiego dla 
Sandry Kudły i Sióstr Żurowskich 
(instr. Jolanta Romanowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 maja współorganizacja Festynu Na Góralską 
Nutę 

Krajnik 

17 maja Szachowe Grand Prix Gryfina, edycja 
szósta 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

17 maja wycieczka młodzieży z koła 
turystycznego do Chojny, zwiedzanie 
miasta i jego zabytków 

Chojna 

17-18 maja dwie prezentacje spektaklu „Mąż umarł, 
ale już mu lepiej” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

21 maja otwarcie wystawy twórczości dzieci i 
młodzieży z pracowni plastycznych 
Gryfińskiego Domu Kultury 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

23 maja obsługa techniczna uroczystości 5-lecia 
Gryfińskiego Stowarzyszenia Amazonek 
Ewa + występ zespołu wokalnego Ad 

teren Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gryfinie 
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Hoc oraz sióstr Żurowskich 
23 maja obsługa techniczna Powiatowych 

Obchodów Dnia Strażaka 
Gryfino 
nabrzeże 

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

30 maja Powiatowy Przegląd Amatorskich 
Zespołów Tanecznych / wyróżnienie z 
kwalifikacją dl przeglądu 
wojewódzkiego dla zespołów Fajber 
Flex i Step by Step z Gryfińskiego 
Domu Kultury 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

30 maja Dzień Dziecka w Wirowie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Wirowie 

30 maja Dzień Dziecka w Daleszewie, 
Radziszewie i Łubnicy / współorganizacja 

Szkoła Podstawowa 
w Radziszewie 

31 maja organizacja Festynu z okazji Dnia 
Dziecka 

nabrzeże w Gryfinie 

31 maja Dzień Dziecka w Borzymiu Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Borzymiu 

31 maja Dzień Dziecka w Krajniku, Krzypnicy i 
Nowym Czarnowie 

Krajnik, plac wiejski 

31 maja Dzień Dziecka w Mielenku Gryfińskim Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim 

31 maja współorganizacja Dnia Dziecka w 
Wełtyniu 

Świetlica Wiejska w 
Wełtyniu 

31 maja współorganizacja Dnia Dziecka w 
Żabnicy 

teren świetlicy w 
Żabnicy 

31 maja pokaz spektaklu „Archiwum” w 
wykonaniu Teatru 6 i PÓŁ podczas 
Brandenburgische Amateurtheatertage 
w niemieckim Storkow k/Frankfurtu nad 
Odrą 

Strokow/Niemcy 

2 czerwca dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 czerwca współorganizacja spektaklu w wykonaniu 
rodziców dla dzieci z Przedszkola Nr 2 w 
Gryfinie (obsługa techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 czerwca obsługa techniczna Polsko-Niemieckich 
Targów Pracy zorganizowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, 
występ zespołów artystycznych z GDK 

Gryfino 
Pl. Barnima 

6 czerwca Dzień Dziecka w Drzeninie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Drzeninie 

6 czerwca występ zespołu wokalnego Ad Hoc 
podczas uroczystości złotych godów 

Gryfino 
aula w Zespole Szkół 
 

6 czerwca współorganizacja Festynu czytelniczego 
w Wełtyniu 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Wełtyniu 
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7 czerwca Szachowe Grand Prix Gryfina 2014. 
Turniej siódmy 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

7 czerwca współorganizacja 5. Gminnego 
Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino 

Krzypnica 
boisko sportowe 

7 czerwca Gryfińska premiera spektaklu Teatru 6 i 
PÓŁ „ 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 czerwca pokaz spektaklu „Mąż umarł, ale już mu 
lepiej” w wykonaniu Grupy Teatralnej 
Gliptykos 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

11 czerwca pokaz spektaklu „Figlarna telewizja” w 
wykonaniu zespołu teatralnego To My 

Gryfino 
aula w Zespole Szkół 

11 czerwca Obsługa techniczna zakończenia roku 
akademickiego Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

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

12 czerwca wernisaż wystawy malarskiej grupy 
plastycznej Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku prowadzonej przez 
instruktora GDK Wiesławę Tyła 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

14 czerwca organizacja IX Zawodów na Orientację o 
Puchar Gryfińskiego Domu Kultury 

okolice Gryfina 

14 czerwca udział zespołów tanecznych z GDK: 
Fajber Flex i Step by Step w 
Wojewódzkich Konfrontacjach 
Tanecznych 

Pyrzyce 

14 czerwca Festyn rodzinny w Starych Brynkach Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

14 czerwca występ Teatru Tańca Ego Vu imprezy 
plenerowej organizowanej przez 
gryfińską policję w ramach programu 
profilaktycznego dotyczącego uzależnień 
„Profilaktyka a Ty” 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

14, 15 
czerwca 

udział Centrum Informacji Turystycznej w 
10. Targach Gospodarczych Inkontakt w 
Schwedt 

Schwedt/Niemcy 

23 czerwca udział Teatru Tańca Ego Vu i Kapeli 
Ludowej Wełtynianka w imprezie Nocy 
Świętojańskiej 

Gryfino, plaża miejska 

23 czerwca udział Teatru Tańca Ego Vu w 
zakończeniu sezonu artystycznego High 
Definition Dance Studio ze Szczecina 

Szczecin 
Teatr Lalek Pleciuga 

24 czerwca tancerze Teatru Tańca Ego Vu rozpoczęli 
próby kolejnego musicalu w 
Uckermarkische Buhnen Schwedt 
(premiera w październiku) 

Schwedt/Niemcy 
Uckermarkische 
Buhnen Schwedt 

25 czerwca koncert dziecięcego zespołu Step by 
Step na zakończenie sezonu 2013/2014 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 czerwca 20. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z 
Horrorem: nocna prezentacja filmów 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 
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grozy 
28 czerwca obsługa techniczna koncertu Ogniska 

Muzycznego Bel Canto 
Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28, 29 
czerwca 

dwa pokazy spektaklu „Eliksir młodości” 
w wykonaniu Teatru Eliksir 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

30 czerwca koncert zespołu tanecznego Fajber Flex 
na zakończenie sezonu 2013/2014 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

30 czerwca rozpoczęcie akcji Artystyczne Wakacje 
2014, czyli bezpłatnych warsztatów we 
wszystkich pracowniach artystycznych 
Gryfińskiego Domu Kultury 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 

30 czerwca rozpoczęcie półkolonii letnich Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 czerwca 
– 

4 lipca 

Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
teatralne w Krzysztofem Gmiterem 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

30 czerwca 
– 

4 lipca 

Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
wokalne i filmowe z Piotrem Ostrowskim 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 czerwca 
– 

11 lipca 

półkolonie letnie Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 czerwca 
– 

6 lipca 

wakacyjne warsztaty dziecięcego 
zespołu tanecznego Step by Step 

Świnoujście 

30 czerwca koncert podsumowujący sezon 2013-14 
zespołu tanecznego Fajber Flex 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

1 lipca otwarcie pokonkursowej wystawy 
konkursu plastyczno-fotograficznego 
„Uroki Gryfina” 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

1-3 lipca występ Teatr Uhuru podczas festiwalu 
Schuhltheaterfest w Schwedt ze 
spektaklem „Fantom” 

Uckermarkische 
Buhnen Schwedt 

2 lipca pokaz spektaklu „Figlarna telewizja” 
teatralnego zespołu młodzieżowego To 
My w świetlicach wiejskich w Czepinie, 
Starych, Brynkach i Daleszewie 

Gryfiński Dom Kultury 
świetlice wiejskie w 
Czepinie, Starych 
Brynkach i Daleszewie 

4 lipca pokaz spektaklu „Figlarna telewizja” 
teatralnego zespołu młodzieżowego To 
My w świetlicach wiejskich w 
Chwarstnicy, Drzeninie, Mielenku 
Gryfińskim i Sobieradzu 

Gryfiński Dom Kultury 
świetlice wiejskie w 
Chwarstnicy, Drzeninie, 
Mielenku Gryfińskim i 
Sobieradzu 

4-6 lipca występ Teatr Uhuru podczas festiwalu 
Triada Teatralna z Dębnie ze spektaklem 
„Fantom” oraz monodramu „IP” w 
wykonaniu Janusza Janiszewskiego 

Dębno 

6 lipca otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Wirowie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Wirowie 

6 lipca współorganizacja IV Festynu 
Wirowskiego 

kompleks rekreacyjno-
sportowy w Wirowie 

7-11 lipca Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
plastyczne z Anetą Kopystyńską 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 
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7-11 lipca Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
teatralne z Januszem Janiszewskim 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

12 lipca organizacja festynu Dziesięciolatka Daleszewo 
14-18 lipca Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 

wokalne z Jolantą Romanowską 
Gryfiński Dom Kultury 
sala Ósemka 

14-18 lipca Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
plastyczne z Wiesławą Tyła 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

14-18 lipca współorganizacja Międzynarodowej 
Kolonii Letniej  dla młodzieży z Ukrainy, 
Niemiec i Polski 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19 lipca organizacja Pikniku Gotowanie na 
polanie 

Sobieradz 

19-20 lipca pierwsze warsztaty artystyczne 
towarzyszące 
5. Festiwalowi Twórczości Ludowej w 
Bartkowie (makrama) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Bartkowie 

21-25 lipca Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
plastyczne z Małgorzatą Ragan 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

23 lipca otwarcie wystawy plastyczno-
przestrzennej Mała Akademia Leśna 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

25-27 lipca drugie warsztaty artystyczne 
towarzyszące 
5. Festiwalowi Twórczości Ludowej w 
Bartkowie (frywolitka) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w 
Bartkowie 

28 lipca – 
1 sierpnia 

Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
taneczne z Katarzyną Pawlak 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 lipca – 
1 sierpnia 

Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
taneczne z Katarzyną Pawlak 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

2 sierpnia Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą 
(nagłośnienie imprezy, występy kap[el 
ludowych Borzymianka i Wełtynianka, 
zespołów Gardnianki i Desire 

Radziszewo 

2-3 sierpnia warsztaty scrapbookingu poprzedzające 
5. Festiwal twórczości Ludowej 

Świetlica Wiejska w 
Bartkowie 

4-8 sierpnia Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
turystyczne z Kamillą Gadomską 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

9 sierpnia piknik (nagłośnienie, występ kapel 
ludowych Borzymianka i Wełtynianka) 

OSiR 

9-10 
sierpnia 

warsztaty witrażu poprzedzające 5. 
Festiwal twórczości Ludowej 

Świetlica Wiejska w 
Bartkowie 

13 sierpnia otwarcie wystawy miniaturowych 
domków Urszuli Kwietniewskiej-Łacny 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

15 sierpnia uroczystości nadania nazwy ulicy 
Żołnierzy Wyklętych (nagłośnienie, 
występ Kapeli Ludowej Borzymianka) 

Pl. Solidarności 

16-17 
sierpnia 

warsztaty decoupade’u poprzedzające 5. 
Festiwal twórczości Ludowej 

Świetlica Wiejska w 
Bartkowie 

18-22 
sierpnia 

Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
plastyczne z Elżbietą Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury 
Pracownia plastyczna 

18-22 
sierpnia 

Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
wokalne z Elżbietą Bloch 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

18-26 udział Teatru 6 i PÓŁ w Stelpe (Łotwa) 
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sierpnia międzynarodowym projekcie Młodzież w 
działaniu 

23 sierpnia 5. Festiwal Twórczości Ludowej Bartkowo 
25-29 

sierpnia 
Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
taneczne z Elizą Hołubowską 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25-29 
sierpnia 

Artystyczne wakacje 2014: warsztaty 
teatralne z Dorotą Krutelewicz-
Sobieralską 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

25 sierpnia otwarcie wystawy plastycznej Wakacje 
2014 

Świetlica Wiejska 
Zagroda 
w Daleszewie 

28 sierpnia Impreza Pożegnanie wakacji Świetlica Wiejska w 
Wełtyniu 

30 sierpnia Dożynki Gminne i X Gminny Turniej Wsi Stare Brynki 
1 września uroczystości 75. Rocznicy wybuchu II 

wojny światowej (nagłośnienie) 
Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

5 września uroczysta premiera filmu „Po drugiej 
stronie rzeki” w reż. P. Kulika 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6 września Gryfiński Piknik z Psem (nagłośnienie) Pl. Solidarności 
8 września otwarcie wystawy fotograficznej „Usługi 

dla ludności” 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

12 września Zachodniopomorskie Spotkania w 
Bibliotece+, występ Kabaretu Koń Polski 
(nagłośnienie) 

Biblioteka Publiczna w 
Gryfinie 

13 września Miasteczko Integracyjne (nagłośnienie, 
występ Kapeli Ludowej Borzymianka) 

Stadion Miejski w 
Gryfinie 

13 września uroczystości parafialne w Czepinie 
(występ Kapeli Ludowej Borzymianka) 

Czepino 

13 września turniej szachowy Witamy po wakacjach Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

13 września Święto Pieczonego Ziemniaka, występ 
Kapeli Ludowej Borzymianka 

Świetlica Wiejska w 
Starych Brynkach 

15-19 
września 

otwarcie pracowni i rozpoczęcie zajęć 
zespołów artystycznych w sezonie 
2014/15 

Gryfiński Dom Kultury 

16 września uroczystości odsłonięcia pomnika Matki 
Polski Sybiraczki (nagłośnienie) 

Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

19 września konferencja Potencjał inwestycyjny 
Pomorza Zachodniego (nagłośnienie, 
występ Teatru Tańca Ego Vu) 

Binowo 

20 września Maraton Zumby (nagłośnienie) Zespół Szkół w Gryfinie 
24 września Seanse pod specjalnym nadzorem: 

projekcja filmu „Miasto 44” z udziałem 
aktorów 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

26 września współorganizacja imprezy otwarcia IX 
Tygodnia Żurawia  

Nabrzeże w Gryfinie 

27 września IX Tydzień Żurawia – projekcja filmu i 
wykład 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 września Marsz Życia – nagłośnienie, prowadzenie  Gryfino, Pl. Barnima 
27 września Dzień Pieczonego Ziemniaka Świetlica Wiejska 

Zagroda 
w Daleszewie 
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27 września Wieczór Dziadowski Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu 

27 września Dzień Chłopaka Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim 

27 września Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina 
turniej ósmy 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

29 września dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół 
i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

30 września dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

30 września Dzień Chłopaka Świetlica Wiejska 
w Drzeninie 

1 
października 

otwarcie wystawy „Perły Turystyki 
Wiejskiej”  

Centrum Informacji 
Turystycznej 

2 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 
października 

dodatkowy seans filmowy „Miasto 44” 
połączony ze spotkaniem z uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 
października 

koncert jubileuszowy 10-lecia 
działalności artystycznej zespołu 
wokalnego Desire 

Gryfino, pub Wrota do 
Sławy 

3 – 5 
października 

pokaz spektaklu „Fantom” Teatru Uhuru 
w XX Zgierskich Spotkań Małych Teatrów 
Słodkobłękity 2014/nagroda łączna 
aktorska dla Doroty Stolarskiej i 
Natalii Łuszczyńskiej za role w 
spektaklu! 

Zgiersk 

6 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

7 
października 

dodatkowe seanse filmowe dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 
października 

obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 
października 

obsługa techniczna imprezy zewnętrznej 
– pokazu spektakli teatralnych dla dzieci 
organizowanych przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 
października 

rozpoczęcie konkursu fotograficznego 
„Moje miejsca” 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

10 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

11 
października 

obsługa techniczna zakończenia cyklu 
Gryfińskich Rajdów Rowerowych 

Gryfino, Pl. Barnima 

13 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

16 
października 

współorganizacja i obsługa techniczna 
Powiatowej Prezentacji Życia Twórczego 
Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół  

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala 
Pobocze 
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17 
października 

Seanse pod specjalnym nadzorem – 
projekcja filmu „Bogowie” z udziałem 
reżysera, Łukasza Palkowskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 
października 

XXXIX Rajd Parasolowy Krzywy Las, Moryń 

18 
października 

Dzień Seniora Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu 

18 
października 

Dzień Seniora Świetlica Wiejska 
w Wełtyniu 

18 
października 

premiera musicalu „Willi bald im 
Elfenwald” z udziałem tancerzy Teatru 
Tańca Ego Vu 

Uckermärkische 
Bühnen Schwedt, 
Niemcy 

18-27 
października 

udział aktorów Teatru Uhuru w 
międzynarodowym projekcie 
artystycznym Kulturalny trójkąt 

Igny, Francja 

18-23 
października 

udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w 
cyklicznym międzynarodowym projekcie 
artystycznym na Zamku w Zamku w 
Bröllinie 

Bröllin, Niemcy 

20 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 
października 

otwarcie wystawy fotograficznej 
„Memento – pomorskie cmentarze” 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

21 
października 

obsługa techniczna imprezy Bądź 
bezpieczny i widoczny na drodze 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

24 
października 

Dzień Seniora Świetlica Wiejska 
Zagroda 
w Daleszewie 

24 
października 

Dzień Seniora organizowany (wspólnie z 
sołectwem w Steklnie) 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

24 
października 

Wieczór Poetycki Mieczysława 
Kwiatkowskiego 

Świetlica Wiejska 
w Wirowie 

24-25 
października 

5. Brzmienie Ósemki. Koncert zespołów: 
Obirah, Pull The Wire, Materia, Bestia, 
PodobaMiSię, Bethel 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 
października 

Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina 
turniej dziewiąty 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

28 
października 

dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

dodatkowy seans 
filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

29 
października 

dodatkowy przedpołudniowy seans 
filmowy dla szkół i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 
października 

występ Teatru Eliksir – pokaz spektaklu 
„Eliksir młodości” 

Skolwin. Dom Kultury 

29 
października 

oprawa scenograficzna i oświetlenie 
koncertu  

kościół pw. NNMP w 
Gryfinie 

30 
października 

okazjonalne zajęcia florystyczne Gryfiński Dom Kultury 
Pracownia Jedwab 

31 
października 

Halloween w Sobieradzu Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu 

31 Halloween w Dołgich Świetlica Wiejska 
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października w Dołgich 
31 

października 
Halloveen w Krzypnicy Świetlica Wiejska 

w Krzypnicy 
31 

października 
/ 1 listopada 

21. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z 
Horrorem 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

5 listopada oprawa techniczna wykładu Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 listopada próba generalna wieczornicy - 
nagłośnienie 

Szkoła Podstawowa nr 
1 
w Gryfinie 

6 listopada nagłośnienie szkolenia przedwyborczego Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6 listopada nagłośnienie wieczornicy z okazji Święta 
Niepodległości 

Szkoła Podstawowa nr 
1 
w Gryfinie 

7 listopada dodatkowy przedpołudniowy seans 
filmowy dla szkół i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

7 listopada oprawa techniczna specjalnej projekcji 
filmu „Ogród po drugiej stronie rzeki” 
braci Kulik połączona ze spotkaniem z 
twórcami 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 listopada Szachy w Pałacyku – Grand Prix Gryfina, 
turniej dziesiąty 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10 listopada otwarcie wystawy fotograficznej 
„Kościoły zachodniopomorskie” 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

10 listopada oprawa techniczna spektaklu 
organizowanego przez Gryfiński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

12 listopada dodatkowy przedpołudniowy seans 
filmowy dla szkół i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12 listopada wręczenie nagród laureatom 47. 
Ogólnoeuropejskiego konkursu 
plastycznego: Oliwia Kurlej (prac. 
Wiesławy Tyły), Patrycja Wolarz i 
Damian Gałek (prac. Kariny Tyły w 
Daleszewie) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

12-16 
listopada 

udział młodzieży z Kapeli Ludowej 
Wełtynianka w warsztatach muzyki 
etnicznej Pomorza Zachodniego 

Filharmonia 
Szczecińska 

14-15 
listopada 

gryfińska premiera spektaklu Teatru 
Uhuru 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

14 listopada Dzień Seniora w Krajniku Świetlica Wiejska  
w Krajniku 

17 listopada dwa dodatkowe przedpołudniowe seanse 
filmowe dla szkół i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

17 listopada warsztaty plastyczne dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pracownia Deseń 

21-23 
listopada 

6. Jesienna Scena Tańca. Festiwal 
Małych Form Ruchowych 
- koncert zespołu Jaw Raw 
- warsztaty taneczne 

 
 
�Pub u Suszka 
�sala Lech, sala 
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- prezentacje sceniczne 
- jam session 

gimnastyczna Zespołu 
Szkół 
Ogólnokształcących 
�sala widowiskowa 
�sala Pobocze 

22 listopada 10. Jesienna Impreza na Orientację okolice Gryfina 
24 listopada otwarcie wystawy fotograficznej „Kiedy 

śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 
Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

27 listopada wieczór poetycki - spotkanie z Młodą 
Polską w wykonaniu aktorów Teatru 
Eliksir 

Gryfino. Klub 
Nauczyciela 

28 listopada wieczór wróżb andrzejkowych w 
Drzeninie 

Świetlica Wiejska  
w Drzeninie 

28 listopada dyskoteka andrzejkowa z wróżbami dla 
dzieci 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

29 listopada warsztaty teatralne w Sobieradzu 
prowadzone przez aktorów Teatru Uhuru 

Świetlica Wiejska  
w Sobieradzu 

29 listopada dzień wróżb i czarów oraz tajemniczych 
zaklęć 

Świetlica Wiejska 
Dziupla 
w Borzymiu 

29 listopada zabawa andrzejkowa dla dorosłych Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

1-2 grudnia oprawa techniczna warsztatów dla dzieci 
i młodzieży organizowanych przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 grudnia 6. Brzmienie Ósemki – koncert 
muzyczny 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6 grudnia Mikołaj w Daleszewie Świetlica Wiejska 
Zagroda 
w Daleszewie 

6 grudnia Mikołaj w Sobieradzu Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu 

6 grudnia Mikołajki w Mielenku Gryfińskim Świetlica Wiejska  
w Mielenku Gryfińskim 

6 grudnia odwiedziny Mikołaja Świetlica Wiejska  
w Wełtyniu 

6 grudnia Mikołaj 2014 Gryfino, Pl. Ks. Barnima 
I 

6 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację Okolice Gryfina 
6-9 grudnia 8. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik 

nad Polską 
Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 grudnia otwarcie pokonkursowej wystawy 
fotograficznej „Moje miejsca” 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

8-16 
grudnia 

kiermasz bożonarodzeniowy w Borzymiu Świetlica Wiejska 
Dziupla 
w Borzymiu 

9 grudnia dodatkowy przedpołudniowy seans 
filmowy dla szkół i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

13 grudnia Wielki Turniej Finałowy kończący XVI 
Grand Prix Gryfina w Szachach 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 grudnia dodatkowy przedpołudniowy seans Gryfiński Dom Kultury 
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filmowy dla szkół i przedszkoli Kino Gryf 
16 grudnia obsługa techniczna egzaminu próbnego Zespół Szkół w Gryfinie 

sala gimnastyczna 
17 grudnia oprawa techniczna wykładu Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 grudnia spotkanie wigilijno-opłatkowe dla 
mieszkańców Krzypnicy 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

19 grudnia oprawa techniczna pokazu spektaklu 
Teatru Bomba Bomba działającego przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 grudnia koncert świąteczny dziecięcego 
zespołu tanecznego Step by Step 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 grudnia oprawa techniczna specjalnej projekcji 
filmu „Ogród po drugiej stronie rzeki” 
braci Kulik połączona ze spotkaniem z 
twórcami 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 grudnia VII Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

22 grudnia dodatkowy przedpołudniowy seans 
filmowy dla szkół i przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

31 grudnia zabawa sylwestrowa dla mieszkańców 
Krzypnicy 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic 
wiejskich prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a 
także zajęcia w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
(teatralne, plastyczne, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie 
udostępnialiśmy sale w obu budynkach GDK oraz salę widowiskową z obsługą 
techniczną w celu przeprowadzenia wykładów; Kino Gryf realizowało 
zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 
 

 
Sporządził: 

Jakub Kasprzyk 
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Sprawozdanie z działalności 
w 2014 r. 

pracownie artystyczne i 
turystyczna 

 

 
 

 
 

Teatr Tańca Ego Vu instr. Eliza Hołubowska 
……………………... 

strona:  2 

Zespół Tańca Współczesnego Fajber-Flex instr. Joanna Buśko 
………………………... 

strona:  3 

Pracownia teatralno-recytatorska instr. Maria Piznal ………………………… strona:  3 
Teatr 6 i PÓŁ instr. Krzysztof Gmiter 

……………………... 
strona:  4 

Pracownia teatralna Teatru Uhuru i Teatru 
Eliksir 

instr. Janusz Janiszewski 
…………………… 

strona:  5 

Dziecięca Pracownia Teatru i Recytacji instr. Dorota Krutelewicz-Sobieralska 
………….. 

strona:  7 

Otwarta Pracownia Plastyczna instr. Wiesława Tyła 
……………………….. 

strona:  8 

Pracownia plastyczna instr. Małgorzata Ragan 
…………………….. 

strona:  9 

Pracownia Plastyczna Deseń instr. Elżbieta Narzekalak 
…………………... 

strona:  9 

Pracownia Plastyczna Jedwab instr. Aneta Kopystyńska 
…………………… 

strona: 10 

Zespoły wokalne instr. Jolanta Romanowska 
………………….. 

strona: 11 

Sala Prób nr 8 instr. Krzysztof Nowak 
……………………... 

strona: 11 

Studio piosenki, studio filmowe instr. Piotr Ostrowski 
……………………… 

strona: 13 

Pracownia turystyczna instr. Kamilla Gadomska 
……………………. 

strona: 15 

Kapela Ludowa Borzymianka instr. Zygmunt Rosiński 
…………………….. 

strona: 15 

Zespół Śpiewaczy Gardnianki instr. Zygmunt Rosiński 
……………………... 

