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załącznik nr 1 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury 

część opisowa 2015 
 
 
 
 
Gryfiński Dom Kultury działa od 1 stycznia 2003 r. jako instytucja kultury i 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 (do 30 listopada 2015 r.) 
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 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 
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kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współ-
tworzenia 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. 350 
przedsięwzięć mniejszych, ale także takich, które bardzo mocno wpisują się na mapę przedsięwzięć 
kulturalnych Polski. Jesteśmy placówką z osobowością prawną finansowaną z budżetu gminy. Największą 
bolączką naszej placówki jest baza, w tym przede wszystkim brak sal  do zajęć zespołów.  
Jednym z działów Gryfińskiego Domu Kultury jest Kino Gryf. To organizator przeglądów filmów 
niekomercyjnych z całego świata, miejsce spotkań aktorów, reżyserów z mieszkańcami naszego powiatu przy 
okazji wyświetlania wielu premier filmowych. Staramy się wyświetlać najnowsze produkcje. Musimy jednak 
liczyć się z faktem, że dystrybutor ma prawo narzucić nam termin, ilość oraz godziny seansów. Jeśli nie 
zastosujemy się do ich wytycznych, to nie otrzymamy prawa prezentacji nowości filmowych. Nasza sala 
widowiskowa pełni dwojaką funkcję.  
Poza wyświetlaniem filmów odbywają się w niej także imprezy kulturalne. W związku z tym sala widowiskowa 
ze sceną jest 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. 
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. 
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Kadra Gryfińskiego Domu Kultury (stan na 31 grudnia 2015 r.): 
 

 ul. Szczecińska 17 
 

lp. stanowisko ilość osób 

1 dyrekcja 2 

2 administracja 3 

3 instruktorzy 8 

4 pracownicy kina 2 

5 obsługa 6 

 
● ul. B. Chrobrego 48 

 

lp. stanowisko ilość osób 

1 dyrekcja 1 

2 administracja 2 

3 instruktorzy 6 

4 obsługa 2 

 
● świetlice wiejskie 

 

lp. stanowisko ilość osób 

1 instruktorzy 16 

 
 
Ilość osób według 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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załącznik nr 2 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury 

kalendarium imprez 2015 
 

 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

9-13 stycznia T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee – projekcje 
festiwalowych filmów 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 stycznia występ zespołu wokalnego Ad Hoc  podczas spotkania 
noworocznego Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia 
Wspólna Europa 

Chojna 

11 stycznia organizacja 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (aukcja, prezentacje sceniczne, nagłośnienie, 
organizacja sztabu) 

Gryfino 
Pl. ks. Barnima I 

12 stycznia otwarcie wystawy plastycznej „Spotkanie nie tylko ze 
sztuką użytkową” 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

17 stycznia Kolędowanie w Sobieradzu Świetlica Wiejska  
w Sobieradzu 

18 stycznia koncert zespołu Gruff! Gryfino, 
Pub u Suszka 

19-30 stycznia Ferie w mieście 2015 (zajęcia artystyczne, turystyczne, 
spektakl teatralny, specjalne projekcje Kina Gryf) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 

19-31 stycznia Ferie w świetlicach wiejskich 2015  wszystkie świetlice wiejskie 

19-30 stycznia Półkolonie zimowe w Pałacyku pod Lwami oraz Zespole 
Szkół w Gardnie współorganizowane z TPD 

Pałacyk pod Lwami, 
Zespół Szkół w Gardnie 

30-31 stycznia akcja charytatywna świetlic wiejskich w Borzymiu, 
Czepinie, Krzypnicy i Sobieradzu „Napełnij moją miskę” na 
rzecz Gryfińskiego Kojca 

Borzym, Czepino, Krzypnica, 
Sobieradz, Gryfino 

1 lutego spektakl i spotkanie z Anną Seniuk Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

3 lutego otwarcie wystawy przedmiotów z filcu wykonanych przez 
gryfińską Pracownię Mamofaktura 

Centrum Informacji Turystycznej 

4 lutego obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

10 lutego obsługa techniczna uroczystości 75. rocznicy masowych 

deportacji na Sybir 
Golgota Wschodu, Cmentarz 
Komunalny w Gryfinie 

14 lutego Szachy w Pałacyku - Grand Prix Gryfina 2015 - turniej 
drugi 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

14 lutego zabawa karnawałowo-walentynkowa w Krajniku Świetlica Wiejska 
w Krajniku 

14 lutego Zabawa walentynkowa w Mielenku Gryfińskim Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim 

16 lutego wynajem sali widowiskowej: Kinowe Spotkania Młodych Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 lutego miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

17 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

17 lutego Śledzik Stowarzyszenia Seniorów Radość Świetlica Wiejska Zagroda 
W Daleszewie 

18 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 lutego otwarcie wystawy fotograficznej „Afryka” Dariusza Torebko Centrum Informacji Turystycznej 

19 lutego premiera interaktywnej lekcji o Stanisławie Ignacym 
Witkiewiczu 

Gryfiński Dom Kultury 
Scena pod Lwami 
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19 lutego – 
1 marca 

9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 
(spotkania z podróżnikami, koncerty, degustacja kuchni 
świata, kino świata, Bal Włóczykija, wystawy, wycieczki, 
Włóczykij Trip Extreme – rajd pieszy na 50 i 100 km) 

Gryfiński Dom Kultury 
budynek byłej piekarni 
Pub Wrota do Sławy 
okolice Gryfina 

20 lutego otwarcie wystawy plastycznej „Zima” Świetlica Wiejska Zagroda 
W Daleszewie 

21 lutego powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego i 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19 lutego – 
1 marca 

9. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 
(spotkania z podróżnikami, koncerty, degustacja kuchni 
świata, kino świata, Bal Włóczykija, wystawy, wycieczki, 
Włóczykij Trip Extreme – rajd pieszy na 50 i 100 km) 

Gryfiński Dom Kultury 
budynek byłej piekarni 
Pub Wrota do Sławy 
okolice Gryfina 

27 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 marca impreza artystyczna z okazji Dnia Kobiet Świetlica Wiejska Zagroda 
W Daleszewie 

6 marca impreza artystyczna z okazji Dnia Kobiet Świetlica Wiejska Pod Dębami 
W Dołgich 

7 marca udział zespołu tańca współczesnego Fajber-Flex w XVI 
Ogólnopolskim Konkursie Tańca „Taneczne Miraże”; 
wyróżnienie dla zespołu 

Bydgoszcz 

8 marca wernisaż wystawy kostiumów projektantki mody Elżbiety 
Olszewskiej 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

8 marca koncert dla kobiet „Anioły i demony” z udziałem zespołów 
wokalnych działających w GDK 

Pub u Suszka 

9-11 marca spotkanie przygotowawcze kadry kierowniczej z Francji, 
Niemiec i Polski - koordynatorów projektu III części 
Międzynarodowych Spotkań Artystycznych "Kulturalny 
Trójkąt" 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

11 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 marca Szachy w Pałacyku. Grand Prix Gryfina 2015 - turniej 
trzeci 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 marca recital Mariana Opani Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 marca – 
5 kwietnia 

kiermasz wielkanocny Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Krajniku 

21-22 marca warsztaty szycia lalek Tilda Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Bartkowie 

21 marca występ Teatru Uhuru podczas Nocy Teatrów w Kołobrzegu Regionalne Centrum Kultury 
im. Zbigniewa Herberta 
w Kołobrzegu 

21 marca powitanie wiosny w Krajniku Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Krajniku 

25 marca obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

26 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru: Międzypowiatowy Przegląd 
Amatorskich Zespołów Teatralnych / kwalifikacja do 
przeglądu wojewódzkiego dla Teatru Uhuru pod 
kierunkiem Janusza Janiszewskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 marca Jarmark Wielkanocny Gryfino 
Pl. ks. Barnima I 

29 marca wernisaż wystawy fotografii i kostiumów Teatru Tańca Ego 
Vu i Pracowni Mody Fanfaronada w Szczecinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

30 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

31marca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 
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3 kwietnia Konkurs Plastyczny Mały Makuś / pierwsze miejsca dla 
młodych plastyków z pracowni plastycznej Małgorzaty 
Ragan: praca Piotra Ragana w kategorii: drzewo 
genealogiczne, Ali Kadłubek w kategorii: rzeźba 

Łódź 
Zespół Państwowych Szkół 
Plastycznych im. Tadeusza 
Makowskiego 

10-11 kwietnia udział recytatorów GDK w finale wojewódzkim Małego 
Konkursu Recytatorskiego / laureatkami konkursu w 
swoich kategoriach wiekowych zostały Nel Tarczyńska 
oraz Zuzanna Zawierucha z pracowni Doroty 
Krutelewicz-Sobieralskiej 

Szczecin 
Kub Delta 

10-11 kwietnia 21. Koncert Premier Teatru Tańca Ego Vu (szef 
artystyczny zespołu i reżyser: Eliza Hołubowska) 
(prezentacje dziewięciu nowych choreografii na scenie, 
wystawy: fotograficzna autorstwa gryfinianki Katarzyny 
Zalewskiej oraz wystawa masek teatralnych wykonanych 
przez Sabinę Wacławczyk ze Szczecina) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala Lech 

11 kwietnia współorganizacja eliminacji powiatowych 43. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego / 1 miejsce dla drużyny prowadzonej 
przez Kamillę Gadomską w składzie: Kamila Matusik, 
Antonina Bartosiewicz i Paweł Gadomski 

Chojna 
Gimnazjum im. Janusza Korczaka 

15 kwietnia Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży 
„Moja wymarzona podróż” 

Gryfiński Dom Kultury 
Palacyk pod Lwami 

16 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

17 kwietnia obsługa techniczna 4. Gminnych Mistrzostw Pierwszej 
Pomocy 

Gryfino, nabrzeże 

17 kwietnia wernisaż wystawy fotografii kapliczek Teresy Wójtowicz Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

17 kwietnia obsługa techniczna i reżyseria (Janusz Janiszewski) 
wieczoru literacko-filmowego w ramach obchodów 70-lecia 
polskości Gryfina: „Miasto i Sploty” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 kwietnia występ Teatru 6 i PÓŁ podczas 50. Przeglądu Teatrów 
Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie 

Szczecin 
Teatr Kana 

19 kwietnia występ Teatru Tańca Ego Vu podczas 50. Przeglądu 
Teatrów Małych Form Kontrapunkt w Szczecinie 

Szczecin 
Teatr Kana 

20 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

22 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 kwietnia Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej, Solistów i 
Muzycznych Zespołów Estradowych 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 kwietnia koncert charytatywny „Klara spotyka Edith Piaf”, org. 
Krzysztof Gmiter 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 kwietnia pokazy premierowe spektakli Teatru Uhuru w reżyserii 
Janusza Janiszewskiego: „One” i „Na chwilę przed 
końcem” 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26 kwietnia premierowy pokaz spektaklu „Małe zamieszanie, czyli 
bombowy dzień z życia pewnego biura matrymonialnego” 
w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

28 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 kwietnia obsługa techniczna szkolenie przedwyborczego Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 kwietnia drugi pokaz spektaklu „Małe zamieszanie, czyli bombowy 
dzień z życia pewnego biura matrymonialnego”  w 
wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

30 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

30 kwietnia otwarcie wystawy malarstwa Elżbiety Stasiak Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

http://www.gdk.com.pl/index.php?plik=impreza&kalendarium_id=731
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1 maja Dni Gryfina 2015: blok artystyczny Gryfińskiego Domu 
Kultury 

scena na nabrzeżu w Gryfinie 

1 maja obsługa wyścigu kolarskiego XCM Zęby Gryfa nabrzeże w Gryfinie 

1 maja współorganizacja Otwartych Międzynarodowych Turniejów 
Szachowych 

Centrum Wodne Laguna 
w Gryfinie 

2 maja współorganizacja Rajdu Wiejskiego Śladami Pionierów w 
Krzypnicy 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

2-3 maja Dni Gryfina 2015: warsztaty artystyczne nabrzeże w Gryfinie 

5 maja Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Neptunalia 2015 organizowany przez 
gryfińskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Recz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym (obsługa techniczna imprezy) 

nabrzeże w Gryfinie 

6 maja obsługa techniczna wykładu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 maja obsługa techniczna 5. Festiwalu Piosenki Dziecięcej TPD Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 maja uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa (obsługa 
techniczna) 

Cmentarz Komunalny w Gryfinie 

11 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 maja udział wychowanków pracowni plastycznej Małgorzaty 
Ragan w dwóch konkursach: 
- XX Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie 
Plastycznym „Moja ulubiona postać bajkowa” / 
wyróżnienie dla Hanny Walsh 
- Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim 
„Szafer 2015” / wyróżnienie dla Jana Dejewskiego 

 
 
Zespół Szkół w Mordarce 
 
 
Ełk 

14 maja wieczór poetycki „Szli na Zachód osadnicy” w wykonaniu 
Teatru Eliksir (reż. Janusz Janiszewski) 

Klub Nauczyciela w Gryfinie 

16 maja współorganizacja Festynu z Góralskim Humorem Krajnik 

18 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 maja Wieczór Cygański i spotkanie z poezją Papuszy w 
wykonaniu Teatru Eliksir (reż. Janusz Janiszewski) 

Centrum Aktywności Lokalnej 
w Gryfinie 

21 maja obsługa techniczna Pikniku Szkoły Podstawowej przy 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

Dom Pomocy Społecznej 
W Nowym Czarnowie 

20 maja premiera spektaklu poetyckiego „Okna” w wykonaniu 
Teatru Eliksir (reż. Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

22 maja Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych / 
wyróżnienie z kwalifikacją do przeglądu 
wojewódzkiego dla zespołu tańca współczesnego 
Fajber-Flex (instr. Joanna Buśko) i Teatru tańca Ego Vu 
(instr. Eliza Hołubowska) z Gryfińskiego Domu Kultury 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22-23 maja udział Teatru Tańca Ego Vu w III Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatrów Tańca „Otwórz oczy” w Słupsku / nagroda 
specjalna dla tancerek zespołu Joanny Buśko i Julii 
Lewanowskiej za ich autorski spektakl „Drzwi” 

Słupsk, Teatr Rondo 

23 maja trzeci pokaz spektaklu „Małe zamieszanie, czyli bombowy 
dzień z życia pewnego biura matrymonialnego” w 
wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23-27 maja gryfińska replika Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

24 maja drugi pokaz spektaklu poetyckiego „Okna” w wykonaniu 
Teatru Eliksir (reż. Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

27 maja obsługa techniczna wykładu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 maja obsługa techniczna uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia 
Ojca organizowanej przez Przedszkole nr 2 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 maja obsługa techniczna uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę nowego budynku komendy policji 
w Gryfinie (nagłośnienie uroczystości) 

Gryfino 
miejsce budowy 

29 maja nagrody dla podopiecznych pracowni plastycznej  
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Małgorzaty Ragan: 
1/ Justyna Białek została nagrodzona II miejscem w 
kategorii wiekowej klas I-III w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym "Mój przyjaciel Reksio"  w Rzeszowie; 
2/ Wiktoria Tyszkiewicz zajęła II miejsce za najlepszą 
pracę ręczną w kategorii dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym w ogólnopolskim konkursie Spotkania ze 
Smoczą Buźką 2015 w Częstochowie; 
3/ Amelia Grzywacz została nagrodzona za swoją pracę 
nadesłaną na konkurs Rowerem przez Kraków w kategorii 
6-7 lat. Organizatorem konkursu był Klub Kultury 
Przegorzały 

 
Rzeszów, 
Muzeum Dobranocek 
 
 
Częstochowa, 
portal Szkolnastrona.pl 
 
 
Klub Kultury Przegorzały 

29 - 30 maja I edycja projektu Teatr przez cały rok: pokazy małych 
spektakli teatralnych (m.in. spektakli Teatru Uhuru) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 maja współorganizacja festynu pn. 70-lecie osadnictwa na 
naszych ziemiach (obsługa techniczna, występ Kapeli 
Ludowej Borzymianka) 

plac przy Świetlicy Wiejskiej 
w Starych Brynkach 

30 maja obsługa plastyczna festynu Mielenko Gryfińskie 

30 maja „Pierwsze spotkanie z teatrem” - impreza z okazji Dnia 
Dziecka, parada ulicami miejscowości 

Sobieradz, 
świetlica wiejska 

30 maja występ Teatru Tańca Ego Vu podczas inauguracji sceny 
plenerowej teatru Uckermärkischen Bühnen Schwedt 

Schwedt, Niemcy 

30 maja występ Teatru Tańca Ego Vu podczas imprezy artystycznej 
Kalejdoskop 

Szczecin 
Klub Hormon 

1 czerwca cztery dodatkowe seanse filmowe dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka Gryfino 
nabrzeże 

1 czerwca impreza z okazji Dnia dziecka Świetlica Wiejska Zagroda 
w Daleszewie 

2 czerwca obsługa techniczna uroczystości Gryfino 
Przedszkole Iskierka 

5 czerwca obsługa techniczna festiwalu Zgryfiada Gryfino 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

6 czerwca współorganizacja rodzinnego festynu z okazji Dnia 
Dziecka; występ zespołów Desire, Cantare, oraz sióstr 
Żurowskich, Patrycji Smoleń, Klaudii Dudak, Roksany 
Aftyka i Agnieszki Żuber 

Borzym, 
świetlica wiejska 

6 czerwca występ Teatru Eliksir na festiwalu Senioralia 2015 Goleniów 

7 czerwca występ Teatru Tańca Ego Vu oraz zespołu tańca 
współczesnego Fajber-Flex podczas Wojewódzkiego 
Przeglądu Zespołów Tanecznych 

Szczecin 
hala Opery na Zamku 

7 czerwca występ grupy tanecznej Arkan Contry ze Świetlicy Wiejskiej 
Zagroda w Daleszewie podczas Międzynarodowych 
Targów Inkontakt w Schwedt 

Schwedt 

9 czerwca obsługa techniczna przedstawienia rodziców i nauczycieli 
dla dzieci z Przedszkola Nr 2 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 czerwca pierwsza runda Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Świetlica Wiejska 
W Starych Brynkach 

10 czerwca XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej  ColorArt 
2015: nagrody dla Aleksandry Szewczuk i Klaudii 
Kowalskiej z pracowni plastycznej Małgorzaty Ragan 

Goleniów 

11 czerwca wernisaż wystawy Koła Modelarskiego Ligi Obrony Kraju 
działającego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfinie 

Centrum Informacji Turystycznej 

11 - 12 czerwca obsługa techniczna jubileuszu 5-lecia Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz towarzyszącej mu 
konferencji naukowej i pokazów artystycznych 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

12 czerwca współorganizacja imprezy charytatywnej „Podarujmy im 
trochę świata!”; występ zespołów Desire, Ad-Hoc, sióstr 
Żurowskich oraz Tadka Wasilewskiego 

Gryfino, 
Pub "Wrota do sławy" 

12 czerwca udział Elżbiety Kasprzyk ze Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie 
w niemieckiej miejscowości Rüdnitz w ramach współpracy 
transgranicznej 

Rüdnitz, 
Niemcy 

13 czerwca współorganizacja 6. Gminnego Amatorskiego Turnieju Piłki Krzypnica, 
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Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino boisko piłkarskie i świetlica wiejska 

13 czerwca obsługa techniczna uroczystości 70-lecia LOK Gryfino, 
nabrzeże 

13 czerwca obsługa techniczna pikniku artystycznego Fundacji PGE i 
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie 

Gryfino, 
nabrzeże 

13 czerwca animacja zabaw podczas festynu Gardno 

13 czerwca występ grupy tanecznej Arkan Contry ze Świetlicy Wiejskiej 
Zagroda w Daleszewie podczas festynu odpustowego w 
Pniewie 

Pniewo 

14 czerwca pokaz spektaklu Teatru Tańca Ego Vu podczas koncertu 
kończącego sezon działalności szkoły tańca High Definition 
Dance Studio 

Szczecin 

15 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

19 czerwca koncert zespołu tańca współczesnego Fajber-Flex Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 czerwca pokaz spektaklu Teatru Tańca Ego Vu podczas cyklu 
Wieczory z Teatrem Tańca i Scena Ruchu 

Łódź, 
Akademicki Ośrodek Inicjatyw 
Artystycznych 

20 czerwca X Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego 
Domu Kultury 

Gryfino, 
Grajdołek 

20 czerwca obsługa techniczna koncertu Prywatnego Ogniska 
Muzycznego Bel Canto 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 czerwca współorganizacja festynu z okazji 60-lecia Klubu 
Sportowego Rybak / obsługa techniczna, koncert zespołu 
wokalnego Desire 