strona: 17 
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Teatr Tańca Ego Vu 
 

styczeń 
spotkanie Elizy Hołubowskiej z uczniami Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w 
Gryfinie 
- prezentacja zawodu  -tancerz, choreograf, instruktor tańca 
- prezentacje choreografii FAFUGI podczas Balu Charytatywnego na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym oraz na balu studniówkowym Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie 
luty 
- udział tancerzy w warsztatach tańca współczesnego i improwizacji z Kaya 
Kołodziejczyk - Trafostacja Szczecin 
marzec 
- udział w festiwalu teatralnym ŁAKNIENIA w Goleniowie spektakl SHAP - III nagroda 
festiwalu 
- prezentacja dwóch choreografii w Trafostacja Szczecin - Gala Nagrody Artystycznej 
Miasta Szczecin 
kwiecień 
- koncert premier Teatru Tańca EGO VU - dwudniowa prezentacja 8 spektakli tanecznych 
stworzonych w sezonie 2013-2014 
- udział tancerzy w warsztatach z kontakt improwizacji  HD Dance Studio Szczecin - 
prowadzenie Sebastian Fliegel 
maj 
- prezentacja sceniczna podczas festynu "SPOTKAJMY SIĘ NA NABRZEŻU" w Gryfinie 
- udział tancerzy w polsko-niemieckich warsztatach teatralnych w Schloss Broellin w 
Niemczech,  
- udział tancerzy w sesji fotograficznej w Starej Olejarni w Szczecin ,organizator -  
Szczecińskie Stowarzyszenie    
  Fotografików 
- udział w sesji zdjęciowej  „O włos” autor  - Sabina Wacławczyk 
- organizacja i udział tancerzy w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów 
Tanecznych, Gryfinski Dom Kultury 
czerwiec 
- spotkanie organizacyjne Elizy Hołubowskiej z reżyserem i dyrektorem Uckermarkische 
Buhnen w Schwedt/Niemcy  
  w sprawie spektaklu WILLI BALD IM ELFENWALD ( Eliza Hołubowska choreograf 
spektaklu  i wraz z tancerzami EGO VU   
  tancerka spektaklu) 
- prezentacja dwóch choreografii podczas |Polsko- Niemieckich targów Pracy na Pl. 
Barnima  organizowanych  
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  przez Powiatowy Urząd Pracy 
 -udział Nicol Wesołowskiej w spektaklu BIEGUNY w reżyserii Agnieszki Bogusławskiej, 
realizowanym przez HIGH   
  DEFINITION DANCE STUDIO ze Szczecina 
- udział tancerek w sesji zdjęciowej CZAROWNICE w ruinach byłego zakładu WISKORD 
Żydowce 
- gościnna prezentacja spektaklu MEN podczas koncertu galowego kończącego sezon w 
HIGH DEFINITION DANCE STUDIO  
  w Szczecinie 
- prezentacja tancerek  i animowanie mieszkańców Gryfina do wspólnej zabawy podczas 
festynu Nocy Świętojańskiej  
  na Plaży Miejskiej w Gryfinie – organizator Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
- gościnna prezentacja choreografii podczas Koncertu kończącego sezon zespołu STEP 
BY STEP 
 lipiec 
 - udział  w próbach do spektaklu WILLI BALD IM ELFENWALD w Uckermarkische Buhnen 
w Schwedt 
- prowadzenie warsztatów przez Elizę Hołubowska podczas Polsko- Niemiecko-
Łotewskich warsztatów artystycznych   
  ARTeria w Nowogardzie 
 - udział tancerek w Ogólnopolskich warsztatach Tańca Współczesnego - Połczyn Zdrój- 
21.07-3.08.2014 
sierpień 
- prowadzenie warsztatów tanecznych przez Elizę Hołubowską WAKACJE W MIEŚCIE dla 
dzieci i młodzieży z gminy Gryfino 
wrzesień 
- premiera filmu OGRÓD PO DRUGIEJ STRONIE RZEKI Pawła i Michała Kulików, w którym 
brały udział tancerki EGO VU 
- organizacja i udział tancerzy w JAM SESSION w Młynie Mariusza Tatkowskiego - 
Szczecin Przecław 
- prezentacja trzech choreografii podczas Międzynarodowej Konferencji GREENFIELD 
OPEN organizowanej przez Urząd Miasta   
  i Gminy Gryfino 
październik 
- próby do spektaklu i premiera spektaklu WILLI BALD IM ELFENWALD Uckermarkische 
|Buhnen Schwedt 
- udział tancerek i prowadzenie warsztatów tanecznych przez Elizę Hołubowska podczas 
Polsko Niemieckiego Projektu   
  Musicalowego w Schloss Broellin w Niemczech 
listopad 
- organizacja i udział w warsztatach Teatru Tańca EGO VU podczas Festiwalu małych 
Form Ruchowych JESIENNA SCENA TAŃCA 
- udział tancerzy w eliminacjach do Festiwalu SOLO DUO BUDAPESZT, które odbyły się w 
Teatrze Rozbark w Bytomiu 

Sporządziła: Eliza Hołubowska 

Zespół Tańca 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: 
22.03.2014 – udział w koncercie „A teraz MY” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Szczecinie 
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03.05.2014 – występ na imprezie Majówka na nabrzeżu w Gryfinie 
24.05.2014 – udział w imprezie tanecznej Puchar Dnia Dziecka organizowanej przez Szkołę Tańca Sukces 
ze Szczecina, wyróżnienie w kategorii mini formacje jazz-modern do lat 13. 
30.05.2014 – udział w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych, wyróżnienie z 
promocją do przeglądu na szczeblu wojewódzkim 
14.06.2014 – udział w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Pyrzycach 
30.06.2014 – uroczysty koncert z okazji zakończenia roku tanecznego z udziałem rodziców tancerek i 
sympatyków zespołu, sala widowiskowa Gryfińskiego Domu Kultury 
17-24.10.2014 – udział tancerek w warsztatach taneczno -teatralnych w Breolinie (Niemcy) 
22-23.11.2014 – udział tancerek w warsztatach tańca współczesnego zorganizowanych podczas festiwalu 
Jesienna Scena Tańca 
06.12.2014 – występ podczas imprezy mikołajkowej organizowanej przez Gryfiński Dom Kultury 

Sporządziła: Joanna Buśko 
 

Pracownia teatralno-recytatorska 
 
KALENDARIUM - SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYSTĘPÓW: 

 
04.02 – Pałacyk pod Lwami; miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego; udział 2 recytatorek: Mai Stołeckiej i Natalii Wac – awans obu do etapu 
powiatowego  
08.02 – Pałacyk pod Lwami; powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; 
tytuł laureata wraz z awansem do etapu wojewódzkiego otrzymała Maja Stołecka 
17.02-21.02 – GDK; warsztaty teatralne prowadzone w ramach „Ferii w GDK” 
29.03 – Szczecin; Finał Wojewódzki Małego Konkursu Recytatorskiego; wyróżnienie dla 
Mai Stołeckiej 
26.04 – GDK; „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos – próba 
generalna z udziałem publiczności 
27.04 – GDK; „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos – 
premiera z udziałem autorki scenariusza Izabeli Degórskiej 
17.05 – GDK; „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos  
18.05 – GDK; „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos 
08.06 – GDK; „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos 
11.06 – Zespół Szkół; „Figlarna telewizja” w wyk. zespołu TO MY – próba generalna z 
udziałem publiczności 
27.06 – ZS; występ recytatorów podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 
02.07 – Świetlica Wiejska w Czepinie; „Figlarna telewizja” w wyk. zespołu TO MY 
02.07 – Świetlica Wiejska w Starych Brynkach; „Figlarna telewizja” w wyk. zespołu TO 
MY 
02.07 – Świetlica Wiejska w Daleszewie; „Figlarna telewizja” w wyk. zespołu TO MY 
03.07 – Świetlica Wiejska w Drzeninie; „Figlarna telewizja” w wyk. zespołu TO MY 
03.07 – Świetlica Wiejska w Sobieradzu; „Figlarna telewizja” w wyk. zespołu TO MY 
03.07 – Świetlica Wiejska w Chwarstnicy; „Figlarna telewizja” w wyk. zespołu TO MY 
03.07 – Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim; „Figlarna telewizja” w wyk. zespołu TO 
MY 
06.07 – występ recytatora Pawła Świderka podczas uroczystego otwarcia Świetlicy 
Wiejskiej w Wirowie 

 
Łącznie – 18 występów (przedstawienia teatralne i prezentacje recytatorów) w 12 
różnych  miejscach 
 

Sporządziła: Maria Piznal 
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Teatr 6 i PÓŁ 
 
 
Oprócz wymienionych wydarzeń grupa pracuje regularnie trzy razy w tygodniu w 
budynku GDK przy ul. Szczecińskiej 17, jeździ na warsztaty teatralne z różnych technik 
oraz szkoli się w zakresie emisji głosu pod okiem Pani Magdaleny Włodarczak. 

 
 

17-20.02 Prowadzenie warsztatów teatralnych podczas ferii zimowych dla dzieci.  
20.02 Smaki Świata – pomoc przy 8 edycji Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij 
21.02   Udział w II edycji festiwalu Gala Oskara w Goleniowie. Ze spektaklem 

„Kronika Przypadków” w oparciu o niemieckojęzyczne opowiadania „Mr 
Pilks Irrenhaus” K. Campbella 

28.03  Organizacja Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych  
11.04   Aktorki z Teatru 6 i PÓŁ były pozorantkami podczas ćwiczeń w III Gminnych 

Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, które odbyły się w Parku Miejskim oraz na 
terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. 

24.04 Udział w festiwalu Kto się nie boi Virginii Woolf, odbywającego się w 
Gryfińskim Domu Kultury 

15.05  Udział w sesji fotograficznej do wystawy „O włos” Sabiny Wacławczyk, 
reżyserki i scenografki szczecińskiej 

30.05-1.06 Udział w 12. Brandenburskich Dniach Teatru Amatorskiego (BATT) w 
niemieckim Storkow. Grupa dostała zaproszenie na festiwal po 
zeszłorocznym sukcesie spektaklu "Archiwum" na deskach 
Uckermaerkische Buhnen Schwedt podczas XX Schultheaterfest.  

07.06    Polska premiera spektaklu „Archiwum” w Gryfińskim Domu Kultury. 
Spektakl na podstawie scenariusza własnego i pracy zespołowej 
reżyserskiej. 

  Pokaz spektaklu był jednocześnie oficjalnym zakończeniem sezonu Teatru 
6 i PÓL. 

27.07  Udzial w 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 ZOTu) oraz z Niemiec i Ukrainy 

30.07-03.08   Udział w Festiwalu Wyżyna Teatralna w Rudce (woj. lubelskie) na 
zaproszenie organizatorów. Aktorki Teatru 6 i PÓŁ zagrały spektakl 
"Kronika Przypadków”. 

18-25.08 Teatr 6 i Pół uczestniczył w międzynarodowym projekcie na Łotwie. Na 
zaproszenie łotewskiej organizacji Stelpite gryfińska grupa wzięła udział w 
czterostronnym spotkaniu młodzieży w ramach europejskiego programu 
"Młodzież w działaniu". Oprócz Polaków w akcji uczestniczyli Niemcy, 
Litwini oraz Łotysze - gospodarze projektu. Nazwa działania "Connect 
2014", odnosi się do próby połączenia rożnych form artystycznej 
aktywności przez cztery rożne nacje. 

5.7.09 Aktorki Teatru 6 i PÓŁ wzięły udział w warsztatach organizowanych podczas 
festiwalu Bramat w Goleniowie, jednym z najstarszych festiwali teatru 
niezależnego w regionie.  

8.09 Udział w spotkaniu organizacyjnym Zachodniopomorskiej Offensywy 
Teatralnej, dotyczącym powołania Akademii Teatru Alternatywnego na lata 
2015-2016 we współpracy z Instytutem J. Grotowskiego we Wrocławiu. 
Podczas spotkania zaproponowano również Teatrowi 6 i PÓŁ organizację 
międzynarodowego festiwalu EDERED w 2016 roku.  
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29-31.12  Uczestnictwo w „Zlocie Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej w 
Goleniowie”. To coroczne spotkanie jedenastu 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. 

 
 

Sporządził: Krzysztof Gmiter 
 
 

 
 
 
Pracownia teatralna Teatru Uhuru i Teatru Eliksir  
 
W roku 2014 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 młodzież gimnazjalna, uczniowie szkół średnich, 
studenci z Gryfina i okolicznych miejscowości oraz seniorzy z GUTW. 
W tym roku seniorzy z Gryfina oraz studenci z Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku wiele podróżowali ze swoim spektaklem i tworzyli własne programy artystyczne i 
włączając się aktywnie do udziału w imprezach organizowanych przez GDK. 
Zajęcia odbywały się w ciągu całego tygodnia w godzinach ustalonych w grafiku 
spotkań. Stałym elementem wpisanym w roczny plan działania pracowni teatralnej były 
zajęcia dydaktyczne z uczestnikami zajęć 

• warsztaty teatralne i treningi aktorskie dla wszystkich uczestników zajęć w 
pracowni 

• tworzenie autorskich scenariuszy i realizacja spektakli teatralnych 
• zajęcia dydaktyczne z recytatorami 
• tworzenie artystycznego programu Sceny pod Lwami 

Ponadto pracownia teatralna w minionym roku zajmowała się: 
• stałą opiekę programową i organizacyjną nad Sceną pod Lwami, w której 

odbywają się spektakle, próby teatralne i regularne spotkania. 
• kontynuowaniem współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi w 

celu wspólnej organizacji imprez i wymiany młodzieżowej. 
• redagowaniem i aktualizacją strony internetowej Teatru Uhuru. 
• zbieraniem dokumentacji i archiwizacją wydarzeń z działalności pracowni 

teatralnej. 
• promocją pracowni teatralnej, Teatru Uhuru i Sceny pod Lwami w mediach. 
• współpracą z innymi ośrodkami kultury i szkołami. 
• udziałem teatrów w festiwalach teatralnych i prezentacjami spektakli. 
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•  
 
ROK 2014 (Teatr Uhuru i Teatr Eliksir - ważniejsze wydarzenia artystyczne) 
Styczeń 
7.01. Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości”  w sali widowiskowej 
GDK dla zaproszonych gości oraz młodzieży szkolnej. Dyskusja po spektaklu 
9.01. TEATR ELIKSIR. Spotkanie z młodzieżą szkolną w ZSO nr 2 – dyskusja o spektaklu 
„Eliksir młodości” i komunikacji międzypokoleniowej. 
14.01. KLUB NAUCZYCIELA. Godz. 18.30 – prezentacja utworów Papuszy oraz innych 
autorów piszących o Cyganach. Wieczór cygański. 
26.01. PREZENTACJA SPEKTAKLU Teatru ELIKSIR „Eliksir młodości” w GDK 
Luty 
9.02.  Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości”  w sali widowiskowej 
GDK  
17.02. FERIE ZIMOWE. Otwarte warsztaty teatralne na Scenie po Lwami. 
19.02. FERIE ZIMOWE. Otwarte zajęcia teatralne dla uczestników półkolonii. 
20.02. FERIE ZIMOWE. Otwarte warsztaty teatralne na Scenie po Lwami. 
24.02. FERIE ZIMOWE. Otwarte warsztaty teatralne na Scenie po Lwami. 
25.02.FERIE ZIMOWE. Otwarte zajęcia teatralne dla uczestników półkolonii.  
2702. FERIE ZIMOWE.  Wakacyjne Otwarte warsztaty teatralne na Scenie po Lwami. 
Marzec 
4.03. Stargard Szczeciński. Prezentacja spektaklu Teatru Eliksir pt. „Eliksir młodości” w 
Stargardzkim Centrum Kultury.  
15.03. Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości” w sali widowiskowej 
GDK 
16.03. Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości” w sali widowiskowej 
GDK 
17.03. CHOJNA Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości” w 
CHOJEŃSKIM CENTRUM KULTURY.     
22.03. MIESZKOWICE. Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości” w 
MIESZKOWICKIM OŚRODKU KULTURY. 
Kwiecień 
27.04. ZIELIN. Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości” w Świetlicy 
Wiejskiej w Zielinie.     
Maj 
31. GRYFINO - GYFIŃSKI DZIEŃ DZIECKA. Udział w przygotowaniach i realizacji. 
Czerwiec 
11.06. GDK Gryfino. Program artystyczny w wykonaniu Teatru Eliksir na zakończenie 
roku akademickiego GUTW.  
14.06. POŁCZYN ZDRÓJ. Spektakl „Eliksir młodości” – prezentacja spektaklu podczas 
Festiwalu 4 Kultur w Połczynie zdrój. 
16.06. SZCZECIN. Prezentacja spektaklu Teatr Eliksir pt. „Eliksir młodości” w Domu 
Kombatanta.  
23.06. Noc Świętojańska – udział w przygotowaniu imprezy 
28.06. Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości” w sali widowiskowej 
GDK 
29.06. Prezentacja spektaklu TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości” w sali widowiskowej 
GDK 
Lipiec 
1-3.07. Teatr Uhuru SCHWEDT SchultheaterFestival – udział w festiwalu, prezentacja 
spektaklu „Fantom” i udział w warsztatach teatralnych. 
3-6.07. Teatr Uhuru – udział w Triadzie Teatralnej w Dębnie, prezentacja spektaklu 
„Fantom”, udział w warsztatach teatralnych. 
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7-11.07.  Wakacyjne Otwarte warsztaty teatralne na Scenie po Lwami. 
14-21.07. Trebnitz/Berlin – Schloss Trebnit. Część I projektu „Kulturalny trójkąt“ 
Warsztaty artystyczne (Polska, Niemcy, Francja).  
Sierpień 
23.08-31.08. BERLIN (wanseeFORUM) - Warsztaty artystyczne (Polska, Niemcy, 
Hiszpania, Czechy, Szwecja, Macedonia). Udział młodzieży z Teatru Uhuru z projekcie. 
Wrzesień 
6.09. Gryfino – Biblioteka. Aktorzy Teatru Eliksir i Teatru Uhuru czytają „Trylogię”  
30.09. DK. SKOLWIN – Teatr Uhuru prezentacja spektaklu „FANTOM” dla młodzieży 
szkolnej.  
Październik 
1.10. DK. SKOLWIN – Teatr Uhuru prezentacja spektaklu „FANTOM” dla młodzieży 
szkolnej. 
2-5.10. ZGIERZ XX Zgierskie Spotkania Teatralne SŁODKOBŁĘTKITY 2014. Udział teatru 
Uhuru w konkursie ze spektaklem „Fantom” – dwie nagrody indywidualne aktorskie. 
18-27.10. FRANCJA (Igny pod Paryżem). Część II projektu „Kulturalny trójkąt“ Warsztaty 
artystyczne (Polska, Niemcy, Francja). Udział młodzieży z Teatru Uhuru z projekcie. 
25.10. PEŁCZYCE. DZIEŃ SENIORA – spektakl TEATRU ELIKSIR pt. „Eliksir młodości”  
29.10. DK SKOLWIN. TEATR ELIKSIR – prezentacja spektaklu „Eliksir młodości” z okazji 
Dnia Seniora. 
Listopad 
14.11. Gryfińska premiera spektaklu „Fantom” Teatru Uhuru na Scenie pod Lwami. 
15.11. Gryfińska premiera spektaklu „Fantom” Teatru Uhuru na Scenie pod Lwami. 
27.11. Teatr Eliksir. Wieczór poetycki w KLUBIE NAUCZYCIELA. Spotkanie poświęcone 
poezji młodopolskiej. 
Grudzień 
6.12. Udział Teatru Eliksir i Teatru Uhuru w organizacji i realizacji Mikołajek 2014 na 
Placu Barnima. 
 
Teatralne wyjazdy i sukcesy w 2014 roku 
Teatr Uhuru i Teatr Eliksir prezentują swoje dokonania nie tylko w Gryfinie, ale promują 
także nasze miasto poza jego granicami. 
Dzieje się tak od lat, bowiem grupy wyjeżdżają na festiwale teatralne do innych miast 
Polski oraz poza granice kraju. Jak co roku w ramach stałej współpracy transgranicznej z 
teatrem Uckermärkische Bühnen w Schwedt Teatr Uhuru wziął udział w kolejnej XIX już 
edycji Festiwalu Teatrów Amatorskich Brandenburgii Schuhlthetaerfest w Schwedt. W 
lipcu Teatr Uhuru wziął udział w polsko-niemiecko-francuskich warsztatach teatralnych 
w Schloss Trebnitz w Niemczech w ramach współpracy Teatru i GDK z ośrodkiem 
Schloss Trebnitz i nowymi partnerami z Niemic i Francji. W sierpniu gościł w Berlinie w 
ośrodku wannseeFORUM, gdzie brał udział w polsko-niemiecko-hiszpańsko-czeskich 
warsztatach teatralnych a w październiku był gościem osadka w Igny pod Paryżem 
uczestnicząc w II części projektu „Kulturalny Trójkąt”. Kontynuacja tego projektu 
odbędzie się w tum roku (2015) w Polsce – przy współpracy Teatru Uhuru i GDK. 
Ogromny sukces promocyjny i artystyczny odnieśli w tym roku także seniorzy z Teatr 
ELIKSIR. Spektakl komediowy „Eliksir młodości” poza Gryfinem zobaczyli także widzowie 
w: Stargardzie Szczecińskim, Chojnie, Mieszkowicach, Zielinie, Mirosławcu, Połczynie 
Zdroju, Skolwinie i Szczecinie. Ostatni spektakl „wyjazdowy” obejrzeli pensjonariusze 
szczecińskiego Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej. 
W ramach Teatru ELIKISR działały trzy podgrupy teatralne, które oddzielnie realizowały 
w ciągu roku własne programy – należą do nich: 

• grupa kabaretowa 
• grupa poetycka 
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• Ciocie Bajko-klocie – czyli grupa przygotowująca programy artystyczne dla 
najmłodszych widzów, prezentowane z powodzeniem w gryfińskich 
przedszkolach. 

Cyklicznie także tworzone są programy poetyckie i wieczorne spotkania z poezją, 
realizowane z powodzeniem we współpracy w Klubem Nauczyciela. Miłośnicy poezji 
licznie zgromadzeni w Klubie Nauczyciela mieli okazję spotkać się m.in. z poezją Juliana 
Tuwima, poezją Papuszy (poetką cygańską) oraz z poezją różnych innych poetów w 
ramach tematycznych prezentacji poetyckich. Aktorzy Eliksiru chętnie włączają się w 
różne imprezy tworzone przez Gryfiński Dom Kultury – np. Mikołajki, Dzień Dziecka i inne 
imprezy okolicznościowe. 
 
 

Sporządził: Janusz Janiszewski 
 
 

 
Dziecięca Pracownia Teatru i Recytacji 
 
 
Stan liczebny uczestników 
 We wrześniu do pracowni  zapisało się 29 uczestników, obecnie w zajęciach bierze 
udział 24 dzieci w wieku od 6  do 15 lat. 
 Metody i formy działalności 
Dzieci i młodzież podczas systematycznych spotkań indywidualnych (recytatorzy) lub 
grupowych (Teatr Tespisek) zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu 
kultury żywego słowa. Należy przez to rozumieć kształtowanie poprawnej artykulacji 
oraz dykcji opartej na sprawnościach artykulacyjnych i znajomości zasad i norm 
poprawnej wymowy.       Prawidłowa technika mówienia ma stanowić punkt wyjścia do 
artystycznego wygłaszania tekstów czyli recytacji (recytatorzy przygotowywani są do 
udziału w konkursach recytatorskich, we wrześniu wystąpili w części artystycznej 
uroczystości odsłonięcia pomnika Matki Polki Sybiraczki). Nie wyczerpuje to treści 
przeprowadzanych zajęć, są one rozszerzone o działania teatralne (inscenizacje wierszy, 
etiudy teatralne, od wiosny plenerowe działania teatralne). Te formy ekspresji 
artystycznej mają na celu nie tylko uatrakcyjnienie zajęć, ale również rozszerzenie 
możliwości artystycznej ekspresji uczestników o inne środki wyrazu: ruch, gest, mimika, 
animacja lalki teatralnej (Teatr Tespisek pracując nad nowym przedstawieniem 
przygotowuje się do udziału w przeglądach teatralnych). 
W ramach wspierania edukacji teatralnej innych instytucji kulturalnych i oświatowych 
(Biblioteka Miejska, Dom Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, świetlice 
wiejskie, szkoły i przedszkola) udzielam konsultacji, wypożyczam materiały metodyczne 
i repertuarowe, kostiumy teatralne, rekwizyty, elementy scenografii i lalki teatralne.                                 
Prowadzę też lekcje teatralne dla grup przedszkolnych.              
 

Sporządziła: Dorota Krutelewicz-Sobieralska 
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Otwarta Pracownia Plastyczna 

1. Działalność dydaktyczna pracowni plastycznej. 
2. Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i  Młodzieży. 
3. Wernisaż twórczości grupy studentów Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku . 
4. Wystawa w Centrum Informacji Turystycznej. 
5. Udział w konkursach: miejskim, międzynarodowych. 
6. Prace dekoratorskie – imprezy masowe organizowane  przez  Gryfiński Dom Kultury 

Prace społeczne – charytatywne. 
Ad.1.  
Zajęcia odbywały się regularnie i systematycznie wg  ustalonego  harmonogramu. 

• w  poniedziałek – grupa studentów  Uniwersytetu III Wieku ( godz. 11.00-13.00). 
• wtorek dzieci i młodzież – 14.00-16.00- 18.00 
• piątek dzieci i młodzież  - 14.00-16.00 – 18.00 
• czwartek konsultacje  indywidualne – młodzież szkolna zadanie plastyczne – dorośli parający się 

malarstwem. 

Ad.2. 
Przeprowadziłam przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i  Młodzieży , który jest podsumowaniem pracy 
instruktora a głównie efektów twórczości dzieci . w tym 460 prac indywidualnych . 
Przeglądu plastycznego dokonała komisja artystów:  malarki M. Kempińskiej, Mielnickiej i grafika J. 
Mielnickiego. Ocena Przeglądu : Cyt: „ Zaprezentowane prace świadczą o bardzo wysokim poziomie zajęć 
plastycznych we wszystkich pracowniach. Instruktorzy uzyskali tak znakomite wyniki dzięki 
profesjonalizmowi i właściwej pracy z dziećmi i młodzieżą”. Cyt: „ Długoletnia praca i zaangażowanie 
pozwoliły wypracować każdemu z instruktorów indywidualny charakter pracowni”.  Moją pracownię 
wzbogaciło 16 nagród( nazwiska w protokole). 
 
Ad3.  
Wernisaż twórczości  malarskiej grupy studenckiej Uniwersytetu III Wieku  odbył się 11 czerwca i 
ekspozycja trwała do 27 czerwca 2014r. Wystawa zaprezentowana została w Centrum Informacji 
Turystycznej. 
 
Ad.4  
Popierając działalność artystyczną w gminie wzięłam udział w konkursie plastycznym pt. Gryfino. 
Zgłosiłam 5 uczestników a zdobyliśmy trzy nagrody.  
 
Ad.5.  
W terminie 21.05.2014r do 07.06.2014r. w Centrum Informacji Turystycznej trwała wystawa 
nagrodzonych  prac Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży . Wzięliśmy udział w 
Międzynarodowym  Konkursie Plastycznym organizowanym w Schwedt- Niemcy. 
 - We wrześniu ogłoszono  wyniki :  uczennica z mojej pracowni zdobyła nagrodę . 
 
Ad6. 
Prace dekoracyjne scen na imprezach  otwartych organizowanych przez GDK np. Dzień Dziecka, Mikołajki, 
( charytatywnie Orkiestra Świątecznej Pomocy itp. 
 
 
 

Sporządziła: Wiesława Tyła 
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Pracownia plastyczna 
 
Na zajęcia do pracowni plastycznej uczęszcza blisko 50 osób. W ramach zajęć 
przygotowujemy się do brania udziału  
w konkursach plastycznych zarówno tych ogólnopolskich jak i międzynarodowych. 
Młodzi artyści tworzą swoje dzieła  
z zastosowaniem różnych technik plastycznych, poznają i zgłębiają wiedzę dotyczącą 
koloru, kompozycji, perspektywy itp. 
Rokrocznie podczas ferii zimowych w pracowni odbyły się zajęcia (warsztaty) ,,Ferie w 
mieście'', poza tym w tym samym okresie na zajęcia uczęszczały dzieci przebywające na 
półkolonii organizowanej przez Gryfiński Dom Kultury. Po  zakończeniu 
warsztatów  prace zostały zaprezentowane na wewnętrznej wystawie w Pałacyku pod 
Lwami. 
W ramach współpracy z Przedszkolem Nr 1 w Gryfinie odbywały się cykliczne zajęcia 
mające na celu wzbudzenie zainteresowań dzieci, zachęcenie do niczym 
nieskrępowanego tworzenia oraz pobudzenia wyobraźni. 
W kwietniu odbył się Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W przeglądzie 
udział wzięły 4 zespoły i 460 prac indywidualnych. Jury po dokonaniu przeglądu 
wystawionych prac dokonało oceny i postanowiło przyznać nagrody.  
Z naszej pracowni nagrodzonych zostało 25 indywidualnych autorów. Otrzymaliśmy 
bardzo wysokie noty i ocenę.  
Cytuję : ,,Zaprezentowane prace świadczą o bardzo wysokim poziomie zajęć 
plastycznych we wszystkich pracowniach. Instruktorzy uzyskali tak znakomite wyniki 
dzięki profesjonalizmowi i właściwej pracy z dziećmi i młodzieżą. Prace są pełne 
ekspresji, wykazują różnorodne rozwiązania warsztatowe, posiadają inwencję twórczą i 
wrażliwość.'' 
Po tak znakomitej opinii nie pozostało nam nic innego jak tylko przystąpić do konkursów 
plastycznych. I tak zdobyliśmy: 
Alicja Kadłubek          III miejsce nagroda         Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Autor 
Uśmiechniętych Książek '', 
Lena Kłopotek            II miejsce nagroda          Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Autor 
Uśmiechniętych Książek '', 
Julia Kawczyńska         wyróżnienie                   XXXV Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny ,,Moja Przygoda w Muzeum", 
Monika Szydlińska       wyróżnienie                   XXXV Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny ,,Moja Przygoda w Muzeum'', 
Nel Tarczyńska            wyróżnienie                  XXXV Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny ,,Moja przygoda w Muzeum'', 
Wiktoria Tyszkiewicz    wyróżnienie                  XXXV Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny ,,Moja Przygoda w Muzeum'', 
Zuzanna Matoszko         finalista                       IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 
,,Przyroda w kolorach", 
Wiktor Korczyński          finalista                       IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  
,,Przyroda w kolorach", 
Miłosz Lityński                finalista                       V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
,,Świat Dinozaurów", 
Alicja Stańczyk               finalista                        V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
,,Świat Dinozaurów''. 
  
Wyniki te cieszą nas niezmiernie tym bardziej, że ilość prac biorących udział w 
konkursach na tym poziomie oscyluje  
w granicach kilku tysięcy. Nadsyłane są one z całej Europy a nawet świata. 
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Podczas wakacji w pracowni również odbyły się letnie warsztaty plastyczne. Tym razem 
grupa około 20 osób wzięła udział w tygodniowych warsztatach podczas których 
zgłębialiśmy tajemnice batiku. Powstały przepiękne prace indywidualne  
i zbiorowe, a tematem były ptaki, motyle, kwiaty, ryby. Oczywiście te zajęcia również 
zakończyły się wystawą w holu Pałacyku. 
Przystąpiliśmy również do konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w 
Gryfinie dotyczącego rodziny.  
I tu udało zdobyć się dwie nagrody. Alicja Stańczyk i Wiktoria Tyszkiewicz zostały 
laureatkami. 
Rok 2014 był dla nas niezwykle owocny. Podczas Gali Laureatów wystąpiliśmy liczną 10 
osobową grupą. Natomiast Pan Burmistrz postanowił mi przyznać nagrodę szczególną 
jako instruktorowi, który zdołał przygotować największą ilość młodych ludzi, którzy z 
kolei zdobyli wysokie noty w konkursach plastycznych zarówno na szczeblu 
ogólnopolskim jak i międzynarodowym. 
 

Sporządziła: Małgorzata Ragan 
 
 

Pracownia Plastyczna Deseń 
 
Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są dwa razy w tygodniu, w których średnio 
uczestniczy 14 osób. 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 (3 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 na  uwadze głównie 
skutki, które proces tworzenia pozostawią 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”, „Przyroda w kolorach”, „Ziemia jest jedna”, „Świat w oczach najmłodszych-
podróż moich marzeń”,  V Ogólnopolskie Biennale Plastyczne we Wrocławiu, 
Międzynarodowy  Festiwal Sztuk Pięknych Color Art., 
„W krainie baśni i legendy”, „Pudełko moich marzeń”, Konkurs na plakat na Festiwal 
Twórczości Ludowej w Bartkowie, Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych, Konkurs 
Plastyczno-Fotograficzny Uroki Gryfina, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  
w Międzyzdrojach,  47. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  Brandenburgii 2014 
zorganizowany w Schwedt pt. „ Pokażcie nam jak malujecie”. 
 
Szczegółowy wykaz imprez: 
- dekoracja „Walentynkowa”- hall GDK 
- warsztay filcowania w N. Czarnowie 
- przygotowanie wystawy fotograficznej - 8. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 
- koncert Teatru Tańca Ego Vu- reklama wizualna (baner) 
- Ferie w mieście 2014 - zajęcia plastyczne z dziećmi  
- ocena prac w konkursie Przedzimie w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie 
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- festiwal Jesienna Scena Tańca- reklama wizualna (baner) 
- warsztaty w Bartkowie - witraż 
- V Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie 
- ocena prac w konkursie plastycznym pt. „Zdrowo i bezpiecznie z psem” 
- nabrzeże, dekoracja sceny, malowanie twarzy podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 
- Artystyczne wakacje 2014 – warsztaty papieru czerpanego 
- ocena wystawy prac na nabrzeżu pt. „ Tydzień Żurawia” 
- ocena prac plastycznych, konkurs organizowany przez Komendę Policji w Gryfinie 
- prowadzenie zajęć plastycznych - dwa razy w tygodniu po 3 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 
- wykonanie witrochromii (10 prac) na licytację podczas finału WOŚP 2014 
- wykonanie dekoracji świątecznej – hall GDK 
 

Sporządziła: Elżbieta Narzekalak 
 
 

Pracownia Plastyczna Jedwab 
 
Wykonanie aniołów witrażowych na WOŚP 
Ocena prac – „Przedzimie” w świetlicy wiejskiej w Daleszewie 
Pomoc w wykonaniu dekoracji dla Religijnego koła teatralnego ze SP nr 1 w Gryfinie 
Ferie w mieści – zajęcia plastyczne z dziećmi,  
Przygotowanie wystaw fotograficznych – „Włóczykij 2013” 
Przygotowanie pamiątek dla tancerzy biorących udział w koncercie Teatru Tańca Ego-vu 
oraz wykonanie dekoracji 
Wykonanie dekoracji wiosennej w holu GDK 
Malowanie twarzy z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu nr 4 w Gryfinie 
Zajęcia plastyczne – Wakacje w mieście 2013 
Pomoc przy organizacji Dożynek i Gminnego Turnieju Wsi w Starych Brynkach 
Pomoc przy organizacji konkursu plastycznego podczas IX Tygodnia Żurawia 
Dekoracja holu na Jesienną Scenę Tańca oraz wykonanie upominków dla artystów oraz 
sponsorów 
Prowadzenie warsztatów florystycznych 
Przygotowywanie wystaw w Centrum Informacji Turystycznej 
Dekoracja Bożonarodzeniowa holu 
 
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. 
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 1 – prowadzenie zajęć plastycznych oraz ocena 
walorów plastycznych w różnych konkursach 
Trzy razy w miesiącu przeprowadzenie zajęć plastycznych w Przedszkolu nr 4, zajęcia 
dla dorosłych odbywające się w każdy czwartek w godz. 16.00 – 20.00 (11 osób) oraz 
zajęcia plastyczne GUTW odbywają się co dwa tygodnie w piątek w godz. 10.00 – 13.00 
(14 osób). 
 

Sporządziła: Aneta Kopystyńska 
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Zespoły wokalne 
Zespół żeński Desire- 1 godz. tygodniowo, spotkania co 2-gi wtorek godz. 18.00 – 20.00 
w Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu, 

Duet młodzieżowy Siostry Żurowskie – 2 godz. tygodniowo, spotkania w środy 
godz. 16.00 – 18.00 w GDK; 
od października stałe zajęcia zawieszone, spotkania okazjonalnie przed występami 

Zespół dziewczęcy Cantare – 2 godz. tygodniowo, spotkania we wtorki  godz. 
16.00 – 18.00 w GDK; 
od września 2,5 godz. tygodniowo  w godz. 15.45 – 18.15 
Zajęcia z zespołem AD HOC – w zależności od zapotrzebowania. 
 Poza zajęciami stałymi zespoły wystąpiły podczas kilkunastu imprez i wydarzeń 
kulturalnych dla środowiska lokalnego – m.in.. WOŚP 2014, imprezy muzyczno-
rozrywkowej z okazji Dnia Kobiet,  Dni Gryfina, targi pracy w Gryfinie, Piknik nad Odrą w 
Szczecinie, Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Estradowej, spotkanie 
Stowarzyszenia Amazonki, świąteczny festyn w Schwedt , festyn Gotowanie na polanie 
w Sobieradzu, Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą w Daleszewie, Piknik z Psem w 
Gryfinie, jubileusz 10-lecia zespołu Desire, wieczór poetycki w Świetlicy w Wirowie. 
   Oprócz tego w ramach współpracy z grupą teatralną Gliptykos,  duet Siostry 
Żurowskie uczestniczył w kilku spektaklach sztuki „Rozprawa…” 

 
Sporządziła: Jolanta Romanowska 

 

Pracownia Muzyczna: Sala Prób nr 8 
 
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. 
 
Kapele odbywające próby w sali: 
Bestia 
Czworo ludzi bawiących się graniem z mniejszym lub większym doświadczeniem na 
scenie. Progressive core to muzyka którą gramy cokolwiek to dla kogoś znaczy. 
Andrzej Jama : perkusja 
Marek Ilkiewicz : bas 
Bartek Słowikowski : gitara 
Artur Maszadro : wokal 
 
Unlock 
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To zespół rockowy założony w sierpniu 2013 roku, w jego skład wchodzą:  
Jędrek Juszczak - gitara 
Marcin Obremski - gitara 
Robert Lachendro - bas  
Gosia Wojciechowska - perkusja 
Grupa zawiązała się niedawno i aktualnie skupia się na intensywnych próbach, aby 
stworzyć swój premierowy materiał, który ma nadzieję niebawem przedstawić szerszej 
publiczności. 
 
Before The Impact 
Pomysł na założenie Before The Impact powstał dość dawno ale został wcielony w życie 
około rok temu z inicjatywy gitarzysty i perkusisty, którzy zresztą są braćmi. Chwilę 
później dołączył wokalista i tu zaczęły sie schody bo odpowiedniego basisty i drugiego 
gitarzysty szukaliśmy prawie cały kolejny rok. Dopiero niedawno udało nam się 
skompletować optymalny skład, który prezentuje się następująco: 
Łukasz Majkut – wokal 
Artur Olszewski  - gitara 
Paweł Czerepak  - gitara 
Artur Ziemba - bas 
Rafał Olszewski - perkusja 
Muzykę którą grają można określić jako metalcore czyli gatunek zawierający w sobie 
elementy metalu i hardcore'u takie jak ciężkie, melodyjne riffy, szybkie tempo czy 
agresywne, growlowane wokale.  
Każdy z grających słucha głównie muzyki metalowej, jednak w różnych odmianach 
(metalcore, deathcore, heavy metal, thrash metal, death metal czy power metal) przez 
co wypadkowa ich wspólnej pracy niekoniecznie brzmi jak zamknięty w ramy metalcore, 
a słychać tutaj wpływy innych gatunków jak śpiewane  czysto partie czy momentalne, 
ciężkie zwolnienia tempa. 
Grają, bo po prostu to lubią i uważają, że to świetny sposób by się uzewnętrznić, dać 
ujście swoim emocjom w tekstach czy samej muzyce jednocześnie dobrze się przy tym 
bawiąc. 
 
Obirah 
Zespół powstał w listopadzie 2010 roku. Na początku pod nazwą "Black Hawk" która 
później przerodziła się w "Epitaphium" a od 2014 „OBIRAH”. Grają z zamiłowania do 
muzyki, kochają to robić i wiążą z tym swoją przyszłość. Grają szeroko pojętą muzykę 
metalową, a głównie thrash.  
Pierwszy skład zespołu to: 
Oskar Gałczyński-wokal 
 Mateusz Szajer-gitara rytmiczna 
 Rafał Pawłowki-Gitara solowa 
 Łukasz Polak -perkusja  
 
Kasztanki 
Grają od września 2014. Gatunek wiodący - Melodic Trash. 
Kuba Czekan- Gitara rytmiczna 
Olaf Wiśniewski- Wokal 
Adam Leśniewicz – Gitara solowa 
Mateusz Naramowski – Gitara Basowa 
Bogusz Żelech - Perkusja 
 
Malaga 
Dawid Andrusewicz - wokal, gitara 



 
S

tr
o

n
a
3

6
 

Bogusz Żelech – gitara 
Szymon Kowalski – perkusja 
 
Perkusiści:  
Tomasz Strzelec i Stanisław Fabiańczuk  
 
 

Sporządził: Krzysztof Nowak 
 

 
Studio Piosenki, Studio Filmowe 
W skład pracowni audio/video wchodzą: 
 
STUDIO PIOSENKI „C-note” – zajęcia wokalne 
Uczestnicy:  (wiek 12- 36lat) 
1.Aleksandra Siwek 
2.Marcin Obremski 
3.Adriana Zubala 
4.Adrian  Pękalski  
5.Wiktoria Pękalska 
6. Krzysztof Gmiter  
7. Oliwia  Raciborska 
8. Łukasz Tokarski 
9. Julia Grzegorczyk 
10. Katarzyna Pawlak 
11. Natalia Perełka 
 
Zajęcia w formie stałej odbywają się w trybie indywidualnym (2 razy w tyg. po 45min.) 
 
Wybrane zagadnienia i zdobywane umiejętności: 

− kształcenie słuchu 
− emisja głosu (przepona) 
− kształtowanie poczucia rytmu 
− interpretacja utworów 
− komponowanie własnych utworów 
− praca z mikrofonem 
− ruch sceniczny 

 
STUDIO FILMOWE GDK – zajęcia video 
Uczestnicy: (wiek 17-28lat) 
1. Kacper Kurpiński 
2. Sebastian Osetek 
3. Anna Maria Nastrożna 
4. Natalia Perełka 
5. Andrzej Falewicz 
6. Julia Marchowska 
 
Zajęcia stałe w grupie (2 razy w tyg. po 1,5 godz.)  
 
Dodatkowo poza pracownią:  

− rejestracje video z imprez organizowanych przez GDK, 
− rejestracje video z imprez organizowanych przez instytucje gryfińskie i gminne,  
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− rejestracje video z imprez okolicznościowych organizowanych przez UMiG Gryfino. 
− produkcje własne (reportaże, filmy dok., wywiady, teledyski, krótkie filmy fabul.) 

 
Wybrane zagadnienia i zdobywane umiejętności: 

− obsługa profesjonalnej kamery video 
− opanowanie komputerowego, nieliniowego montażu video 
− oświetlenie planu filmowego 
− dźwięk w materiale filmowym 
− nauka pisania własnych scenariuszy 
− tworzenie własnych prod. filmowych (np. reportaż, dokument, wywiad, itp.) 

 
SPRAWOZDANIE 

 
1. Występy sceniczne uczestników pracowni wokalnej „Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy 2014” 
2. Nagrania studyjne każdego z uczestników zajęć na płytę AudioCD – pracownia 

wokalna. 
3. Ferie w Mieście 2014. Zajęcia otwarte w pracowni wokalnej zakończone 

nagraniem CD Audio na którym znalazła się piosenka ćwiczona na zajęciach. 
4. Ferie w Mieście 2014. Zajęcia otwarte w pracowni filmowej ( nauka obsługi prof. 

kamery video, komputerowy - nieliniowy montaż materiału filmowego.) 
Podsumowaniem zajęć był krótki film video pt. „Widokówka z Pałacyku pod 
Lwami”, który w formie płyty DVD uczestnicy zajęć mogli zabrać ze sobą do 
domu. 

5. Zajęcia dla półkolonii zimowych – program identyczny jak wyżej - obie pracownie. 
6. Realizacja spotu video promującego Festiwal Misjsc i Podróży Włóczykij 2014” - 

pracownia filmowa. 
7. Przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej 

oraz Powiatowego Przeglądu Solistów i Zespołów Estradowych – pracownia 
wokalna. 

8. Udział w obu w/w przeglądach uczestników pracowni wokalnej. 
9. Występy uczestników pracowni wokalnej na Festynie Plenerowym Majówka 2014. 
10. Rejestracja i produkcja filmu pt. „Czerwony Kapturek” - materiał zrealizowany na 

konkurs teatralny dla Szkoły Podstawowej nr1 w Gryfinie - pracownia filmowa. 
11.  Przygotowanie i udział w imprezie plenerowej „Dzień Dziecka 2014” - pracownia 

wokalna. 
12. Nagranie video i produkcja reportażu filmowego pt. „Pamięć i cześć” - z jubileuszu 

rocznicy śmierci ks. Prałata Jana Palicy – pierwszego duszpasterza  ziemi 
gryfińskiej - pracownia filmowa. 

13. Wakacje w Mieście 2014 – nauka piosenki – próba śpiewania na głosy – nagranie 
efektów pracy na płytę Audio CD -  pracownia wokalna. 

14. Wakacje w Mieście 2014 – nauka obsługi kamery video , oraz obsługa komputera 
w zakresie nieliniowego montażu video - pracownia filmowa. 

15. Wakacyjne zajęcia dla półkolonii – program identyczny jak wyżej – obie 
pracownie. 

16. Montaż muzyczny dla Teatru Uhuru – pracownia wokalna /audio. 
17. Festyn Miejski „Spotkajmy się na nabrzeżu” - występy wokalne uczestników - 

pracownia wokalna. 
18. Nagranie video i produkcja reportażu filmowego z uroczystości 75 Rocznicy 

Agresji ZSRR na Polskę oraz odsłonięcia pomnika Matki Polki- Sybiraczki - 
pracownia filmowa. 

19. Montaż muzyczny audio do przedstawienia scenicznego dla  Domu Pomocy 
Społecznej w Dębcach - pracownia wokalna /audio. 
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20. Nagranie video i produkcja reportażu filmowego z uroczystości 10 rocznicy 
działalności grupy wokalnej DESIRE - pracownia filmowa. 

21. Mikołajki 2014 – festyn miejski – przygotowanie scenariusza imprezy  oraz 
występy wokalne uczestników koła - pracownia wokalna. 

 
Pracownia audio/video w ramach wspierania edukacji kulturalnej powiatu gryfińskiego 
współpracuje     z wieloma instytucjami oraz osobami prywatnymi.  
Działania te dotyczą, np.: 
 

− konsultacji i pomocy merytorycznej (świetlice wiejskie, przedszkola, szkoły) 
− obsługi imprez artystycznych 
− pomocy w postaci „jurorskiej” na przeglądach i konkursach szkolnych oraz 

gminnych 
− przygotowywania i realizacji montaży słownych, muzycznych 
− rejestracji i produkcji filmów video 
− nagrań studyjnych audio CD 

 
 

Sporządził: Piotr Ostrowski 

 
 
 
 
Pracownia turystyczna 
W 2014 roku odbyły się następujące imprezy turystyczno-krajoznawcze: 

– Wycieczka krajoznawcza do Szczecina 
– Rajd pieszy „Powitanie wiosny” Szczecin Klucz 
– Eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-

Krajoznawczego – III miejsce zajął zespół z GDK w składzie: Kamila Matusik, 
Antonina Bartosiewicz i Paweł Gadomski 

– Wycieczka krajoznawcza do Chojny 
– IX Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury – I 

miejsce zajął zespół z Gryfińskiego Domu Kultury w składzie: Antonina 
Bartosieiwcz i Paweł Gadomski 

– Wycieczka do Szczecina do Muzeum Narodowego + Geocaching 
– XXXIX Rajd Parasolowy: Krzywy Las – Moryń 
– X Jesienna Impreza na Orientację 
– Mikołajkowe Marsze na Orientację. 

W imprezach wzięło udział ok. 400 osób. 
 
W imprezach tych wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół w Gryfinie, Chojnie, Szczecinie, 
Chwarstnicy, Widuchowej oraz rodziny z dziećmi i turyści indywidualni. 
 
Pracownia turystyczna w 2014 roku organizowała również zajęcia dla grup 
przedszkolnych ze wszystkich przedszkoli w Gryfinie. Były to zajęcia dotyczące historii, 
legend,  zabytków Gryfina, przyrody, a także wycieczki po Gryfinie. Odbyło się 16 zajęć 
turystycznych dla ok. 250 dzieci. 
 
W marcu 2014 roku odbyły się również dwie wycieczki po Gryfinie dla uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Żabnicy. 
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Od 2011 roku pracownia turystyczna współpracuje z Gryfińskim Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku.  Grupa turystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczy ponad 40 osób. 

Sporządziła: Kamilla Gadomska 
 
 
 

Kapela Ludowa Borzymianka 
 
Występy zespołu: 
1. 18.01.2014 r. Wełtyń – Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju 

Wełtynia -występ, biesiada; 
2. 24.01.2014 r. Borzym – Dzień Babci, dzień Dziadka - występ, biesiada; 
3. 08.03.2014 r. Dołgie – Międzynarodowy Dzień Kobiet - występ, biesiada; 
4. 14.03.2014 r. Borzym – Międzynarodowy Dzień Kobiet - występ, biesiada; 
5. 24.05.2014 r. Kaszuby – Maks 109 – Gospodarstwo Agroturystyczne - występ, 

biesiada; 
6. 24.05.2014 r. Kaszuby - Mojuszewska Huta 9 – Gospodarstwo Agroturystyczne - 

występ, biesiada; 
7. 31.05.2014 r. Borzym – Międzynarodowy Dzień Dziecka – występ; 
8. 31.05.2014 r. Borzym – VII Miedwiański Zlot Pojazdów Zabytkowych - występ, 

biesiada; 
9. 14.06.2014 r.   Żabnica – Święto Ryby Słotkowodnej - występ; 
10. 15.06.2014 r. - Lipiańskie Spotkania z Żywą Kulturą Ludową Pomorza 

Zachodniego. Folklor Przywieziony z Kaszub. Lipiany 2014. Wyróżnienie. 
11. 15.06.2014 r. - Lipiańskie Spotkania z Żywą Kulturą Ludową Pomorza 

Zachodniego. Folklor Przywieziony z Kaszub. Lipiany 2014. Klaudia Lewandowska – 
nagroda w kategorii mistrz – uczeń; 

12. 21.06.2014 r. Nowogard -  II Nowogardzkie Spotkania. Przegląd zespołów - 
występ; 

13. 22.06.2014 r. Pacholęta – Odpust - występ, biesiada; 
14. 28.06.2014 r. Bielinek – IX Spotkania Śpiewających Zespołów - występ, biesiada; 
15. „Przyjaciel Kalimery” – nagroda dla Zygmunta Rosińskiego z Kapeli Ludowej 

Borzymianka; 
16. 05.07.2014 r. Czepino – festyn – występ; 
17. 12.07.2014 r. Daleszewo – X – latka - występ; 
18. 17.07.2014 r. Troki k/Wilna – Litwa – Gospodarstwo Agroturystyczne – Krystyna 

Andrzej Sidorowicz - występ, biesiada; 
19. 18.07.2014 r. Troki k/Wilna – Litwa – Gospodarstwo Agroturystyczne – Krystyna 

Andrzej Sidorowicz - występ, biesiada; 
20. 26.07.2014 r. Szczecin – Jarmark Jakubowy - występ; 
21. 26.07.2014 r. -  Dołgie – festyn - występ, biesiada;  
22. 02.08.2014 r. Daleszewo – Międzynarodowy Rzut Sztachetą – występ; 
23. 09.08.2014 r. - Gryfino OSiR – Wspólnota Polska – festyn; 
24. 15.08.2014 r. – Gryfino – Uroczystości nadania nazwy Ulicy Żołnierzy Wyklętych -  

występ; 
25. 23.08.2014 r. – Bartkowo – festyn Twórczości Ludowej - występ, biesiada; 
26. 30.08.2014 r. – Stare Brynki – dożynki Gminy Gryfino - występ; 
27. 30.08.2014 r. – Swobnica– dożynki Gminy Banie - występ; 
28. 06.09.2014 r. – Lubicz – dożynki Gminy Widuchowa - występ; 
29. 12.09.2014 r. – Kapeliada Morska – Świnoujście Przytor; 
30. 13.09.2014 r. -  Gryfino – stadion  - festyn – Warsztaty Terapii Zajęciowej; 
31. 13.09.2014 r. – Czepino – festyn - występ, biesiada; 
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32. 18.09.2014 r. – Ząb k/Zakopane – OW Potoczki – Józef Bobak - występ, biesiada; 
33. 19.09.2014 r. – Ząb k/Zakopane – Gospodarstwo Ekologiczne – Bolesław Bobak - 

występ; 
34. 19.09.2014 r. – Ząb k/Zakopane – OW Potoczki – Józef Bobak - występ, biesiada; 
35. 20.09.2014 r. – Ząb k/Zakopane – Spółdzielnia Gazdowie – występ; 
36. 20.09.2014 r. – Ząb k/Zakopane – OW Potoczki – Józef Bobak - występ, biesiada; 
37. 21.09.2014 r. – biesiada z Kapelą Ludową Borzymianka – podczas wyjazdu 

studyjnego do Zakopanego organizowanego przez Zespół Doradców z Gryfina; 
38. 18.10.2014 r. – Czepino – Dzień Seniora - występ, biesiada; 
39. 25.10.2014 r. – Glinna – Spotkania Zespołów w Pałacu - występ, biesiada; 
40. 26.10.2014 r. – Glinna – Spotkania Zespołów w Pałacu - występ, biesiada; 
41. 08.11.2014 r. - Pacholęta – Święto Niepodległości - występ, biesiada; 
42. 08.11.2014 r. – Kozielice V –lecie zespołu – występ, biesiada; 
43. 26.11.2014 r. – Dania - biesiada z Kapelą Ludową Borzymianka – podczas wyjazdu 

studyjnego  organizowanego przez  Sylwię Dunowską i Zespół Doradców z Gryfina; 
44. 26.11.2014 r. –  Dania -  gospodarstwo rolne:   KIJ VEJLE APS, Karl Erik Jorgensen; 

Overgardsvej 20 Bredal - biesiada z Kapelą Ludową Borzymianka 
45. 27.11.2014r. -  Dania – gospodarstwo rolne :  Dragsgaard Holding APS, Niels 

Hjorth Dragsgaard; Dragsgaardsvej 6;   9574 Baelum; - biesiada z Kapelą Ludową 
Borzymianka 

46. 27.11.2014r. -  Dania – gospodarstwo rolne. Udby – lunch zwiedzanie 
gospodarstwa rolnego zajmującego się produkcją bydła mlecznego - biesiada z 
Kapelą Ludową Borzymianka. 