Wełtyń 

22 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 czerwca obsługa techniczna pokazu spektaklu Teatru Bomba 
Bomba 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23 czerwca pierwszy koncert  zespołu tanecznego Step by Step 
(obsługa techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

24 czerwca drugi koncert  zespołu tanecznego Step by Step (obsługa 
techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 czerwca dodatkowe seanse filmowe dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

25 czerwca otwarty pokaz próby spektakli Teatru Tańca Ego Vu Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

26 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

26 czerwca obsługa techniczna imprezy Noc Świętojańska 
organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie / 
występ Kapeli Ludowej Borzymianka 

Gryfino, 
plaża 

26-27 czerwca pokaz spektakli Teatru Tańca Ego Vu podczas festiwalu 
Scena Tańca Współczesnego Space w Toruniu 

Toruń 

27 czerwca pokaz spektaklu „Shirley Valentine” w wykonaniu Izabeli 
Noszczyk (aktorki Teatru Jaracza w Łódzi) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 czerwca – 
28 sierpnia 

Twórcze wakacje 2015 w Gryfińskim Domu Kultury i 
świetlicach wiejskich (cykl pięciodniowych warsztatów) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami, 
szesnaście świetlic wiejskich 

29 czerwca – 
10 lipca 

półkolonie z Gryfińskim Domem Kultury Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

24 czerwca drugi koncert  zespołu tanecznego Step by Step (obsługa 
techniczna) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 czerwca dodatkowe seanse filmowe dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

25 czerwca otwarty pokaz próby spektakli Teatru Tańca Ego Vu Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 
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26 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i przedszkoli Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 

26 czerwca obsługa techniczna imprezy Noc Świętojańska 
organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie / 
występ Kapeli Ludowej Borzymianka oraz tancerek 
Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex 

Gryfino, 
plaża 

26-27 czerwca pokaz spektakli Teatru Tańca Ego Vu podczas festiwalu 
Scena Tańca Współczesnego Space 

Toruń 

27 czerwca pokaz spektaklu „Shirley Valentine” w wykonaniu Izabeli 
Noszczyk (aktorki Teatru Jaracza w Łodzi) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 czerwca warsztaty wyplatania wikliny dla dorosłych prowadzone 
przez Danutę Świderek 

Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 

29 czerwca – 
10 lipca 

półkolonie z Gryfińskim Domem Kultury Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

29 czerwca - 
3 lipca 

Twórcze wakacje 2015: "Wiele twarzy teatru" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 czerwca - 
3 lipca 

Twórcze wakacje 2015: "Malarstwo inaczej" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Drzeninie 

29 czerwca - 
3 lipca 

Twórcze wakacje 2015: "Jemy zdrowo i kolorowo" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Mielenku 
Gryfińskim 

29 czerwca - 
3 lipca 

Twórcze wakacje 2015: "Kreatywnie z filcem" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 

2 - 5 lipca udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w festiwalu 5. 
Teatralna Elipsa Kreatywności / pokaz spektaklu w 
konkursie / nagroda publiczności dla spektaklu "Buka" 
w choreografii Elizy Hołubowskiej 

Police 

4 lipca trzeci pokaz spektaklu „Małe zamieszanie, czyli bombowy 
dzień z życia pewnego biura matrymonialnego” w 
wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6 - 13 lipca Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne Kulturalny Trójkąt Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

6 - 10 lipca Twórcze wakacje 2015: "Świat biżuterii" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

6 - 10 lipca Twórcze wakacje 2015: "Pierwszy profesjonalny film" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

6 - 10 lipca Twórcze wakacje 2015: "Wakacyjne szaleństwo z wikliną" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Sobieradzu 

7 lipca wernisaż wystawy "Gryfiński rys przeszłości" Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

6-19 lipca udział reprezentacji Gryfińskiego Domu Kultury  pod 
kierunkiem Krzysztofa Gmitera w festiwalu 10th EDERED 
Youth Encounter 

Begegnungszentrum 
Rüdlingen, Switzerland 

10 - 12 lipca pokaz dwóch spektakli Teatru Tańca Ego Vu podczas 
bezkonkursowego festiwalu XIX Triada Teatralna 

Dębno 

11 lipca koncert finałowy Międzynarodowych Warsztatów 
Artystycznych Kulturalny Trójkąt 

Gryfino, nabrzeże 

13 - 17 lipca Twórcze wakacje 2015: "Tańczyć może każdy" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

13 - 17 lipca Twórcze wakacje 2015: "Kosmiczna Modlina i origami" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Nowym 
Czarnowie 

18 lipca Wielki Letni Piknik w Daleszewie Daleszewo 

18 lipca 5. piknik Gotowanie na polanie / konkurs na najlepszą 
potrawę, występy artystyczne 

Sobieradz 

18 - 23 lipca współorganizacja spotkania młodzieży z Niemiec, Ukrainy i 
Polski 

Świnoujście 

20 - 24 lipca Twórcze wakacje 2015: "Piosenka jest dobra na wszystko" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Ósemka / sala widowiskowa 

20 - 24 lipca Twórcze wakacje 2015: "Monotypia i collage" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

20 - 24 lipca Twórcze wakacje 2015: "Cuda z papierowej wikliny" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Dołgich 

22 lipca pokaz spektaklu Teatru Tańca Ego Vu na Otwartej Scenie 
Tańca podczas Ogólnopolskich Warsztatów Tańca 
Współczesnego Na bosaka  

Połczyn-Zdrój 

https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolskie-Warsztaty-Ta%C5%84ca-Wsp%C3%B3%C5%82czesnego/214516868577031
https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolskie-Warsztaty-Ta%C5%84ca-Wsp%C3%B3%C5%82czesnego/214516868577031
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23 lipca Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Gryfino 
Świetlica Wiejska w Czepinie 

25 lipca Otwarcie wystawy fotograficznej "Pałace i dworki powiatu 
gryfińskiego dawniej i dziś" 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

27 - 31 lipca Twórcze wakacje 2015: "Tajniki sznurkowej sztuki" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

27 - 31 lipca Twórcze wakacje 2015: "Sto twarzy origami" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Czepinie 

27 - 31 lipca Twórcze wakacje 2015: "Kulinarna sztuka" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Wirowie 

28 lipca zmagania sportowe zorganizowane dla najmłodszych 
mieszkańców Starych Brynek 

Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 

31 lipca Noc Duchów Świetlica Wiejska w Wełtyniu 

31 lipca - 
1 sierpnia 

VI Festiwal Twórczości Ludowej (wykład, otwarcie wystawy 
pamięci Edwarda Mojsaka, występy działających przy 
GDK: Dziecięcej Kapeli Ludowej Gryfinki, cybalistek z 
Wełtynia, Zespołu Śpiewaczego Gardnianka, Kapeli 
Ludowej Wełtynianka, Kapeli Ludowej Borzymianka, 
biesiada przy ognisku, zabawa ludowa) 

Bartkowo, Świetlica Wiejska  
w Bartkowie 

1 sierpnia wieczornica z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

3 - 7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Z mapą i kompasem" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

3 - 7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Moje wakacyjne inspiracje" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Daleszewie 

3 - 7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Elegancki scrapbooking" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Bartkowie 

3-7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Z mapą i kompasem" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

3-7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Moje wakacyjne inspiracje" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Daleszewie 

3-7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Elegancki scrapbooking" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Bartkowie 

10-14 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Papierowe przedmioty" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

10-14 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Otwarta Scena pod Lwami" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10-14 sierpnia Twórcze wakacje 2015: " Czarodziejska masa solna" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Krajniku 

13 sierpnia prelekcja historyczna z udziałem dr. Andrzeja 
Piotrowskiego, geologa z Państwowego Instytutu 
Geologicznego: "Warunki geologiczne desantu morskiego 
wojsk Czarnieckiego na wyspę Als" 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

13 sierpnia koncert charytatywny: Pomoc dla Maksa Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 sierpnia wernisaż wystawy fotograficznej Tadka Wasilewskiego 
"Dwa kolory" 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

15 sierpnia współorganizacja VI Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej 
w Bartkowie 

boisko w Bartkowie 

17-21 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Warsztat aktora w pigułce" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17-21 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Morskie wakacje" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

17-21 sierpnia Twórcze wakacje 2015: " Plastikowa butelka na 1001 
sposobów" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Borzyniu 

17-21 sierpnia Twórcze wakacje 2015: " Zaskakujące orgiami modułowe" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 

17-21 sierpnia Twórcze wakacje 2015: " Plastyczny recykling" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

22 sierpnia obsługa techniczna festynu w Dołgich Dołgie 

22 sierpnia współorganizacja festynu z okazji dziesięciolecia 
działalności Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach 

Stare Brynki 

22 sierpnia współorganizacja Dnia Sportu w Krajniku Krajnik 

22 sierpnia obsługa techniczna Dnia Działkowca w Gryfinie; występ świetlica ogródków działkowych w 
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zespołów Ad Hoc i Desire Gryfinie 

22-30 sierpnia udział aktorów Teatru Uhuru w międzynarodowych 
warsztatach teatralnych w Berlinie 

Stiftung wannseeFORUM w Berlinie 

24-28 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Kolory tańca"  
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24-28 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Ale cyrk!" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24-28 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Dekoracja na różne okazje" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 

24-28 sierpnia Twórcze wakacje 2015: " Papierowy zwierzyniec" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 

29 sierpnia Dożynki Gminne i VI Mistrzostwa Świata w Rzucie 
Sztachetą 

Daleszewo: stadion 

31 sierpnia impreza rekreacyjna sportowe pożegnanie wakacji Świetlica Wiejska w Krajniku 

1 września obsługa techniczna uroczystości rocznicy wybuchu II wojny 
światowej 

Cmentarz Komunalny w Gryfinie 

1 września współorganizacja patriotycznego wieczoru w dniu rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

2 września obsługa techniczna szkolenie referendalnego Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

4 września impreza rekreacyjno-artystyczna na zakończenie wakacji Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

4 - 6 września udział młodych muzyków z Kapeli Ludowej Wełtynianka w 
Turnieju Muzyków Prawdziwych / podopieczni Katarzyny 
Papiernik zdobyli wyróżnienie Instytutu Muzyki i Tańca, a 
w nagrodę pojadą do Kazimierza Dolnego na Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w czerwcu 2016 r. 

Filharmonia im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie 

5 września obsługa techniczna pikniku rodzinnego w Mielenku 
Gryfińskiem 

Mielenko Gryfińskie 

6 września obsługa techniczna projekcji filmu "Honor generała" Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

7 września otwarcie wystawy przestrzennej "Nasze miasto" wykonanej 
przez dzieci z Przedszkola nr 1 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

12 września współorganizacja imprezy plenerowej 70 Lat Osadnictwa 
Polskiego na Ziemi Gryfińskiej 

nabrzeże w Gryfinie 

14-18 września rozpoczęcie działalności pracowni i zespołów 
artystycznych w nowym roku szkolnym 2015/2016 

Gryfiński Dom Kultury 
 

15 września obsługa techniczna spotkania projektowego "Media 
Pomorskie" 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 września obsługa techniczna spotkania integracyjnego "Tacy sami" Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 

16 września otwarcie pokonkursowej wystawy prac  podopiecznych 
Wiesławy Tyły z powiatowego przeglądu plastycznego 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

17 września otwarcie wystawy 48. Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego / wręczenie nagród podopiecznym pracowni 
plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury: Kamili 
Żukowskiej i Alicji Adamczyk (instr. Elżbieta 
Narzekalak), Mai Karasińskiej i Michałowi Smug (instr. 
Wiesława Tyła) oraz Amelii Janik i Mai Zych (instr. 
Karina Tyła) 

Uckermärkische Bühnen Schwedt / 
Niemcy 

18 września obsługa techniczna uroczystości upamiętniającej 76. 
rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 

Cmentarz Komunalny w Gryfinie 

18 września obsługa techniczna imprezy Wieczornica Kresowiaków Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19-20 września prezentacja spektaklu "Kronika przypadków" Teatru 6 i 
PÓŁ podczas XI Ogólnopolskich Spotkań Teatrów COŚ-
Chcących / nagroda główna i wyróżnienie jury 
młodzieżowego dla podopiecznych Krzysztofa Gmitera 

Żnin 

20 września Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz filmu "Karbala" z 
udziałem reżysera Krzysztofa Łukaszewicza 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 września dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

26 września obsługa techniczna VII Gryfińskiego Marszu Życia Gryfino, 
Pl. Ks. Barnima I 

26 września wernisaż wystawy malarskiej Marii Diakowskiej   Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 
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28 września dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 

Kino Gryf 

29 września animacja kulturalna podczas Olimpiady Przedszkolaków Stadion Miejski w Gryfinie 

29 września obsługa techniczna inauguracji roku akademickiego 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

2 października pokaz monodramu Cezarego Morawskiego Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

2 października występ zespołu Ad Hoc  podczas uroczystości Złotych i 
Diamentowych Godów 

aula Zespołu Szkół w Gryfinie 

2 - 4 października udział Teatru Uhuru w XXI Zgierskich Spotkaniach 
Młodego Teatru Słodkobłekity / nagroda za odważną i w 
większości udaną próbę zmierzenia się z konwencją teatru 
w teatrze w spektaklu "Ona" (instr. Janusz Janiszewski) 

Zgierz 

6 października dodatkowe seanse filmowe dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

7 października dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 października obsługa techniczna uroczystości 70-lecia I Liceum 
Ogólnokształcącego w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

10 października występ Kapeli Ludowej Borzymianka podczas V 
Regionalnego Kongresu Kobiet 

aula Zespołu Szkół w Gryfinie 

10 października kulturalno-sportowa impreza integracyjna Święto ziemniaka Gryfiński Dom  Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

13 października obsługa techniczna szkolenie przedwyborczego Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 października pierwsze warsztaty plastyczne w ramach współpracy 
świetlicy z Przedszkolem nr 5 im. Calineczki w Gryfinie 

Gryfiński Dom  Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

15 października współorganizacja XV Prezentacji Życia Twórczego Osób 
Niepełnosprawnych i Przyjaciół 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 października występ zespołu Ad Hoc podczas spotkania dla pionierów 
ziemi gryfińskiej 

Urząd Miasta i Gminy 
w Gryfinie 

15 października udział pracowników Centrum Informacji Turystycznej w 
finale XI Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą 
Informację Turystyczną w Polsce podczas Ogólnopolskich 
Targów Turystycznych Tour Salon /  
1 miejsce dla gryfińskiego CIT w kategorii certyfikowanej 
placówki IT z dwiema gwiazdkami 

Poznań 

16 października wernisaż wystawy fotograficznej  "Mistrzowie rzemiosła" Gryfiński Dom  Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

16 - 22 
października 

udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w polsko-niemieckich 
warsztatach teatralnych i tanecznych 

Niemcy, 
Schloss Broellin 

17 października Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz filmu "Noc 
Walpurgi" z udziałem reżysera Marcina Bortkiewicza 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 października koncert zespołu Dikanda Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 października obsługa techniczna imprezy integracyjnej Dom Pomocy Społecznej 
W Nowym Czarnowie 

19 października dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 października obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 października dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 października dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 października pokaz spektaklu "Okna" w wykonaniu Teatru Eliksir Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24 października 40. Rajd Parasolowy Czelin 

29 października spotkanie z cyklu turystyczno-przyrodniczo-historycznych 
zajęć dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 października Dzień Seniora dla mieszkańców Krzypnicy i Żórawek Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
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31 października /  1 

listopada 
22. Noc Grozy / Gryfińskie Spotkania z Horrorem 
 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 listopada otwarcie wystawy fotograficznej Arkadiusza Rutkowskiego 
"Wielkie bitwy, małe potyczki" 

Gryfiński Dom  Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

5 listopada spotkanie z cyklu turystyczno-przyrodniczo-historycznych 
zajęć dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

6 listopada warsztaty plastyczne dla dzieci z Przedszkola nr 5 w 
Gryfinie prowadzone przez instruktorkę świetlicy w 
Borzymiu, Justynę Mendyk 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Borzymiu 

6/7 listopada nocna sesja nagraniowa zespołu Bestia - uczestnika prób 
w sali Ósemka 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Ósemka 

7 listopada dziewiąty turniej Szachowego Grand Prix Gryfina 2015 Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

10 listopada obsługa techniczna wieczornicy z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 

Gryfino, Szkoła Podstawowa nr 1 

11 listopada obsługa techniczna uroczystości Narodowego Święta 
Niepodległości 

Gryfino, Plac Pamięci Sybiraków 

12 listopada dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

13 listopada dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

14 listopada XI Jesienna Impreza na Orientację Gryfino, Grajdołek 

17 listopada otwarcie wystawy prac wychowanków pracowni plastycznej 
Kariny Tyły prowadzonej w Pałacyku pod Lwami oraz w 
Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 

18 listopada obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 listopada pokaz spektaklu Teatru Uhuru "Ona" podczas Mini-
Konfrontacje Teatralnych w Gorzowie Wielkopolskim 

Gorzów Wielkopolski 

20-22 listopada 7. Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena 
Tańca (pokazy spektakli tanecznych, warsztaty tańca, 
Silent Disco, wystawy fotograficzne); 

współorganizacja: Teatr Tańca Ego Vu i Środowisko 
Inicjatyw Artystycznych hybadu 

Gryfiński Dom Kultury, 
sala gimnastyczna Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Gryfinie 

21 listopada warsztaty tworzenia pająków ludowych prowadzone przez 
Justynę Mendyk ze świetlicy w Borzymiu 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 

25 listopada obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25 listopada warsztaty malowania dla jedwabiu dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 prowadzone przez Elżbietę Narzekalak 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie 

26 listopada warsztaty ceramiczne dla dzieci z Przedszkola nr 2 w 
Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

27-28 listopada pokaz spektakli "Kroniki przypadków" w wykonaniu Teatru 
6 i PÓŁ oraz "Ona" w wykonaniu Teatru Uhuru podczas 
festiwalu 4. Przypływ Teatralny 

Gminnym Ośrodku Kultury  
w Stepnicy 

28 listopada otwarte Bożonarodzeniowe Warsztaty Ceramiczne dla 
rodzin (część pierwsza) 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

30 listopada dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

1 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

1 grudnia otwarcie wystawy prac wychowanków Pracowni 
Plastycznej Deseń prowadzonej przez Elżbietę Narzekalak 

Gryfino 
Centrum Informacji Turystycznej 

3 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 grudnia premiera spektaklu "Wspomnienia niebieskiego mundurka" 
w wykonaniu Teatru Eliksir 

Gryfino 
Klub Nauczyciela 

4 grudnia nagrody podczas Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego: Ja i Król Maciuś Pierwszy dla: Julii Godziuk 
(instr. Narzekalak) oraz Niny Kłopotek (instr. Małgorzata 
Ragan) 

Młodzieżowy Dom Kultury  
w Płocku 

4 grudnia nagrody podczas XXXVII Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży: nagroda dla Oliwii 

Muzeum Okręgowe w Toruniu 
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Wach, wyróżnienie dla Leny Żelech (instr. Małgorzata 
Ragan); nagroda dla instruktora Małgorzaty Ragan 

4 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

5 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację teren Gryfina 

5 grudnia impreza mikołajkowa w Daleszewie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda  
w Daleszewie 

6 grudnia impreza plenerowa Gryfiński Mikołaj 2015: Święty Mikołaj i 
metamorfoza bałwana Olafa 

Gryfino, Pl. Księcia Barnima I 

7 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

9 grudnia dodatkowe seanse filmowe dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

9 grudnia świąteczne warsztaty plastyczne dla uczniów SP1 w 
Gryfinie prowadzone przez Anetę Kopystyńską z GDK 

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Gryfinie 

12 grudnia organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci pracowników 
straży pożarnej 

Gryfiński Dom Kultury 
 

12 grudnia zabawa mikołajkowa w Sobieradzu Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Sobieradzu 

12 grudnia świąteczne spotkanie dla mieszkańców Starych Brynek Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 

13 grudnia obsługa techniczna koncertu wigilijnego w Mescherin kościół w Mescherin (Niemcy) 

 14 grudnia obsługa techniczna spotkania w sprawie wsparcia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 grudnia otwarcie wystawy prac plastycznych wychowanków 
pracowni plastycznej Małgorzaty Ragan z Gryfińskiego 
Domu Kultury 

Gryfino 
Centrum Informacji Turystycznej 

16 grudnia Mikołajkowy Koncert dziecięcego zespołu tanecznego Step 
by Step 

Gryfiński Dom Kultury 

sala widowiskowa 

16 grudnia uroczyste spotkanie wigilijno-jasełkowe w Daleszewie Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Zagroda  
w Daleszewie 

17 grudnia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu dzieci z 
Przedszkola nr 4 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

17 grudnia wigilijne spotkanie dla mieszkańców Krzypnicy Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

18 grudnia nocna premiera filmu "Gwiezdne wojny. Przebudzenie 
mocy" 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 grudnia świąteczne warsztaty ozdabiania przedmiotów metodą 
decoupage prowadzone przez plastyczkę GDK, Anetę 
Kopystyńską 

Centrum Aktywności Lokalnej 
w Gryfinie 

19 grudnia współorganizacja 8. Turnieju Rodzin Szachowych Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19 grudnia świąteczne warsztaty ceramiczne Gryfiński Dom Kultury 
ul. Szczecińska 

22 grudnia obsługa techniczna otwarcia Dziennego Domu Senior 
Wigor  

Centrum Wodne Laguna 
w Gryfinie 

22 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29, 30 grudnia kolędowanie w miejscowości wychowanków Świetlicy 
Wiejskiej Dziupla w Borzymiu 

Borzym 

 
 

sporządził: 
Jakub Kasprzyk 
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załącznik nr 3 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury 

pracownie artystyczne i turystyczna 2015 
 

 
 
 

 
Teatr Tańca EGO VU instr. Eliza Hołubowska strona:  2 

Zespół Tańca Współczesnego Fajber-Flex instr. Joanna Buśko/Iga Wiśniewska strona:  3 
pracownia teatralno-recytatorska instr. Maria Piznal strona:  4 

Teatr 6 i PÓŁ instr. Krzysztof Gmiter strona:  4 
pracownia teatralna Teatru Uhuru  

i Teatru Eliksir 
 
instr. Janusz Janiszewski 

 
strona:  5 

Pracownia Teatru i Recytacji instr. Dorota Krutelewicz-Sobieralska  strona:  8 
pracownia plastyczna instr. Karina Tyła strona:  9 
pracownia plastyczna instr. Małgorzata Ragan strona: 11 

Pracownia Plastyczna Deseń instr. Elżbieta Narzekalak strona: 12 
Pracownia Plastyczna Jedwab instr. Aneta Kopystyńska strona: 13 

pracownia zespołów wokalnych instr. Jolanta Romanowska strona: 14 
sala prób nr 8 instr. Krzysztof Nowak strona: 15 

studio piosenki, studio filmowe instr. Piotr Ostrowski  strona: 16 
pracownia turystyczna instr. Kamilla Gadomska  strona: 17 

Kapela Ludowa Borzymianka instr. Zygmunt Rosiński  strona: 17 
Zespół Śpiewaczy Gardnianki instr. Zygmunt Rosiński  strona: 18 
Kapela Ludowa Wełtynianka instr. Katarzyna Papiernik strona: 19 

Kapela Dziecięca Folklorystyczna  
Wokalno-Instrumentalna Grupa Gryfinki 

 
instr. Aleksandra Nalborska 

 
strona: 19 
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Teatr Tańca EGO VU 
 
Rok 2015 podobnie jak poprzednie lata  dały szansę spełniać się tancerzom na wielu płaszczyznach 
artystycznych. Teatr Tańca EGO VU to dwie grupy: młodsza - początkująca i dorosła - repertuarowa.  W sumie 
obie grupy liczą 30 osób z Gryfina, Szczecina i Chojny. Obie grupy bardzo aktywnie pracowały przez cały rok 
biorąc udział w różnych przedsięwzięciach.  Starsza grupa zdobyła nagrodę publiczności na V Festiwalu TEK 
w Policach, a dwie tancerki Joanna Buśko i Julia Lewandowska zdobyły zaproszenie na tygodniowe warsztaty  
w ramach festiwalu To nie jest festiwal w Bytomiu podczas festiwalu Otwórz oczy w Słupsku. Po raz kolejny 
zespół brał udział w produkcji w teatrze Uckermarkische Buhnen Schwedt (Niemcy). Odbyła się również 
kolejna, siódma edycja Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca prezentująca wybitnych 
artystów teatru tańca w Polsce. Pod koniec roku zespól rozpoczął intensywne przygotowania do jubileuszu 25-
lecia pracy artystycznej, który odbędzie w 2016 r. 
  
kalendarium zespołu: 
19-23.01 – ferie w GDK - prowadzenie Eliza Hołubowska 
5.02 - zespołowy seans - projekcja filmu tanecznego DV 8 John – Multikino Szczecin 
10/11.04 - Koncert Premier  Teatru Tańca EGO VU -  GDK 
19.04   spektakl  EGO VU - Pora ReLaksu  - 50. Przegląd Małych Form Kontrapunkt 2015 - Szczecin 
1.05 występ młodszej grupy EGO VU podczas Dni Gryfina 
22.05  organizacja Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych 
22-24.05 III Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca Otwórz oczy: pokaz  spektakli "Jutra" i 
"Droga" (nagroda: wyjazd na warsztaty tańca w ramach festiwalu To nie jest festiwal w Bytomiu dla tancerek 
Julii Lewandowskiej i  Joanny Buśko) 
29/30.05 otwarcie sceny plenerowej  Uckermarkische Buhnen Schwedt  - pokaz EGO VU 
30.05 performance "1, 2, 3, 4" -  Festiwal Kalejdoskop Szczecin – Klub  Hormon  - Szczecin  
7.06 - Młodsza grupa „Wiosenne przesilenie” - Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne  - Opera w Szczecinie   
14.06 pokaz fragmentu spektaklu "Droga"  - zakończenie sezonu HD - Klub Lulu Szczecin 
19.06  gościnny spektakl  "Umbra"  podczas inicjatywy Scena Ruchu w  Akademickim Ośrodku Inicjatyw 
Artystycznych w  Łodzi   
26-28.06 gościnne pokazy spektakli "Buka" i "Umbra" podczas festiwalu Scena Tańca Współczesnego Space 
w Toruniu  
2-5.07 pokaz spektaklu "Buka" podczas V Teatralnej Elipsy Kreatywności w Policach (nagroda publiczności) 
24-26.07 pokaz spektaklu "Splątani"  na Scenie Młodych Choreografów  podczas XII Ogólnopolskich 
Warsztatów Tańca Współczesnego w Połczynie-Zdróoju 
24-28.08 warsztaty tańca - Wakacje z GDK – prowadzenie Eliza Hołubowska 
12.09 pokaz spektaklu "Pora ReLaksu" podczas imprezy z okazji 70. rocznica Osadnictwa Polskiego 
)gryfińskie nabrzeże) 
16-23.10 udział tancerzy młodszej grupy w musicalu, projekcie polsko-niemieckim "Midway" - Schloss Broellin, 
Niemcy 
20-22.11 organizacja 7. Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca w Gryfinie 
27/28.12 nagrywanie filmów artystycznych na jubileusz 25-lecia pracy artystycznej zespołu: 
1/  z udziałem twórców koncertów Vogue/EGO VU, reżyseria: Eliza Hołubowska 
2/ artystyczna prezentacja tancerzy grupy, reżyseria: Eliza Hołubowska 
3/ Freedom – inspirowany teledyskiem George'a Michaela, reżyseria: Kuba Kasprzyk 
 
 
inne rodzaje aktywności: 
- film ART. Location – Michał i Paweł Kulik film o artystach pogranicza – jedna z trzech bohaterek jest Eliza 
Hołubowska. W filmie występują tancerze EGO VU; 
 - 4.04 - spotkanie koncepcyjne organizatorów ze strony polskiej i niemieckiej międzynarodowego projektu 
teatralnego EDERED;  
- 11 i 18.02 - casting do zespołu teatralnego w Uckermarkische Buhnen w Schwedt, w roli jurora - Eliza 
Hołubowska 
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7/8.03 - prezentacje spektaklu "WilliBald im Elfenwald" w Uckermarkische Buhnen w Schwedt z udziałem 
tancerzy EGO VU; 
27.03 - Powiatowy Przegląd Teatralny – juror Eliza Hołubowska 
23.04 - sympozjum na temat współpracy międzynarodowej  - delegacja Gryfińskiego Domu Kultury – Eliza 
Hołubowska i Krzysztof Gmiter  -  Schloss Broellin, Niemcy 
11.05 - warsztaty dla młodzieży trudnej z ośrodków wychowawczych  w Polsce w Trzebieży,  prowadzenie 
warsztatów: Eliza Hołubowska i Krzysztof Gmiter 
13.05 - prezentacja zawodu  tancerz, choreograf - Eliza Hołubowska i architekt - Edyta Waszak - Gimnazjum 
im Olimpijczyków Polskich , Gryfino  
5-7.10 - warsztaty z Teatrem Chorea dla EGO VU  - Teatr KANA w Szczecinie 
 
wrzesień 2015-marzec 2017 Akademia Teatru Alternatywnego: cykl szkoleń dla liderów grup artystycznych – 
Eliza Hołubowska, Krzysztof Gmiter. 

sporządziła: Eliza Hołubowska 
 

Zespół Tańca Współczesnego Fajber-Flex 
 
To grupa zrzeszająca w swoich szeregach uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. 
Zajęcia i pierwsze publiczne prezentacje sceniczne tancerzy grupy często pozwalają im w przyszłości zasilać 
w przyszłości szeregi Teatru Tańca EGO VU. Zajęcia zespołu odbywają się dwa razy w tygodniu. 
 
kalendarium zespołu: 
07.03.2015 – udział w festiwalu Taneczne Miraże w Bydgoszczy – wyróżnienie 
28.03.2015 – udział w prezentacjach tanecznych A Teraz My w Szczecinie 
01.05.2015 – występ  podczas festynu Majówka na nabrzeżu w Gryfinie 
22.05.2015 – udział w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Gryfinie  - wyróżnienie 
z promocją do przeglądu wojewódzkiego 
23.05.2015 – udział w Festiwalu o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie 
07.06.2015 – udział w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Szczecinie 
19.06.2015 – koncert zespołu na zakończenie sezonu 2014/2015 
26.06.2015 – animacja taneczna imprezy Noc Świętojańska organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w 
Gryfinie 
13.08.2015 – występ na koncercie charytatywnym w Gryfińskim Domu Kultury 
 
Od września z zespołem pracuje nowy instruktor - Iga Wiśniewska. Grupa obecnie pracuje nad nowym 
repertuarem. 

sporządziła: Joanna Buśko 
 

Pracownia teatralno-recytatorska 
 
kalendarium: 

1. 26.01-29.01 – GDK; warsztaty teatralne prowadzone w ramach Ferii w GDK 
2. 17.02 – Pałacyk pod Lwami; miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; udział Mai 

Stołeckiej – awans do etapu powiatowego  
3. 21.02 – Pałacyk pod Lwami; powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; wyróżnienie dla 

Mai Stołeckiej 
4. 25.04 – GDK; próba generalna z udziałem publiczności; „Małe zamieszanie, czyli bombowy dzień z 

życia pewnego biura matrymonialnego” w wyk. Grupy Teatralnej GLIPTYKOS 
5. 26.04 – GDK; premiera spektaklu „Małe zamieszanie...” w wyk. Grupy Teatralnej GLIPTYKOS 
6. 29.04 – GDK; spektakl „Małe zamieszanie...” w wyk. Grupy Teatralnej GLIPTYKOS; bilety-cegiełki na 

rzecz Abigail Skopińskiej, młodej gryfinianki, która kilka lat temu uległa wypadkowi i nadal potrzebuje 
kosztownej rehabilitacji 
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7. 23.05 – GDK; spektakl „Małe zamieszanie...” w wyk. Grupy Teatralnej GLIPTYKOS; bilety-cegiełki na 

leczenie i rehabilitację Ani Żukowskiej z Żabnicy, która przeszła skomplikowaną operację usunięcia 
śródmózgowego krwiaka 

8. 29.06-03.07 warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone w ramach projektu Twórcze 
wakacje 

9. 04.07 – GDK; spektakl „Małe zamieszanie...” w wyk. Grupy Teatralnej GLIPTYKOS; bilety-cegiełki na 
rzecz ośmioletniego Bartusia Szali, który urodził się z rozszczepem kręgosłupa 

 
sporządziła: Maria Piznal 

 
 
 

Teatr 6 i PÓŁ 
 

kalendarium zespołu: 
19-22.01 prowadzenie warsztatów teatralnych podczas ferii zimowych dla dzieci. Aktorki Teatru 6 i PÓŁ 

wspólnie z dziećmi przygotowywały scenki teatralne;  
6.02   udział aktorów teatru w warsztatach hinduskiego teatru Kasba Arghya w Goleniowie; 
27.02 - 1.03  udział w III Goleniowskiej Gali Oskara w Goleniowie – festiwal pokazowy   
 na zaproszenie organizatorów. (fundusze na transport, wyżywienie i nocleg zapewnili  
 organizatorzy); 
27.03  organizacja Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych  
17 - 19.04 udział w 50. edycji festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie, w ramach projektu ZOT na 

Kontrapunkcie” Festiwal Kontrapunkt jest jednym z najstarszych i jednym z bardziej 
prestiżowych w Polsce. Teatr 6 i PÓŁ zaprezentował spektakl „Kronika przypadków” 
(fundusze na transport, wyżywienie i nocleg pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego); 

20.06  Oklaski dla umarłych - work in progress. Pokaz fragmentów nowej produkcji Teatru 6 i PÓŁ. 
Było to zarazem oficjalne zakończenie sezonu 2014/2015, na które przybyli sympatycy teatru;
  

5 - 19.07 udział aktorów teatru 6 i PÓŁ w projekcie EDERED w Szwajcarii. To jeden z największych 
projektów edukacyjno-teatralnych w Europie. Zakłada edukację młodzieży na polu dramy i 
teatru. Projekt ma formę warsztatów teatralnych, trwających 14 dni,  prowadzonych przez 
doświadczonych pedagogów z renomowanych ośrodków artystycznych. Warsztaty kończą się 
pokazem finałowym.  Edered odbywa się od ponad 30 lat. Polska uczestniczyła w tym 
wydarzeniu po raz pierwszy. Po warsztatach w szwajcarskim Rudlingen, przedstawiono 
propozycję organizacji kolejnej edycji EDEREDu na pograniczu polsko-niemieckim. Teatr 6 i 
PÓŁ będzie jednym ze współorganizatorów tego wyjątkowego wydarzenia; 

2.09  aktorzy Teatru 6 i PÓŁ zostają adeptami Akademii Teatru Alternatywnego (ATA). Aktorzy 
grupy znaleźli się w grupie 30 uczestników wybranych spośród blisko 200 aplikujących z 
całego kraju. ATA to projekt wszechstronnej, interdyscyplinarnej i nieformalnej edukacji 
teatralnej, której celem jest podniesienie kompetencji animacyjnych i artystycznych zespołów 
teatralnych, wzmocnienie ich motywacji do działania na rzecz środowisk lokalnych oraz 
dostarczenie praktycznych narzędzi w zakresie metod pracy z zespołem. Akademia trwa  od 
września 2015 do marca 2017 w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, Ośrodku Teatralnym 
Kana w Szczecinie lub Teatrze Brama w Goleniowie. W 2016 roku słuchacze Akademii 
uczestniczyć będą w najważniejszych przedsięwzięciach teatralnych Europejskiej Stolicy 
Kultury, w tym w Olimpiadzie Teatralnej. Uczestnictwo w ATA jest bezpłatne; 

18 - 20.09 udział w Festiwalu teatrów COŚ chcących w Żninie. Festiwal konkursowy.   
 Teatr 6 i PÓŁ zaprezentował spektakl Kronika Przypadków. Jury konkursowe   
 przyznało teatrowi nagrodę główną, a jury młodzieżowe dodatkowo uhonorowało nas  
 wyróżnieniem za „niepowtarzalność”(fundusze na przejazd oraz pobyt na festiwalu  
 pokrył GDK); 
21 - 25.09 udział w I zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego we Wrocławiu oraz warsztatach z Eugenio 

Barbą i Odin Teatret z Danii oraz teatrem ZAR z Wrocławia; 



 
St

ro
n

a2
0

 
5 - 7.10  udział w warsztatach teatralnych w teatrze Kana w Szczecinie, prowadzonych przez teatr 

Chorea z Łodzi; 
7 - 11.10 udział w II zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie oraz warsztatach z 

Tomaszem Rodowiczem i Danielem Jacewiczem; 
4 - 8.11 udział w III zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego we Wrocławiu z Lechem Raczakiem i 

teatrem Ad Spectatores; 
27 - 29.11 udział w IV Teatralnym Przypływie w Stepnicy. Festiwal pokazowy na zaproszenie 

organizatorów.  Teatr zaprezentował spektakl Kronika Przypadków (fundusze na transport, 
wyżywienie i nocleg zapewnili organizatorzy); 

28.12  udział w III Teatralnej Przeprawie w Świnoujściu. To wieczór teatralny organizowany przez 
grupę teatralną Ujście. Teatr 6 i PÓŁ wystąpił ze swoją Kroniką Przypadków na zaproszenie 
organizatorów (fundusze na transport, wyżywienie i nocleg zapewnili organizatorzy). 

 

sporządził: Krzysztof Gmiter 
 
 

Pracownia teatralna Teatr Uhuru i Teatr Eliksir  
 
W 2015 r.  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 różnych wydarzeń artystycznych. 

 
W zajęciach pracowni uczestniczyła młodzież gimnazjalna, uczniowie szkół średnich, studenci oraz seniorzy. 
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; 
- tworzenie artystycznego programu Sceny pod Lwami. 
 