47. 28.11.2014r. – Dania – występ; biesiada z Kapelą Ludową Borzymianka – podczas 
wyjazdu studyjnego  organizowanego przez  Sylwię Dunowską i Zespół Doradców z 
Gryfina; 

48. 13.12.2014 r. Stare Brynki – spotkanie z wolontariuszami ze Szwecji - Wieczerza 
Wigilijna - występ; 

49. 19.12.2014 r. - Borzym  – Wieczerza Wigilijna 
 
 

Sporządził: Zygmunt Rosiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Śpiewaczy Gardnianki 
 
Występy zespołu: 
1. 04.01.2014 r. – Sobieradz – WOŚP - kolędowanie – występ; biesiada; 
2. 11.01.2014 r. – Glinna – festyn w pałacu Baranowskiego. Występ; biesiada; 
3. 01.03.2014 r. – Gardno – prezentacja nowego sprzętu muzycznego. Występ; biesiada; 
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4. 30.04.2014 r. – Gardno – festyn. Spotkanie z Radą Sołecką.  Występ; biesiada; 
5. 07.06.2014 r. – Gardno - festyn z okazji Dnia Dziecka; występ; biesiada; 
6. 28.06.2014 r. – Bielinek – Spotkanie Śpiewających Przyjaciół.  Występ; biesiada; 
7. 22.07.2014 r. – Daleszewo -  X – lecie działalności KGW Europejki; Świetlicy Zagroda; 
8. 19.07.2014 r. – Sobieradz - Gotowanie na polanie; festyn; biesiada; 
9. 23.07.2014 r. – Sobieradz – spotkanie emerytów; festyn; biesiada; 
10. 02.08.2014 r. – Daleszewo – V Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą. Występ; 
11. 09.08.2014 r. – Lubiechów Górny – festyn. Występ; biesiada; 
12. 23.08.2014 r. – Bartkowo - festiwal ludowy; występ; biesiada; 
13. 30.08.2014 r. – Stare Brynki - dożynki gminy Gryfino; występ; 
14. 06.09.2014 r. – Gardno - Święto Ziemniaka; występ; biesiada. 
15. 13.09.2014 r. – Bielinek – „Emeryt z pasją”. występ; biesiada; 
16. 27.09.2014 r. – Sobieradz – „Wieczór Dziadowski”. występ; biesiada; 
17. 10.10.2014 r. – Police – Dzień Seniora. Chór Marzenie. występ; biesiada; 
18. 11.10.2014 r. – Glinna - występ; biesiada dla Seniorów emerytów, mieszkańców 

Nowego Czarnowa; 
19. 18.10.2014 r. – Sobieradz - występ; biesiada dla Seniorów Emerytów; 
20. 24.10.2014 r. – Krzypnica - występ; biesiada dla Seniorów Emerytów; 
21. 25.10.2014 r.  – Glinna – Spotkanie Zespołów w Pałacu Baranowskiego. Występ; 

biesiada; 
22. 26.10.2014 r.  – Glinna – Spotkanie Zespołów w Pałacu Baranowskiego. Występ; 

biesiada; 
23. 28.10.2014 r.  – Sobieradz  –  spotkanie podsumowujące Spotkanie Zespołów w 

Pałacu Baranowskiego. 
07.11.2014 r. – Gardno - występ; biesiada dla Seniorów Emerytów 
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Sprawozdanie z działalności 
w 2014 r. 

świetlice wiejskie 
 

 
 
 

 
Świetlica Wiejska w Bartkowie strona:  2 

Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu strona:  3 
Świetlica Wiejska w Chwarstnicy strona:  6 

Świetlica Wiejska w Czepinie strona:  7 
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie strona:  7 
Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich strona: 14 

Świetlica Wiejska w Drzeninie strona: 15 
Świetlica Wiejska w Krajniku strona: 18 

Świetlica Wiejska w Krzypnicy strona: 19 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim strona: 19 

Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie strona: 20 
Świetlica Wiejska w Sobiemyślu strona: 20 

Świetlica Wiejska w Sobierdzu strona: 21 
Świetlica Wiejska w Starych Brynkach strona: 22 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu strona: 24 
Świetlica Wiejska w Wirowie strona: 24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Świetlica Wiejska w Bartkowie 
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W świetlicy spotykają się  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 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 2014 roku, z myślą o dzieciach i młodzieży organizowane były zajęcia plastyczne, gry 
i zabawy, dyskoteki, imprezy okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwester 
itp.  
Zgodnie z oczekiwaniami dorosłych mieszkańców w świetlicy odbywały się zajęcia: 
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. 
Piąta już edycja Festiwalu Twórczości Ludowej odbyła się 23 sierpnia 2014 roku w 
Bartkowie. Podczas imprezy zaprezentowane zostały nasze zespoły ludowe: 
Borzymianka, Gardnianki i Wełtynianka. 
W czerwcu ogłoszony został  konkurs na „plakat festiwalu” skierowany do dzieci i 
młodzieży gminy Gryfino. 
W ramach festiwalu, podczas wakacji odbyło się szereg kilkudniowych warsztatów 
artystycznych ( frywolitka, scrapbooking, makrama, decoupage, witraż) w których 
uczestnictwo, dzięki pozyskanym środkom było bezpłatne. 
Udało się również pozyskać fundusze na stworzenie pracowni witrażu. Został zakupiony 
sprzęt niezbędny do wykonywania prac tą techniką. Zajęcie prowadzi instruktor 
zatrudniony w świetlicy wiejskiej.    
Przeprowadzone zostały również konkursy: na "potrawę festiwalu" i  "zostań EKOistą". 
Nagrody dla laureatów konkursów zakupione zostały z pozyskanych środków w ramach 
projektu.  
Do udziału w festiwalu zaprosiliśmy również koła gospodyń wiejskich oraz reprezentacje 
wszystkich sołectw w celu zaprezentowania swojej twórczości, możliwości jej sprzedaży, 
oraz uczestnictwa w konkursach.  
Gwiazdą festiwalu był zespół PUNTO LATINO. 
Tradycją stało się również, organizowanie podczas festiwalu – biesiady przy ognisku, 
gdzie każdy z uczestników może wspólnie z artystami bawić się przy muzyce ludowej. 
Młodzież, dzieci i dorośli mieszkańcy Bartkowa czynnie włączyli się w prace związane z 
przygotowaniem i organizacją wydarzeń festiwalowych. W okresie od 15 czerwca do 24 
sierpnia 2014 r. w ramach wolontariatu przepracowano ponad 150 godzin. Dzięki temu, 
w znaczący sposób zmniejszone zostały środki na pokrycie wkładu własnego w projekcie 
na organizację wydarzenia. 
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Amatorski Turniej Piłki Siatkowej to również cykliczna impreza rekreacyjno - sportowa 
organizowana w Bartkowie.  
Co roku do udziału w niej zapraszani są reprezentanci wszystkich sołectw. 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: Elżbieta Kasprzyk 
 
 

 
 
Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
STYCZEŃ 

• DYSKOTEKA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ 
DOROSŁYCH- karnawał.  

• KONKURENCJE , ZABAWY - konkurencje z 
nagrodami. 

• DZIEŃ BABCI I DZIADKA - część artystyczna – dzieci wystąpiły w przedstawieniu 
pt. ,, Ambaras w bajkowym lesie”. Babcie zostały obdarowane broszkami z filcu, a 
dziadkowie breloczkami do kluczy z korka. Po tej części nasi mili goście 
zaproszeni zostali na słodki poczęstunek przy kawie, a czas umilał im Zespół 
Ludowy Borzymianka, ok. 30 osób. . Podarunki zostały wykonane przez dzieci i 
młodzież na świetlicy. Materiały na zrobienie prezentów ze środków GDK-u, ciasta 
na poczęstunek upiekłam wspólnie           z dziećmi w świetlicy. 

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE – tematyka zimowa, prezenty na dzień babci i dziadka . 

LUTY 
• ZAJĘCIA PLASTYCZNE – dekoracje walentynkowe, 

warsztaty z pająków ludowych 
• ZABAWA WALENTYNKOWA – planowana - nie 

odbyła się z powodu malej ilości chętnych co  uniemożliwiło opłacenie kosztów 
orkiestry i  opłat ZAiKS.                                                                                                       

• TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO w kategoriach: 
szkoła podstawowa, gimnazjum/dorośli, dziewczęta - 32 osoby. 

• FERIE ZIMOWE – opis w dodanym załączniku na 
końcu sprawozdania. 
                                                                                                                                                                                 

MARZEC 
• WYJŚCIA Z DZIEĆMI W PLENER- zabawy w podchody. 
• DZIEŃ KOBIET - część artystyczna – młodzież 

wystąpiła w przedstawieniu    pt. ,, Jak upolować kobietę”  i przenieśliśmy się w 
czasy prehistoryczne. Najmłodsi artyści recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. 
Uczestniczyło ok. 30 osób. Podczas poczęstunku czas naszym paniom umilał 
zespół ,,Desire”   w składzie Alicja Buczek i Pani Jolanta Romanowska oraz 
dziewczęta              z naszej miejscowości Patrycja Smoleń oraz Klaudia Dudak.  
Panie obdarowano kwiatem z piór które wykonały dzieci i młodzież płci męskiej. 
Słodki poczęstunek w formie ciast i ciasteczek upiekłam wspólnie z dziećmi na 
świetlicy.   

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE – wiosenne ozdoby i 
dekoracje, malowanie chodników kolorową kredą. 



 
S

tr
o

n
a
4

5
 

• WYCIECZKA DO LASU – w poszukiwani wiosny 
nasze znaleziska upamiętniliśmy w formie zdjęć. 

• POWITANIE WIOSNY – tydzień wcześniej trwały 
prace przygotowawcze. Wspólnie z dziećmi stworzyliśmy 3 marzanny oraz 
kolorowe lampiony.      Dzień wiosny rozpoczęliśmy malowaniem twarzy , dzieci 
bawiły się w projektantów mody i wymyślały sobie przebrania. Następnie 
wspólnie z rodzicami  i Marzannami odbył się wzdłuż i wszerz naszej miejscowości 
marsz podczas, którego wypędzaliśmy zimę okrzykami i piosenkami na powitanie 
wiosny. Zimę pożegnaliśmy zapalając lampiony na jeziorze i paląc marzanny. 
Uczciliśmy to ogniskiem z pieczonym ziemniakiem i  kiełbaską. W międzyczasie 
odbyła się zgaduj zgadula na temat wiosny. Na koniec na pobliskiej łące dzieci 
musiały odszukać ukryte krokusy – lizaki z literkami i ułożyć z nich hasło: ,, WITAJ 
WIOSNO”. 
 

KWIECIEŃ 
• DZIEŃ BEZ KOMPUTERA  - w tym miesiącu raz w 

tygodniu odpoczywamy        od komputera. 
• SPRZĄTANIE ŚWIATA -  rozpoczęliśmy zabawą w 

podchody, później  były zawody ,,kto nazbiera najwięcej śmieci”, a na 
zakończenie odbyło się ognisko i  piekliśmy kiełbaski. 

•  ZAJĘCIA PLASTYCZNE –  dekoracje wielkanocne na 
sprzedaż:  jajka decupage i ze wstążki, gałązki jajkowe, baranki z rzeżuchy, 
tulipany ze skorup z jajek, zające z wikliny oraz ze zboża. Z pieniążków ze 
sprzedaży zakupiłam na świetlicę : Piłkę do siatkówki, piłkę nożną, piłeczki do 
ping ponga, lotki do darta,3 dziurkacze ozdobne, paletki do babingtona dla 
starszych i małych dzieci, materiały plastyczne. 

• GRY I ZABAWY NASZYCH RODZICÓW – w wolnym 
czasie bawiliśmy się w zabawy z moich dziecięcych lat:  graliśmy w klasę , gumę, 
kapsle, państwa miasta, chowanego, berka, zbijanego, bierki, kółko krzyżyk, 
farby, skakanka parzy, myszka miki gra w guziki, krówka.. Większość tych zabaw 
dzieciom się spodobała i bawimy się w nie prawie codziennie. 

MAJ 
• KARAOKE- 2 razy w tygodniu dla mniejszych i dla 

starszych dzieci. 
• ZAJĘCIA PLASTYCZNE   
• KONKURS KARAOKE  - dla dzieci w wieku szkolnym 

i dorosłych. 
• SPORT TO ZDROWIE- 3 razy w tyg. chodzimy na 

plac zabaw grać w piłkę siatkową najpierw z mniejszymi  dziećmi którzy się 
dopiero uczą odbijać i serować, następnie z młodzieżą. 

• DZIEŃ MAMY I TATY – dzieci i młodzież wystąpiły w 
przedstawieniu pt.             ,, Wybredna stokrotka”, młodsze dzieci składały 
życzenia a starsze wykonały układ taneczny. Rodzice otrzymali ozdobione przez 
dzieci drewniane sztućce. 
Poczęstunek pomogły przygotować dzieci piekąc ciasto na świetlicy jak i rodzice 
występujących dzieci przynosząc swe wypieki. Po występach czas umiliły nam 
Patrycja Smoleń wraz z Klaudią Dudak śpiewając piosenki z lat 80. 

 
CZERWIEC 

• DZIEŃ DZIECKA  - odbyły się konkurencje sprawnościowe z nagrodami dla dzieci z 
różnych grup wiekowych,  karaoke, pokaz OSP z Chwarstnicy, malowanie twarzy 
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w wykonaniu Kariny Tyły, plastyczki z Gryfińskiego Domu Kultury. Dzięki 
uprzejmości Pani Magdaleny Skrzypy najmłodsi milusińscy mieli możliwość 
przejechania się na kucyku. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek w formie lodów 
ufundowanych przez Józefa Gutkowskiego a na zakończenie odbyło się wspólne 
pieczenie kiełbasek. Dodatkową atrakcją były piękne auta i motocykle z VII 
Miedwiańskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych podczas, którego wystąpiła Kapela 
Ludowa Borzymianka. Odwiedziło nas 70 załóg. Przedstawiciel każdej załogi brał 
udział w konkurencji łowienia diamentów. Wszyscy uczestnicy zlotu zostali 
poczęstowani wypiekami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich  jak i 
Świetlicę Wiejską w Borzymiu. 

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
• DYSKOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
• ZABAWY W PLENERZE 
• AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W KRZYPNICY-  

drużyna z naszej miejscowości bierze udział w zawodach. 

LIPIEC 
• ZABAWY W PLENERZE –strzelanie z pistoletów na 

wodę, gra w palanta, piłka nożna i siatkowa, itp. 
• ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
• MARATON FILMOWY – bajki dla dzieci, pieczemy 

pizzę, oglądamy komedie.   
• TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – w kategoriach: 

szkoła podstawowa, gimnazjum/ dorośli, dziewczęta. 
 

SIERPIEŃ 
• PLECENIE WIEŃCA DOŻYNKOWEGO – zajęliśmy III 

miejsce. Przy pracy pomagała Pani Sołtys - Danuta Aftyka i Pani Leokadia 
Skrzypa, dzieci pomagały w dekoracjach np. kwiaty. 

• ZOSTAŃ EKOISTĄ – udział w konkursie i zajęcie III 
miejsca. 

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

• ZAJĘCIA PLASTYCZNE- bukiety z kłosów zboża, 
kwiat ze słomy, fasoli, ziaren kukurydzy, dekoracje ze słomy i  liści kukurydzy. 

 
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. 

• ZAJECIA PLASTYCZNE – jeże, malowanie liści, 
papierowe liście szachownice. 

• RAJD ROWEROWY – trasa prowadziła od Borzymia 
do Rożnowa tam przerwa na lody, następnie do Małego Borzymka gdzie 
rozpaliliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski, po posiłku powrót na Borzym. 

• ZABAWY W PLENERZE jak i w świetlicy. 
  

PAŹDZIERNIK. 
• ROZGRYWKI W DARTA I PIŁKARZYKI 
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• PRACE PLASTYCZNE – duszki, duchy, sowy, dynie 
maski na hallowen 

• ZIEMNIACZANE WARIACJE – w środę i piątek robimy 
coś z ziemniaka, np. frytki, chipsy, sałatkę placki ziemniaczane.  

• ZABAWY NA SZYBKOŚĆ I REFLEKS  
 
LISTOPAD   

• DZIEN ŁASUCHA – 2 razy w tygodniu mamy dzień 
słodkości, w którym  sami przygotowujemy sobie coś do jedzenia: pieczemy 
ciasteczka, albo gofry, robimy gorącą czekoladę, kisiele i kolorowe budynie. 

• ANDRZEJKOWE WRÓŻBY – to był dzień wróżb i 
czarów oraz tajemniczych zaklęć.  Tego dnia po godz. 14 zaczynała działać 
czarodziejska moc i każdy kto chciał, mógł  poznać swoją przyszłość. Następnie 
po zakończeniu wróżb, przybyli goście wesoło bawili się  podczas zabawy 
andrzejkowej, 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 18 osób.  

• ZABAWY NA ŚWIETLICY – sport to zdrowie 
• PRACE PLASTYCZNE 

 
GRUDZIEŃ 

• ZABAWA MIKOŁAJKOWA – zabawy oraz konkurencje 
sprawnościowe. Słodki poczęstunek dla małych pociech  

• PRACE PLASTYCZNE -  dekoracje zimowe, 
mikołajkowe. 

• KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY - W świetlicy 
można było nabyć ozdoby świąteczne. Powstawały one w przeróżnych grupach 
wiekowych, począwszy od 5 latków, a zakończywszy na trzydziestolatkach. 
Wspólnymi siłami stworzyliśmy: wstążkowe anioły, bombki brokatowe jak i 
decupage, choinki płaskie na nóżce oraz okrągłe 3D 

• KOLĘDOWANIE – po świętach 27 grudnia dzieci i 
młodzież odwiedzała domy naszych mieszkańców z kolędą była to inscenizacja 
połączona ze śpiewaniem kolęd  

W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne z dziećmi ( nie mamy wyznaczonych godzin, 
czas trwania zajęć zależy od rodzaju wykonywanych prac. Tematyka uzależniona jest od 
pory roku, nadchodzących uroczystości).  

• Próby zespołu Desire – 2 razy w m-cu -2 godz. 
• Próby Kapeli Ludowej Borzymianka – 1raz w tyg. – 

3 godz. 
• Młodzieżowa grupa taneczna korzysta ze świetlicy 

w celu ćwiczenia układów tanecznych, zajęcia odbywają się 1 raz w m-cu. 
• Świetlica udostępniana jest na zebrania wiejskie, 

Rady Sołeckiej, KGW w Borzymiu oraz miejsce noclegu dla Pielgrzymki 
Myśliborskiej.  

• Świetlica jest również wynajmowana na różne 
uroczystości rodzinne np. wesela, chrzciny, komunie, rocznice itp. 

• Wychodzimy również z dziećmi w plener w celu 
gromadzenia materiałów do wykonywanych prac na świetlicy. 
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• Świetlica przy organizowaniu różnego typu imprez 
współpracuje z Gryfińskim Domem Kultury z Panią Sołtys oraz Kapelą Ludową 
Borzymianką. 

• Z pozyskanych funduszy ze sprzedaży ozdób 
świątecznych w 2014r. na świetlice zakupiłam: piłkę do siatkówki, piłkę nożną, 
piłeczki do ping ponga, lotki do darta,3 dziurkacze ozdobne, paletki do 
badmintona dla starszych i małych dzieci, materiały plastyczne, kiełbasę na 
ogniska, ketchupy, napoje, poczęstunek dla dzieci biorących udział w 
przedstawieniach, na mikołajki, nagrody na dzień dziecka, frytkownice. 

Sporządziła: Justyna Mendyk 
 
 

Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 
 
Styczeń 2014 
Zabawa karnawałowa, oraz organizacja Dnia Babci i Dziadka. 
Gry i zabawy. Zajęcia kulinarne. Organizacja karaoke. Pomoc w nauce. 
 
Luty 2014 
Zabawa Walentynowa. Obchodzenie tłustego czwartku –  konsumpcja pączków. Gry i 
zabawy. Pomoc w nauce. Zajęcia podczas ferii. 
 
Marzec 2014  
Organizowanie dnia kobiet. Prace plastyczne. Gry, zabawy oraz pomoc w nauce. 
 
Kwiecień 2014 
Przygotowywanie się do Świąt Wielkanocnych. Warsztaty plastyczne dla dzieci i 
rodziców w związku ze świętami. Sprzątanie ziemi - Międzynarodowy dzień ziemi, 
zbiórka śmieci w okolicach.  
 
Maj 2014 
Prace plastyczne i edukacyjne. Przygotowanie prezentów dla mam metodą decoupage. 
Zajęcie w terenie: gra w siatkę, podchody. Gry, zabawy i pomoc w nauce. 
 
Czerwiec 2014 
Seans filmów nocą dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka. Przygotowanie Laurek z 
okazji dnia ojca. Gry i zabawy.  
 
Lipiec 2014 
Gry i zabawy w terenie. Organizowanie ogniska, śpiewanie.  Wykonywanie prac 
plastycznych. 
 
Sierpień 2014 
Zajęcia wokalne - karaoke. Dyskoteka - zakończenie wakacji. Gry i zabawy. Urlop 
 
Wrzesień 2014 
Zajęcia kulinarne. Zajęcia plastyczne. Sprzątanie ziemi. Gry i zabawy. Pomoc w nauce. 
 
 
Listopad 2014 
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Zajęcia kulinarne. Zajęcia plastyczne. Gry i zabawy. Zabawa  andrzejkowa. Pomoc w 
nauce. 
 
Grudzień 2014 
Gry i zabawy. Zajęcia kulinarne. Zabawa mikołajkowa, POGOTOWIE TEATRALNE. Pomoc 
w wigilii z ochotniczą strażą pożarną. Przygotowanie ozdób świątecznych. Pomoc w 
nauce. 
 

Sporządziła: Dorota Bącela 
 
 
 
 
 

Świetlica Wiejska w Czepinie 
  
Świetlica wiejska w Czepinie otwarta od wtorku do soboty w godzinach 14.00-20.00.  
W ubiegłym roku dzieci uczestniczące w zajęciach na świetlicy mogły liczyć na pomoc w 
nauce oraz odrabianiu prac domowych. Brały udział w cyklu zajęć kulinarnych, 
plastycznych a także w licznych formach wypoczynku na świeżym powietrzu.  
  
Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy w roku 2014: 
1. zabawa karnawałowa dla najmłodszych 
2. zabawa walentynkowa dla dorosłych mieszkańców sołectwa 
3. organizacja pierwszego dnia wiosny 
4. współorganizacja z Radą Kościelną,Sołtysem i Radą Sołecką oraz 
   Kołem Gospodyń Wiejskich odpustu parafialnego- zapewnienie oprawy artystycznej 
5. organizacja dnia dziecka- wyjazd do Dziewoklicza 
6. współorganizacja Festynu Rodzinnego- zapewnienie oprawy artystycznej oraz 
przeprowadzenie zabaw i konkursów 
7. współorganizacja pierwszej edycji Biesiady Kapuścianej 
8. uczestnictwo w Gminnym Turnieju Wsi 
9. uczestnictwo w gminnych dożynkach prezentacja wieńca dożynkowego 
10. współorganizacja Dnia Seniora- zapewnienie oprawy artystycznej 
11. współorganizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców- zapewnienie oprawy 
artystycznej.  
12. udział w festynie Gotowanie na Polanie w Sobieradzu  
 

Sporządziła: Emilia Leszczyńska 
 

 
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie 
 
Przebierańcy w Sobiemyślu – Gościnnie Zagroda z Daleszewa / 4 stycznia 2014 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania pod przewodnictwem Małgorzaty Wisińskiej 
wraz z sołtysem Sobiemyśla Teresą Sieją i przy współpracy z rodzicami zorganizowali dla 
dzieci i młodzieży wspólną zabawę połączoną z balem przebierańców. Impreza odbyła 
się w miejscowej świetlicy wiejskiej. Muzyczną oprawę zapewnił Kamil Kokot, gryfiński 
społecznik i muzyk. Wspólne gry, konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek, muzyka i 
taniec, towarzyszyły uczestnikom niemal przez cały czas trwania imprezy, podczas 
której doskonale bawiły się nie tylko miejscowe dzieciaki i młodzież, ale również 
animatorzy reprezentujący filię Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlicę Wiejską Zagroda w 
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Daleszewie. A wszystko to w ramach współpracy jaką od pewnego czasu rozwijają 
animatorzy po jednej jak i drugiej stronie. Odbywające się w trakcie zabawy konkursy, 
m.in. z krzesełkami, kulinarny czy chociażby na wystrzałowy strój przyciągały uwagę 
wszystkich bawiących się. Najwięcej emocji wzbudził ten ostatni. Autorów 
najciekawszych kreacji nagrodzono. Miejsca kolejno zajęli: Filip Pulka, Borys Żurawski 
oraz Paulina Hacia. Lokalna Grupa Działania w swoich założeniach ma integrować 
społeczność poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, w tym również rozwijanie 
współpracy ponadlokalnej. Panie z zarządu: Agnieszka Sikora, Aleksandra Podlaska, 
Klaudia Szaruga co do tego nie mają najmniejszej wątpliwości. Ferie zimowe. Podczas 
spotkania prowadzone były m.in. rozmowy w obecności animatorów z Sobiemyśla oraz 
wspomnianej Zagrody. Podczas ferii zimowych zaplanowano rewizyty. Jedna  miała 
miejsce w Zagrodzie przy okazji zabawy integracyjnej Budujemy Mosty, której 
koordynatorem i pomysłodawcą był gospodarz Zagrody  a druga podczas wspólnych 
warsztatów plastycznych na terenie Sobiemyśla. Poprowadziła  je Karina Tyła, 
plastyczka Gryfińskiego Domu Kultury, na co dzień prowadząca zajęcia w pracowni 
Tęcza w daleszewskiej Zagrodzie. 
 
Wieczór z poezją Papuszy – 14 stycznia 2014 
"W lesie wyrosłam jak złoty krzak" - tak o sobie w jednym ze swoich wierszy mówiła 
Bronisława Wajs, czyli słynna poetka cygańska - Papusza. Jej wiersze w przekładzie 
Jerzego Ficowskiego oraz wiele innych utworów o Cyganach znanych poetów znalazły się 
programie kolejnej odsłony wieczoru poetyckiego przygotowanego przez Teatr Eliksir. 
Wieczór cygański odbył się we wtorek 14 stycznia 2014 w sali Klubu Nauczyciela. 
Program poetycki powstał przy współpracy Teatru Eliksir, Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Gryfińskiego Domu Kultury, Tadka Wasilewskiego, gospodarza 
Zagrody  
w Daleszewie, oraz Klubu Nauczyciela. Teatr Eliksir zapowiada kolejne spotkanie z 
poezją.  

 

Babcie i dziadkowie świętowali w Daleszewie – 22 stycznia 2014 
Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka 22 stycznia 2014 w filii Gryfińskiego Domu Kultury - 
daleszewskiej Zagrodzie - odbyło się spotkanie. Gospodarzem było lokalne 
Stowarzyszenie Seniorów Radość. W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Radziszewie oraz wokalna grupa dziecięca Smyki z Zagrody. Świetlica 
wsparła całość od strony plastycznej i audiowizualnej. Kolejne wydarzenie związane ze 
świętem seniorów odbyło się 28 stycznia br. Tym razem gospodarzem było Przedszkole 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającego przy Zagrodzie w Daleszewie. Wszystkim 
babciom i dziadkom życzenia dalszej pomyślności, wytrwałości, ale przede wszystkim 
zdrowia na kolejne dni i lata przekazali miejscowi animatorzy.  
Dzień Babci i Dziadka w Dołgich – 25 stycznia 2014 
Z myślą o miejscowych seniorach w Świetlicy Wiejskiej Pod Dębami w Dołgie, przy 
współpracy z Zagrodą w Daleszewie,  
w sobotę 25 stycznia 2014 zorganizowane zostało okazjonalne spotkanie. Całością od 
strony organizacyjnej zajęła się Katarzyna Nowicka, gospodarz lokalnego ośrodka 
kultury. Spotkaniu towarzyszyła części artystyczna przygotowana przez dzieci. Były 
wiersze, tańce, śpiew, oraz życzenia dalszej pomyślności. Przed wręczeniem upominków 
odśpiewano wspólnie tradycyjne sto lat. Niespodzianką wieczoru był występ wokalno-
instrumentalny Tadka Wasilewskiego, na co dzień gospodarza świetlicy Zagroda w 
Daleszewie który przy okazji zadbał o oprawę audio-wizualną spotkania.  Różnorodna 
muzyka zachęcała nie tylko do refleksji, czy biesiadnego śpiewania, ale przede 
wszystkim do wspólnej zabawy. Było rodzinnie i sympatycznie.  
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FERIE ZIMOWE W ZAGRODZIE 2014 
Budujemy Mosty w Zagrodzie – 18 lutego 2014  
Jedną z propozycji na tegoroczne zimowe ferie w daleszewskiej Zagrodzie była impreza 
integracyjna Budujemy Mosty, która odbyła się we wtorek 18 lutego 2014. Spotkanie ma 
już charakter cykliczny, a jego inicjatorem i pomysłodawcą jest Tadek Wasilewski, 
gospodarz filii Gryfińskiego Domu Kultury w Daleszewie. Do wspólnej zabawy 
zaproszono mieszkańców, grupę terapeutyczną Domu Pomocy Społecznej w Nowym 
Czarnowie, animatorów i grupę dzieci z Sobiemyśla, maluchy  
z miejscowego Przedszkola TPD oraz uczestników i terapeutów Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie, którzy swój występ dedykowali wszystkim bawiącym się. 
Niespodzianką były wspólne zabawy, które z ramienia szczecińskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci gościnnie poprowadziła Katarzyna Bednarek. Gospodarze spotkania 
zadbali o słodki poczęstunek. Konferansjerką i poprowadzeniem zabawy zajął się 
gospodarz Zagrody w Daleszewie, serwujący muzykę w klimatach karnawałowo-
walentynkowych.  
 
 
Turniej tenisa stołowego – 19 lutego 2014 
W pierwszym tygodniu ferii zimowych, w środę 19 lutego 2014, odbył się turniej tenisa 
stołowego o puchar Młodzieżowego Ośrodka Sportu w Gryfinie. Pomysł turnieju zrodził 
się podczas ferii zimowych w 2005 roku i do dnia dzisiejszego jest kontynuowany. 
Rozgrywki organizowane są przez Świetlicę Wiejską Zagroda w Daleszewie, przy 
współpracy ze Szkołą Podstawową w Radziszewie. Turniej rozegrany został tradycyjnie w 
sali gimnastycznej radziszewskiej szkoły. 
W rozgrywkach uczestniczyli zawodnicy reprezentujący miejscowości Daleszewo, 
Radziszewo i Łubnica. Sędziami zawodów była Magda Jacyk i Andrzej Hatłas, nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Poszczególni finaliści turnieju otrzymali puchary, 
upominki, oraz pamiątkowe dyplomy. Fundatorami nagród były gryfińskie instytucje: 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Biblioteka Publiczna, Bank SKOK Stefczyka, oraz 
Gryfiński Dom Kultury. 
 
IV Konkurs Plastyczny Przedzimie rozstrzygnięty – 21 lutego 2014 
Filia Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie była 
organizatorem kolejnego, IV Konkursu Plastycznego o wdzięcznej nazwie Przedzimie. W 
piątek 21 lutego 2014 nastąpiło otwarcie wystawy. Oceny prac dokonała komisja w 
składzie: Elżbieta Narzekalak i Wiesława Tyła - instruktorzy plastyki GDK. W protokole 
końcowym znalazły się pozytywne oceny za pomysł oraz fachowe przygotowanie 
ekspozycji prac. 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 oraz Halina Świątkowska - emerytowany 
nauczyciel, w obecności Kariny Tyła, instruktora plastyki miejscowej pracowni Tęcza.  
Konkurs sponsorowały gryfińskie instytucje; Nadleśnictwo Gryfino, Biblioteka Publiczna, 
Przedszkole im. Misia Uszatka, Bank SKOK Stefczyka, Gryfiński Dom Kultury, Biuro 
Informacji i Promocji Urzędu Miasta i Gminy, Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Seniorów Radość, Koło Gospodyń Europejki, sołtysi 
oraz Rady Sołeckie Daleszewa i Radziszewa. 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. Rozdanie nagród poprzedziła prezentacja 
klipu pt. cdn. Kompozycja autorstwa Tadka Wasilewskiego dedykowana była wszystkim 
artystom biorącym udział w Przedzimiu, oraz uczestnikom miejscowego wernisażu. 
Tegoroczni uczestnicy konkursu reprezentowali m.in. miejscowości: Gryfino, Daleszewo, 
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Radziszewo, Łubnica, Sobieradz oraz instytucje: Szkoła Podstawowa w Radziszewie, 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gryfinie, Świetlica w Sobieradzu. Pomysłodawcami 
konkursu są Karina Tyła, instruktor plastyki, na co dzień prowadząca zajęcia w 
daleszewskiej pracowni Tęcza oraz Tadek Wasilewski, gospodarz filii Gryfińskiego Domu 
Kultury, Zagrody w Daleszewie, który od początku koordynuje całość pod względem 
organizacyjnym.  
 
Bal przebierańców dla dzieci w Zagrodzie – 25 lutego 2014 
W filii Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie, 25 lutego 
2014 odbył się bal przebierańców dla dzieci z Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy. W 
ramach współpracy na spotkanie zaproszona została również grupa maluchów z 
gryfińskiego Przedszkola im. Misia Uszatka. Imprezę zorganizowali animatorzy z Zagrody 
wspólnie z lokalnym Ogniskiem Przedszkolnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zabawę z 
muzyką na żywo poprowadził  gospodarz Zagrody, który korzystając z okazji 
podziękował dyrekcji Przedszkola im Misia Uszatka za dotychczasową współpracę i 
wspieranie animacyjnych inicjatyw. Goście (w ich gronie była m.in. Jolanta Krzak - 
dyrektor wspomnianej placówki, jej zastępczyni Grażyna Maskiewicz oraz grono 
pedagogiczne, a także Alicja Kubiak reprezentująca gryfińską Straż Miejską) otrzymali 
dziecięce prace z wizerunkiem misia. Powstały one w pracowni Tęcza pod okiem 
instruktora Kariny Tyła, w ramach zajęć której hasłem przewodnim był Miś Uszatek w 
Zagrodzie. Z kolei na ręce organizatora spotkania przekazane zostały podziękowania w 
formie dyplomu i paczka pełna słodkich niespodzianek. Ogólnie spotkanie minęło w 
różnorodnych klimatach. Były wspólne zabawy prowadzone przez Anię Żamojdę oraz 
Marię Czechowską, konkurs z nagrodami na znajomość instrumentów połączony z 
występem na żywo, dużo różnorodnej muzyki oraz towarzyszący całości słodki 
poczęstunek.  
 
Zajęcia biblioterapeutyczne w Zagrodzie – 26.02.2014 
Ciekawą odmianą biblioterapii dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych może okazać się 
bajkoterapia, czyli terapia przez opowieści, zwane również bajkami-pomagajkami. 
Spotkanie w ramach biblioterapii odbyło się po raz kolejny 26 lutego 2014 w filii 
Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie. Poprowadził je 
Mariusz Kiełtyka, szef działu dziecięcego Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Celem jaki 
przyświecał idei spotkania miało być budowanie pozytywnych relacji w kontaktach 
społecznych, oraz kształtowanie społecznie akceptowanych postaw. Metodami 
wykorzystanymi w zajęciach były m.in. autoprezentacja, zabawa, własna wypowiedź na 
określony temat, ekspresja ruchowa, rozmowa w kręgu, zajęcia manualne. Spotkanie 
odbyło się dzięki pomocy i współpracy animatorów daleszewskiej Zagrody z Biblioteką 
Publiczną w Gryfinie. 
 
Integracyjne Warsztaty w Sobiemyślu – 27.02.2014  
Filia Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlica Wiejska w Sobieradzu gościła pod koniec 
tegorocznych ferii zimowych uczestników warsztatów plastycznych. Gwoździem po 
ścianie, czyli prace plastyczne na regipsach oraz zajęcia z najmłodszymi i najstarszymi 
uczestnikami świetlicy w Sobiemyślu na kolorowo - tak w skrócie można opisać to 
lokalne wydarzenie. Całość od strony warsztatowej poprowadziła Karina Tyła, plastyk 
Gryfińskiego Domu Kultury, na co dzień prowadząca pracownię plastyczną Tęcza, przy 
Zagrodzie w Daleszewie. Warsztaty są efektem współpracy między świetlicą wiejską 
Zagroda a działaczkami z Sobiemyśla reprezentującymi Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania pod przewodnictwem Małgorzaty Wisińskiej i sołtysem tej miejscowości Teresą 
Sieją. W warsztatach uczestniczyła również Elżbieta Florek opiekującą się miejscową 
świetlicą wiejską, grupa rodziców, którym należą się osobne podziękowania oraz 
Barbara Mielnik Matuk odpowiedzialna za działalność Przedszkola Towarzystwa 
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Przyjaciół Dzieci. Warsztaty przypadły w tłusty czwartek zatem nie zabrakło wypieków w 
postaci pączków i faworków. Kulinarny poczęstunek przygotowały lokalne animatorki. 
 
Kuchnia włoska w Zagrodzie – zakończenie ferii zimowych 28.02.2014 
Ostatnim punktem programu ferii, który odbył się 28 lutego 2014, były warsztaty 
kulinarne, a tematem kuchnia włoska. Daniem przewodnim była popularna u nas pizza. 
Do udziału w warsztatach zostały zaproszone dzieci oraz młodzież.  
Od strony fachowej spotkanie wsparło lokalne Koło Gospodyń Europejki oraz miejscowe 
Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy współpracy z animatorami z Zagrody.. 
Kulinarne warsztaty dla dzieci i młodzieży mają już swoją tradycję. Nie jest to pierwsze 
spotkanie tego typu i jak zapewniają pomysłodawcy nie ostatnie. 
Warsztaty w Przedszkolu nr 4 w Gryfinie – współpracy c.d. 04.03.2014 
Podczas wspólnej zabawy dzieci z Przedszkola nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie, 
reprezentujące takie grupy jak Wiewiórki, Zajączki i Żabki pożegnały karnawał. Razem z 
wychowawczyniami Elwirą Sznajder, Agnieszką Ulas, Iloną Wronkowską /grupa 
Wiewiórek/, z Martą Tomczyk, Katarzyną Dejewską /grupa Żabek/ oraz z Ewą Tuszyńską 
i Weroniką Kroczyńską Frejek /grupa Zajączków/ wszyscy bawili się przy rytmicznych 
dźwiękach, poznając przy okazji brzmienie takich instrumentów jak harmonijka 
chromatyczna, diatoniczna oraz fletnia Pana. 
Prowadzący warsztaty Tadek Wasilewski dał wokalno-instrumentalny występ, 
zachęcając do spontanicznych zabaw tanecznych. Karnawałowo-ostatkowa zabawa była 
spontanicznym wydarzeniem w ramach warsztatów, których motywem przewodnim były 
muzyka, śpiew i taniec. Całość utrzymana była w klimatach andyjskich, bałkańskich oraz 
romskich.  
W grupie bawiących się były nie tylko maluchy oraz kadra pedagogiczna, ale również 
personel przedszkola.  
Wspólne wykonanie piosenki „Hej, górale” w aranżacji prowadzącego zabawę było 
momentem integrującym.  
Świadczyć może o tym zaangażowanie uczestników spotkania 
  
Dzień Kobiet w Zagrodzie – 8 marca 2014  
W Filii Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie spotkały się 
Panie, by uczcić swoje święto. Część oficjalną poprowadziła Danuta Leśniewska, szefowa 
Stowarzyszenia Seniorów Radość. Były kwiaty i wspólny toast.  
W części artystycznej wystąpiła dziecięca grupa wokalna Smyki, taneczny zespół Arkan 
Country oraz gospodarz świetlicy. Podczas spotkania odbywała się wystawa prac 
finalistów IV Konkursu Plastycznego Przedzimie oraz prac z miejscowej pracowni Tęcza, 
prowadzonej przez instruktora plastyki Karinę Tyła. Gospodarzami lokalnego Dnia Kobiet 
było Stowarzyszenia Seniorów Radość oraz Koło Gospodyń Europejki. Impreza 
zorganizowana została przy współpracy z gospodarzem daleszewskiej Zagrody. Wśród 
gości były m.in. mieszkanki Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy, przedstawiciele 
gryfińskiego Klubu Emeryta i Rencisty Senior, Sołtys Daleszewa Arkadiusz Kostrzewa, 
Sołtys Radziszewa Marek Gałęzowski, były sołtys Daleszewa i były radny Andrzej 
Kułdosz, przedstawiciele zarządu OSP Radziszewo Andrzej Wiśniewski i Janusz Słoboda, 
Radny Rady Miasta i Gminy Gryfino Zenon Trzepacz, dyrektor Zespołu Szkół w Gardnie 
Anna Kułdosz, przedstawiciele zarządu gryfińskiego Klubu Abstynenta Feniks, dyrektor 
Credit Agricole Bank w Gryfinie Joanna Kida Sołtysiak. Imprezę wsparli sołtysi wspólnie z 
radą sołecką Radziszewa i Daleszewa, radny Zenon Trzepacz, Stowarzyszenie Seniorów 
Radość, Koło Gospodyń Europejki, Władysława Lach, oraz Świetlica Wiejska Zagroda w 
Daleszewie. 
 
Europejki obchodziły jubileusz 10-lecia – 29.03.2014 
Filia Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie była 
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gospodarzem spotkania zorganizowanego  
z okazji 10 rocznicy działalności Koła Gospodyń Europejki - organizacji pożytku 
publicznego, działającej m.in. na rzecz mieszkańców Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy. 
Świetlica jest nieprzerwanie siedzibą dla tej organizacji od 2004 roku.  
Od tego czasu zaczyna rozwijać się działalność organizacji, która nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego czynnie angażuje się  
w bieżącą działalność na rzecz integracji mieszkańców. W części artystycznej wystąpiły 
solistki Karolina Zalewska i Samanta Kiełpińska. Niespodzianką muzyczną był występ 
zespołu Ad Hoc prezentujący różnorodny i wielopokoleniowy repertuar. Część oficjalna 
była wspaniałą okazją do przekazania szczególnych podziękowań tym, którzy swoim 
sercem i spontanicznym zaangażowaniem działają na rzecz miejscowej integracji.  
Podczas spotkania odbywała się wystawa prac dzieci z miejscowej pracowni plastycznej 
Tęcza. 
 
Jarmark Wielkanocny w Gryfinie 12-13 kwietnia 2014 
W sobotę i niedzielę 12 i 13 kwietnia 2014 na placu Barnima w Gryfinie odbył się 
Jarmark Wielkanocny. Były stoiska  
z tradycyjnymi potrawami, ozdobami świątecznymi oraz różnorodnymi palmami i 
pisankami. Całość cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i okolic. 
Wystawcy prezentowali różnorodne pod względem wystroju stoiska. Byli przedstawiciele 
Nadleśnictwa Gryfino, miejscowości: Gardno, Wełtyń, Sobieradz, Daleszewo, Siekierki, 
Chojna, Szczecin, Świnoujście oraz gryfińskiego Klubu Abstynenta Feniks, a także 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie. W sobotę odbył się konkurs na potrawę 
wielkanocną. Potrawa jaką był świąteczny żurek zyskał akceptację mieszkańców. 
Przygotowany został przez trzy drużyny reprezentujące lokalne koła gospodyń. 
Rywalizujące ze sobą ekipy otrzymały równorzędne miejsca. W niedzielę natomiast 
zorganizowano konkurs na najładniejszą i najwyższą palmę wielkanocną. W konkursie 
udział wzięły palmy reprezentujące miejscowości: Gardno, Wełtyń, Sobieradz, Krzypnica, 
Czepino, Daleszewo. Ta ostatnia miejscowość wykonała najdłuższe drzewko 
wielkanocne. Wszystkie palmy zostały nagrodzone. Podczas wręczania nagród 
uczestniczył Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - Janusz Korżak. Nagrody 
wręczała również Władysława Lach z Koła Gospodyń Europejki. W drugim dniu jarmarku 
zainteresowaniem cieszył się także warsztaty wikliniarskie prowadzone przez Danutę 
Świderek - gospodarza świetlicy w Sobieradzu. Organizatorzy Jarmarku Wielkanocnego 
są zadowolenie z przebiegu imprezy. Pomysłodawcami imprezy byli: Agnieszka i Leszek 
Jagerowie z Radziszewa, Koło Gospodyń Europejki oraz sołtys Daleszewa - Arkadiusz 
Kostrzewa. W organizację imprezy włączyła się również Świetlica Wiejskia Zagroda w 
Daleszewie. Jej gospodarz zapewnił nagłośnienie, konferansjerkę, oprawę muzyczną i 
artystyczną. Całość odbyła się przy współpracy Gminy Gryfino oraz Gryfińskiego Domu 
Kultury.  
 
Otwarcie wystawy zdjęć Tadka Wasilewskiego – 3 maja 2014 
W sobotę 3 maja 2014 w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie odbył się wernisaż 
Tadka Wasilewskiego. Otwarcie wystawy było jedną z imprez towarzyszących festynowi 
pod nazwą "Spotkajmy się na nabrzeżu". Podczas przemowy autor opowiedział o swojej 
nowej pasji jaką jest fotografia, o technice w jakiej wykonuje zdjęcia (m.in. doborze 
kadrów, w jakich programach "dopieszcza" zdjęcia), a także trochę o sobie i innych 
artystycznych zainteresowaniach. 
 
Dzień Dziecka – 30 maja 2014 Impreza plenerowa z udziałem dzieci z Daleszewa, 
Radziszewa, Łubnicy. 
Bajkowo, rekreacyjnie, sportowo, kulinarnie, na słodko, a do tego z akcentami 
artystycznymi przy sprzyjającej pogodzie bawiono się w piątek 30 maja 2014 podczas 
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Dnia Dziecka na terenie Szkoły Podstawowej w Radziszewie, gdzie do wspólnej zabawy 
zaproszeni zostali najmłodsi mieszkańcy Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy. 
Gospodarzami spotkania była Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Grono 
Pedagogiczne oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Organizacyjnie całość 
wsparło Koło Gospodyń Europejki, Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie, sołtysi wraz 
z radami sołeckimi Daleszewa i Radziszewa oraz animatorzy ze Świetlicy Wiejskiej 
Zagroda w Daleszewie. W trakcie spotkania rozegrane zostały towarzyskie mecze piłki 
nożnej z udziałem dzieci i dorosłych, loteria fantowa z mnóstwem ciekawych nagród. 
Zawitał także klaun. Sporym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy. 
Niewątpliwą atrakcją było budowanie baśniowo-zamkowych budowli za pomocą 
kartonowych pudełek. W ten oto sposób na boisku sportowych pojawił się wiele 
różnorodnych i pełnych fantazji plenerowych kompozycji przestrzennych. 
Festyn rodzinny w gryfińskim przedszkolu 
Mamo Tato, kocham Was - pod takim hasłem w gryfińskim Przedszkolu im. Pszczółki Mai 
odbył się festyn rodzinny.  
Część oficjalno – artystyczną poprzedziły słowa powitalne, które w imieniu gospodarzy 
spotkania przekazała Beata Brzóska, dyrektor Przedszkola nr 4 w Gryfinie. 
Tematem przewodnim imprezy było piękno naszego kraju. Podczas spotkania dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne itaneczne związane z poznanym regionem 
Polski (np. Śląsk, Podhale, Mazowsze, Pomorze). Występy dzieci zostały nagrodzone 
wielkimi brawami. Niejednej mamie zakręciła się łza w oku gdy mogła zobaczyć swoje 
dziecko tańczące między innymi: poloneza, taniec zbójnicki, trojaka czy taniec 
współczesny. Po występach na przybyłych gości czekał poczęstunek, któremu 
towarzyszył koncert gospodarza świetlicy Zagroda w Daleszewie 
Dodatkową  atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy przez gryfińską plastyczkę Anetę 
Kopystyńską  
 
LATO 2014 
Figlarna telewizja w Zagrodzie – 2 lipca 2014 
Początek wakacji zespół młodzieżowy TO MY z GDK wita małym tournée po świetlicach 
wiejskich na terenie gminy Gryfino. Spektakl Figlarna telewizja zagrała już w Czepinie, 
Starych Brynkach a także w daleszewskiej Zagrodzie. Przedstawienie stało na wysokim 
poziomie, co zostało nagrodzone brawami. W przedstawieniu grali: Emilia Bulsa, Maja 
Stołecka, Eliza Sułkowska i Dawid Andrusewicz z zespołu „TO MY” Gryfińskiego Domu 
Kultury; reżyseria – Maria Piznal. 
 
IV Piknik Wirowski – 6 lipca 2014 – Animatorzy z Zagrody w Daleszewie, gościnnie i 
artystycznie 
W niedzielę 6 lipca 2014 już po raz czwarty na terenie kompleksu rekreacyjno-
sportowego w Wirowie odbył się Piknik Wirowski. Na odwiedzających czekało wiele 
atrakcji, zarówno dla ducha, jak i podniebienia. Można było spróbować potraw z grilla i 
miejscowych wypieków, a także nabyć żywność ekologiczną od lokalnych producentów. 
Chętni mogli wziąć udział w grach i zabawach z nagrodami, a czas umilały wszystkim 
występujący na scenie artyści, m.in.: Dziecięca Grupa Wokalna Smyki, Zespół Tańca 
Arkan Country oraz Tadek Wasilewski. Dzieciom najbardziej przypadły do gustu pokazy 
strażackie oraz zabawa w pianie. Podczas festynu została również oficjalnie oddana do 
użytku Świetlica Wiejska w Wirowie. 
 
 
Festyn "Dziesięciolatka" w Daleszewie – 12 lipca 2014 
W sobotę 12 lipca 2014 na boisku sportowym w Daleszewie odbyła się impreza 
plenerowa pn. Dziesięciolatka. Spotkanie było kontynuacją festynu, który przez minione 
10 lat był organizowany jako Dzień Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy. Dodatkowo w tym 
roku gospodarze uczcili 10 jubileusz działalności filii Gryfińskiego Domu Kultury - 
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Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie. W części artystycznej wystąpili: kapele 
ludowe Borzymianka, Wełtynianka i Zespół Śpiewaczy Gardnianki, Piotr Żurek, zespół 
taneczny Arkan Country, dziecięca grupa wokalna Smyki, Jurek Fiłek i Klaudia Szpilska z 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Gryfinie, Tadek Wasilewski. Imprezie towarzyszyły również liczne atrakcje, m.in. 
okolicznościowy tort, blok sportowo-rekreacyjny, dmuchany zamek, klaun, pokaz-
prezentacja szczecińskiej Straży Granicznej, malowanie twarzy, kącik plastyczny a wraz 
z nim warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Dlaczego lubię wakacje". 
Goście uczestniczący w imprezie mogli skorzystać  
z gratisowych ofert kulinarnych przygotowanych wspólnie przez Koło Gospodyń 
Europejki we współpracy z gryfińskim Klubem Abstynenta Feniks. Z kolei Stowarzyszenie 
Seniorów Radość serwowało słodkie wypieki. Plenerową zabawę  
z zespołem muzycznym (poprowadzili ją Grzegorz Janowski i Robert Orlikowski) 
poprzedziło losowaniem nagród rzeczowych. Atrakcją godną uwagi były zabawy i 
warsztaty z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.  
Poprowadził je Tomek Joniec, szczeciński artysta. Spore zainteresowanie wzbudziła 
grupa pasjonatów pojazdów  
2-kołowych, która zawitała na festynie, a wszystko w ramach odbywającego się 16 
Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych. Ma on charakter 
ogólnopolski. Komandorem rajdu jest Marian Banaś, który nie ukrywał swego wzruszenia 
i podziękował za gościnność. W trakcie trwania festynu wręczone zostały podziękowania 
i upominki tym wszystkim, który na przestrzeni minionych lat wspierali i współpracowali 
na rzecz lokalnej współpracy.  
Równie miłym akcentem była rewizyta gości reprezentujących Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, w ramach działalności której w Zagrodzie 
od ponad 7 lat funkcjonuje miejscowe przedszkole 
 
Wakacyjna wystawa w Zagrodzie – lato 2014 
W Świetlicy Zagroda w Daleszewie  uwagę przyciągnęła  otwarta 25 sierpnia 2014r. 
Wakacyjna Wystawa Prac Dzieci i Młodzieży. Autorami większości dzieł byli głównie 
młodzi artyści. Prace powstały pod okiem Kariny Tyła, instruktora plastyki. Wernisaż  
adresowany był nie tylko do mieszkańców Daleszewa, Radziszewa i Łubnicy. Ekspozycja 
prac Wakacje 2014  trwała do końca września br.  
 