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; 
- zbieraniem dokumentacji i archiwizacją wydarzeń z działalności pracowni teatralnej; 
- promocją pracowni teatralnej, Teatrów Eliksir i Uhuru oraz Sceny pod Lwami w mediach; 
- współpracą z GUTW, Klubem Nauczyciela, OPS, Biblioteką, Teatrem Bomba Bomba i Barenherz ze 
Schwedt, z ośrodkami kultury i szkołami ; 
- udziałem teatrów w festiwalach teatralnych i prezentacjami spektakli. 
 
kalendarz imprez: 
luty 
19.02. Lekcja dla młodzieży szkolnej na Scenie pod Lwami w ramach projektu: „Teatr w nas” 
Prezentacja multimedialna i wykład o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu (Witkacym). 
22.02. Występ poetycki Teatrów Uhuru i Eliksir z wierszami o żołnierzach wyklętych w Klubie Nauczyciela 
podczas spotkania z pisarzem Leszkiem Żebrowskim. 
 
marzec 
10-12.03. Spotkanie przygotowawcze z Francji, Niemiec i Polski oraz młodzieży z Teatru Uhuru w sprawie 
organizacji III Spotkań Artystycznych Kulturalny Trójkąt – finał w Gryfinie 2015. 
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13-15.03. Udział instruktora w polsko-niemieckiej konferencji partnerów wymian młodzieżowych w 
Oldenburgu. 
21-22.03. Udział Teatru Uhuru w spotkaniach teatralnych w RCK Kołobrzeg -  III Noc Teatrów. 
27.03.  Prezentacja spektaklu „Ona” Teatru Uhuru podczas Przeglądu Amatorskich Zespołów Teatralnych w 
GDK. 
 
kwiecień 
10-13.04. Udział teatru Uhuru ze spektaklem „Ona” w Festiwalu Teatralia oraz w warsztatach teatralnych w 
Złotowie. 
25.04. Teatr Uhuru - premiera spektaklu „Ona” na Scenie pod Lwami. 
  
maj 
12.05. Teatr Eliksir. Oprawa artystyczna wieczoru literackiego ze Zbigniewem Smoczkiem w Klubie 
Nauczyciela we współpracy z Biblioteką Publiczną w Gryfinie. 
14.05. Teatr Eliksir. Wieczór poetycki Teatru Eliksir pt. „Szli na zachód osadnicy” w Klubie Nauczyciela. 
17.05. Udział Teatru Uhuru ze spektaklem „Ona” w eliminacjach wojewódzkich Przeglądu Teatrów 
Amatorskich w Świdwinie. 
20.05. Teatr Eliksir – prezentacja programu poetyckiego „Papusza” na zaproszenie Centrum Aktywności 
Społecznej CAL. 
22.05. Teatr Eliksir  – premiera spektaklu poetyckiego „Okna” cz. I. 
24.05. Teatr Eliksir – premiera spektaklu poetyckiego „Okna” cz. II. 
29-30.05. Prezentacje Teatralne na Scenie pod Lwami w ramach projektu Teatr przez cały rok cz. I. 
 
czerwiec 
1.06. Gryfiński Dzień Dziecka. Udział teatrów w przygotowaniach i realizacji programu dla dzieci. 
6.06. Udział Teatru Eliksir w spotkaniach artystycznych Senioralia 2015 w Goleniowie. 
11.06. Program artystyczny w wykonaniu Teatru Eliksir o okazji 5-lecia GUTW w GDK. 
12.06. Prezentacja spektaklu poetyckiego „Okno” w wykonaniu Teatru Eliksir dla uczestników konferencji z 
okazji 5-lecia GUTW. 
19.06. Teatr przez cały rok cz. II. Prezentacja monodramu Patryka Kowalczyka z Teatru Uhuru pt. „Na chwilę 
przed końcem” oraz spektaklu „Ona” (Scena pod Lwami). 
23.06. Teatr przez cały rok cz. II. Prezentacja spektaklu „Tajemnicza walizka” Teatru Bomba Bomba w GDK 
dla uczniów gryfińskich szkół. 
25.06. „Teatr przez cały rok cz. II.. Spektakl „Okno” w wykonaniu Teatru Eliksir. 
26.06. Udział Teatr Eliksir w Bibliotecznej Nocy Świętojańskiej 2015 w Gryfinie (plaża nad Odrą). Prezentacja 
utworów o tematyce świętojańskiej. 
 
lipiec 
5-13.07.  Kulturalny Trójkąt. część III międzynarodowego projektu artystycznego, warsztaty artystyczne (udział 
młodziezy z Polski, Niemiec i Francji.    
11.07. pokaz finałowy III Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Kulturalny Trójkąt – nabrzeże. 
 
sierpnień 
10-13.08. Wakacje w GDK. Otwarta Scena pod Lwami – zajęcia teatralne dla uczestników z miasta w ramach 
wakacyjnych propozycji dla dzieci i młodzieży. 
13.08.  koncert charytatywny w GDK – prezentacja spektaklu „Na chwilę przed końcem w wykonaniu Patryka 
Kowalczyka. 
22.08-30.08. Berlin (wanseeFORUM), Warsztaty artystyczne (Polska, Niemcy, Hiszpania, Czechy, Szwecja) 
udział młodzieży z Teatru Uhuru z projekcie i warsztaach artystycznych. 
 
październik 
2-4.10. XXI Zgierskie Spotkania Teatralne Słodkobłękity 2015. Udział Teatru Uhuru w konkursie ze 
spektaklami „Ona” i „Na chwilę przed końcem”. 
23.10. Teatr Eliksir – prezentacja spektaklu „OKNO” na Scenie pod Lwami. 
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listopad 
20-22.11. Udział Teatru Uhuru w Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych – prezentacja spektaklu „Ona” 
27-29.11. Udział Teatru Uhuru w Spotkaniach Teatralnych w Stepnicy – prezentacja spektaklu „Ona” 
 
grudzień 
3.12.  Teatr Eliksir. Wieczór poetycki „Wspomnienia niebieskiego mundurka”. KLUB NAUCZYCIELA. 
18.12. Teatralna Wigilia. Spotkanie przedświąteczne aktorów z Teatrów Eliksir, Uhuru, Kameleon i Bomba 
Bomba. 
 

sporządził: Janusz Janiszewski 
 
 

Pracownia Teatru i Recytacji 
 

W systematycznych zajęciach w okresie objętym sprawozdaniem uczestniczyło około 30 osób: 
- Teatr Tespisek (dzieci i młodzież) 
- Teatr Kameleon (dorośli – od marca 2015) 
-  koło recytatorskie (dzieci i młodzież) 
 
kalendarium: 
styczeń 
- przygotowanie recytatorów ( 12 osób) do udziału w konkursie recytatorskim. 
 
luty 
- warsztaty teatralne z 19-osobową grupą dzieci z półkolonii zimowych. Przygotowanie etiudy teatralnej 
„Zabawy na śniegu” do muzyki Piotra Czajkowskiego. Przedstawienie zostało pokazane ostatniego dnia ferii 
zimowych na scenie Gryfińskiego Domu Kultury. 
- organizacja i prowadzenie miejsko-gminnych eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie 
wzięło udział dziesięcioro recytatorów z mojej pracowni oraz recytatorzy ze szkół podstawowych i 
gimnazjalnych naszej gminy. 
- organizacja i prowadzenie powiatowych eliminacji 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do finału 
wojewódzkiego zakwalifikowano czworo recytatorów – wszyscy z mojej pracowni. 
 
marzec 
- rozpoczęcie pracy z zespołem Kameleon (były Teatr Ciocie Bajkoklocie). Przygotowanie przedstawienia 
„Deskorolka dla konia”.  
- Teatr Tespisek pracuje nad przedstawieniem „Od wiersza do wiersza, czyli co piszczy w trawie”. 
 
kwiecień 
- premiera przedstawienia „Deskorolka dla konia” Teatru Kameleon. Przedstawienie w okresie od premiery do 
wakacji było pokazywane kilkanaście razy w Pałacyku pod Lwami, bibliotece, przedszkolach i innych 
miejscach. 
- wojewódzki finał Małego Konkursu Recytatorskiego – dwoje recytatorów zostaje laureatami (w kategorii klas 
I-III i IV-VI). 
 
maj 
- festyn z okazji Dni Gryfina na pokładzie statku „Kapitan Tespisek" dzieci uczestniczące w festynie zabawiali 
aktorzy Teatru Tespisek. 
- występ recytatorów podczas uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. 
 
czerwiec 
- przygotowanie z dziećmi ze Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu parady i plenerowego przedstawienia „Wiosna 
idzie, idzie wiosna” do muzyki A. Vivaldiego.  
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- występ recytatorów podczas Gali Laureatów. 
 
sierpień  
- 1.08 – udział w organizacji i prowadzenie uroczystości poświęconej rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, przygotowanie recytacji wierszy. 
- 24-28.08 - przeprowadzenie wakacyjnych otwartych warsztatów teatralnych, 
przygotowanie i pokaz przedstawienia pt. „Ale Cyrk”. 
 
wrzesień 
- udział w organizacji i prowadzenie uroczystości poświęconej 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Przygotowanie występu sześciorga recytatorów. Przygotowanie wystawy w Pałacyku pod Lwami. 
- udział w organizacji spotkania poświęconego pamięci generała Sosabowskiego. 
- przygotowanie i występ trojga recytatorów podczas uroczystości upamiętniającej napaść sowiecką na 
Polskę. 
- wznowienie po wakacyjnej przerwie działalności Teatru Tespisek i Teatru Kameleon. Ten drugi podejmuje 
pracę nad przedstawieniem „Księżniczka na ziarnku grochu” .  
- Kacper Mykietyn rozpoczyna pracę przy realizacji monodramu „Bez próby”. Monodram będzie pokazany w 
Turnieju Teatrów Jednego Aktora podczas powiatowych eliminacji 61. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. 
 
październik 
- trwają przygotowania recytatorów do udziału w Małym Konkursie Recytatorskim. 
- występ recytatorów w uroczystości poświęconej gryfińskim osadnikom (Urząd Miasta i Gminy) 
 
listopad 
- 11.11 - występ recytatorów w uroczystości z okazji Święta Niepodległości (Plac Sybiraków). 
 
grudzień 
- Teatr Tespisek przygotowuje przedstawienie „Do góry nogami”. 
 
W ramach współpracy z przedszkolami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi udzielam 
konsultacji, wypożyczam kostiumy, scenografię i lalki teatralne, udostępniam bibliotekę repertuarową i 
metodyczną, przeprowadzam również lekcje teatralne. 
 

sporządziła: Dorota Krutelewicz - Sobieralska 
 

 

Pracownia Plastyczna 
 
Od maja 2015 r. zajęcia mojej pracowni odbywają się w Pałacyku pod Lwami we wtorki, środy i piątki oraz w 
Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie w czwartki. Z kolei w poniedziałki pracownia prowadzi zajęcia dla studentów 
GUTW. Od października zajęcia w Pałacyku pod Lwami odbywały się w poniedziałki, wtorki i piątki, a w 
Daleszewie w środy i czwartki. 
 
kalendarium innych działań w Pałacyku pod Lwami: 
maj 
02.05 Dni Gryfina: wystrój sceny, stoisko plastyczne Ptaki-cudaki 
21.05 wyjazd do Schwed,t gdzie poprowadziłam warsztaty 
25.05 wernisaż wystawy w ramach przeglądu twórczości dzieci i młodzieży, prace w jury  
 
czerwiec 
01.06 malowanie twarzy podczas festynu w okazji Dnia Dziecka w Radziszewie 
01.06 malowanie twarzy podczas festynu w okazji Dnia Dziecka na gryfińskim nabrzeżu 
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06.06 malowanie twarzy podczas festynu w Borzymiu 
24.06 uczestnictwo w Gali Laureatów (dyplomy dla Patrycji Wolarz i Damiana Galek za nagrody w 
ogólnoeuropejskim konkursie Internationaler Zeichenwettbewerbe w Schwedt / Oder 
26.06 malowanie twarzy w przedszkolu Miś Puchatek 
29.06 zajęcia plastyczne dla uczestników półkolonii w Gryfinie 
 
lipiec 
współpraca z Grupą Teatralną Gliptykos, odnawianie scenografii spektakli 
6.07 zajęcia plastyczne dla uczestników półkolonii w Gryfinie, przygotowanie ekspozycji 
11.07 malowanie twarzy podczas festynu w Czepinie 
20 i 24.07 otwarta pracownia plastyczna dla Gryfina 
25.07 malowanie twarzy podczas festynu na nabrzeżu (zajęcia z biblioteką) 
 
sierpień 
7.08 przygotowanie ekspozycji prac 
 
wrzesień 
przygotowanie dwóch wystaw plastycznych w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie 
17.09 wyjazd do Schwedt po nagrody z ogólnoeuropejskiego konkursu Internationaler Zeichenwettbewerbe 
(nagrody dla Mai Zych i Amelii Janik) 
wykonanie plakatu do przedstawienia "Deskorolka dla konia" 
 
październik 
7.10 zajęcia w przedszkolu Misia Uszatka 
wykonanie jesiennej dekoracji w holu Pałacyku pod Lwami 
 
listopad 
wykonanie plakatu (forma przestrzenna) dla spektaklu Teatru Kameleon 
wykonanie ozdobnego nadproża w Pałacyku pod Lwami oraz dekoracji 
 
grudzień 
wykonanie przestrzennej formy kamienic do wigilijnej scenografii w GDK dla przedszkola Pszczółka Maja 
6.12 wykonanie i zamontowanie dekoracji na mikołajki na Pl. Ks. Barnima I  
 
 
kalendarium innych działań w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie: 
lipiec 
18.07 Piknik w Daleszewie: wykonanie dekoracji na scenę, czesanie fryzur dla dzieci, prowadzenie kącika 
plastycznego 
wykonanie tablo do TPD w Daleszewie 
 
sierpień 
3 i 6.08 prowadzenie wakacyjnych warsztatów 
 
grudzień 
5.12 Mikołaj w Daleszewie: przystrajanie sali 
17.12 Wigilia w Daleszewie 
 

sporządziła: Karina Tyła 
 
 

Pracownia plastyczna 
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W roku 2015 minęło 10 lat od momentu w którym podjęłam pracę z młodymi twórcami. W pracowni naszej 
spotykają się ludzie utalentowani, zaangażowani, pełni pasji, ciekawi świata, chętni do obcowania z kulturą. 
Obecnie na zajęcia uczestniczy grupa blisko pięćdziesięcioosobowa. W ramach zajęć przygotowuję chętnych 
do brania udziału w konkursach plastycznych, udzielam korekt, pomagam zgłębić tajniki wiedzy malarskiej 
oraz rysunku. Razem poszukujemy nowych form przekazywania wyrazu, ale nade wszystko cenimy sobie 
niczym nie skrępowaną spontaniczność podczas tworzenia prac. 
Tradycyjnie, jak co roku, podczas ferii zimowych w pracowni prowadzę warsztaty plastyczne dla wszystkich 
chętnych. Również w tym samym czasie odbywają się zajęcia dla dzieci przebywających na półkolonii 
organizowanej przez GDK. Każdorazowo po zakończeniu warsztatów organizuję ekspozycję powstałych prac 
w Pałacyku pod Lwami. 
W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Gryfinie odbywają się cyklicznie  
międzynarodowe warsztaty prowadzone przeze mnie w ramach projektu polsko-niemieckiego, którego 
inicjatorką jest Pani Elżbieta Bloch. Również w celu wzbudzenia zainteresowań plastycznych spoty-kam się z 
dziećmi z Przedszkola nr 1 w Gryfinie. Rokrocznie przed wakacjami odbywa się w Pałacyku pod Lwami 
Rejonowy Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W tym roku komisja oceniła prace z naszej 
pracowni na bardzo wysokim poziomie. Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia. 
Oczywiście tak jak i podczas przerwy zimowej tak i w wakacje zorganizowałam i prowadziłam warsztaty 
plastyczne ,Wakacje w mieście oraz zajęcia z uczestnikami półkolonii letniej. Przez cały rok przygotowuję 
moich podopiecznych w celu wzięcia udziału w licznych (w 2015 r. w około piętnastu)  
konkursach plastycznych. W naszej pracowni powstają piękne prace, czego potwierdzeniem są liczne nagrody 
i wyróżnienia na poziomie ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Zaangażowanie i praca zostają zauważone 
i docenione przez wiele cenionych ośrodków kultury m.in. w Krakowie, Łodzi, Toruniu, Warszawie, Rzeszowie, 
Goleniowie, Ełku, Wrocławiu. Od wielu lat otrzymujemy od organizatorów ciepłe słowa, nagrody, gratulacje i 
podziękowania za udział w konkursach oraz wysoki poziom prac. 
Często w konkursach do których przystępujemy bierze udział po 10-15 tysięcy uczestników, tym bardziej 
jesteśmy szczęśliwi z naszych osiągnięć: 
Hanna Walsh - finalista -XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Moja ulubiona postać bajkowa", 
Klaudia Kowalska - II miejsce nagoda - XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej/International Festival of 
Fine Art ,,Magiczna Kraina Dźwięku i Koloru", 
Piotr Ragan - nagroda - VIII Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży -Mały Makuś, 
Alicja Kadłubek - nagroda - VIII Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży- Mały Makuś, 
Aleksandra Szewczuk - I miejsce nagroda -XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej ,,Magiczna Kraina 
Dźwięku i Koloru", 
Hanna Lubowicka - finalista - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Muzyka w szarości", 
Amelia Grzywacz - I miejsce - nagroda - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Rowerem przez Kraków", 
Jan Dejewski - finalista - Międzynarodowy Konkurs plastyczno-literacki ,,Niesamowity ogród profesora 
Szafera", 
Wiktoria Tyszkiewicz - II miejsce nagroda - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Spotkania ze Smoczą Buźką", 
Wiktoria Łacny - finalista- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Spotkania ze Smoczą Buźką", 
Justyna Białek - II miejsce nagroda - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Mój przyjaciel Reksio", 
Julia Chmielewska - I miejsce nagroda - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na ilustrację do Wierszy Jana 
Brzechwy 
  
Podczas tegorocznej Gali Laureatów wszyscy ww. laureaci otrzymali od Pana Burmistrza gratulacje 
oraz podziękowania za całoroczny wysiłek i rozwijanie swoich zdolności. Było mi również niezmiernie miło 
otrzymać szczególne wyróżnienie za pracę z małymi dziećmi oraz za zdobycie wielu nagród w dziedzinie 
plastyki. Podczas wakacji napłynęły do nas wspaniałe wieści dotyczące wyników w prestiżowym konkursie 
plastycznym organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu pod honorowym patronatem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W konkursie tym nagrodę zdobyła Oliwia Wach, a wyróżnienie Lena 
Żelech. Laureatka została zaproszona po uroczysty odbiór nagrody wraz z instruktorem do Torunia. Pod 
koniec maja również Klaudia Kowalska i Aleksandra Szewczuk zostały zaproszone na kilkudniowy pobyt do 
Goleniowa w związku z Międzynarodowym konkursem UNESCO podczas którego nastąpiło uroczyste 
wręczenie nagród. Jesienią także dotarło do nas rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Król Maciuś I, w 
którym została wyróżniona Nina Kłopotek. W 2015 r. również ja otrzymałam kilka nagród za krzewienie wśród 
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dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką. W grudniu zajęłam się ekspozycją dotychczasowych prac młodych 
artystów. Wystawę można było oglądać pod koniec roku w CIT. Niestety przeglądy i wystawy które odbywają 
się w naszym mieście są mocno okrojone z prac ze względu iż biorą one nieustannie udział w licznych 
konkursach. Niestety bezpowrotnie. 
 

sporządziła: Małgorzata Ragan 
 
 

Pracownia Plastyczna Deseń 
 

Zajęcia w Pracowni Plastycznej Deseń prowadzone są dwa razy w tygodniu, a uczestniczy w niej średnio 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 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 także współpraca z grupami przedszkolnymi  i szkołami w Gryfinie. Podczas 
prowadzonych zajęć najmłodsi poznają technikę malowania na jedwabiu, filcowanie wełny na mokro, pracę w 
masie solnej, warsztaty z papierem czerpanym. Wychowanie plastyczne ma na uwadze głównie skutki, które 
proces tworzenia pozostawia w psychice dziecka. Staram się zachęcać dzieci do znalezienia sposobów 
wyrażania swych uczuć, przeżyć i własnej wrażliwości estetycznej, czemu także w dużej mierze służyło 
przygotowanie ich do udziału w następujących konkursach plastycznych: Moja rodzina, Bezdroża fantazji, 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki im. prof. Władysława Szafera pt. „Niesamowity ogród profesora 
Szafera, Międzynarodowy  Festiwal Sztuk Pięknych Color Art, W krainie baśni i legendy, Pudełko moich 
marzeń,  Rejonowy Przegląd Prac Plastycznych, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w Międzyzdrojach 
Zaczarowany Świat Baśni Pana Andersena,  48. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  Brandenburgii 2015 
zorganizowany w Schwedt pt. „ Pokażcie nam jak malujecie”, XXXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla 
Dzieci i Młodzieży, Moja przygoda w muzeum, Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i 
Młodzieży pt. „ Zawsze niebiesko, zawsze zielono”. 
 
Szczegółowy wykaz innej działalności plastycznej: 
- wykonanie witrochromii ( na licytację serduszek WOŚP) 
- wystawa prac Pracowni Plastycznej Deseń pt. „ Spotkanie nie tylko ze sztuką użytkową”- CIT 
- ferie zimowe: warsztaty filcowania wełny na mokro 
- wystawa fotograficzna pt. „Wielkie bitwy”- CIT 
- przygotowanie wystawy fotograficznej podczas Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij 2015 
- międzynarodowe warsztaty plastyczne (gimnazjum) – kartki okolicznościowe wykonywane     techniką frotage 
- koncert Teatru Tańca EGO VU - reklama wizualna (baner) 
- przygotowanie i wykonanie ramek do warsztatów z papierem czerpanym podczas Dni Gryfina 
- Dni Gryfina 2015: zajęcia z papieru czerpanego 
- Dni Europy w Gross-Pinow: zajęcia z papierem czerpanym  
- Dzień Dziecka – malowanie twarzy – nabrzeże w Gryfinie 
- Dożynki Gminne: pomoc przy organizacji imprezy 
- Jesienna Scena Tańca – reklama wizualna, przygotowanie wystawy fotograficznej 
- SP nr 1 – przygotowanie napisu na Wieczornicę z okazji Święta 11 Listopada 
- SP nr 3 – warsztaty malowania na jedwabiu 
 
 
- wykonywanie prac plastycznych na imprezy charytatywne 
- wykonywanie prac plastycznych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
- wykonanie dekoracji świątecznej – hall GDK 
- warsztaty w Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie 
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sporządziła: Elżbieta Narzekalak 

 
 

Pracownia Plastyczna Jedwab 
 

Pracownia Plastyczna Jedwab prowadzi: 
zajęcia dla dorosłych, które odbywają się w czwartki w godz. 16.00-20.00 (średnio 12 osób) 
zajęcia plastyczne GUTW odbywają w piątki w godz. 10.00-13.00 
 
Organizuję kiermasze prac plastycznych podczas imprez Gryfińskiego Domu Kultury. Współpracuję na stałe 
ze Szkołą Podstawową nr 1, gdzie prowadzę zajęcia plastyczne oraz oceniam walory plastyczne w różnych 
konkursach. W ramach działalności pracowni dbam o jej bieżące zaopatrzenie w materiały plastyczne, 
wykonuję prace plastyczne na imprezy charytatywne oraz na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, 
projektuję i wykonuję plakaty, ulotki, dyplomy, zaproszenia oraz podziękowania na imprezy okolicznościowe 
organizowane przez GDK. W ubiegłym roku wykonywałam także wystawy w Centrum Informacji Turystycznej 
w Gryfinie. 
 