Zagroda w Daleszewie / Pasowanie na przedszkolaka z atrakcjami  igryfino.pl, 
21.11.2014  
W Przedszkolu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającym pod szyldem Zagrody w 
Daleszewie odbyło się pasowanie maluchów na przedszkolaka . Na uroczystość przybyli 
rodzice, zaproszenie goście, m.in. Zygmunt Pyszkowski - prezes Zachodniopomorskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zofia Błaszczyk – przewodnicząca Koła Gospodyń 
Europejki, Henryk Piłat – burmistrz Gryfina, Sławomir Fuks - prezes Oddziału Miejsko 
Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gryfinie 
oraz delegacja dzieciaków z Przedszkola TPD w Starych Brynkach. 
W trakcie spotkania,  dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany pod 
okiem pedagoga Marii Czechowskiej. Po uroczystym pasowaniu dokonanym przez 
Zygmunta Pyszkowskiego w asyście gości , wręczone zostały dzieciom  upominki. 
Niespodzianką godną uwagi były taneczne pląsy dzieci i rodziców, oraz występ 
szczecińskiego Pogotowia Teatralnego.  
 
Międzynarodowy sukces Oliwi Kurlej, Patrycji Wolarz i Damiana Gałka - Listopad 2014   
W Pałacyku pod Lwami w Gryfinie gościła delegacja Organizatorów Ogólnoeuropejskiego 
Konkursu Plastyczny o tematyce dowolnej (47 Internationaler Zeichenwettbewerb 



 
S

tr
o

n
a
5

7
 

2014), która wręczyła nagrody i dyplomy trzem finalistom reprezentującym Gryfiński 
Dom Kultury. Uzdolnione plastycznie dzieci otrzymały certyfikaty i nagrody. 
Do konkursu, który realizowany jest od blisko 50 lat, przystąpiło 2000 uczestników z 
Kazachstanu, Chin, Ukrainy, Słowacji, Rosji, Niemiec, Indii. Spośród 2000 nadesłanych 
prac wybrano 300, a nagrodzono 50 w tym: Oliwię Kurlej (l.11) z pracowni Gryfińskiego 
Domu Kultury w Pałacyku Pod Lwami (instr. Wiesława Tyła), oraz Patrycję Wolarz (l.8) i 
Damiana Gałek (l.11) z pracowni w filii Gryfińskiego Domu Kultury, Świetlicy Zagroda 
Daleszewie (instr. Karina Tyła). 
 
Mikołaj w Zagrodzie – 6 grudnia 2014  
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie gościła w tym dniu najmłodszych mieszkańców 
Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy, dla których przygotowana została impreza 
mikołajkowa. Wspólne taneczne pląsy, worek z niespodziankami i symboliczna rózga 
dodawały wydarzeniu powagi. Grudniowe spotkanie na stałe zagościło w kalendarzu 
imprez organizowanych  
w ramach działalności tej świetlicy wiejskiej. Było rodzinnie, ale przede wszystkim 
integracyjnie, Miłym akcentem było pojawienie się Mikołaja, który każdemu dziecku 
wręczył paczkę. W postać tę wcielił się radny Zenon Trzepacz. 
Był oczywiście słodki poczęstunek, a w części artystycznej wystąpiła  dziecięca grupa 
wokalna Smyki. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Kołem Gospodyń 
Europejki, Szkołą Podstawową w Radziszewie, Stowarzyszeniem Seniorów Radość, 
miejscowym Przedszkolem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, sołtysem Radziszewa Markiem 
Gałęzowskim, sołtysem Daleszewa Arkadiuszem Kostrzewą wraz radami sołeckimi 
wymienionych miejscowości oraz  Ochotniczą Strażą Pożarną w Radziszewie. 
 
Lokalna Wigilia w Zagrodzie – grudzień 2014 
SPOTKANIE WIGILIJNE oraz   JASEŁKA  w Świetlicy ZAGRODA w Daleszewie odbyły się w 
dniu 17 grudnia 2014 r.  
o godz. 17.00. W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Radziszewie oraz zespół dziecięcy Smyki.  

• 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 m.in. na scenie  Międzynarodowego Western Pikniku w 
Sułominie,  oraz podczas Międzynarodowych Targów Inkontakt w Schwedt w 
Niemczech.  

• Arkan Country Grupa powstała na przełomie 2004 i 2005 r. z inicjatywy 
gospodarza świetlicy. Propozycja poprowadzenia przez mieszkankę Daleszewa 
zajęć spotkała się z pozytywnym odzewem. Grupą opiekuje się nieprzerwanie 
Halina Świątkowska, która pomimo posiadania statusu emeryta żyje bieżącymi 
sprawami wspomnianej formacji tanecznej.  Arkan od wielu lat jest stałym 
bywalcem sceny Międzynarodowego Western  Pikniku w Sułominie k/Wolina oraz 
Międzynarodowych Targów Inkontakt w Schwedt w Niemczech. Od kilku lat praca 
zespołu wspierana jest przez mieszkankę Radziszewa Grażynę Reizer. 

• Pracownia Plastyczna – Działa nieprzerwanie od 2014 roku, instruktorem 
odpowiedzialnym za jej działalność merytoryczną jest Karina Tyła. Zajęcia mają 
charakter cykliczny, w ramach wypracowanego plany pracy.              W 
codziennych zajęciach uczestniczą dzieci i młodzież z miejscowości Daleszewo, 
Radziszewo, Łubnica, oraz gościnnie ze Szczecina i Gryfina.  Pracownia plastyczna 
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jest częścią integralną Świetlicy Zagroda w Daleszewie       i również współpracuje 
na szczeblu gminnym, miejskim i powiatowym    

• W 2014 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Europejki oraz gospodarza świetlicy  
nawiązana została współpraca        z gryfińskim Klubem Abstynenta Feniks. 
Kilkakrotnie spotykaliśmy się w gronie gości i gospodarzy, m.in.            na terenie 
Zagrody w Daleszewie /Dzień Kobiet, Lokalna Wigilia/, przy okazji Dnia 
Daleszewa, Radziszewa            i Łubnicy tzw. Dziesięciolatki oraz w miejscowości 
Żabnica wspomagając merytorycznie piknik integracyjny przy tutejszym kościele. 

• Dzieci reprezentujące formację taneczną Arkan Country oraz grupa wokalna 
Smyki wystąpiły podczas wiosenno/letniej Imprezy Integracyjnej pn. Spotkajmy 
się na Nabrzeżu organizowanej na terenie nowo otwartego  Nabrzeża  w Gryfinie 

• Priorytetem  jest kontynuacja wieloletniej współpracy z miejscowymi instytucjami: 
Ochotniczą Strażą Pożarną      w Radziszewie, Szkołą Podstawową w Radziszewie, 
lokalnym Przedszkolem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,      oraz z organizacjami 
pożytku publicznego działającymi pod szyldem Zagrody w Daleszewie; 
Stowarzyszenia Seniorów Radość i Koła Gospodyń Wiejskich Europejki. W 2014 
roku obchodziły one rocznice 10-lecia swojej działalności. 

                                                                                         
Sporządził: Tadeusz Wasilewski 

 
 
 
 
 
 
Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich 
 
Świetlica jest miejscem spotkań wszystkich mieszkańców dzieci i dorosłych. Jest czynna 
w godz. popołudniowych tak,       aby dzieci i młodzież miały gdzie spędzać wolny czas. 
W świetlicy prowadzone są różne zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne itp. Dzieci 
zwłaszcza te młodsze są bardzo aktywne, otwarte i szczere. Praca z nimi to prawdziwa 
przyjemność. Jest też czas na swobodne zabawy, korzystanie z licznych gier i zabawek 
znajdujących się na świetlicy. Organizowane        są różne konkursy i zabawy. Wśród 
różnych zajęć najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno-techniczne      
oraz ruchowe. Wszystkie prace dzieci powieszone na ścianach i gazetkach dekorują 
świetlicę. Organizowane są różne wycieczki rowerowe w celu zapoznania się z 
otoczeniem oraz spotkania w różnych świetlicach. Zajęcia kulinarne oraz fitness (2 razy 
w tygodniu). Dzieci na świetlicy mągą skorzystać  z pomocy w odrabianiu lekcji .  
W świetlicy jest punkt biblioteczny gdzie można wypożyczyć książki i skorzystać z 
internetu. Świetlica udostępniana jest na różne zebrania i spotkania wiejskie.  
     STYCZEŃ  
* Spotkanie noworoczne organizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich 
* Bal karnawałowy  
* Dzień Babci i Dziadka przy współpracy ze świetlicą "Zagroda"  
* Spotkanie z leśniczym - dokarmianie zwierząt  
     LUTY  
* Walentynki dla dorosłych zorganizowane przez Sołtysa i świetlicę (42 osoby)  



 
S

tr
o

n
a
5

9
 

Jako , że w lutym przypadały ferie zimowe od 17 do 28 lutego na świetlicy organizowane 
były różne zabawy:  
- malowanie rękoma i nogami  
- robienie deserów  
- turniej ping-ponga  
- spotkanie z leśniczym  
- nocka na sali  
- zabawa " jaka to melodia"  
- wyprawa nad Tywę w poszukiwaniu zimy  
- spotkanie na świetlicy w Borzymiu - wspólne robienie " pająków ludowych"  
- turniej warcaby  
- turniej wiedzy o zdrowiu "Moje zdrowie , mój skarb"  
- tłusty czwartek - pieczenie pączków  
- dyskoteka na zakończenie ferii  
     MARZEC  
* Dzień kobiet- zorganizowany przez sołtysa dla wszystkich mieszkanek wsi. Zaproszeni 
zostali radny Janusz Skrzypiński i Roman Rataj. Czas umilała nam zaproszona 
Borzymianka. Razem 89 osób.  
* Pierwszy dzień wiosny - topienie marzanny i ognisko. (27 osób)  
     KWIECIEŃ  
* Przygotowanie palm i ozdób wielkanocnych dla mieszkańców. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony jest na zakup gier na świetlicę .  
* Konkurs na najładniejszą pisankę . Nagrody zakupił GDK.  
* Gimnastyka przy muzyce również dla dorosłych. Było sporo chętnych.  
     MAJ  
*Dzień Matki- Dzieci przygotowały wiersze, piosenki i tańce oraz przedstawienie. Nasze 
mamy w podarunku dostały koszyczki własnoręcznie zrobione przez dzieci. 
Uczestniczyło około 42 osoby.  
*Wycieczka "Spotkanie z naturą" ognisko w lesie  
*Świetlicowe karaoke - szukamy u siebie talentu wokalnego  
     CZERWIEC  
* Sprzątanie świata - Mieszkańcy zebrali się , aby posprzątać wioskę przed odpustem.  
Później była kiełbaska z ogniska, dla dzieci lody , soczki i lizaki. Cołość zakupił sołtys.  
     LIPIEC  
* Piknik Rodzinny - Pokaz paralotni , zjeżdżalnia dla dzieci , które miały duży . Loteria 
fantowa oraz konkursy ( nagrody zakupił GDK) .  
Dorośli  mogli zakupić sobie kiełbaskę i kaszankę z grilla oraz ciasto. Całość z funduszu 
sołeckiego.  
W czasie wakacji świetlica organizuje czas dla dzieci i młodzieży pozostającej przez ten 
czas w miejscu zamieszkania. 
Gry , zabawy, wycieczki rowerowe, nocki, ogniska, dyskoteki, spotkanie ze Strażą 
Miejską, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia komputerowe itp.  
     PAŹDZIERNIK   
*Przygotowanie prac plastycznych o tematyce jesiennej  
* Pogadanka "Dlaczego grzyby mogą być niebezpieczne"  
* Zajęcia sportowe- tenis stołowy, piłkarzyki  
* Hallowen - gry i zabawy , konkurs na najstraszniejszy kostium .  
     LISTOPAD  
* Zajęcia plastyczne  
* Gry i zabawy  
* Andrzejki dla dzieci - wróżby , gry , dyskoteka  
     GRUDZIEŃ  
* "Mikołajkowe spotkanie" - paczki dla dzieci (29 osób) całość z funduszu sołeckiego.  
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 Gry i zabawy z Mikołajem.  
* Przygotowanie do świąt. Robienie ozdób bożonarodzeniowych.  
* Koncert kolęd - sprzedaż ozdob bożonarodzeniowych (choinki bombki itp.)  
 Świetlica to miejsce gdzie miło, przyjemnie i pożytecznie można spędzić czas.    
 

Sporządziła: Katarzyna Nowicka 
 
 

Świetlica Wiejska w Drzeninie 
 
STYCZEŃ 2014 
Pierwszy dzień do szkoły po nowym roku, lenistwo i niechęć dzieci do szkoły ale już 
niebawem  następne święto  
6.01.2014 -Trzech Króli. Dzieci na świetlicy pokrótce zapoznały się z historią tego święta 
i tradycją związaną z tym świętem. 
Dzień Babci i Dziadka 21-22.01.2015. Dzieci przygotowały wiersze i krótkie 
przedstawienie o tematyce pasującej do całej imprezy oraz piękne prezenty- kwiatowy 
lampion , laurki,. Panie opiekunki tzn. Świetlica wiejska i TPD przygotowały słodki 
poczęstunek .Cały styczeń to ciężka praca dla dzieci przed zakończeniem semestru, 
zaliczenia i poprawy ocen na lepsze. Poza tym w wolnej chwili gry stolikowe i zajęcia 
przy komputerze.   
W styczniu świetlica TPD nie funkcjonuje. 
Godziny otwarcia świetlicy wiejskiej w roku  2014 to: 
Od poniedziałku do czwartku : rano 7.20-7.50 a popołudniu od 15.00-20.30. 
W piątek rano: 7.20-7.50 oraz od 13.30-19.00 
Świetlica czynna co drugą sobotę od 13.30-19.00 
LUTY 2014 
FERIE ZIMOWE 
PONIEDZIAŁEK 17.02.2014 
Omówienie planu zajęć na całe ferie.  Godz. 11.00 
Film o tematyce poruszającej problemy społeczne, zdrowotne i duchowe. „Bez mojej 
zgody”. (12.00 godz.)Po filmie pogadanka, każdy może wypowiedzieć się osobiście jakie 
ma odczucia po projekcji filmu.(godz.14.30) 
Zabawy i gry stolikowe. Gry na komputerze.( godz.15.30) 
Przygotowanie strojów do zbliżającej się zabawy karnawałowej.(godz.15.30-16.30) 
WTOREK 18.02.2014 
Zajęcia kulinarne. Pieczenie ciast i ciasteczek na bal.(godz.11.30-14.30) 
Przygotowanie  strojów i dodatków do strojów karnawałowych.(godz.15.00-17.00) 
Przygotowanie świetlicy do balu( dekoracje wykonane własnoręcznie przez dzieci). 
ŚRODA 19.02.2014 
Bal karnawałowy: konkursy, opis strojów, krótkie przedstawienie swojej postaci. Zabawa 
taneczna, słodki poczęstunek. Finał to konkurs na najlepsze przebranie.(12.00-16.30) 
CZWARTEK 20.02.2014 
Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, po stokach śnieżnych, 
lodowiskach. Zasady poruszania się na chodniku,  jeśli go nie ma to po ulicy. Jak chodzić 
samotnie i grupowo. Jak zachować się gdy idziemy sami a ktoś zaczepia nas i zaczyna 
dręczyć. (12.00-15.00) 
Główne hasło w takim przypadku to” nie ufać”. 
PIĄTEK 21.02.2014 
Warsztaty robienia samodzielnie biżuterii. (godz.11.30-13.30) 
Zajęcia edukacyjne ,konkursy, krzyżówki, rebusy rozwijanie swoich zainteresowań 
poprzez czytanie książek np.  
„Ja to wiem” 1000 pytań i odpowiedzi. (13.30-16.300 
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PONIEDZIAŁEK  24.01.2014 
Rozmowy na temat niebezpiecznych i złośliwych stron internetowych. Dlaczego nie 
warto , a wręcz nie wolno nagrywać siebie i swoich znajomych w dwuznacznych dla 
innych sytuacjach i zamieszczać filmiki w sieci? Czym to może się skończyć. Pogadanka 
z nauczycielem, refleksje i wyciągnięcie właściwych wniosków. Rozmowy z 
zaproszonymi rodzicami. Naświetlenie problemu, uświadomienie rodzicom jak spędzają 
czas wolny ich pociechy w sieci.(11.30-15.00) 
Gry stolikowe, zabawa w grę "TWIST". (15.00-17.00) 
Filmy, bajki. 
WTOREK  25.02.2014 
Wyjazd do kina w Gryfinie. Wyjazd autobusem liniowym ze środków finansowych 
wypracowanych przez świetlicę.(9.00-14.00) 
Po seansie wybieramy się do restauracji, następnie spacer po nabrzeżu. 
ŚRODA  26.02.2014 
Recytacje wierszy naszych polskich poetów np. Tuwim, Brzechwa. 
Konkursy , ciekawostki związane z poezją. Wykonanie ilustracji do najlepiej 
zapamiętanej sceny z wybranego przez siebie wiersza.(11.30-15.00) 
Rozwiązanie konkursu  , nagrody słodki poczęstunek.(15.00-16.30) 
CZWARTEK 27.02.2014 
Dzień stylizacji swojej osoby na podstawie programu mody "Sablewskiej sposób na 
modę'. Porady modowe i kosmetyczne. Pchli targ  z ubraniami i innymi gadżetami 
mody.(12.00-15.30) 
Konkurs karaoke, śpiewanie w dowolnym stylu.(15.30-17.00) 
PIĄTEK 28.02.2014 
Zakończenie ferii.  Zabawa pt. "JA TO WIEM" na podstawie "Księgi faktów", ', "300 
faktów geografii" itp.(11.30-13.00) 
Pogadanka na temat:  "Kiedyś a dziś" jak wyglądało życie w szkole, w mieście 
,itp.(13.00-14.00) 
Tworzenie samodzielnie rebusów, zagadek.(14.30-17.00) 
warsztaty edukacyjne, rozwijanie swoich zainteresowań. Pomysły , które wpłyną  na 
wypełnienie czasu. Jak sobie zagospodarować czas,  cz można żyć bez komputera i 
sieci.? 
Wcześniej jednak święto zakochanych WALENTYNKI 14.02, wszyscy zakochani mają 
swoje święto. Walentynki to święto zarówno dla par zakochanych, dla cichych wielbicieli 
oraz tych którzy darzą sympatią swoich kolegów, przyjaciół. 
Tego dnia na świetlicy upiekliśmy ciasteczka-serduszka, a następnie były konkursy i 
zabawy. Po południu dyskoteka , karaoke i quizy. 
MARZEC 2014 
W miesiącu marcu na naszej świetlicy święto 8 marca Dzień Kobiet oraz 21.03.  Pierwszy 
dzień wiosny. W dzień kobiet chłopcy przygotowali bardzo bogaty plan zajęć oraz wiele 
ciekawych gier i zabaw. Ja ze swojej strony zapewniłam słodki poczęstunek i opiekę na 
dyskotece z tej okazji zorganizowanej. 
Pierwszy dzień wiosny to przede wszystkim sprzątanie miejscowości jej głównych 
punktów tj. boisko, plac zabaw, przystanek autobusowy. Oraz główne ulice. Po 
sprzątaniu zorganizowałyśmy ognisko, pieczenie kiełbasek , pieczenie pianek na ognisku 
oraz słodkości i ciepłe napoje. Na końcu spaliliśmy MARZANNĘ w naszym ognisku i na 
dobre pożegnaliśmy zimę. 
Na świetlicy jak co dzień odrabiamy lekcję a w wolnych  chwilach przygotowujemy się do 
Wielkanocy tzn. Planujemy i wykonujemy ozdoby wielkanocne na sprzedaż. Zbieramy na 
wyjazd wakacyjny dla dzieci. 
KWIECIEŃ 2014 
Od kwietnia ruszyła znowu świetlica TPD. 
1 Kwietnia Prima Aprilis czyli dzień kłamstw.  
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W kwietniu przywitała nas piękna wiosna aż chce się wychodzić z domu. Coraz dłuższe 
dni i wieczory. Dzieci większość czasu spędzają na boisku i placu zabaw. Po odrabianiu 
lekcji wychodzimy na nasze boisko, które ma plac do gry w piłkę nożną, koszykówkę 
piłkę siatkową oraz tenisa. Plac zabaw mieści się w parku. 
Już niedługo święta wielkanocne a my z dziećmi staramy się jak najmocniej aby nasze 
ozdoby były piękni i dobrze się sprzedały. Palemki przed niedzielą Palmową poszły jak 
świeże bułeczki a inne ozdoby również cieszą się dużym zainteresowaniem.  
Zaraz po Wielkanocy 22.04 Dzień Ziemi. Razem z dziećmi ruszamy na boisko potem 
plac zabaw i usuwamy zanieczyszczenia z naszej miejscowości. Potem wracamy na 
świetlicę i bawimy się pod kątem święta ziemi. Konkursy, ankiety na temat naszej 
planety. 
MAJ 2014 
1-3 MAJA . Przed tymi świętami narodowymi krótka pogadanka na temat święta Pracy 1 
maja , 2 maja Dzień flagi i 3 maja święto konstytucji. W maju bardzo ważne święto Dzień 
Matki 26 maja. Na świetlicy połączyłyśmy to święto  z dniem Ojca , któro przypada 
23.06, dzieci przygotowały przedstawienie oraz piosenki i wierszyki. Prezenty dla 
rodziców przygotowali sami były to laurki oraz kwiaty. My z Panią z TPD 
przygotowałyśmy ciasto i suto zastawiony stół słodkościami. 
CZERWIEC 2014 
Wraz z TPD oraz sołtysem miejscowości Denisem Rygielskim zorganizowaliśmy Dzień 
Dziecka. W planie całej imprezy znalazło się: loteria fantowa, stoisko z ciastem, budka z 
hot dogiem, wata cukrowa napoje, trampolina itp. Sołtys wsi Drzenin zaprosił 
motocyklistów i każde z dzieci i nie tylko mogli przejechać się motocyklem. Było 
mnóstwo konkursów z nagrodami i drobne upominki dla dzieci. 
W konkursach brało udział bardzo dużo rodziców i ich pociechy. Każdy z nich kończył się 
drobnym upominkiem. 
Całą zabawę zorganizowała świetlica wiejska oraz świetlica TPD. Pomocy udzieliła rada 
sołecka Aneta Niziołek, sołtys wsi Denis Rygielski, oraz rodzice Joanna Gutt, Dorota 
Kałdowska, Adam Widurski, Trampoliny użyczyli państwo Szymańscy. 
Dzieci bawiły się wspaniale tego dnia. 
Czerwiec to już letni miesiąc niedługo wakacje, wszyscy czekają na czas wolny i piękną 
pogodę. 
SIERPIEŃ 2014 
Ciepłymi dniami spacerowaliśmy po miejscowości , odwiedziliśmy trasę parku 
przemysłowego w Gardnie. 
9.08.2014 odbyła się wycieczka do Berlina. Wycieczka refundowana z f. Sołeckiego. 
Organizatorem był sołtys oraz ja jako opiekun świetlicy. 
Nasza wycieczka była bardzo pouczająca bo po drodze mijaliśmy las, piękne okolice. 
Dzieci miały okazję z bliska przyjrzeć się inwestycji naszej z gminy. Resztę dni upłynęły 
w miłej atmosferze zabaw na świetlicy oraz miłych wycieczek na boisko, plac zabaw. 
Niedługo czas do szkoły , dzieci po dwóch miesiącach lenistwa musza się na nowo 
przyzwyczaić do szkoły. 
WRZESIEŃ 2014 
SZKOŁA 
Czas na świetlicy płynie szybko, jak co dzień odrabianie lekcji, a następnie gry i zabawy 
wewnątrz świetlicy lub na boisku. Na boisku mamy piękny plac na robienie ogniska i  
pieczenie kiełbasek, więc często z tej wygody korzystamy. 30 wrzesień Dzień chłopaka 
pogoda dopisała więc na boisku organizujemy ognisko z tej okazji. Kiełbaski zakupiła 
Pani z TPD a ciastka zasponsorowali rodzice. Dziewczyny przygotowały wiele konkursów 
i zabaw sportowych na świeżym powietrzu. Bawiliśmy się wspaniale, chłopcy otrzymali 
drobne upominki z okazji swojego święta. 
PAŹDZIERNIK 2014 
Dzień Edukacji Narodowej 14.10 
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Pogadanka na świetlicy o historii tego święta. 
W tym miesiącu przygotowujemy się duchowo do święta zmarłych. Ostatniego dnia tego 
miesiąca wypada święto HALLOWEEN. Dzieci na naszej świetlicy przygotowywały stroje, 
maski potrzebne jako akcesoria do przebrania tego dnia. W połowie miesiąca ustroiliśmy 
jesiennie naszą placówkę. W październiku dzięki hojności GDK mogłam zakupić farby i 
akcesoria malarskie na remont naszej placówki. 
Wraz z Panią Natalią znalazłyśmy Pana który za niewielką cenę odświeżył nam 
malowaniem i drobnymi pracami remontowymi naszą świetlicę. Pieniądze ze sprzedaży 
ozdób wielkanocnych przydały się na pokrycie kosztów naszego budowlańca. Sołtys wsi 
przekazał nam meble, które ożywiły naszą placówkę. Dzięki hojności niektórych 
rodziców mamy nowe akcesoria na świetlicy. Jest kącik dla najmłodszych z dywanikiem, 
małymi krzesełkami, stoliczkiem, maluszki mają mnóstwo zabawek. Dzieci starsze 
natomiast korzystają z naszej małej biblioteczki, szafy gier. 
Cała świetlica po remoncie wygląda o wiele lepiej niż wcześniej, zmienił się cały 
wizerunek. Teraz jest przytulnie i miło. 
Po remoncie czas na zastanowienie się nad nadchodzącymi świętami, mikołajkami. 
LISTOPAD 2014 
1 LISTOPADA Święto zmarłych . 
11 listopada Dzień Niepodległości 
Czas zadumy i rozważań. Zawsze przed takimi świętami siadamy w kole i rozmawiamy 
na tematy związane z tymi świętami. Dzieci wyrażają swoje opinie, zadają mnóstwo 
pytań a my staramy się na nie odpowiedzieć. 
30 listopada Andrzejki. W tym miesiącu również cały wolny czas poświęcamy na 
wykonywanie ozdób bożonarodzeniowych. 
Andrzejki- pieczenie pizzy, pasztecików, ciasteczek i robienie pysznych deserów. Te 
atrakcje nie minęły dzieci które zagościły na naszej świetlicy 28.11 w nasze przed 
wcześniejsze Andrzejki. Oprócz atrakcji żywnościowych było mnóstwo wróżb, zabaw i na 
końcu dyskoteka. 
Dzieci śpiewały karaoke, wróżyły z serc, tańczyły na kartce papieru itp. 
GRUDZIEŃ 2014 
Już na początku miesiąca ubraliśmy żywą choinkę, którą przekazało nam nieodpłatnie 
nadleśnictwo Gryfino. Przywiózł ją Sołtys Denis Rygielski. Dzieci z wielką radością 
ubierały ozdobami zrobionymi własnoręcznie. Dla nich choinka oznacza Mikołaja i 
prezenty. Mikołajki w Gryfinie. TPD zapewniło nam darmowy transport do Gryfina a GDK 
tańsze bilety do kina na bajkę pt. ”Piorun i magiczny dom”. Po seansie poszliśmy na Plac 
Barnima gdzie rozpoczęła się zabawa z Mikołajem. Było bardzo ciekawie i wesoło.  
Przez cały grudzień przygotowywałyśmy dzieci do jasełek bożonarodzeniowych. W 
przedstawieniu brało udział 15 dzieci. Wszystkie profesjonalnie podeszły do odegrania 
swojej roli. 
Wcześniej 19grudnia wspólnie z Panią Natalią przygotowałyśmy wigilię dla dzieci, 
przyszło bardzo dużo dzieci. Po kolacji wigilijnej śpiewaliśmy kolędy i rozmawialiśmy na 
temat tradycji wigilijnych. 
22 grudnia odbyły się jasełka. Przyszło dużo rodziców, dziadków i innych gości. Dzieci 
bardzo pięknie przygotowały przedstawienie.  Po jasełkach odbyło się kolędowanie i 
poczęstunek w postaci ciast, owoców i innych słodkości. Każde z dzieci biorących udział 
w jasełkach otrzymało drobny upominek świąteczny. Tak miłym akcentem świątecznym 
zakończył się rok w naszej świetlicy. 
 