Szczegółowy wykaz innej działalności plastycznej: 
- malowanie twarzy podczas zabawy choinkowej w Krzypnicy, 
- wykonanie scenografii do monodramu Anny Seniuk, 
- pomoc w wykonaniu dekoracji dla Religijnego Koła Teatralnego ze SP nr 1 w Gryfinie, 
- ferie w mieści – zajęcia plastyczne z dziećmi; 
- przygotowanie wystaw fotograficznych prezentowanych podczas Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij 2015; 
- organizacja jarmarku wielkanocnego na Pl. Ks. Barnima I w Gryfinie; 
- przygotowanie pamiątek dla tancerzy biorących udział w koncercie Teatru Tańca EGO VU 
oraz wykonanie dekoracji; 
- wykonanie dekoracji wiosennej w hallu GDK; 
- warsztaty wykonywania pająków ludowych; 
- warsztaty w SP nr 3 – papier czerpany; 
- warsztaty w Groβ Pinnow – papier czerpany; 
- malowanie twarzy podczas imprezy w Radziszewie; 
- pomoc w organizacji Dni Gryfina 2015; 
- malowanie twarzy w Krajniku na Festynie po góralsku; 
- zajęcia plastyczne – Wakacje w mieście 2015; 
- pomoc w organizacji Dożynek Gminnych oraz warsztaty z robienia baniek mydlanych; 
- wykonanie upominków dla artystów oraz sponsorów Jesiennej  Sceny Tańca 2015; 
- przygotowanie wystawy w CIT prezentującej prace uczestników zajęć pracowni Jedwab; 
 - warsztaty w SP nr 1 - wykonywanie bombek metodą decoupage; 
- warsztaty dla dzieci w CAL w Gryfinie – bombka metodą decoupage; 
- prowadzenie warsztatów florystycznych dla gimnazjalistów - stroik świąteczny 
- wykonanie bożonarodzeniowej dekoracji w hallu GDK 
 

sporządziła: Aneta Kopystyńska 

 
Pracownia zespołów wokalnych 
od 1 stycznia do 31 sierpnia: 
- zespół Desire działający w Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu 
- zespół dziewczęcy Cantare – zajęcia w GDK (Szczecińska) 
- duet Siostry Żurowskie oraz zespół Ad Hoc - zajęcia w GDK (Szczecińska) 
 
od 1 września do 31 grudnia: 
- zespół Desire działąjący w Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu, 
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- zespół dziewczęcy Teens (wcześniej Cantare) – zajęcia w GDK (Szczecińska) 
- duet Siostry Żurowskie oraz zespół Ad Hoc - zajęcia w GDK (Szczecińska) 
 
kalendarium grup: 
11.01:  WOŚP 2015 – Siostry Żurowskie 
8.03:  Dzień Kobiet– Siostry Żurowskie, Desire 
23.04: eliminacje przeglądu Rozśpiewana Estrada – Klaudia Koper 
1.05: Dni Gryfina – Cantare, Siostry Żurowskie  
16.05: Festyn Góralski w  Krajniku - Desire 
21.05: impreza integracyjna Leśna Polana w Nowym Czarnowie -  Cantare 
6.06: festyn rodzinny w Borzymiu – Cantare, Siostry Żurowskie, Desire 
7.07: Inkontakt (Niemcy) – Siostry Żurowskie 
12.06: impreza charytatywna Podarujmy im trochę świata! - Siostry Żurowskie, Desire 
13.06: impreza charytatywna DPS w Nowym Czarnowie - Cantare 
14.06: przegląd wojewódzki Rozśpiewana estrada w Szczecinie -  Klaudia  Koper (wyróżnienie) 
20.06: Wełtyń - jubileusz Klubu Sportowego -  Desire 
18.07: Dni Daleszewa - Desire 
29.08: Dożynki Gminne w Daleszewie - Desire 
5.09: Piknik z psem, Gryfino – Teens (dawniej Cantare) 
12.09: 70. rocznica Osadnictwa Polskiego na Ziemi Gryfińskiej - Desire, AIA Sisters (Siostry Żurowskie) 
26.11: benefis G. Lemke w Chojeńskim Centrum Kultury – Desire 
 
inne działania 
- warsztaty wokalne odbyły się dwukrotnie:  
 - podczas ferii zimowych w dn. 19 – 22. 01. – (ośmioro dzieci) 
 - podczas wakacji w dn. 20 – 24. 07. (trzynaścioro dzieci) 
- w ramach współpracy z Grupą Teatralną Gliptykos została przygotowana oprawa muzyczna spektaklu „Małe 
zamieszanie…” oraz wykonana podczas prób i spektakli - wspólnie z członkinią zespołu Desire, Barbarą 
Żurowską 

 
sporządziła: Jolanta Romanowska 

Sala prób nr 8 
 
Kapele odbywające próby w sali: 
 
Bestia 
Czworo ludzi bawiących się graniem z mniejszym lub większym doświadczeniem na scenie.  
Andrzej Jama - perkusja 
Marek Ilkiewicz - bas 
Bartek Słowikowski - gitara 
Artur Maszadro: -wokal 
 
Unlock 
To zespół rockowy założony w sierpniu 2013 r., w jego skład wchodzą:  
Jędrek Juszczak - gitara 
Marcin Obremski - gitara 
Robert Lachendro - bas  
Gosia Wojciechowska - perkusja 
 
Obirah 
Zespół powstał w listopadzie 2010 r. Na początku pod nazwą Black Hawk, która później przerodziła się w 
Epitaphium, a od 2014 r. Obirah. 
Pierwszy skład zespołu to: 
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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 
Bogusz Żelech – gitara 
Szymon Kowalski – perkusja 
 
perkusiści:  
Tomasz Strzelec i Stanisław Fabjańczuk  

sporządził: Krzysztof Nowak 

 
Studio piosenki, studio filmowe 
kalendarium: 
styczeń: 
- prezentacje i występy wokalne uczestników pracowni wokalnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2015: 
obsługa imprezy; opracowanie programu artystycznego  
- opracowanie i realizacja spota filmowego na Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij (pracownia filmowa) 
 
luty: 
- ferie w mieście warsztaty otwarte pracowni wokalnej oraz warsztaty dla półkolonii organizowanych przez 
GDK 
- ferie w mieście warsztaty otwarte pracowni filmowej oraz warsztaty dla półkolonii organizowanych przez GDK 
 
marzec: 
- realizacja i nagrania studyjne płyty CD zespołowi Granda z Gryfińskiego Domu Kultury 
 
kwiecień: 
- przygotowanie i realizacja przeglądów Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
- występ uczestników pracowni w przeglądach (wyróżnienie) 
 
maj: 
- Majówka 2015 cykl imprez związanych obchodami Dni Gryfina oraz ważnych świąt państwowych 
- występy artystyczne uczestników pracowni piosenki  
 
czerwiec: 
- Dzień Dziecka 2015 - impreza plenerowa 
- rejestracja i realizacja reportażu ze spotkania - prelekcji pt. „Obrońcy Kresów” 27. Wołyńska Dywizja 
Piechoty Armii Krajowej 
 
lipiec: 
- Kulturalny Trójkąt – międzynarodowe Polska/Francja/Niemcy - warsztaty teatr/muzyka /taniec  obsługa 
medialna -  pracownia filmowa (praca nad reportażem) 
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- Wakacje w mieście” – cykl warsztatów otwartych dla dzieci i młodzieży z gminy Gryfino 
(warsztaty prowadzone w pracowni wokalnej oraz filmowej) 
- Wakacje w mieście – półkolonie letnie organizowane przez GDK dla dzieci i młodzieży z gminy Gryfino 
(warsztaty prowadzone w pracowni wokalnej oraz filmowej) 
 
sierpień 
- współtworzenie, przygotowanie i obsługa audio/video imprezy plenerowej z okazji rocznicy Powstania 
Warszawskiego – pracownia filmowa 
 
wrzesień 
- nabór i przesłuchania do pracowni filmowej oraz wokalnej 
- obsługa imprezy plenerowej - prezentacji filmu o Rotmistrzu Pileckim - pracownia filmowa 
- współtworzenie, przygotowanie i obsługa audio/video imprezy plenerowej z okazji rocznicy wybuchu II wojny 
światowej – pracownia filmowa 
 
październik 
- montaż realizacja profesjonalnego filmu/reportażu z międzynarodowych warsztatów Kulturalny Trójkąt - 
pracownia filmowa 
- nagranie, montaż i realizacja filmu z przedstawienia Grupy Teatralnej Gliptykos - pracownia filmowa 
 
grudzień 
- nagrania studyjne i realizacja płyty CD z kolędami zespół Ad Hoc - pracownia piosenki/audio 
- Mikołajki 2015- opracowanie scenariusza  i obsługa techniczna imprezy 
- występy artystyczne uczestników koła – pracownia wokalna 

 
sporządził: Piotr Ostrowski 

Pracownia turystyczna 
 
kalendarium: 
- Geocaching – zabawa terenowa w Gryfinie 
- eliminacje powiatowe XLIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w 
Chojnie: I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął zespół z GDK w składzie: Kamila Matusik, Antonina 
Bartosiewicz i Paweł Gadomski 
- wycieczka krajoznawcza do Szczecina 
- X Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury – I miejsce zajął zespół z GDK w 
składzie: Szymon Zawadzki i Paweł Gadomski, a IV miejsce: Hanna Walsh i Paulina Spychalska 
- XL Rajd Parasolowy: Czelin – Wioska Lapońska 
- X Jesienna Impreza na Orientację 
- Mikołajkowe Marsze na Orientację. 
W imprezach wzięło udział ponad 300 osób (dzieci i młodzież ze szkół w Gryfinie, Chojnie, Szczecinie, 
Kliniskach Wielkich oraz rodziny z dziećmi i turyści indywidualni). 
Pracownia turystyczna zorganizowała również zajęcia dla grup przedszkolnych z Gryfina. Były to zajęcia 
dotyczące historii, legend,  zabytków Gryfina, przyrody, a także wycieczki po Gryfinie. Wzięło w nich udział 60 
przedszkolaków z Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 3. W czerwcu 2015 r. odbyła się szkoleniowa impreza na 
orientację dla uczniów II klasy z Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie. 
Od 2011 r. pracownia turystyczna współpracuje z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Grupa 
turystyczna liczy ponad 40 osób. 

 
sporządziła: Kamilla Gadomska 

 

Kapela Ludowa Borzymianka 
 
Kapela Ludowa Borzymianka działa przy Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu, gdzie odbywają się zajęcia grupy. 



 
St

ro
n

a3
1

 
 
kalendarium występów: 
18.01 Sobieradz – koncert charytatywny dla Marcina  
10.04 Gryfino –USC – Robert Skrzypa – wesele  
01.05 Gryfino – nabrzeże – Dni Gryfina 
02.05 Grędziec, Wierzbno 
05.05 Gryfino: Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 
23.05 Sobiemyśl: festyn 
30.05 Stare Brynki: festyn 
06.06 Bielinek: Spotkanie Śpiewających Przyjaciół 
20.06 Żabnica: Festiwal Rybki Słodkowodnej 
26.06 Gryfino: Noc Świętojańska 
27.06 Pacholęta: odpust 
11.07 Baniewice: festyn 
19.07 Kalwaria Zebrzydowska: występ w domu pielgrzyma 
20-21.07 Częstochowa: występy w domu pielgrzyma 
24.07 Borzym 
26.07 Bielinek 
01.08 Bartkowo: Festiwal Ludowy 
10-12.08 Dziwnówek: warsztaty muzyczne, występ 
22.08 Stare Brynki: odpust; występ; biesiada; 5 osób 
28.08 Gryfino 
29.08 Radziszewo: Dożynki Gminne 
12.09 Gryfino, nabrzeże; 70-lecie osadnictwa na ziemi gryfińskiej 
26.09 Gryfino: Marsz Życia 
26.09 Marwice: Dzień Żurawia 
10.10 Gryfino: Kongres Kobiet 
16.10 Żelewo: Dzień Seniora 
17.10 Czepino: Dzień Seniora 
07.11 Gardno: Dzień Seniora, 10-lecie KGW Gardnianki 
15.11 Pacholęta: Narodowe Święto Niepodległości 
08.12 Gryfino, Klub Nauczycielski: spotkanie opłatkowe amazonek 
12.12 Stare Brynki: występ dla darczyńców ze Szwecji 
19.12 Gryfino SP 2: spotkanie opłatkowe Wspólnoty Polskiej 
 

sporządził: Zygmunt Rosiński 
 

Zespół Śpiewaczy Gardnianki 
 
Zespół działa w Gardnie. 
 
kalendarium występów: 
17.01 Sobieradz: koncert charytatywny dla Marcina 
27.04 Sobieradz 
01.05 Gryfino; Dni Gryfina 
06.06 Bielinek: Spotkanie Śpiewających Przyjaciół 
13.06 Gardno: festyn z okazji Dnia Dziecka 
27.06 Pacholęta: odpust 
11.07 Sobieradz: spotkanie seniorów 
18.07 Sobieradz: piknik Gotowanie na polanie  
19.07 Kalwaria Zebrzydowska: dom pielgrzyma 
20-21.07 Częstochowa: dom pielgrzyma  
26.07 Bielinek 
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01.08 Bartkowo: Festiwal Ludowy 
08.08 Glinna 
10-12.08 Dziwnówek: warsztaty muzyczne zespołów 
21.08 Gardno 
22.08 Stare Brynki: odpust 
29.08 Daleszewo: Dożynki Gminne 
12.09 Gryfino: 70-lecie osadnictwa na ziemi gryfińskiej 
19.09 Gardno: święto ziemniaka 
30.09 Sobieradz: Dzień Seniora 
13.10 Czepino 
30.10 Krzypnica: Dzień Seniora 
07.11 Gardno: Dzień Seniora, 10-lecie KGW Gardnianki 
15.11 Pacholęta: Narodowe Święto Niepodległości 
21.11Stare Brynki 
 

sporządził: Zygmunt Rosiński 
 

Kapela Ludowa Wełtynianka 
 
Rok 2015 był dla zespołu czasem zmian i kroków naprzód. Kapela znalazła się w sytuacji, kiedy wśród 
członków było tylko dwóch instrumentalistów, w tym jedna nastoletnia cymbalistka, która ogłosiła swoje 
odejście. A więc pojawienie się nowych młodych instrumentalistów nie było przypadkiem. Przez ten czas 
pracowałam z dwiema młodymi cymbalistkami, bębnistą i akordeonistą. Dzieci zaczęły praktycznie od 
początku, a już we wrześniu podczas Turnieju Muzyki Prawdziwej w Filharmonii Szczecińskiej zagrały 
samodzielnie trzy utwory i zdobyły wyróżnienie. Równie chętnie na próbie pojawiały się dwie dziewczynki, 
które u boku pań z kapeli doskonaliły swój wokal. Kapela chętnie wspomagała swoją muzyką lokalne imprezy 
takie jak: Smaki Ryb Odrzańskich w Żabnicy, Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie, Dożynki Gminne i nie 
tylko, 70 lat Osadnictwa Polskiego na Ziemiach Gryfińskich, Dzień seniora (Wełtyń, Gryfino), spotkania 
opłatkowe. Koncerty, którymi reprezentowaliśmy swoją gminę to ten wspomniany wcześniej w Filharmonii oraz 
podczas Lata z folklorem w Kostrzyniu Nad Odrą. W 2015 r. kapela składała się z 15 osób. W tej grupie jest 
siedmioro dzieci, z czego  pięcioro instrumentalistów. 
 

sporządziła: Katarzyna Papiernik 
 

 
Kapela Dziecięca Folklorystyczna Wokalno-Instrumentalna 
Grupa Gryfinki 
 
Celem istnienia grupy jest podtrzymywanie kultury ludowej na terenie miasta i gminy Gryfino, a także 
zapewnienie jej małym uczestnikom możliwie najlepszego rozwoju muzycznego tak, by mogli oni w przyszłości 
bez przeszkód kontynuować edukację muzyczną we wszystkich dostępnych placówkach zaawansowanego 
kształcenia muzycznego. Na przestrzeni 10 lat działalności zespół zdobył liczne nagrody i wyróżnienia w tym I 
nagrodę Przeglądu Wojewódzkiego Twórczości Ludowej w Lipianach w kategorii dziecięcej, a dziesięcioro 
spośród jego wychowanków kontynuuje obecnie kształcenie instrumentalne na poziomie szkół muzycznych I i 
II stopnia w Szczecinie stanowiąc już w tej chwili prawdziwą dumę naszego miasta. Dzięki wieloletniej opiece 
Gryfińskiego Domu Kultury, pod którego skrzydłami działa zespół, do Gryfinek od zawsze mogły trafiać dzieci 
o dużych zdolnościach muzycznych bez względu na status materialny ich rodzin, co stanowiło i stanowi 
ogromną szansę, w szczególności dla tych właśnie dzieci, których nie byłoby stać na płatną edukację 
muzyczną. Nabór do zespołu odbywa się średnio co 2,5 roku zaraz po tym, jak grupa wcześniejsza uzyskuje 
pomyślne wyniki z egzaminów wstępnych i rozpoczyna naukę w szkole muzycznej. (Nie zdarzyło się jeszcze, 
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by któreś z dzieci, które podeszło do egzaminu go nie zdało. Nie zdarzyło się także jak dotąd, by którekolwiek 
z dzieci, które zostało przyjęte do szkoły muzycznej przerwało naukę).  
Od początku stycznia do końca września 2015 r. w zajęciach brało udział  ośmioro dzieci w wieku od  7 do 11 
lat. Zajęcia odbywały się w Klubie Nauczyciela raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych - dzieci młodszych 
w wieku od 7 do 9 oraz dzieci starszych w wieku 11 lat. W tym czasie dzieci uczyły się gry na wybranym 
instrumencie, a także gry na instrumencie klawiszowym, odbywały regularne ćwiczenia kształcenia słuchu, 
poznawały zasady muzyki (w tym opanowały płynnie pisanie i czytanie nut w zakresie dwóch kluczy 
muzycznych), ponadto zapoznały się z podstawami akompaniamentu i emisji głosu. Priorytetem jednak w 
procesie działań zespołu było i jest kształtowanie umiejętności pracy w grupie i współdziałania nie tylko w 
trakcie muzycznych działań wykonawczych, ale także w zakresie tworzenia atmosfery wzajemnej 
opiekuńczości i szacunku, pomagania sobie w trudnych momentach, odczuwania radości ze wspólnych i 
indywidualnych sukcesów. 
 
Kalendarium: 
- 21 i 28 marca grupa pojechała do szkoły muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego na tzw. konsultacje dla 
kandydatów, po których rodzice czworga dzieci zdecydowali o skierowaniu dzieci do tej właśnie szkoły. Cała 
czwórka zdała egzaminy i została przyjęta do klas instrumentalnych: klarnetu, harfy, saksofonu i fagotu.  
- 1 maja Gryfinki wystąpiły podczas Dni Gryfina 
- 31 lipca dzieci zagrały mini koncert podczas Festiwalu w Bartkowie 
- 29 sierpnia grupa wystąpiła podczas Dożynek Gminnych w Daleszewie 
- 12 września Gryfinki wzięły udział w koncercie przy gryfińskim nabrzeżu z okazji 70. rocznicy Osadnictwa 
Polskiego na Ziemi Gryfińskiej, który był występem pożegnalnym grupy z uwagi na rozpoczęcie zajęć w szkole 
muzycznej. Oprócz ww. koncertów zespół kilkakrotnie spontanicznie wystąpił dla rodziców i gości Klubu 
Nauczyciela.  
 
W październiku instruktorka zespołu we współpracy z przedszkolami przeprowadziła kolejne eliminacje, w 
wyniku których wybranych zostało czworo dzieci w wieku 3-4 lat. Utworzono także dwuosobową grupę dzieci 
starszych (w wieku 8 i 11 lat) spośród poprzednich uczestników, które postanowiły nadal uczestniczyć w 
pracach zespołu, pomimo rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej i tym samym wesprzeć muzycznie obecny 
skład zespołu. Do grudnia włącznie zajęcia jak zwykle odbywały się w gryfińskim Klubie Nauczyciela, także raz 
w tygodniu i również z podziałem na dwie grupy wiekowe. W tym czasie najmłodsze dzieci zapoznały się z 
instrumentami muzycznym, doskonaliły koordynację ruchową i poczucie rytmu, opanowały wokalnie kilka 
piosenek i zaczęły muzykować w oparciu o akompaniament perkusyjny. Rozpoczęły także próby pisania 
klucza wiolinowego. Starsza grupa rozwijała umiejętności związane z grą na klarnecie i saksofonie w zakresie 
niezbędnym do towarzyszenia instrumentalnego podczas występów grupie młodszej. Wszystkie grupy 
pracowały z wykorzystaniem autorskich materiałów muzycznych tworzonych specjalnie na ich potrzeby przez 
instruktorkę zespołu. 
W 2015 r. Gryfinki zapisały się nie tylko w historii ciekawych występów muzycznych dla naszego miasta, ale 
także dołożyły własną „cegiełkę” do przetrwania kultury ludowej w naszym regionie. Ponadto wciąż stanowią 
dobry i wartościowy początek drogi dla kolejnych pokoleń przyszłych muzyków, którzy będą wspierać 
działalność muzyczną naszego miasta w następnych pokoleniach, choćby tak jak Ewa Dąbrowska – 
wychowanka zespołu, która towarzyszyła na wiolonczeli m.in. podczas ostatniej wieczornicy poświęconej 
pamięci Sybiraków. 
Mam nadzieję, że działalność obecnej, tak młodej grupy Gryfinek także stanie się sukcesem zarówno w 
wymiarze koncertowym jak i edukacyjnym i nasze dzieci nadal będą chlubnie reprezentować nasze miasto 
podczas występów, a za około dwa lata zasilą szeregi kolejnej szkoły muzycznej, tym razem gryfińskiej.  

sporządziła: Aleksandra Nalborska 
 

zebrał: 
Jakub Kasprzyk 
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załącznik nr 4 
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Świetlica Wiejska w Bartkowie 
 
W Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie swoje potrzeby realizują 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,   
- 16.00 – 21.00 – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców. 
- 15.00 – 16.00 – czas na przygotowanie się do zajęć. 
  Z myślą o dzieciach i młodzieży organizowane były zajęcia plastyczne, gry i zabawy, dyskoteki, imprezy 
okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwester itp.   

 

 

Dzięki zajęciom, dzieci poznały różne techniki zdobienia i wykonywania przedmiotów. Podczas zajęć 
wykonywane były przedmioty przy wykorzystaniu technik: 
- scrapbooking -  sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. 
Przeprowadzony został cykl zajęć na których dzieci wykonywały kartki okolicznościowe, mini albumy, 
czekoladniki. Tą metodą wykorzystano również do tworzenia pięknych  ozdób świątecznych i i pojemników „ 
przyda się” wykorzystując do tego celu materiały z recyklingu. 
- filcowanie na mokro – przy użyciu czesanki wełnianej, wody i mydła wykonywana była drobna biżuteria, 
kwiaty,  pokrowce na telefon i kosmetyczki; 
- masa solna – tą metodą tworzone były anioły, sowy, koty i inne drobne przedmioty; 
- decoupage -technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię 
(praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego z papieru 
lub serwetki papierowej. Tą techniką dzieci wykonywały bombki na choinkę, tworzyły pisanki  oraz dawały 
„drugie życie” przedmiotom takim jak: butelki szklane, słoiki, kartony itp.; 
- nauka szycia ręcznego -zajęcia polegały na poznaniu różnych ściegów szycia ręcznego, a następnie 
wykonaniu własnoręcznie różnych przedmiotów (serduszka, sowy, anioły). 
 Zgodnie z oczekiwaniami dorosłych mieszkańców w świetlicy odbywały się zajęcia: zumba i nauka języka 
angielskiego ( 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. 
   
W sobotę oraz niedzielę, 21 i 22 marca 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie odbyły się warsztaty szycia 
lalek. Popularną „Tildę” uczyły się szyć panie z działającego w Bartkowie koła Aktywne kobiety oraz chętne 
kursantki z terenu powiatu gryfińskiego. 
W Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie, filii Gryfińskiego Domu Kultury, tajniki szycia szmacianej lalki „Tilda” 
poznawała grupa kilkunastu pań. Warsztaty poprowadziła Lidia Kaźmierska, która opowiedziała o samej lalce 
jak i objaśniała kolejne kroki podczas wykroju a później szycia. 
W warsztatach jako liderka uczestniczyła znana gryfińska projektantka mody- Elżbieta Olszewska. 
Projektantka opowiedziała kursantkom o swojej pracy, osiągnięciach w dziedzinie tworzenia kreacji oraz 
prezentowaniu ich na pokazach mody. Ciekawostką jest, że prowadząca warsztaty Lidia Kaźmierska 
specjalnie na spotkanie w Bartkowie wykonała lalkę, której ubranie zainspirowane było kreacją stworzoną 
przez E. Olszewską. 
W miłej atmosferze i pod okiem profesjonalnego szkoleniowca powstało kilkanaście uroczych lalek. Warsztaty 
zostały zorganizowane dzięki funduszom unijnym w partnerstwie ze stowarzyszeniem Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wydarzeń promujących obszaru LSR. 
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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.  
 
Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie już na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych, oryginalnych imprez. 
Także i w tym roku podgryfińska miejscowość stanie się na chwilę stolicą folkloru. Szósta już edycja imprezy, 
będzie miała nieco inny charakter niż dotychczas, będzie trwała aż dwa dni. 
Festiwal rozpoczął się w piątek, 31 lipca 2015 o godzinie 18. Wówczas w Świetlicy Wiejskiej w Bartko-wie 
odbyły się wydarzenia przybliżające lokalny folklor od innej strony. Była okazja do zapoznania się z historią 
ludowości i tradycji muzycznych pielęgnowanych na Ziemiach Odzyskanych. Opowiadał o tym prof. dr hab. 
Bogdan Matławski prezentując wykład pt. "Polska Muzyka Tradycyjna na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.". 
Następnie odbyła się wystawa upamiętniająca założyciela niemalże wszystkich kapel i zespołów ludowych na 
terenie powiatu gryfińskiego, wielkiego propagatora folkloru na Pomorzu Zachodnim - Edwarda Mojsaka. To 
właśnie E. Mojsak wprowadził cymbały wileńskie do instrumentarium lokalnych kapel, co wyróżnia je na tle 
innych zespołów folklorystycznych w kraju i nadaje im charakterystyczne brzmienie. Wieczór upamiętniający 
legendę gryfińskiego folkloru nie mógłby odbyć się bez dźwięku cymbałów. Ze specjalnym koncertem wystąpili 
cymbaliści z kapeli ludowej Wełtynianka. Pierwszy dzień festiwalu zakończy występ najmłodszej kapeli 
ludowej w naszej gminie, zespołu Gryfinki. W sobotę, 1 sierpnia odbyły się wydarzenia plenerowe festiwalu. 
Na placu przy kościele w Bartkowie od godz. 17 rozpoczęły się występy kapel ludowych. O 19.00 odbyła się 
biesiada przy ognisku. Wspólne śpiewanie to już tradycja spotkań w Bartkowie, ci którym nieznany jest 
repertuar tradycyjny, dostali do dyspozycji śpiewniki, dzięki którym mogli włączyć się do zabawy. Po 
zakończeniu muzykowania odbyła się zabawa taneczna z zespołem Forte. Organizatorami VI Festiwalu 
Twórczości Ludowej w Bartkowie jest Gryfiński Dom Kultury oraz Sołectwo Bartkowo. 
 
program imprezy: 
31.07 (piątek) - Bartkowo, świetlica wiejska 
godz. 18.00: 
- "Polska muzyka tradycyjna na Pomorzu Zachodnim po 1945 r." - wykład prof. dr. hab. Bogdana 
Matławskiego 
- wystawa pt. "Edward Majsak - legenda Gryfińskiego Folkloru" 
- występ cymbalistów z Kapeli Ludowej Wełtynianka 
01.08 (sobota) - Bartkowo, plac przy kościele 
godz.17.00 
- występy kapel ludowych 
godz. 19.00 
- biesiada przy ognisku 
godz. 21.00 
- zabawa taneczna z zespołem Forte 
 
W sobotę, 15 sierpnia 2015 w Bartkowie odbył się VI Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. Przez kilka godzin 
wioska żyła mocnymi sportowymi emocjami. 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. 
Już od kilku lat w Bartkowie odbywa się impreza dedykowana amatorom gry w siatkówkę, wystarczą tylko 
chęci aby zagrać i skompletowanie drużyny. Chociaż założeniem turnieju jest wspólna zabawa oparta na grze 
zespołowej, to zawodnicy i drużyny podchodzą niezwykle ambitnie do rozgrywek i dają z siebie wszystko. 
Podobnie jak i publiczność, która gorąco dopinguje uczestników turnieju.  
W bartkowskich rozgrywkach wzięło udział 7 drużyn reprezentujących mieszkańców niemal całej naszej 
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gminy. Każda z drużyn rozgrywała wstępnie po trzy mecze. Zwycięstwa decydowały o awansie do dalszej 
zabawy. Dwie porażki oznaczały pożegnanie z turniejem. Mecze obserwowali i pilnowali przestrzegania reguł 
gry sędziowie z LKS Piast z Gryfina. LKS przeprowadził także konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 
dorosłych. Medale najlepszym zawodnikom w bloku sportowym wręczali przewodnicząca gryfińskiej Rady 
Miejskiej i zarazem sołtys Bartkowa Elżbieta Kasprzyk oraz przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski. 
Zawodnicy walczyli oddanie o każdy punk i set. W finale turnieju spotkały się drużyny GGT czyli Gryfino Górny 
Taras oraz Fran-Gut I. Mocniejszy okazał się team z Gryfina, który wygrał turniej. Miejsce drugie zajęła 
drużyna Fran-Gut 1 a trzecią lokatę reprezentanci Krajnika. Czwarte miejsce wywalczył drugi skład drużyny 
Fran-Gut. Miejsce piąte przypadło gospodarzom turnieju, drużynie z Bartkowa.  
Drużyny w nagrodę na udział i zajęte miejsce w turnieju tradycyjnie otrzymały puchary a także sprzęt 
sportowy. Każda z drużyn dostała też piłkę do siatkówki, aby miała czym trenować do przyszłorocznych 
rozgrywek w Bartkowie. 
Organizatorami VI Amatorskiego Turnieju Piłki Siatkowej było Sołectwo Bartkowo, LKS Piast oraz Świetlica 
Wiejska w Bartkowie.  
 
Nasza świetlica to miejsce przyjazne dla wszystkich gości i mieszkańców sołectwa.  
 

sporządziła: Elżbieta Kasprzyk 
 
 

Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
Imprezy cykliczne: 

 Dzień Babci i Dziadka 
 Dzień Kobiet 
 powitanie wiosny  
 sprzątanie świata 
 Dzień Mamy i Taty 
 plecenie wieńca dożynkowego 
 Dzień Dziecka 
 wróżby andrzejkowe 
 Mikołajki 
 kolędowanie od domu do domu. 

 
Dodatkowo  nasza świetlica brała udział w: 

 charytatywnej akcji Napełnij moja miskę na rzecz Gryfińskiego Kojca 
 Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
 konkursie na największą palmę wielkanocną  
 Amatorskim Turnieju Piłki Nożnej w Krzypnicy 
 imprezie plenerowej Dzień pieczonego ziemniaka w Borzymiu. 

 
Od września 2015r.  nasza świetlica współpracuje z Przedszkolem Calineczka z Gryfina i raz w miesiącu prowadzone są zajęcia 
plastyczne dla czterolatków z grupy Motylki. 
 
Instruktor świetlicy prowadzi warsztaty z rękodzieła ludowego tj. tworzenia pająków ludowych dla dzieci oraz dorosłych. W 2015 r.  
warsztaty odbyły się dla mieszkańców z Czepiana, Krzypnicy, Sobieradza, Sobiemyśla oraz w Gryfińskim Domu Kultury w Pracowni 
Plastycznej Jedwab Anety Kopystyńskiej dla pań z Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W międzyczasie w świetlicy odbywają się: maratony filmowe połączone z noclegiem, turnieje tenisa stołowego, rajdy rowerowe,  
wyjazdy do kina, gry, zabawy w świetlicy jak i w plenerze , zajęcia kulinarne oraz  plastyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ( nie 
mamy wyznaczonych godzin, czas trwania zajęć zależy od rodzaju wykonywanych prac. Tematyka uzależniona jest od pory roku, 
nadchodzących uroczystości). Wychodzimy również z dziećmi w plener w celu gromadzenia materiałów do wykonywanych prac na 
świetlicy.  
 
Ze świetlicy korzystają: 
zespół wokalny Desire, próby  – dwa razy w m-cu -2 godz.                                                                                                                     
Kapela Ludowa Borzymianka, próby – raz w tyg. – 3 godz. 
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. 
Świetlica przy organizowaniu różnego typu imprez współpracuje z Gryfińskim Domem Kultury z sołtysem Andrzejem Szewczukiem, 
Radą Sołecką, zespołem Desire, Kapelą Ludową Borzymianka, Nadleśnictwem Gryfino, czy OSP Sobieradz.       
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                                                                                                                                                                                     sporządziła: 

Justyna Mendyk 

 
 

Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 
 
(w okresie od 01.09.2015 r.) 
  
Do świetlicy  uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 2 do 16 lat. Młodsze dzieci często odwiedzają świetlicę 
z rodzicami lub dziadkami, którzy często włączają się do wspólnej pracy lub zabawy. Zajęcia odbywają się od 
14.30 do 19.30. 
Zajęcia z dziećmi: 

 edukacyjno-wychowawcze: pomoc w odrabianiu zadań domowych  z matematyki, języka polskiego i 
angielskiego oraz wg potrzeb i zainteresowań podopiecznych; 

 plastyczno - techniczne:  rozwijanie umiejętności manualnych i artystycznych u dzieci np. zajęcia z 
masy solnej, decoupage, origami, tworzenie ozdób i kartek okazjonalnych i świątecznych itp.; 

 relaksacyjno - integracyjne: gry planszowe i karciane np. uno, chińczyk ,warcaby, koło fortuny. 
 ruchowo - sportowe: gramy w tenisa stołowego i piłkarzyki , gdy dopisuje pogoda wychodzimy na 

spacery do lasu , gramy w piłkę na boisku i inne gry ruchowe na świeżym powietrzu. Pod koniec 
września braliśmy z dziećmi  udział w sprzątaniu świata; 

 kulinarne: wspólne gotowanie z dziećmi np. robimy sałatkę owocową , frytki, spaghetti, pizze oraz 
pieczemy ciasteczka itp.; 

 muzyczno - taneczne: dzieci bardzo lubią słuchać muzyki, śpiewać  piosenki  karaoke oraz tańczyć.  
Zajęcia  dostosowywane są zawsze do potrzeb, możliwości  i zainteresowań dzieci i młodzieży. 
Ponadto ze świetlicy w miarę potrzeby korzysta rada sołecka w celu przeprowadzenia zebrań z mieszkańcami 
wsi.  
Świetlica jest również wynajmowana mieszkańcom wsi na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe takie jak 
np.: urodziny, imieniny, rocznice, sylwester i inne spotkania towarzyskie. W ramach współpracy z paniami z 
przedszkola TPD  w razie potrzeby udostępniamy sobie pomieszczenia oraz wypożyczamy sobie sprzęty i 
naczynia kuchenne. Dodatkowo dla dzieci w ciągu roku organizuje imprezy okolicznościowe np.6 grudnia 
2015 roku odbyła się impreza Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży z Chwarstnicy. Impreza była sponsorowana z 
funduszu sołeckiego.  W programie zabawy była foto-budka, która bawiła dzieci przez trzy godziny i cieszyła 
się wielkim zainteresowaniem. Na pamiątkę otrzymaliśmy album ze zdjęciami wszystkich uczestników 
zabawy.  W  trakcie imprezy były prowadzone przeze mnie konkursy i zabawy integracyjne z nagrodami. 
Przygotowany był również stół ze słodkim poczęstunkiem. 

sporządziła: Iwona Łakomiec 
 
 

Świetlica Wiejska w Czepinie 
  
Świetlica otwarta jest 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 2015 r.: 
1/ zabawa karnawałowa dla najmłodszych 
2/ organizacja pierwszego dnia wiosny 
3/ współorganizacja z radą kościelną, sołtysem i radą sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich odpustu 
parafialnego - zapewnienie oprawy artystycznej; 
4/ organizacja Dnia Dziecka- wyjazd do Dziewoklicza; 
5. współorganizacja Biesiady Kapuścianej - zapewnienie oprawy artystycznej oraz przeprowadzenie zabaw i 
konkursów; 
6. współorganizacja Dnia Seniora - zapewnienie oprawy artystycznej; 
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7. współorganizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców - zapewnienie oprawy artystycznej.; 
8. udział w festynie Gotowanie na polanie w Sobieradzu. 
 

sporządziła: Emilia Leszczyńska 
 

 
Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich 
 
Świetlica to miejsce gdzie miło i pożytecznie mogą spędzić czas dzieci, młodzież i dorośli. Czynna jest w 
godzinach popołudniowych tak, aby dzieci po przyjściu ze szkoły miały gdzie posiedzieć czy odrobić lekcje (z 
pomocą instruktora). Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach plastyczno - technicznych czy sportowych, 
w wycieczkach rowerowych (także dorośli) oraz pieszych do lasu. Ponadto w świetlicy znajduje się biblioteka, 
w której można wypożyczyć książki, gazety czy skorzystać z internetu. Świetlica jest również udostępniana na 
spotkania wiejskie i zebrania. Cztery razy w miesiącu sołtys zbiera w świetlicy opłaty za podatek czy śmieci od 
mieszkańców. W tym czasie mogą ze sobą porozmawiać lub poczytać gazety. W czasie wyborów świetlica 
pełni rolę lokalu wyborczego.  
  
kalendarium imprez: 
styczeń 
- Dzień Babci i Dziadka - przy współpracy Stowarzyszenia Sokół, dzieci przygotowały wiersze, piosenki i 
prezenty (świeczniki z origami) dla swoich dziadków, przy cieście i kawie dziadkowie miło spędzili czas (41 
osób); 
W dniach od 19 do 30 stycznia w czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia, które były bardzo  urozmaicone. 
Począwszy od zabaw ruchowych, gier świetlicowych, planszowych, karaoke, a kończywszy na zajęciach 
plastyczno-technicznych (np. przygotowanie świeczników z origami, figurek z masy solnej, kreatywnej 
twórczości z butelek plastikowych). Odbył się również turniej ping-ponga. Nie obyło się również bez wspólnego 
pieczenia pizzy, rogalików i ptysiów. Dzieci ozdobiły sobie koszulki specjalnymi markerami do tkanin. W czasie 
ferii zorganizowany został Dzień Babci i Dziadka. Na zakończenie ferii odbyła się dyskoteka dla wszystkich 
dzieci. 
 
luty  
- zabawa walentynkowa dla dzieci i młodzieży. Nie brakowało zabaw i różnych konkursów, odbył się konkurs 
na najbardziej szaloną fryzurę i makijaż. Udział wzięło aż 20 osób, ale zdaniem jurorów najlepiej wyglądała 
Julia Kozłowska, choć ma 13 lat i ledwo można było ją poznać;  
- spotkanie z leśniczym - pomagaliśmy robić paśnik dla zwierząt, a później pan Bartek zaprosił nas na 
kiełbaski z ogniska; 
 
marzec  
- Dzień Kobiet - tradycyjnie co roku organizowane przez sołtysa i radę sołecką. Panie bawiły się wyśmienicie, 
a zabawiał je zaproszony Tadeusz Wasilewski. Swoją obecnością zaszczyciły nas również Maria Zalewska i 
Monika Drabik (59 osób); 
-  pierwszy dzień wiosny - topienie Marzanny i pieczenie kiełbasek. Jako że padał deszcz, to kiełbaski 
piekliśmy w świetlicowym kominku. Były również gry i zabawy; 
-  przygotowanie ozdób wielkanocnych - palmy, stroiki, jajka, świeczniczki itp.; 
 
kwiecień 
- przygotowanie do świąt (sprzedaż wcześniej przygotowanych ozdób wielkanocnych);   
- wycieczka rowerowa na trasie: Dołgie - Borzym - Chwarstnica - Sobieradz - Sobiemyśl - Dołgie (21osób); 
- turniej warcabowy; 
 
maj 
- Dzień Matki - dzieci przygotowały wiersze, piosenki, taniec i przedstawienie. Mamy otrzymały kwiatki, a 
tatusiowie krawaty, wszystko zrobione przez dzieci; 
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- Dbamy o siebie - spotkanie z panią diabetyk. Mieszkanki wsi dowiedziały się co mogą jeść, a czego powinny 
unikać albo ograniczyć, ponieważ źle to wpływa na ich cerę i samopoczucie. Spotkanie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, panie miały dużo pytań (36 osób); 
  
czerwiec  
- sprzątanie świata - mieszkańcy sprzątali wioskę, malowały drzewa i krawężniki. Sołtys zakupił kiełbaski na 
wspólne ognisko, a dla dzieci lody, soczki i wafelki; 
- dzień zabaw - gry w kręgle, ringo, planszowe, zgadnij co to za rzecz itp.; 
- recykling - kreatywna twórczość z plastikowych butelek;  
 
lipiec/sierpień 
W czasie wakacji świetlica organizowała czas dla dzieci i młodzieży mieszkającej we wsi oraz przyjezdnej. 
Były gry, zabawy, nocki na świetlicy, przygotowanie słodkich deserów, malowanie na drewnie, scrapbooking 
(kartki okolicznościowe), wycieczki rowerowe (trzy razy), spacery do lasu, zabawy na boisku, zajęcia 
plastyczno-techniczne itp.  
Zorganizowaliśmy także Piknik rodzinny dla mieszkańców. Dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżalni, pojeździć na 
motorach czy pomalować sobie twarz. Duże zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe przygotowane 
przez LZS. Odbył się również mecz żonaci kontra kawalerzy oraz pokaz straży pożarnej. W sprzedaży było 
ciasto, losy czy coś na gorąco. Dzieci przygotowały dla mieszkańców przedstawienie ''Rolnik szuka żony''. 
Było dużo śmiechu i zabawy. O godz. 20.00 rozpoczęła się zabawa dla dorosłych.  
 
wrzesień 
- wycieczka do lasu - zbieranie materiałów do prac plastycznych; 
- turniej siatkówki - nagrody zakupił sołtys; 
- gry i zabawy; 
 
październik  
- przygotowanie jesiennych prac plastycznych do świetlicy;   
- Halloween - przygotowane przez Stowarzyszenie Sokół; 
- jako, że w okolicy świetlicy rosną dęby, postanowiliśmy pozbierać żołędzie i dokarmić nimi zwierzęta w lesie, 
pod czujnym okiem leśniczego. Tego roku udało nam się zebrać 17 worków. 
 
listopad 
- turniej tenisa stołowego;  
- wykonywanie koszyczków z wikliny papierowej;  
- zima tuż tuż - wykonywanie karmników dla ptaków;   
 
grudzień 
- zabawa mikołajkowa - paczki dla dzieci, gry i zabawy z Mikołajem; 
- wykonywanie stroików i ozdób bożonarodzeniowych; 
- kolędowanie czas zacząć - mieszkańcy spotkali się, aby złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem i 
pośpiewać kolędy (46 osób). 
 

sporządziła: Katarzyna Nowicka 
 
 

Świetlica Wiejska w Drzeninie 
 
Pierwszy dzień do szkoły po nowym roku, lenistwo i niechęć dzieci do szkoły, ale już następne święto Trzech 
Króli. Dzieci na świetlicy zapoznały sie 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- kwiatowe 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.   
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W styczniu świetlica TPD nie funkcjonuje. 
 
Godziny otwarcia świetlicy wiejskiej: 
od poniedziałku do czwartku : rano 7.20-7.50, a popołudniu 15.00-20.30. 
w piątek rano: 7.20-7.50 oraz 13.30-19.00 
świetlica czynna także w co drugą sobotę 13.30-19.00  
 
Ferie zimowe 2015 
19.01 
Zajęcia w świetlicy rozpoczęły się od krótkiego omówienia planu zajęć na całe ferie. Przedstawiłam dzieciom 
program zajęć i poprosiłam o nowe propozycje. Dzieci zgodnie potwierdziły, że to co zaplanowałam jest w 
porządku a dodatkowo czas pokaże ,może coś dodamy do programu. 
Około godz. 12.00 dzieci obejrzały bajkę pt.”Kraina lodu”. Jest to historia dwóch sióstr rozdzielonych z powodu 
nadprzyrodzonych zdolności jednej z nich. Cała bajka to długa droga jednej z sióstr do pałacu gdzie ukryła się 
druga siostra. Droga jest pełna przeszkód, trudnych decyzji i wyrzeczeń. Po filmie rozmawialiśmy o miłości, 
przyjaźni i niemocy jaka spotyka człowieka w życiu i o podejmowaniu bardzo trudnych decyzji. Decyzje te 
czasami bardzo krzywdzą inne osoby, ale niestety nie mamy wyjścia i musimy tak a nie inaczej 
zdecydować.Po południu przygotowywaliśmy maski, stroje karnawałowe. 
 
20.01 
Wspólnie z dziećmi piekliśmy babeczki, następnie ozdabialiśmy je lukrem, kokosem i innymi słodkimi 
koralikami. Po południu ucztowaliśmy wspólnie i zajadaliśmy się naszymi wypiekami. W trakcie bawiliśmy się z 
magiczną chustą, bawiliśmy się w gorące krzesła, ciuciubabkę, figury zmieńcie się, . Starczyło nam czasu na 
zabawy konkursowe i zagadki logiczne. 
 
21.01 
Dzień Babci i Dziadka. Laurki  dzieci wykonały z kolorowych papierów i brokatów, tasiemek. Wszyscy 
uczestnicy po zajęciach zabrali dla swoich ukochanych seniorów  prezenty. Następnie była krótka pogadanka 
na temat bezpiecznych ferii i bezpiecznego poruszania się po drodze. Rozmawialiśmy  o sztucznych 
lodowiskach, na które nie powinno mieć wstępu żadne dziecko bez opieki dorosłego. Pod koniec dnia dzieci 
wspólnie grały w grę monopoly na kartę, a inne przygotowywały się do piątkowego konkursu na najciekawszy 
wzór bransoletki z gumeczek. 
 
23.01 
Zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiej pogadanki na temat  bezpiecznej drogi z domu do szkoły, do świetlicy , do 
sklepu itp. Zastanawialiśmy się czy aby bezpiecznie zachowujemy się idąc ze szkoły do domu, jakie zasady 
obowiązują nas po wyjściu z autobusu szkolnego.  O innych różnych sytuacjach jakie spotykają nas podczas 
zwykłego spaceru. Dzieci rozważały również na temat bezpiecznego pobytu na stokach śnieżnych, 
lodowiskach. Następnie odbyły się zajęcia robienia biżuterii z koralików, cekinów i gumeczek. Dziewczyny a 
także chłopcy wykonali dla swoich mam, sióstr ,babć kolczyki oraz bransoletki o przeróżnych wzorach z 
gumek. Pod koniec zajęć zajęliśmy się logicznym myśleniem rozwiązując rebusy i krzyżówki. Tak minął 
pierwszy tydzień ferii a śniegu ani trochę. 
 
26.01 
Zajęcia rozpoczęliśmy od ciepłej herbatki. Następnie rozmawialiśmy o niebezpiecznych i złośliwych stronach 
internetowych. Poruszaliśmy różne strony posiadania komputera, zasad rozsądnego korzystania z Internetu. 
Zaskoczona byłam dojrzałością dzieci co do zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach związanych z 
Internetem. Dzieci zarówno te młodsze  jak i starsza młodzież szkolna wiedziały bardzo dużo o kulturalnym 
zachowaniu  w sieci. Rozmawialiśmy o stronie technicznej komputera oraz o portalach społecznościowych. Po 
południu piekliśmy pyszne frytki i bawiliśmy się w przeróżne zabawy sportowe np. gorące krzesła, wyścigi, 
konkursy grupowe . 
 
27.01 
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Początek zajęć to film pt.”Akademia Pana Kleksa” – lektura szkolna dla młodszych klas szkoły podstawowej. 
Dla  przedszkolaków bajka pt. „Czarownica”, w którym przedstawiona jest troszkę inna wersja  historii złej 
wróżki, która rzuciła klątwę na córkę króla - w dniu 16. urodzin ukłuje się wrzecionem i zaśnie na wieki. Po 
przemyśleniach czarownica chce cofnąć zaklęcie ale nie do końca to się jej udaje. Po południu pieczenie 
gofrów i zajadanie się słodkościami. Po posiłku pogadanka na temat naszej świetlicy, jak ją postrzegamy, czy 
taka placówka jest potrzebna w naszej miejscowości? Okazało się, że niektórzy traktują ją jak drugi dom, jak 
miejsce gdzie odpoczywają od lekcji, młodszego rodzeństwa i … 
 
28.01 
W środę wykonywaliśmy ozdoby karnawałowe a następnie stroiliśmy naszą świetlicę przed piątkowym balem 
karnawałowym. Opracowywaliśmy plan  zabaw na nasz bal karnawałowy. W wolnej chwili bawiliśmy się w 
wesołe zabawy np. figury, figury zmieńcie się, ciuciubabka, stary niedźwiedź itp. 
 
29.01 
Po krótkim spacerze  wróciliśmy na świetlicę i zabraliśmy się do pieczenia pizzy i pasztecików. Dzięki 
uprzejmości TPD mogliśmy korzystać z żywności zakupionej wcześniej przez Panią Natalię z TPD i dzieci 
mogły codziennie zjeść cos ciepłego i smacznego. Po posiłku rozmawialiśmy o naszej miejscowości, o tym 
jaka jest nasza okolica, z kim sąsiadujemy. Ogólnie stwierdziliśmy że jesteśmy zadowoleni z tego, że 3 km od 
nas jest droga ekspresowa S3, mamy niedaleko do gminnego miasta Gryfino, bardzo dobrze rozwinięta jest 
komunikacja miejska , w sąsiedniej miejscowości Gardno jest szkoła i przychodnia medycyny rodzinnej. 
Drzenin jest fajną społecznością a dzieci uczęszczające do naszej placówki są dobrze wychowane i zasługują 
na miłe popołudnia spędzone na świetlicy. Czasu wystarczyło nam na rozmowę o ciekawostkach, o 
wynalazkach, o zwierzętach. Przeanalizowaliśmy książkę 1000 pytań i odpowiedzi, najciekawsze przysłowia, 
tradycje świąt – skąd się wzięły i z czym są związane te tradycje. Zajęcia zakończyliśmy wątkiem różnice życia 
teraz a dawniej. Czy żyjemy w lepszych czasach niż nasi dziadkowie? Na to pytanie trudno było 
odpowiedzieć. Mimo ,że mamy tyle nowości, żyjemy w dobie komputeryzacji to czy jest teraz łatwiej? 
 
30.01 
Bal karnawałowy. Z jednej strony wspaniała zabawa  a z drugiej to ostatni dzień ferii. Na początku to były 
przygotowania swoich postaci, robienie makijaży, fryzur. O 14.00 rozpoczęła się zabawa. Jury przeprowadziło 
krótki wywiad z przebierańcami, wybraliśmy króla i królową balu, króla i królową publiczności. Następnie było 
setki konkursów, zabawy muzyczne, taneczne i słodki poczęstunek. Każdy konkurs został nagrodzony 
drobnym upominkiem. 
 
luty 
Walentynki - wszyscy zakochani mają swoje święto. To święto zarówno dla par zakochanych, dla cichych 
wielbicieli oraz tych którzy darzą sympatią swoich kolegów, przyjaciół. Tego dnia w świetlicy upiekliśmy 
ciasteczka-serduszka, a następnie były konkursy i zabawy. Po południu dyskoteka, karaoke i  quizy. 
 
marzec 
W tym miesiącu obchodziliśmy w 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 i jej głównych punktów, czyli boiska, 
placu zabaw, przystanku autobusowego oraz głównych ulic. Po sprzątaniu zorganizowaliśmy ognisko, 
pieczenie kiełbasek, pieczenie pianek na ognisku oraz słodkości i ciepłe napoje. Na końcu spaliliśmy 
Marzannę w naszym ognisku i na dobre pożegnaliśmy zimę. 
W świetlicy jak co dzień odrabialiśmy lekcje, a w wolnych  chwilach przygotowywaliśmy się do Wielkanocy tzn. 
planowaliśmy i wykonywaliśmy ozdoby wielkanocne na sprzedaż, by w ten sposób zebrać pieniądze na 
wyjazd wakacyjny dla dzieci. 
 
kwiecień 
Od tego miesiąca 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, któro 
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 sie 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.  Przed świętami świetlica jak co roku organizuje kiermasz . Codziennie 
można było  przychodzić na świetlice w godzinach 13.00-20.00, aby obejrzeć ozdoby wielkanocne wykonane 
na świetlicy przez wychowanków świetlicy TPD oraz świetlicy wiejskiej. w ostatni piątek przed Niedzielą 
Palmową będą dostępne do kupienia palemki wielkanocne.  
  
22 kwietnia: Dzień Ziemi. Razem z dziećmi ruszamy na boisko potem plac zabaw i usuwamy 
zanieczyszczenia z naszej miejscowości. Potem wracamy na świetlicę i bawimy sie pod kątem święta ziemi. 
Konkursy, ankiety na temat naszej planety.  
 
maj 
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. W świetlicy 
połączyłyśmy to święto  z Dniem Ojca , któro przypada na 23.06. Właśnie dnia 26.05 o godz. 16.30 odbyło się 
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca w świetlicy TPD oraz Świetlicy Wiejskiej w Drzeninie. 
Panie opiekunki przygotowały wraz z dziećmi krótkie  przedstawienie z tej okazji. Następnie dzieci 
zaprezentowały swoje talenty aktorskie recytując wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Po przedstawieniu 
wręczyły prezenty dla rodziców: certyfikaty super mamy i super taty oraz piękne ramki na zdjęcia i 
symboliczną różyczkę. Cała zabawa zakończyła się słodkim poczęstunkiem i śpiewaniem piosenek . My z 
panią z TPD przygotowałyśmy ciasto i suto zastawiony stół słodkościami . Nieco tydzień wcześniej  dnia 19.05 
dzieci ze świetlicy TPD z Drzenina o godz. 15.00 pojechały do Ogrodu Dendrologicznego do Glinnej. Na 
początku był konkurs znajomości o ogrodzie, następnie zabawa na świeżym powietrzu a na końcu pieczenie 
kiełbasek i ogłoszenie konkursu. W wycieczce towarzyszyła nam świetlica TPD z Gryfina z opiekunem oraz 
Ireną Perlik, opiekunem TPD w naszej gminie. Pogoda nam dopisała, zabawa była przednia . 
 
czerwiec 
Dnia 1.06 od godz. 16.00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Dziecka w nastroju indiańskim, 
świetlica TPD oraz świetlica wiejska zaprosiła dzieci na boisko wiejskie w Drzeninie, które na kilka godzin 
zamieniło  się  w wioskę indiańską. O godz. 16.00 rozpoczęły się zabawy, konkursy oraz pieczenie kiełbasek. 
Program zabawy obejmował: indiańskie narty, robienie amuletów i wisiorków indiańskich, zaklinanie deszczu, 
skoki w workach, przeciąganie liny, indiański taniec limbo, strzelanie z łuku . Po  zabawie przenieśliśmy  się na 
świetlicę na warsztaty balonowe. Wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek . Była miła i ciekawa zabawa. 
Pod koniec miesiąca przy pomocy GDK oraz sołtysa miejscowości, Edwarda  Wąsiela zorganizowaliśmy Dzień 
Dziecka. W planie całej imprezy znalazło się: loteria fantowa, stoisko z ciastem, ognisko i pieczenie kiełbasek 
stoisko z malowaniem paznokci i malowaniem twarzy. Było wiele 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. 
Odwiedzili nas strażacy z Sobieradza i Wełtynia, przyjechali także policjanci na motorach. Strażacy zrobili 
dzieciom zimny prysznic. Dzieci bawiły się wspaniale tego dnia. 
Czerwiec to już letni miesiąc niedługo wakacje, wszyscy czekają na czas wolny i piękną pogodę. 
lipiec 
W pierwszy dzień wakacyjnych warsztatów były wydrapywanki wykałaczką na papierze pomalowanym 
najpierw kredką pastelową , woskiem a potem pomalowane farbą plakatową. Drugi dzień malowanie na 
papierze ściernym kredką ołówkową , świecową swoich marzeń wakacyjnych. Dzień trzeci to obrazki  
malowane patyczkami kosmetycznymi do uszu na przygotowanym szkicu . Stemplowaliśmy  obrazy o 
tematyce wakacyjnej. 
  
sierpień 
Ciepłymi dniami spacerowaliśmy po miejscowości , odwiedziliśmy trasę Parku Przemysłowego w Gardnie. 
9.08 odbyła się wycieczka do Międzyzdrojów refundowana z funduszu sołeckiego.  
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Nasze wycieczki do parku przemysłowego były bardzo pouczające 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 
Czas w 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. 
Dziewczyny przygotowały wiele konkursów i zabaw sportowych na świeżym powietrzu. Bawiliśmy się 
wspaniale, chłopcy otrzymali drobne upominki z okazji swojego święta. 
 
październik 
Dzień Edukacji Narodowej 14.10. Pogadanka w 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. 
 
listopad 
1.11 Święto Zmarłych i 11.11 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. 
30.11 Andrzejki. W tym miesiącu również cały wolny poświęcamy na wykonywanie ozdób 
bożonarodzeniowych. Andrzejki - pieczenie pizzy, pasztecików, ciasteczek i robienie pysznych deserów. Te 
atrakcję nie minęły te dzieci które zagościły na naszej świetlicy 30.11 w nasze Andrzejki. Oprócz atrakcji 
żywnościowych było mnóstwo wróżb, zabaw i na końcu dyskoteka. Dzieci śpiewały karaoke, wróżyły z serc, 
tańczyły na kartce papieru itp. Andrzejki były bardzo udane. 
 
grudzień 
Już na początku miesiąca ubraliśmy choinkę. Dzieci z wielką radością ubierały ozdobami zrobionymi 
własnoręcznie. Dla nich choinka oznacza Mikołaja i prezenty. 5.12, w sobotę na świetlicy zagościł Mikołaj. 
Dzieci otrzymały słodkie prezenty zakupione przez Mikołaja w postaci sołtysa wsi. 
Przez cały grudzień przygotowywałyśmy dzieci do jasełki bożonarodzeniowej. W przedstawieniu brało udział 
12 dzieci. Wszystkie wspaniale podeszły do wykonania swojej roli. Nasza świetlicowa wigilia i jasełka odbyła 
się 17.12 o godz. 16.00. rodzice przygotowali wieczerzę wigilijną pomocy udzieliło TPD oraz GDK. Po 
wieczerzy kolędowaliśmy wspólnie i oczekiwaliśmy na prawdziwego Mikołaja. Przerwa świąteczna od 23.12 do 
31.12.15 czas wolny gry i zabawy. 
 