Sporządziła: Marlena Gwiazda-Gielnik 
 

Świetlica Wiejska w Krajniku 
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W roku 2014 w świetlicy wiejskiej w krajniku odbywały się różne zajęcia , festyny , 
imprezy okolicznościowe związane  
z wydarzeniami kalendarza, zaczynając od ferii zimowych które trwały dwa tygodnie. 
W tym czasie dzieci w świetlicy robiły prace plastyczne, witraże, faworki, kanapki, odbył 
się wyjazd do kina gryf w Gryfinie, bal karnawałowy, wyprawa do świetlicy w Krzypnicy, 
ognisko na zakończenie ferii. 

Następną atrakcją były walentynki i nasza poczta walentynkowa, w marcu z okazji 
pierwszego dnia wiosny wybraliśmy się na Wiosenny rajd rowerowy ,który zakończył się 
zabawami na placu zabaw i ogniskiem oraz pieczeniem kiełbasek.  
Z okazji zbliżających  się świąt wielkanocnych robiliśmy pisanki, palmy i stroiki 
świąteczne, 
W późniejszym czasie w świetlicy odbył się kiermasz wielkanocny gdzie mogliśmy 
pokazać nasze prace wielkanocne stroiki, jajka , palmy i sprzedać je a pieniążki były 
przeznaczone na potrzeby placówki. W maju jak co roku odbyła się impreza cykliczna 
,która jest jakby wizytówką naszej wsi, jest to: „Festyn po Góralsku” z kapelą góralską 
konkursami, loterią fantową, zabawami i potańcówką trwającą do białego rana przy 
ogniskiem. W tym czasie odwiedziło nas bardzo dużo ludzi  z okolicznych miejscowości. 
Były występy kapel, tancerzy i piosenkarzy. W czerwcu z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowana została impreza na trzy wsie dla Krajnika , Krzypnicy i Nowego Czarnowa 
, dla dzieci były występy klauna, wata cukrowa, dmuchańce, konkursy, słodkości. W 
okresie wakacyjnym zorganizowaliśmy dzień sportu dla całej wsi, były zawody  
Sportowe,  mecz siatkówki i piłki nożnej „kawalerowie kontra żonaci”, rozgrywki 
koszykówki. Odbył się dzień kulinarny  
i dzieci miały okazję piec naleśniki i wspólnie kosztować własnych wypieków oraz 
zorganizowaliśmy dzień pizzy i każdy mógł zrobić własną mała pizzę z własnymi 
dodatkami ,którą potem próbowaliśmy. 
Co roku w okresie jesiennym odbywa się Dzień Seniora , w tym roku też miał miejsce , 
dzieci zaprezentowały się  
w przedstawieniu , tańcu i śpiewaniu dla naszych starszych mieszkańców. Nie obyło się 
też bez wróżb andrzejkowych  
w Andrzejki i małych podarunków rozdanych dla dzieci podczas Mikołajków. Od 6 
grudnia do bożego narodzenia obył się kiermasz bożonarodzeniowy, z którego środki 
zostały przeznaczona na działalność świetlicy. 
W ciągu roku również jako wieś braliśmy udział w imprezach zorganizowanych przez 
inne wsie min: w turnieju piłki nożnej w Krzypnicy gdzie zdobyliśmy 1 miejsce . W 
turnieju siatkówki w Bartkowie gdzie zajęliśmy 2 miejsce oraz w dożynkach i  
w 10 turnieju wsi ,który mieliśmy zaszczyt wygrać, a za strój mieliśmy miejsce 2, 
cieszymy się z naszych sukcesów ubiegłego roku. 
 Oczywiście między tymi wszystkimi imprezami odbywają się codzienne zajęcia w 
świetlicy, plastyczne, tematyczne, gry  
i zabawy w świetlicy i na boisku, odrabianie lekcji , wyprawy w plener, wycieczki na 
grzyby do lasu , wycieczki rowerowe  
z zabawami na świeżym powietrzu, ogniska, co dla naszych dzieci jest priorytetem. 

Sporządziła: Dominika Bojko 

 
Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
 
Świetlica otwarta jest dla dzieci od poniedziałku do piątku w godz.13.00 do 19.00 W 
czasie ferii i wakacji w godz.10.00 do 16.00 Prowadzone zajęcia: plastyczne, 
rekreacyjno-sportowe i taneczne (wszystko w zależności od ilości i wieku 
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przebywających na świetlicy dzieci). W kwietniu braliśmy udział w konkursie na 
najładniejszą palmę-nasza miała 4,5m.  
W świetlicy odbywają się zebrania i różne spotkania mieszkańców naszej wsi. Mamy 
punkt biblioteczny z którego korzystają dzieci i dorośli. Organizowane są różne imprezy 
okolicznościowe np. :Zabawa choinkowa, Walentynki, Dzień Dziecka (co roku 
integracyjny z Krajnikiem i Nowym Czarnowem), Letni Festyn (zawsze w sierpniu zabawa 
pod chmurką  
na boisku), Dzień Seniora(w tym roku gościliśmy mieszkańców Steklna), Andrzejki, 
Wigilia. Naszą cykliczną imprezą jest Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej, który z roku 
na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nasi mieszkańcy biorą udział w wielu 
imprezach organizowanych przez inne sołectwa. Co roku pomagamy (w różny sposób ) 
w organizacji dożynek gminnych i Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykiju.  
Wspólnie ze Świetlicą Wiejską w Sobieradzu zorganizowaliśmy akcję charytatywną 
„Napełnij moją miskę”, która polegała na zbieraniu karmy dla Gryfińskiego Kojca. Udało 
nam się zebrać ok. 350 kg karmy dla zwierząt, głównie psów. 
 

Sporządziła: Barbara Kłonowska 

Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim 
Świetlica Wiejska w Mielenku jest miejscem otwartym dla wszystkich. Czynna w ramach 
poczekalni dla dzieci w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7-8, oraz  poniedziałek-wtorek, czwartek-sobota, w godzinach 16-21, 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 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 kieruję, 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. 
25 stycznia zorganizowany został poczęstunek z okazji dnia Babci  i Dziadka. 15 lutego 
odbyła się dyskoteka oraz konkurs  na najpiękniejsze serce z okazji Walentynek. 17 
lutego – 2 marca podczas ferii zimowych w świetlicy odbywały się następujące 
wydarzenia: 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. W Dzień Wiosny – dzieci przygotowywały gazetkę ścienną o tematyce 
wiosennej, odbyły się rozgrywki gier planszowych, edukacyjnych oraz projekcja filmu 
animowanego. Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych, dzieci wykonywały pisanki 
w różnych technikach, kartki wielkanocne oraz przygotowywały wielkanocną gazetkę 
ścienną. W maju dzieci chętnie wykonywały laurki z okazji „ Dnia Mamy”. 31 maja 
odbyła się zabawa z poczęstunkiem pod hasłem „Wesoło i zdrowo bo na sportowo” z 
okazji Dnia Dziecka.  27 czerwca na rozpoczęcie wakacji odbyła się zabawa taneczna z 
poczęstunkiem. 3 lipca odbył się spektakl pt. „FIGLARNA TELEWIZJA” w wykonaniu 
zespołu TO MY z Gryfińskiego Domu Kultury. W czasie wakacji organizowane były 
zabawy, konkursy oraz turnieje gry w pinponga, oraz piłkarzyki. Dla najmłodszych dzieci 
prowadzone były gry  i zabawy na świeżym powietrzu. We wrześniu odbyła się akcja 
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„Sprzątanie świata”, którego celem było oczyszczenie terenu. 27 września odbył się quiz 
z okazji Dnia Chłopaka pt. „Gentelman roku”. 28 listopada odbyła się zabawa 
Andrzejkowa z wróżbami, horoskopami oraz czarami. 6 grudnia miała miejsce zabawa 
mikołajkowa z poczęstunkiem. Mikołaj rozdał paczki, dzieci były bardzo zadowolone. 
Przed zbliżającymi się świętami, dzieci robiły kartki świąteczne oraz ozdoby na choinkę.  

Sporządziła: Maria Mościcka 
 

Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie 
 

Pracę rozpoczęłam 01.09.2014r. W pierwszych dniach dokonałam rozpoznania 
środowiska w miejscowości  Nowe Czarnowo m.in. poprzez rozmowy z mieszkańcami, 
dziećmi a przede wszystkim z Panią Sołtys. 
Rozpoczęłam pracę od imprezy integracyjnej z udziałem rodziców i dzieci na którą 
przybyło sporo zainteresowanych.  
W ramach zabezpieczenia wolnego czasu w tej miejscowości zorganizowałam ognisko z 
udziałem miejscowych dzieci.  Rozmawialiśmy o ich zainteresowaniach i sposobie 
spędzania wolnego czasu w świetlicy. W trakcie ogniska dzieci brały udział w 
konkursach oraz były gry i zabawy umysłowe i motoryczne. Dzieci również 
zaprezentowały jazdę na swoich rowerach, którymi dojeżdżają do świetlicy.  Podopieczni 
na co dzień korzystali z urządzeń takich jak komputer i telewizor. Pomagam również w 
odrabianiu lekcji, wykonywaniu prac ręcznych np. wyroby z masy solnej.  
W kolejnym miesiącu dominowała jesień a kluczowym przedsięwzięciem było „ Święto 
Pieczonego Ziemniaka „ .  
Pogoda nam sprzyjała dlatego też dzieci rysowały kredą na betonowych płytach co 
sprawiało im ogromną radość.   
W słoneczne dni  wspólnie z dziećmi organizowaliśmy spacery do miejscowego lasu i 
zbieraliśmy kolorowe liście, dzięki którym dekorowaliśmy świetlicę w jesiennych 
barwach. Chodziliśmy na poszukiwania odpowiednich kamieni, które malowaliśmy 
farbami – były to „zaginione skarby”. 
Na przełomie października i listopada odbył się w Glinnej Dzień Seniora zorganizowany 
przez panią sołtys.  
Udział w nim wzięli również mieszkańcy Nowego Czarnowa. Zaproszony był zespół 
muzyczny przy którym były tańce oraz ciepłe przekąski.  Mieszkańcy imprezę zaliczyli 
do udanych.  
Listopad to miesiąc pamięci . 11 listopada w Święto Niepodległości wykonywaliśmy z 
dziećmi flagi narodowe, rozmawialiśmy o znaczeniu tego Święta. Uczyliśmy się jak 
przygotować i upiec pizzę oraz rogaliki z własnych produktów.  Odbył się również 
Hallowen , dzieci się przebrały w piękne stroje a o zmroku zbieraliśmy od mieszkańców 
cukierki.  Następnym świętem były Andrzejki, które odbyły się w świetlicy. Dzieci 
przelewały wosk, wróżyły i brały udział  
w konkursie na najlepszą parę taneczną z balonem, impreza była udana a dzieci 
szczęśliwe.  
Grudzień stał pod znakiem świątecznego przygotowania świetlicy. Wspólnie z dziećmi 
wykonywaliśmy świąteczne dekoracje, ubieraliśmy choinkę, zdobiliśmy okna i tablicę 
ścienną aby zapanował świąteczny nastrój. Dzieci wspaniale współpracowały w 
wykonywaniu zadań. Ważnym wydarzeniem był wspólny wyjazd do Szczecina  na 
Mikołajki,  
które odbyły się w Teatrze Pleciuga. Dzieci otrzymały paczki, był słodki  poczęstunek i 
udział w balu Mikołajkowym.   
Wyjazd ten był zorganizowany przez Panią Sołtys.  Tuż przed Wigilią dzieci otrzymały w 
prezencie „świetlicowe zwierzątko”- chomika. Uczy to ich troski, opieki i obowiązku. Było 
również dzielenie się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń.  
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Praca przez cztery minione miesiące układała się w sposób pozytywny, czasami 
wymagała wysiłku aby przyciągnąć  
i zintegrować dzieci.  Pomoc okazywali mi niektórzy mieszkańcy oraz pani sołtys Urszula 
Czapiewska.  
 

Sporządziła: Agnieszka Motyka 
 
 

Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 
 Świetlica czynna była od 14 - 20 , oraz dwie soboty w każdym miesiącu. W 
styczniu jak co roku odbył się uroczysty dzień Babci i Dziadka, gdzie dzieci przygotowały 
wiersze i skromne upominki. W czasie ferii zimowych dzieci odwiedziły       w pierwszym 
tygodniu świetlicę w Daleszewie gdzie wspólnie brały udział w zabawie pod tytułem  " 
Budujemy Mosty".       W drugim tygodniu ferii odwiedziła  nas delegacja ze świetlicy z 
Daleszewa, gdzie dzieci pod "okiem" pani Kariny wykonały prace na regipsach. Wizyta ta 
wypadła w "tłusty czwartek", więc nie zabrakło pączków i faworków Była też wizyta z 
Gminy Gryfino. W lutym odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską oraz pracownikami 
poradni psychologiczno-pedagogicznej.   Tematem spotkania były " Bezpieczne  ferie" 
oraz "Agresja i przemoc rówieśnicza". W marcu z okazji  " Dnia Kobiet" odbył się 
poczęstunek przy kawie i cieście. Na powitanie wiosny dzieci wykonały marzannę , która 
została spalona i później dzieci mogły ogrzać się przy ognisku i piec kiełbaski. W 
kwietniu było „święto ziemi”, gdzie dzieci chętnie brały udział                   w sprzątaniu, 
które zakończone było pieczeniem kiełbaski ( zasponsorowane  przez panią Sołtys). W 
czerwcu odbył się festyn połączony „ Dzień Matki” z „ Dniem Dziecka”, który odbył się 
na boisku sportowym gdzie dzieci miały dużo atrakcji.  
Ważnym elementem jest wystrój świetlic, toteż zgodnie z tematem zajęć, porą roku i 
zainteresowaniem wspólnie regularnie dbaliśmy o tematyczną dekoracją sali. W 
listopadzie nie zabrakło wróżb „ Andrzejkowych” gdzie dzieci mogły się dowiedzieć co 
ich  czeka jeszcze w tym roku. W grudniu jak co roku odwiedził naszą świetlice „Mikołaj” 
gdzie dzieci otrzymały paczki. Kończący się rok wspólnie z panią Sołtys i „ 
Stowarzyszeniem” zorganizowaliśmy kolację wigilijną.  

Sporządziła: Elżbieta Florczak 
 

Świetlica Wiejska w Sobieradzu 
 
Styczeń: 
Impreza pn. Kolędowanie, czyli spotkanie mieszkańców gminy Gryfino;  do wspólnej 
zabawy przygrywały lokalne zespoły Gardnianki i Wełtynianki odwiedzili nas Wlijarze 
stary zwyczaj kolędników. 
21 stycznia: 
Dzień Babci i Dziadka zorganizowany ze środków własnych były konkursy ,występy 
dzieci i młodzieży jak również do tańca przygrywała orkiestra Forte 
Luty: 
Walentynkowe spotkanie pieczenie całusków i poczęstunek całej wioski,  Amorki 
roznosiły w koszach pomysł został miło przyjęty przez mieszkańców 
Marzec: 
Dzień Kobiet i ostatki zorganizowane przez świetlicę i Radę Sołecką impreza była 
sfinansowana przez Radę Sołecką do tańca przygrywał zespół Nova ze Szczecina 
21 marca: 
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Powitanie wiosny, sprzątanie terenu w koło jeziora po zakończeniu wspólnego ogniska 
Kwiecień: 
świetlica brała udział w kiermaszu świątecznym - Wielkanocnym  
Przyjazd zespołu młodzieżowego z Kołbacza, wspólna zabawa i integracja . 
Maj: 
wspólny wyjazd dzieci i młodzieży do ogrodów w Dobrzycach i zwiedzanie Kołobrzegu 
Czerwiec:  
organizowanie Dnia Dziecka wyjazd do Agroturystyki Zadorze "Raj" dzieci mogły 
korzystać ze wszystkich dostępnych urządzeń przejazd bryczką, ognisko, trampoliny, 
degustacja wyrobów przygotowanych w gospodarstwie 
Lipiec: 
,,Gotowanie na polanie" tytuł imprezy po ,,Anielsku" Udział brało 11 grup które gotowały 
potrawy łagodne. Impreza została wpisana jako promocja gminy Gryfino. 
Wrzesień: 
Dzień Chłopaka, Wieczór Dziadowski, wyjazd do Bielina z warsztatami z wikliny. 
Październik: 
Dzień seniora prowadzenie zajęć teatralnych, 
Listopad: 
promowanie i współudział pierwszych spotkań kapel ludowych z powiatu w Glinnej. 
wyjazd grupy młodzieżowej do Pacholąt na Dzień Niepodległości 
Grudzień: 
charytatywny Mikołaj dla chorego Marcina cały dochód ze zbiórki został przekazany na 
leczenie w akcji wzięły udział kapele Gardnianki, Wełtynianki, Borzymianki, Kalimera z 
Bielinka, Macierzanka z Pacholąt, zespół szkół w Chwarstnicy 
 

Sporządziła: Danuta Świderek 
 

 
 
 
Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 
 Świetlica wiejska skupia zarówno mieszkańców najmłodszych, jak i najstarszych. 
W godzinach od 8:00 do 13:00 – działa „Ognisko Przedszkolne zorganizowane przez TPD, 
a od godziny 13:00 do 17:00 działa „Świetlica Środowiskowa” TPD. W godzinach 17:00-
20:00 odbywają się zajęcia z instruktorem GDK-u. Czas od 20:00-21:00 jest 
przeznaczony na sprzątanie i przygotowanie do pracy na dzień następny. 
 Przy świetlicy funkcjonuje punkt biblioteczny pod patronatem Biblioteki Publicznej 
w Gryfinie, który jest otwarty zgodnie  harmonogramem pracy instruktora świetlicy. 
Ponadto w środy prowadzone są nieodpłatnie zajęcia nauki języka angielskiego 
sponsorowane przez darczyńców ze Szwecji. Przy świetlicy działa również 
„Stowarzyszenie Brynki XXI”, rada sołecka wspólnie z Sołtysem. 
 Zajęcia świetlicowe mają różny charakter w zależności od potrzeb zgromadzonych 
uczestników. Najczęściej jest to słuchanie muzyki, gry planszowe, korzystanie z 
komputera oraz tenis stołowy. 
 W działalności świetlicy przewidziany jest stały harmonogram imprez takich jak: 

− „Dzień Babci i Dziadka” 
− „Ferie zimowe” 
− „Walentynki” 
− „Palma Wielkanocna” 
− „Festyn Rodzinny” 
− „Festyn Rocznicowy z okazji otwarcia świetlicy” 
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− „Dzień Pieczonego ziemniaka” 
− „Odpust” 
− „Andrzejki” 
− „Mikołajki” 
− „Spotkanie wigilijne” 

Corocznie planuje się kalendarz imprez aby, kiedy zajdzie potrzeba, móc udostępnić 
świetlicę mieszkańcom. Dochodzą również ruchome imprezy typu warsztaty 
artystyczne, dyskoteki, grillowanie, „Święto Ziemi” oraz ogniska. Zamiarem instruktora 
jest udostępnić świetlicę mieszkańcom w różnym przedziale wiekowym i zgodnie z tym 
planuje się kalendarz imprez. 
 Świetlica jest miejscem spotkań na zebrania wiejskie oraz  udostępniana jest na 
zorganizowanie imprez prywatnych ( urodziny, przyjęcia weselne). 
 
Styczeń  

2. „Dzień Babci i Dziadka” 
 W imprezie uczestniczyło 15 osób. Spotkanie seniorów odbyło się przy kawie i 
słodkościach.  
Luty  

− „Walentynki” 
 Zabawa dyskotekowa poprzedzona wróżbami i przepowiedniami. Ilość osób 
uczestniczących w imprezie 30. 

− „Ferie zimowe” 
Czas trwania 2 tygodnie, liczba uczestników przeciętnie 10 osób dziennie. 
Młodzież uczestniczyła w różnorodnych zajęciach zarówno w świetlicy jak i na świeżym 
powietrzu wg założonego planu. Celem była wspólna zabawa, hołdowanie tradycjom, 
edukacja ochrony naszego środowiska raz nauka umiejętności pracy  
w grupie. 
 
Kwiecień  

− „Palma wielkanocna” 
 Przy strojeniu palmy wielkanocnej było 5 osób, które w całości pokryły wydatki na 
ten cel. Czas trwania 5 godzin. 
 
 
Maj  

− „Festyn rodzinny” 
 Tradycyjnie święto matki, dziecka i ojca w formie festynu wiejskiego. Składa się 
na to : blok sportowy, dmuchane zabawki, konkursy różnego rodzaju przeprowadzane 
przez instruktora świetlicy, malowanie twarzy, zabawa taneczna przy zespole 
muzycznym. 
 Ilość osób trudna do określenia (ok. 100), czas trwania 14 godzin, koszt 1.700zł ( 
za zespół, poczęstunek dla uczestników oraz nagrody) pokryty ze środków z funduszu 
sołeckiego. 
 
Czerwiec  

− „Powitanie lata” 
 Gry, zabawy i konkursy z nagrodami. Wspólna zabawa na zakończenie roku 
szkolnego. Nagrody pozyskane od darczyńców i pozostałe z poprzedniej imprezy. Ilość 
uczestników 30 dzieci, czas trwania 3 godziny. 
 
Sierpień  

− „Festyn rodzinny z okazji IX rocznicy otwarcia świetlicy” 
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 Festyn, który zaczyna tworzyć już naszą lokalną tradycję. Składa się na niego blok 
sportowy LZS-u, konkursy prowadzone przez instruktora świetlicy, zabawa taneczna 
przy zespole. 
 Festyny te mają na celu integrację naszej społeczności a oprócz tego sprzyja 
aktywnemu wypoczynkowi. W festynach o charakterze otwartym trudno o liczbę 
uczestników (ponad 100), koszt imprezy pokrywany jest z funduszu sołeckiego. Czas 
trwania takich imprez ponad 12 godzin. 
 

− „Dożynki Gminne” 
 W tym roku byliśmy gospodarzami dożynek gminnych. Na organizację takowych 
składa się bardzo wiele  podmiotów. My jako gospodarze przygotowaliśmy dekoracje 
dożynkowe (kościół, droga, scena), stoisko kulinarne oraz stoisko z wyrobami 
artystycznymi. 
 
Wrzesień 

22. „Dzień pieczonego ziemniaka” 
 Tradycyjnie we wrześniu obchodzimy święto ziemniaka. Forma tego święta co 
roku jest inna. W tym roku gościliśmy na naszym święcie darczyńców ze Szwecji oraz 
członków ich rodzin. Grupa ta liczyła ok. 30 osób. 
 W zorganizowaniu tej imprezy pomagała grupa objęta opieką szwedzkich 
sponsorów. Z naszym świętem ziemniaka zbiegło się 25-lecie pomocy darczyńców 
szwedzkich dla potrzebujących w naszej wsi. 
Imprezę uświetnił występ grupy folkowej „Borzymianka”. 
Liczba uczestników 60 osób, czas trwania imprezy 4 godziny. Koszt przedsięwzięcia 
pokryty został w całości przez sponsora szwedzkiego. 
 
Październik 

23. „Odpust” 
Grupa aktywnie działająca przy kościele zorganizowała poczęstunek po obrzędach 
odpustowych, na który złożyły się osoby czynnie zaangażowane. 
 
Listopad 

24. „Andrzejki” 
Wróżby, przepowiednie, lanie wosku oraz zabawa taneczna. Czas trwania 6 godzin, 
liczba uczestników 30 osób. 
 
Grudzień 

25. „Mikołajki” 
 Jak co roku do dzieci przyszedł Mikołaj z prezentami. Dzieci mogły popisać się 
przed Mikołajem wierszykami  
i piosenkami. Liczba uczestników 80 osób, czas trwania 2,5 godziny 

26. „Spotkanie przedświąteczne grupy szwedzkich sponsorów z osobami przez nich 
wspomaganymi” 

 Spotkanie odbyło się przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie. Wspomagała 
nas przy kolędowaniu grupa „Borzymianka”. Ilość osób 50, czas trwania imprezy 4 
godziny, koszt pokryty w całości przez darczyńców i ich podopiecznych. 

27. „Wspólne kolędowanie przy ognisku dla społeczności wiejskiej” 
 Poczęstunek w postaci uszek z barszczykiem oraz słodycze. 