sporządziła: Marlena Gwiazda 
 

Świetlica Wiejska w Krajniku 

W styczniu zaczęliśmy feriami zimowymi i działo się bardzo dużo a mianowicie: z okazji Dnia Babci i Dziadka 
dzieci przygotowywały laurki, pamiątki i upominki. Zorganizowaliśmy przedstawienie oraz każde dziecko 
zaśpiewało piosenkę i wykonali wspólny taniec. Dla babć i dziadków był poczęstunek oraz kawa i herbata. 
Odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, zabawami na świeżym powietrzu. Robiliśmy maski karnawałowe, 
gościliśmy w świetlicy w Nowym Czarnowie oraz Krzypnicy. Gościły u nas dzieci ze świetlicy w Nowym 
Czarnowie. Odbył się jeden dzień świetlicowych rewolucji wtedy dzieci robiły przysmaki w postaci gofrów, 
naleśników z herbatą na zakończenie ferii zorganizowaliśmy bal karnawałowy były gry, zabawy i konkursy. 
W lutym po zakończeniu ferii odbywały się codziennie zajęcia w świetlicy gdzie dzieci bawiły się, malowały, 
rysowały, grały, odrabiały lekcje. W następnych dniach lutego odbył się bal walentynkowo-karnawałowy dla 
mieszkańców naszej wsi, obowiązkowe było zabawne przebranie się uczestników oraz konkurs na 
najładniejsze przebranie. 
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W marcu oprócz codziennych świetlicowych zajęć zorganizowaliśmy sprzątanie naszego małego świat czyli 
naszej wsi Krajnik. Dzieci wraz z dorosłymi zbierali śmieci nagromadzone na boisku w lesie i przy drodze 
wjazdowej do naszej miejscowości. 21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny zrobiliśmy Marzannę - zimową 
pannę, którą pożegnaliśmy przy ognisku i kiełbaskach z zabawami na boisku 
W kwietniu zaczęliśmy przygotowywać ozdoby wielkanocne ,pisanki stroiki, zajączki, palmy, które następnie 
wystawiliśmy na naszym kiermaszu wielkanocnym. W drugiej połowie kwietnia oprócz zabaw świetlicowych i 
odrabiania lekcji zaczęliśmy grać na naszym boisku w piłę nożną oraz kosza. W niektóre dni kuchciliśmy frytki 
i naleśniki itp. 
Maj zaczęliśmy przygotowaniami do corocznej, piątej już edycji Festynu po góralsku, na którym też nie 
zabrakło atrakcji, Były występy naszych dzieci z wierszami. piosenkami oraz gwarą góralską. były również 
występy zespołów tanecznych: Step by Step, Hipnozic, konkursy góralskie. Loteria fantowa z mnóstwem 
nagród i tych głównych, ufundowanych przez sponsorów. Oscypki góralskie również cieszyły się 
zainteresowaniem gości, jak kawa, herbata, ciasta, pajda chleba, zapiekanki. Odbyły się warsztaty z Elżbietą 
Kasprzyk  z Bartkowa oraz wikliniarskie z Danutą Świderską z Sobieradza. Nie obeszło się bez zabawy do 
białego rana przy zespole góralskim. 
Czerwiec rozpoczęliśmy Dniem Dziecka zorganizowanym wspólnie przez trzy wsie: Krajnik, Krzypnica  i Nowe 
Czarnowo, z mnóstwem atrakcji takich jak: malowanie twarzy, zamki dmuchane, konkursy, występy, lody, 
ciasto, mnóstwem nagród. Była kąpiel w pianie z samochodu straży pożarnej, przejażdżka na motorach. 
Pozostałe dni czerwca upłynęły nam z fajną zabawą w świetlicy, na boisku oraz na wyjeździe mieszkańców do 
Dziwoklicza na kajaki i paintball. Integracja mieszkańców wpływa na organizację innych imprez i zaciska więzi 
między nimi. Wzięliśmy również udział w Amatorskim Turnieju Piłki Nożnej w Krzypnicy. 
Wakacje zaczęliśmy od wyprawy autokarowej linii nr 1 z dziećmi do gryfińskiego kina na bajkę. W inne dni 
zorganizowaliśmy: dzień z pizza ze wspólnie przyniesionych produktów, każdy miał możliwość upieczenia 
własnej pizzy, która smakowała wyśmienicie. Wzięliśmy udział w turnieju piłki siatkowej w Bartkowie, były 
zajęcia techniczno-plastyczne w świetlicy. Braliśmy udział w festynie Gotowanie na polanie w Sobieradzu. 
Organizowaliśmy ogniska na wieczorne zabicie czasu z pieczeniem kiełbasek i zabawami na świeżym 
powietrzu. Odbył się dzień sportu dla naszej wsi a w nim rajd rowerowy na orientację, mecz siatkówki, 
koszykówki, mecz przyjaźni na zakończenie dnia. Odbyły się tygodniowe warsztaty masy solnej w świetlicy, 
Dzieci mogły nauczyć się przepisu na masę solną oraz wykorzystując własną wyobraźnię - lepić różne figurki, 
pomogły nam gościnnie dzieci z biblioteki w Pniewie. Odbył się wieczór filmowy i wspólnie oglądaliśmy 
wybrany film w świetlicy z popcornem i degustacją chleba, który wypiekaliśmy w świetlicy. W ostatni dzień 
wakacji wybraliśmy się z dziećmi rowerami do biblioteki w Pniewie na ognisko i zabawy zorganizowane przez 
Anetę Wiśniewską 
Wrzesień minął nam również z atrakcjami odrabialiśmy już lekcję w świetlicy, bo zaczął się nowy rok szkolny. 
Odbył się turniej między naszymi dziećmi w ping-ponga, odbył się coroczny Dzień Seniora, który wyjątkowo 
zorganizowaliśmy we wrześniu, ponieważ wybraliśmy się do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, był 
spacer po ogrodzie, obiad dla zgłodniałych spacerowiczów, podarunek w postaci krzewu ozdobnego. 
Następne dni upłynęły nam w świetlicy z zabawami i grami. 
W październik odbywały się zajęcia świetlicowe, smażenie naleśników, herbatki jesienne, zabawy na boisku, 
ostatnie wyprawy rowerowe w okolice naszych wsi. Wystawialiśmy się na imprezie z okazji osadnictwa 
Gryfina, gdzie piekliśmy kiełbaski na grillu. Zbieraliśmy grzyby, spacerowaliśmy po naszym lesie. 
Listopad  zaczęliśmy od Halloween i różnymi atrakcjami z tym związanymi, szykowaliśmy ozdoby z dyni, 
robiliśmy duszki papierowe, dzieci przebierały sie i odwiedzały mieszkańców z hasłem cukierek albo psikus. 
Robiliśmy jesienne prace z liści, kasztanów, żołędzi. Chodziliśmy do lasu, były zajęcia plastyczne i techniczne. 
Odbył się wieczór smakołyków i dzieci zamawiały pizze z pizzerii w Gryfinie i wspólnie ją degustowaliśmy. 
Miesiąc zakończyliśmy Andrzejkami w bibliotece w Pniewie, gdzie było lanie wosku, konkursy z butem, 
losowanie serc. 
Grudzień to atrakcję mikołajkowe i tak też było. Po naszej wsi krążył mikołaj z elfem i śnieżynką, rozdawali 
naszym małym mieszkańcom prezenty z okazji Mikołaja. Robiliśmy ozdoby bożonarodzeniowe, bombki, stroiki 
mikołajki, łańcuchy, i zorganizowaliśmy kiermasz. Na naszej wsi wraz z mieszkańcami stworzyliśmy żywą 
szopkę bożonarodzeniową obok naszego kościoła w wieczór wigilijny, z żywymi zwierzętami i mieszkańcami w 
poszczególnych rolach. Józefa, Maryi, aniołów, pasterzy i królów. 
Oprócz tych wszystkich atrakcji w powszednie dni w świetlicy dzieci mogą odrabiać lekcje, malować, rysować, 
grać w gry planszowe i gry sportowe np. ping-pong, piłkarzyki, bawić się na placu zabaw uczestniczyć w 
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różnego rodzaju zajęciach organizowanych w świetlicy, wyruszać na wyprawy rowerowe w miarę dobrej 
pogody. 

sporządziła: Dominika Bojko 

Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
 
Świetlica  Wiejska w Krzypnicy otwarta jest dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 
19.00. W czasie ferii i wakacji świetlica czynna jest od godziny10.00 do 16.00. Prowadzone zajęcia: 
plastyczne, rekreacyjno-sportowe (wszystko w zależności od ilości i wieku uczestniczących dzieci).   
W świetlicy odbywają się także zebrania i różne spotkania mieszkańców naszej wsi. Mamy punkt biblioteczny, 
z którego korzystają dzieci i dorośli. Organizujemy różne imprezy okolicznościowe np. : zabawę choinkową, 
Walentynki, Dzień Dziecka, letni festyn (zawsze w sierpniu zabawa pod chmurką na boisku), Dzień Seniora, 
Andrzejki czy Wigilię dla lokalnej społeczności.  
Naszą cykliczną imprezą jest Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej, który z roku na rok cieszy się coraz 
większą popularnością. W 2015 r. zorganizowaliśmy już szóstą edycję rozgrywek.  
Nasi mieszkańcy biorą udział w wielu imprezach organizowanych przez inne sołectwa. Co roku pomagamy (w 
różny sposób) w organizacji dożynek gminnych, festiwalu Włóczykij, WOŚP.  
W maju zorganizowaliśmy Rajd Wiejski Śladami Pionierów z okazji 70-lecia osadnictwa polskiego na Ziemi 
Gryfińskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich i 
Sołectwo Krzypnica przy współpracy z Gryfińskim Domem Kultury. 
Wspólnie z innymi świetlicami zorganizowaliśmy akcję charytatywną  Napełnij moją miskę, która polegała na 
zbieraniu karmy dla Gryfińskiego Kojca. Udało nam się zebrać ok. 500 kg karmy dla podopiecznych kojca. 
 

sporządziła: Barbara Kłonowska 

Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim jest miejscem otwartym dla wszystkich. Czynna w ramach poczekalni 
dla dzieci w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00, oraz poniedziałek-
wtorek, czwartek-sobota, w godzinach od 16.00 do21.00, celem spędzenia wolnego czasu przez dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych. Organizujemy czas wolny dzieciom i młodzieży według ich zainteresowań. Stwarza 
to warunki do rozwijania zdolności, jak i umiejętności każdego dziecka do zajęć grupowych a także 
indywidualnych. W świetlicy mieści się biblioteka z której można wypożyczyć książki oraz przeczytać różne 
czasopisma. Na stolikach gromadzone są również przybory do rysowania, malowania, można więc wykonać 
ulubioną pracę, pograć w gry zręcznościowe, oglądać filmy, bajki, posłuchać muzyki a także potańczyć. W 
świetlicy można korzystać z komputera z dostępem do internetu. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania 
z różnych gier np. ping-ponga, piłkarzyków, kart oraz gier planszowych. Dzieci chętnie rysują, malują, robią 
różnego rodzaju ozdoby z bibuły czy kolorowego papieru. Ja jako instruktor-wychowawca podczas zajęć 
dyskretnie kieruje, niezdecydowanym doradzam, podsuwam pomysły i zachęcam do działania. Świetlica tego 
typu pozwala ujawnić zainteresowania dzieci jaki i młodzieży. W świetlicy organizowane są różnego rodzaju 
spotkania okolicznościowe. 
Podczas ferii zimowych w okresie 19 – 31.01.2015r., w świetlicy, dzieci oraz młodzież spędzali wolny czas, 
biorąc udział w zajęciach plastycznych, twórczych oraz edukacyjnych. Dzieci wykonywały laurki oraz kwiaty z 
kolorowego papieru z okazji Dnia Babci i Dziadka, robiły dekoracje świetlicy, rozwiązywały krzyżówki, 
łamigłówki oraz rebusy. W trakcie ferii odbywały się także zajęcia dowolne: gra w tenisa stołowego, piłkarzyki, 
gry stolikowe i układanie puzzli. W wolnym czasie dzieci oraz młodzież korzystali z komputera z dostępem do 
Internetu, słuchali ulubionej muzyki oraz oglądali filmy i bajki. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży minęły w 
sposób interesujący i pełen atrakcji. Organizowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pod koniec 
marca, z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych, dzieci wykonywały pisanki w różnych technikach, kartki 
wielkanocne oraz przygotowywały wielkanocną gazetkę ścienną. W maju dzieci wykonywały laurki oraz serca 
z okazji „ Dnia Mamy”. 30 maja odbyła się zabawa z wieloma atrakcjami z okazji Dnia Dziecka. W dniach od 
29 czerwca do 3 lipca odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy warsztatów 
wykonywały oraz konsumowały sałatki owocowe, warzywne oraz jarskie. Warsztaty były doskonałą okazją do 
twórczego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. W czasie wakacji organizowane były także zabawy i 
turnieje gry w ping-ponga oraz piłkarzyki. Dla najmłodszych dzieci prowadzone były gry  i zabawy na świeżym 
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powietrzu. We wrześniu odbyła się akcja Sprzątanie świata, którego celem było oczyszczenie terenu. 28 
listopada odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży, były wróżby, horoskopy oraz czary. 5 grudnia 
miała miejsce zabawa mikołajkowa z poczęstunkiem. Mikołaj rozdał paczki, dzieci były bardzo zadowolone. 
Przed zbliżającymi się świętami, dzieci robiły kartki świąteczne oraz różnego rodzaju ozdoby świąteczne m.in. 
aniołki oraz gwiazdki. 

sporządziła: Maria Mościcka 
 

Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 

Świetlica czynna była od godz. 14.00 do 20.00 oraz w dwie soboty w każdym miesiącu. 
W styczniu, jak co roku, odbył się uroczysty Dzień Babci i Dziadka. Dzieci recytowały wiersze i zrobiły 
upominki. W lutym zorganizowane były Walentynki. 21 marca zorganizowaliśmy orszak z kukłą Marzanny, 
powitanie wiosny zakończyliśmy wspólnym pieczeniem kiełbasy. W kwietniu w ramach Święta Ziemi 
sprzątaliśmy swoją miejscowość, która została zakończona skromnym poczęstunkiem. W maju na Dzień Matki 
dzieci wykonały skromne upominki, które później wręczyły swoim mamom. W czerwcu odbył się Dzień 
Dziecka, który połączony był z festynem. W lipcu w czasie wakacji dzieci brały czynny udział w grach i 
zabawach planszowych. We wrześniu odbył się festyn na pożegnanie lata. Chłopcy w tym miesiącu mieli 
swoje święto, podczas którego odbyły się konkursy i małe upominki. W listopadzie andrzejkowe wróżby: co 
ciekawego może spotkać ich jeszcze w tym roku? W grudniu, jak co roku, odwiedził naszą świetlicę Mikołaj, od 
którego dzieci otrzymały paczki. 
Przez cały rok zgodnie z tematyką zajęć, porą roku, i zainteresowaniami dzieci wspólnie dbaliśmy o 
tematyczny wystrój naszej świetlicy. 

sporządziła: Elżbieta Florczak 
 

 
Świetlica Wiejska w Sobieradzu 
 
kalendarium: 
styczeń 
wspólne kolędowanie we wsi 
 
luty 
zajęcia w ramach ferii zimowych dla dzieci i młodzieży  
 
marzec 
kiermasz świąteczny, Dzień Kobiet, powitanie wiosny 
 
kwiecień 
Sprzątanie świata z OSP w Sobieradzu  
 
maj 
warsztaty wikliniarskie w Starych Brynkach 
 
czerwiec 
Dzień Dziecka: Teatr Uliczny i parada zorganizowane we współpracy z Dorotą Krutelewicz-Sobieralską  
z Gryfińskiego Domu Kultury 
 
lipiec 
organizacja pikniku Gotowanie na polanie z konkursem kulinarnym  
 
wrzesień 
Dzień Chłopaka 
 
październik 
gry i zabawy, warsztaty plastyczne 
 
listopad 
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przygotowanie kiermaszu na pomoc dla chorego Jasia Sewerta 
 
grudzień 
mikołajki, kiermasz świąteczny, wyjazd do Sobiemyśla z warsztatem odlewów gipsowych, dekoracje bożonarodzeniowe  
 
Oprócz tego było trzykrotnie ognisko, wycieczki do lasu, gry, zabawy i konkursy. 

 
sporządziła: Danuta Świderek 

 

Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 
Świetlica Wiejska w Starych Brynkach otwarta jest przez całe dnie: od godz. 8.00 do 13.00 odbywają się 
zajęcia ogniska przedszkolnego, od 13.00 do 17.00 działa świetlica środowiskowa, od godz. 17.00 do 20.00 
zajęcia prowadzi instruktor świetlicy. Przy świetlicy funkcjonuje punkt biblioteczny czynny w godzinach pracy 
instruktora. Współpracujemy z sołtysem wsi i radą sołecką oraz ze Stowarzyszeniem Brynki XXI. 
 
kalendarium: 
styczeń  
- ferie zimowe wg planu, w tym Dzień Babci i Dziadka, ilość uczestników średnio 15 osób, koszty poniesione w 
całości przez świetlicę wiejską. 
  
luty      
Walentynki: wróżby, przepowiednie, ilość uczestników 10 osób, koszt zerowy. 
   
marzec  
Dzień Kobiet: męska część rady sołeckiej i Stowarzyszenia Brynki XXI  przygotowała pokazy artystyczne oraz 
poczęstunek dla kobiet, ilość uczestników ok. 40 osób, koszt pokryty ze składki uczestników imprezy. 
  
kwiecień 
Święto Ziemi: dzieci sprzątały plac wokół świetlicy. 
  
maj      
Festyn rodzinny z okazji trzech świąt: Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dnia Ojca. Imprezą towarzyszącą były 
obchody 70-lecia osadnictwa na ziemiach zachodnich. Jak co roku przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i 
młodzieży oraz dla dorosłych mieszkańców naszej społeczności. Dzieci zabawiał zespół Kropka, były też 
zabawki dmuchane do skakania, potyczki sportowe, nad którymi czuwali członkowie LZS-u, część artystyczną 
wspomagały przedszkolaki z miejscowego ogniska przedszkolnego, kapele ludowe Borzymianka oraz 
Macierzanka. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna do późnych godzin nocnych. Ilość 
uczestników imprezy ok. 120 osób, koszt pokryty z funduszu sołeckiego. Poczęstunek dla zaproszonych gości 
pokryty ze środków własnych instruktora świetlicy oraz funduszu sołeckiego. 
  
czerwiec  
- pierwsza tura rozgrywek w  tenisa stołowego pomiędzy uczestnikami zajęć świetlicowych z Czepina i Starych 
Brynek prowadzonych przez LZS. Ilość uczestników ok. 30 osób. Transport zawodników zapewnił radny 
Zdzisław Kmieciak. 
  - warsztaty wikliniarskie prowadzone przez zaprzyjaźnioną instruktor ze świetlicy w Sobieradzu, Danutę 
Świderek. Uczestniczki warsztatów własnoręcznie wyplotły koszyki z wikliny. Ilość uczestniczek: 8, koszty 
pokryte przez świetlice w Sobieradzu i Starych Brynkach. 
 
lipiec   
- druga tura rozgrywek tenisa stołowego w świetlicy w Czepinie. Ilość uczestników 30 osób, transport 
zapewniła instruktor ze Starych Brynek. 
- Wakacje na sportowo: konkurencje sportowe dla dzieci nagradzane indywidualnie i grupowo oraz zabawa 
plastyczna-  malowanie kredą. Ilość uczestników: ok. 20 osób, nagrody zgromadzone przy okazji różnych 
imprez. 
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 sierpień  
-10-lecie otwarcia świetlicy; tradycyjne czas wspólnego, wiejskiego świętowania. Imprezą towarzyszącą był 
konkurs pod nazwą "Marchewka zdrowo i kolorowo" zorganizowany przez Stowarzyszenie Brynki XXI. Część 
artystyczną wzbogaciły występy dzieci z miejscowego ogniska przedszkolnego, grupy tanecznej Hipnosic, 
kapel ludowych Borzymianka i Gardnianki. Mieszkańcy zakończyli imprezę zabawą taneczną do późnych 
godzin nocnych. Ilość uczestników imprezy: ponad 100 osób, koszty imprezy pokryte ze środków funduszu 
sołeckiego, nagrody konkursu ufundowane ze środków pozyskanych przez stowarzyszenie. 
      
wrzesień  
- odpust - święto kościelne organizowane przy współudziale naszej świetlicy wiejskiej. Po zakończonych 
obrzędach kościelnych uczestnicy spotkali się w świetlicy na wspólnym poczęstunku przygotowanym przez 
wolontariuszy ze środków własnych i pozyskanych od sponsorów. Ilość uczestników: ok. 80 osób. 
  
październik 
- Święto Ziemniaka: coroczna impreza organizowane przez świetlicę wiejską. Placki, frytki, sałatki i inne 
smakołyki przygotowane przez wolontariuszy i instruktora świetlicy. Blok sportowy przygotował LZS. Ilość 
uczestników: ok.50 osób, koszty poniesione przez instruktora świetlicy. 
  
listopad 
 - spotkanie ze sponsorami, któremu towarzyszył występ Zespołu Śpiewaczego Gardnianki. Ilość uczestników: 
20 osób, koszty poniesione przez uczestników imprezy. 
  
grudzień  
- Mikołaj, który rozdaje prezenty przygotowane ze środków z funduszu sołeckiego. Ilość uczestników: ok.90 
osób. 
- spotkanie przedświąteczne z darczyńcami ze Szwecji, którzy opiekują się najbardziej potrzebującymi ze 
Starych Brynek, Chlebowa oraz Wysokiej Gryfińskiej. Poczęstunek przygotowany przez podopiecznych i 
sponsorów. Wspólne kolędowanie z kapelą Borzymianka. Ilość uczestników: ok. 50 osób. 

sporządziła: Wanda Kozłowska 
 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
 
Świetlica Wiejska w Wełtyniu czynna była codziennie w godz. 13.00 - 19.00. Każdego dnia obejmowała opieką 
i wsparciem grupę ponad trzydzieściorga dzieci oraz młodzieży z miejscowości Wełtyń oraz kilkoro dzieci 
przyjezdnych z