Sporządziła: Wanda Kozłowska 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
 
Świetlica płynnie dostosowuje swoją pracę do potrzeb i zainteresowań mieszkańców wsi. 
Przede wszystkim organizujemy zajęcia dzieciom w wieku od 6 do 13 lat. Przychodzą do 
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świetlicy, by odrobić lekcje, pograć w różne gry, rozwijać swoje zdolności manualne lub 
po prostu pobawić się w kącikach tematycznych. Część z nich to aktywni uczestnicy 
zajęć tanecznych oraz członkinie Kapeli Ludowej Wełtynianka. Starszym mieszkańcom 
wsi umożliwiamy wynajęcie pomieszczeń świetlicy  
na różne imprezy okolicznościowe. Odbywają się tu również zabawy sylwestrowe, 
andrzejkowe, spotkania Koła Emerytów  
i Rencistów. Prowadzimy również wynajem sali na różnego rodzaju szkolenia, pokazy czy 
zebrania. Placówka współpracuje z filią biblioteki publicznej znajdującą się w budynku 
świetlicy, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Gryfinie, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Gryfinie, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Rozwoju Ekologii i 
Agroturystyki na Rzecz Wełtynia, miejscowym Kołem Emerytów i Rencistów, Zespołem 
Szkół w Gardnie oraz LZS w Gryfinie. 
Cykliczne imprezy: 
styczeń: Dzień Babci i Dziadka, ferie zimowe 
marzec: Dzień Kobiet 
maj: Dzień Matki 
październik: Dzień Seniora 
W świetlica działa: 
Kapela Ludowa Wełtynianka 
instruktor: Katarzyna Papiernik 

Sporządziła: Maria Kotowska 
 
 

Świetlica Wiejska w Wirowie 
 
Maj: 

− Przygotowanie świetlicy do otwarcia 
− Doposażenie świetlicy 
− Generalne prace porządkowe 
− Skręcanie i montaż mebli, ławek, telewizora i kina domowego 
− Zebranie mieszkańców Wirowa dotyczące funkcjonowania świetlicy  
− Impreza z okazji Dnia Dziecka z sesją zdjęciową 

 
Czerwiec: 

− Doposażenie świetlicy (antena telewizyjna, ławka zewnętrzna, stół do tenisa 
stołowego) 

− Prace plastyczne 
− Indywidualne zajęcia z gry na gitarze 
− Przygotowania do występu wokalnego Wiktorii Ciasnochy  
− Spotkania w ramach Klubu Filmowego 
− Dekoracja  świetlicy – zewnętrzna  

 
Lipiec: 

− Prace porządkowe – zewnętrzne 
− Zakup materiałów plastycznych 
− Zapisy na zajęcia muzyczne 
− Pobór podatku przez panią Sołtys Janinę Tomczyk 
− Zebranie mieszkańców Wirowa 
− Spotkania w ramach Klubu Filmowego 
− Przygotowania do zajęć plastycznych – tworzenie szablonów prac plastycznych 
28. Doposażenie łazienek, szatni, kuchni 
29. Przygotowania do występu wokalnego Wiktorii Ciasnochy  
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30. Prace plastyczne 
31. Pomoc w tworzeniu loterii na piknik 
32. Indywidualne zajęcia z gry na gitarze 
3. Spotkanie z Instruktorką w sprawie Zumby i aerobiku 
4. Wywiad z panią Sołtys i gospodarzem świetlicy 
5. Dekoracja świetlicy 
6. Młodzieżowy turniej tenisa stołowego 
7. Zajęcia grupowe - gry i zabawy 
8. Bezpłatne użyczenie świetlicy z okazji odpustu parafialnego 

 
Sierpień: 

− Indywidualne zajęcia z gry na gitarze, emisji głosu 
− Prace plastyczne – zajęcia zorganizowane 
− Prace porządkowe 
− 11.08.14r.-25.08.14r. Świetlica zamknięta - urlop 

 
Wrzesień: 

− Warsztaty emisji głosu dla zespołu Desire z GDK-u 
− Indywidualne zajęcia z akompaniamentu na instrumenty klawiszowe 
− Przygotowanie rocznego planu imprez cyklicznych 
− Wycena drewutni oraz pomiary do budowy drewutni 
− Pobór podatku- pani Sołtys 
− Prace organizacyjne 

− Użyczenie świetlicy na imprezę mieszkańca Wirowa 

− Pieczenie muffinków z dziećmi 

− Dziecięce zajęcia wokalne 

− Gry i zabawy 

− Przygotowania do zajęć plastycznych  

− Indywidualne zajęcia plastyczne 

− Indywidualne zajęcia z gry na gitarze 

− Prace plastyczne -  zajęcia grupowe  

− Prace porządkowe 
 
Październik: 

− Indywidualne zajęcia z gry na pianinie – przygotowanie do występu 

− Indywidualne zajęcia z poprawnej wymowy j. polskiego i gry na gitarze 

− Zajęcia wokalne- przygotowanie do występu  na Wieczorze Poetyckim: 
Nauka piosenki „Wirów jest piękny” 

− Aerobik 

− Prace plastyczne – zajęcia grupowe 

− Gry i zabawy 

− Doposażenie świetlicy –  wypożyczenie mikrofonów 

− Impreza - Wieczór Poetycki Mieczysława Kwiatkowskiego i występ wokalny dzieci 
z Wirowa 

− Dostawa drewna 

− Kurs emisji głosu dla zespołu z GDK-u 
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− Wywiad na temat Wieczoru Poetyckiego 
Listopad: 

− Przygotowania do Dnia Seniora 

− Spotkania  z panią Danutą Balikowską – seniorką z Wirowa dotyczącą organizacji 
imprezy 

− Kurs emisji głosu dla Teatru z GDK-u 

− Aerobik 

− Zajęcia plastyczne – zorganizowane 

− Impreza - Dzień Seniora 

− 11.11.2014r. - 28.12.14r. Świetlica zamknięta z powodu choroby 
 
Grudzień: 

− 12.12.14r. Kontrola z Sanepidu 
− 28.12.14r. Śpiewanie kolęd – organizowane przez panią sołtys 
− Prace plastyczne 
− Przygotowania do Sylwestra 
− Impreza – Sylwester – organizowane przez panią sołtys  

 
Sporządziła: Magdalena Włodarczak 

 
 

Zebrał: 
Jakub Kasprzyk 
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Sprawozdanie z działalności 
w 2014 r. 
Kino Gryf 

 
W 2014 r. Kino Gryf wyświetliło 879 seansów. Bilety sprzedano dla 18.942 widzów. Liczba widzów była 
wyższa od ubiegłorocznej  
o około 100 osób. 

 
miesiąc  dni projekcji filmów ilość widzów  ilość seansów  

 od  do    
     

styczeń  01. 01. 2014 31. 01. 2014 1607 76 
luty  01. 02. 2014 28. 02. 2014 2791 62 
marzec 01. 03. 2014 31. 03. 2014 1615 69 
kwiecień  06. 04. 2014  23. 04. 2014  788 57 
maj  02. 05. 2014  31. 05. 2014  840 77 
czerwiec  01. 06. 2014 30. 06. 2014  1186 72 
lipiec 01. 07. 2014 30. 07. 2014 1092 93 
sierpień  01. 08. 2014  31. 08. 2014  1183 92 
wrzesień 01. 09. 2014  30. 09. 2014 1478  62 
październik  01. 10. 2014  31. 10. 2014  3367 91 
listopad 02. 11.2 014  29. 11. 2014  1476 56 
grudzień  01. 12. 2014  30. 12. 2014  1519 72 
     
RAZEM: 

 01. 01. 2014 30. 12. 2014  18 942 879 
 
 
Oprócz regularnych seansów w kinie organizowane były również przeglądy filmowe oraz spotkania z 
polskimi twórcami filmowymi. W 2014 w Gryfinie gościli: 
reżyserzy: Maciej Cuske i Mateusz Rakowicz oraz aktor Andrzej Andrzejewski („Stacja Warszawa”) 
aktorzy: Grzegorz Dauszkiewicz, Michał Meyer, Filip Gurłacz (film „Miasto 44”)  
reżyser: Łukasz Palkowski  (film „Bogowie”) 
 
PRZEGLĄDY FILMOWE I IMPREZY W KINIE GRYF W 2014: 
20. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem  
5. cykl T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee 
Filmy Świata na 9. Gryfińskim Festiwalu Miejsc i Podróży „Włóczykij” 
21. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem  
 
Najpopularniejsze tytuły w Kinie Gryf w 2014 roku 
„Miasto 44 – 1380 widzów 
„Bogowie” – 1096 widzów 
„Pszczółka Maja” – 1012 widzów 
„Kamienie na szaniec” – 767 widzów 
„Pod Mocnym Aniołem” – 755 widzów 
„Jack Strong” – 563 widzów 
„Pinokio” – 560 widzów 
„Hobbit: Bitwa pięciu armii” – 515 widzów 
„Obywatel”  – 482 widzów 
 
 
 

Sporządzili: 
Przemek Lewandowski 
Krzysztof Wawrzyniak 



 
S

tr
o

n
a
7

5
 

 
 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
w 2014 r. 

Centrum Informacji 
Turystycznej 

 
 
 
27 kwietnia 2007 roku uruchomione zostało Centrum Informacji Turystycznej, które od początku 
działalności weszło  
w struktury Gryfińskiego Domu Kultury. Działało ono od tamtego czasu do 14 marca 2014 roku w 
wyremontowanej poniemieckiej powozowni w Pałacyku pod Lwami. 
 
W dniach 17-21 marca 2014 nastąpiły przenosiny Centrum z budynku powozowni  
w Pałacyku pod Lwami na kompleksowo wyremontowane gryfińskie nabrzeże do budynku Rybakówki. W 
nowej siedzibie Centrum po raz pierwszy otworzyło drzwi dla turystów 24 marca 2014 roku. 
 
Godziny otwarcia: 
W sezonie letnim, od 1 czerwca do 30 września, CIT czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 
9.00-17.00.  
W pozostałych miesiącach działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.  
 
Działalność: 
Podstawowym zadaniem Centrum Informacji Turystycznej jest obsługa ruchu turystycznego oraz sprzedaż 
map, przewodników turystycznych, książek historycznych, widokówek i pamiątek. 
 
Oprócz tego, jako jednostka organizacyjna Gryfińskiego Domu Kultury, zadaniem CIT-u jest prowadzenie 
oficjalnej strony internetowej Gryfińskiego Domu Kultury, sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne 
odbywające się w Gryfinie, ale również na wydarzenia kulturalne odbywające się w Szczecinie, np. 
spektakle Opery na Zamku, festiwale muzyczne.  
Dodatkowo pracownicy CIT zajmują się także promocją tych wydarzeń czyli tworzeniem informacji 
prasowych, dokumentacją fotograficzną itp. 
 
CIT stara się na bieżąco poszerzać swoją ofertę sprzedaży zarówno pamiątek, jak i produktów 
turystycznych, dlatego w 2014 roku do jego oferty oprócz nowych publikacji książkowych weszły 
pamiątkowe kubki z panoramą Gryfina oraz Szczecińska Karta Turystyczna, która, zapewnia zniżki w 
Szczecinie w większości instytucji kulturalnych (muzeach, galeriach, teatrach, Filharmonii, na Zamku 
Książąt Pomorskich itp.), w niektórych restauracjach, hotelach i innych miejscach noclegowych, a także 
przy zakupie biletów m.in. w wypożyczalniach sprzętu turystycznego (kajaki, rowery), przy wejściu na 
statki wycieczkowe czy w różnych klubach. Karta upoważnia także do bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską. 
 
Oprócz strony Gryfińskiego Domu Kultury, CIT prowadzi również własny profil na portalu 
społecznościowym  Facebook, gdzie informuje o bieżącej działalności. 
 
Od momentu przeniesienia CIT do budynku Rybakówki na kompleksowo wyremontowanym gryfińskim 
nabrzeżu, w jego siedzibie działa mini galeria. Do końca roku 2014 w mini galerii CIT wystawiono 13 
ekspozycji, z czego 6 otwartych zostało z udziałem autorów.  
 
Dodatkowo w mini galerii CIT, 25 kwietnia 2014, odbyło się spotkanie z Ryszardem Mateckim dot. Doliny 
Miłości.  
 
W CIT znajduje się także darmowy punkt publicznego dostępu do Internetu (dwa stanowiska z Internetem 
stacjonarnym i możliwość dostępu przez Wi-Fi). 
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Warto również podkreślić, że od momentu powstania CIT w 2007r. systematycznie wzrasta liczba 
odwiedzających Centrum. Jednak największy wzrost liczby odwiedzających CIT odnotowało po 
przeniesieniu na nabrzeże.  
W miesiącach od kwietnia do grudnia 2014 CIT odwiedziło 2800 gości z Polski i zagranicy, podczas gdy w 
tym samych miesiącach poprzednią siedzibę w Pałacyku pod Lwami odwiedziło 1177 osób. Daje to 57% 
więcej odwiedzających.  Jeszcze bardziej zwiększyła się liczba gości zagranicznych, odwiedzających CIT, z 
108 w miesiącach od kwietnia do grudnia 2013 r.  
do 279 w tych samych miesiącach w 2014 r. Daje to 62% wzrost liczby turystów zagranicznych. 
Szczegółowa działalność CIT w 2014 r.: 
 
 

1. CERTYFIKAT 
 
W 2014 roku gryfińskie Centrum Informacji Turystycznej ponownie poddało się procesowi oceny swej 
siedziby  
i pracowników. Pod koniec grudnia oficjalnie wręczony został certyfikat z dwiema gwiazdkami. 
 
Regulamin certyfikacji wprowadzał 4 kategorie. Można było więc otrzymać od jednej do czterech 
gwiazdek.  
Punkty w poszczególnych kategoriach przyznawane były za każde z następujących kryteriów: 
lokalizacja placówki, oznaczenie dojścia i dojazdu, dostępność dla turystów, w tym 
niepełnosprawnych, dni i godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, 
jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, 
zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne, inicjatywy własne.  
Gryfiński CIT, w porównaniu do pierwszej certyfikacji z 2012 roku, oceniany był już w nowej siedzibie 
na nabrzeżu. 
 
Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń 
podmiotów informacji turystycznej. Musiały to być jednak punkty całoroczne, a nie sezonowe. Takich 
punktów w województwie zachodniopomorskim jest ponad 50, ale nie wszystkie poddały się tej 
zewnętrznej ocenie. 
 
Certyfikację informacji turystycznej wprowadziła Polska Organizacja Turystyczna w konsultacji z 
Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi oraz Zarządem Forum Informacji Turystycznej w 2010 
roku. Celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji 
turystycznej oraz stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej 
współpracujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Funkcjonowanie w wyżej 
wymienionej sieci jest uwarunkowane uzyskaniem certyfikacji. 
 
2. INFOKIOSK  
 
Infokiosk czyli urządzenie, które ma za zadanie umożliwiać turystom dostęp do informacji turystycznej 
zgromadzonej  
w formie cyfrowej stanął na gryfińskim nabrzeżu obok budynku Tawerny, po południowej stronie 
mostu.   
 
Infokioski to duże, interaktywne ekrany, które są narzędziem informacji turystycznej. Dostarczają 
wiadomości na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Ich głównym zadaniem jest 
przedłużenie czasu dostępności do informacji, dzięki czemu zainteresowany turysta może znaleźć 
potrzebne szczegóły o najbliższej okolicy.  
Kiosk działa codziennie w godzinach 8:00-22:00. 
 
Infokiosk stanął w ramach zrealizowanego przez Polską Organizację Turystyczną projektu 
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 mającego na celu 
rozbudowę Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i umożliwienie turystom dostępu do informacji 
turystycznej zgromadzonej w formie cyfrowej. W ramach tego projektu POT przekazał certyfikowanym 
Punktom i Centrom Informacji Turystycznej infokioski, które stanowią wsparcie punktów 
certyfikowanych, a poprzez to całego programu certyfikacji. Infokioski zostały przydzielane na 
podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególne Punkty IT i w przypadku Gryfina 
zaakceptowanego przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie jest punktem certyfikowanym, posiadającym od kwietnia 2012 dwie gwiazdki. 
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3. WYSTAWY 
 

1. 7-25 kwietnia 2014 r. - wystawa obrazów Mariusza Sobieszka. Była to pierwsza wystawa w nowej 
siedzibie Centrum Informacji Turystycznej - Rybakówce na gryfińskim nabrzeżu. Oficjalnego 
otwarcia dokonała Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury - Maria Zalewska i autor prac.  

2. 3-16 maja 2014 r. - wystawa zdjęć Tadka Wasilewskiego  
pn. „W obiektywie”. Wernisaż wystawy był jedną z imprez towarzyszących festynowi pod nazwą 
"Spotkajmy się na nabrzeżu". 

3. 21 maja – 6 czerwca 2014 r. - wystawa twórczości dzieci i młodzieży z kół plastycznych 
Gryfińskiego Domu Kultury. Prace młodych artystów zaprezentowały instruktorki: Małgorzata 
Ragan, Elżbieta Narzekalak, Wiesława Tyła i Karina Tyła. Ekspozycję oceniała komisja artystów 
plastyków ze Szczecina w dniu 29 kwietnia 2014 w Pałacyku pod Lwami podczas Przeglądu 
Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. Na wystawie znalazły się wybrane prace, w 
zdecydowanej większości nagrodzone, z 460 zaprezentowanych podczas Przeglądu. 

4. 11-26 czerwca 2014 r. – wystawa malarstwa grupy plastycznej Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Grupa plastyczna pod przewodnictwem instruktora plastyki Wiesławy Tyły z 
Gryfińskiego Domu Kultury działa już  
3 lata. Na wystawie można było zobaczyć ok. 50 prac wykonanych w technice olejnej, rysunkowej 
i farb wodnych. 

5. 1-18 lipca 2014 r. - wystawa plastyczno-fotograficzna pokonkursowa „Uroki Gryfina”. Wystawa 
prezentowała prace plastyczne i fotograficzne uczniów gryfińskich szkół i przedszkoli, nagrodzone 
w konkursie z okazji 760. rocznicy nadania praw miejskich dla Gryfina. Pomysłodawczynią i 
koordynatorką całego przedsięwzięcia była Dorota Luberska-Chojnacka - nauczycielka plastyki i 
zajęć artystycznych. 

6. 23 lipca – 9 sierpnia 2014 r. – wystawa plastyczno-przestrzenna „Mała akademia leśna”, 
przygotowana przez Nadleśnictwo Gryfino, w ramach projektu edukacyjnego "Mała Akademia 
Leśna - 9 leśnych lekcji na 90 lat Lasów Państwowych", towarzyszącego jubileuszowi 90 lat PGL 
Lasy Państwowe. Ekspozycja w CIT składała się z wyróżnionych prac uczestników projektu. 

7. 13 sierpnia – 6 września 2014 r. – wystawa miniaturowych domków, których autorką jest 
gryfinianka Urszula Kwietniewska-Łacny. Na wystawie można było zobaczyć: w pełni wyposażoną 
kuchnię, sypialnię, dwie łazienki, pokój dzienny oraz pokój w stylu rococo. Wszystkie mebelki i 
inne przedmioty codziennego użytku wykonane zostały ręcznie w skali 1:10. 

8. 8-27 września 2014 r. – wystawa pn. „Usługi dla ludności”, której pomysłodawczynią jest 
szczecinianka Justyna Machnik, natomiast autorem zdjęć Jakub Bessarab. Ekspozycja 
prezentowała kilka istniejących jeszcze pracowni rzemieślniczych, w różnych miejscach Szczecina. 
Niestety nowoczesna rzeczywistość nie sprzyja starym zakładom usługowym. Dlatego zamiarem 
autorów wystawy było pokazanie ich urody, zanim znikną z mapy naszego sąsiedniego miasta. 

9. 1-17 października 2014 r. – wystawa fotograficzna „Perły turystyki wiejskiej”. Wystawa 
prezentowała 12 zdjęć pokonkursowych, którego organizatorem było Stowarzyszenie 
Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs oraz wystawa miały na celu 
ukazanie atrakcji znajdujących się na obszarze gmin Banie, Bielice, Chojna, Cedynia, Gryfino, 
Kozielice, Moryń, Mieszkowice, Stare Czarnowo, Widuchowa, gdzie znajdują się niezwykłe miejsca 
będące "perełkami" turystycznymi.  

10. 21 października – 7 listopada 2014 r. – wystawa fotograficzna „Memento – pomorskie cmentarze”. 
Fotografie autorstwa gryfinianina Jakuba Matury ukazywały poniemieckie cmentarze z zachodniej i 
centralnej części województwa zachodniopomorskiego. Wiele z nich, wysiłkiem miejscowej 
ludności, ocalona została w ostatnich latach od zniszczenia. Choć rzeczywistość ukazana na 
zdjęciach nie zawsze jest optymistyczna, składa się jednak na pełen uroku i tajemnicy obraz 
Pomorza. 

11.  10-21 listopada 2014 r. – wystawa fotograficzna „Zachodniopomorskie kościoły” Teresy 
Wójtowicz. Podczas wystawy zaprezentowanych zostało 40 zdjęć kościołów z terenu województwa 
zachodniopomorskiego, w tym kilka z terenu powiatu gryfińskiego. Autorka wystawy pochodzi z 
Helu, ale większość życia (prawie 60 lat) mieszkała w Kamieniu Pomorskim. Obecnie jest 
mieszkanką Szczecina. Wiejskie kościółki Pomorza Zachodniego fotografuje od kilkunastu lat, a od 
niedawna również przydrożne kapliczki. 

12.  25 listopada – 5 grudnia 2014 r. – wystawa fotograficzna autorstwa Beaty Rolak „Kiedy się śmieje 
dziecko śmieje się cały świat”. Na ekspozycję składało się 8 prac, wykonanych w technice 
fotomontażu, które łączą elementy świata przyrody, martwej natury z uśmiechem dziecka. Dzieci-
modele nie pozujący, lecz uchwycone w naturalny sposób, uczęszczają do placówek Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci m.in. do Punktu Przedszkolnego TPD w Sobiemyślu, Chwarstnicy, Przedszkola TPD 
w Grzędzicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego TPD w Myśliborzu, Specjalistycznej 
Placówki Wsparcia Dziennego TPD dla Dzieci z Zespołem Downa. 
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13.  8 grudnia 2014 r. – 2 stycznia 2015 r. – wystawa pokonkursowa fotografii, wykonanych w ramach 
konkursu "Moje miejsca", zorganizowanego przez CIT. Na wystawie zaprezentowane zostały 
wszystkie zdjęcia, które wpłynęły na konkurs. Podczas wernisażu wręczono także nagrody dla 
autorów zwycięskich fotografii (wybór jurorów) oraz Nagrodę Publiczności, którą przyznali 
mieszkańcy Gryfina i okolic w głosowaniu internetowym. 

 
 

4. SPOTKANIA 
 
W piątek 25 kwietnia 2014 w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie z 
Ryszardem Mateckim, który podzielił się swoją pasją  
i zaprezentował najnowszy przewodnik po parku zatytułowany "Spacerem po Dolinie Miłości" - 120-
stronnicowe kompendium wiedzy o tym miejscu. Było to pierwsze spotkanie w nowej siedzibie 
Centrum na gryfińskim nabrzeżu. 
Podczas spotkania można było usłyszeć ciekawostki przyrodnicze, obyczajowe, polityczne i wojenne, a 
także historię rodziny, która miała w sobie tyle fantazji, tęsknoty i konsekwencji, by przekształcać 
otaczający krajobraz aby przypominał ukochaną Francję. Rodziny, która stworzyła w połowie XIX 
wieku ten niezwykły park zwany dziś Doliną Miłości. 

 
 

5. KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 
Konkurs fotograficzny "Moje miejsca" odbywał się pomiędzy 10 października  
a 30 listopada 2014 i był zorganizowany przez Centrum Informacji Turystycznej. Wzięły w nim udział 
64 osoby z Gryfina i okolic. Laureatami konkursu zostali: 
1. Michał Dębski z Marwic, zdjęcie pt. "Zamieszanie", wykonane na moście  
w Gryfinie (widok na Ciepły Kanał) 
2. Alicja Panek z Gryfina, zdjęcie pt. "W oknie", wykonane na gryfińskim nabrzeżu 
3. Artur Maszadro z Gryfina, zdjęcie pt. "Wschód słońca", wykonane na Międzyodrzu. 
Nagroda Publiczności przypadła Krystynie Kołuckiej z Gryfina, za zdjęcie zatytułowane "Tywa za 
płotem", wykonane nad rzeką Tywą w Szczawnie. 
 
Ceremonia wręczenia nagród oraz oficjalnego otwarcia wystawy pokonkursowej odbyła się 8 grudnia 
2014 w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie  
i rozpoczęła ją Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Maria Zalewska. 
 
Laureat I miejsca otrzymał: tablet Asus Google Nexus 7 (fundator Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Gryfinie), karnet do kina Gryf (fundator Gryfiński Dom Kultury) i monografię Gryfina 
pt. "Dzieje Gryfina i okolic" (fundator Biuro Informacji i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino) oraz 
komplet gadżetów od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. 
Dodatkowo zdjęcie zostanie opublikowane na pamiątkowym kubku wraz z imieniem i nazwiskiem 
autora (fundator Gryfiński Dom Kultury), który będzie dostępny w sprzedaży w CIT oraz zostało 
umieszczone na kalendarzu gminnym na 2015 rok (fundator Biuro Informacji  
i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino). 
 
Laureatka II miejsca otrzymała: aparat fotograficzny marki Nikon (fundator Nadleśnictwo Gryfino), 
karnet do kina Gryf (fundator Gryfiński Dom Kultury), biżuterię (fundator SHE Biżuteria), zaproszenie 
na masaż relaksacyjny (fundator Gabinet Masażu Syl Med) oraz komplet gadżetów od Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zdjęcie zostało także umieszczone na 
kalendarzu gminnym na 2015 rok (fundator Biuro Informacji  
i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino). 
 
Laureat III miejsca otrzymał: dysk zewnętrzny marki Toshiba (fundator Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomorskiego), karnet do kina Gryf (fundator Gryfiński Dom Kultury), 
zaproszenie na masaż relaksacyjny (fundator Gabinet Masażu Syl Med) oraz komplet gadżetów od 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. I to zdjęcie również zostało 
umieszczone na kalendarzu gminnym na 2015 rok (fundator Biuro Informacji i Promocji Urzędu Miasta 
i Gminy Gryfino). 
 
Zwyciężczyni Nagrody Publiczności otrzymała: ekspres ciśnieniowy Krups Dolce Gusto (fundator Jager 
Polska), biżuterię (fundator SHE Biżuteria) oraz komplet gadżetów od Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Dodatkowo, wśród wszystkich głosujących internautów został wylosowany uczestnik głosowania - 
Ryszard Boćkowski ze Szczecina, który również otrzymał nagrodę w postaci pamięci przenośnej o 
pojemności 64 GB z wejściem micro (do telefonu) i USB (fundator Biuro Informacji i Promocji Urzędu 
Miasta i Gminy Gryfino) oraz kompletu gadżetów od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Zachodniopomorskiego i zestaw książek na temat Międzyodrza oraz Gryfina i okolic. Losowania 
dokonały dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 im. Calineczki w Gryfinie, z grupy "Motylki". 
 
Partnerami konkursu i jednocześnie sponsorami nagród byli:  
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie 
- Nadleśnictwo Gryfino 
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego 
- Biuro Informacji i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Gryfino 
- She Biżuteria 
- Jaeger Polska sp. z o.o. 
- SylMed - Gabinet Rehabilitacji Medycznej 
 
PATRONI MEDIALNI: 
- Nowe 7 Dni Gryfina 
- Kurier Szczeciński 
 
 
 

Sporządzili: 
Justyna Siwek-Matura 

 Sebastian Rożko 
 


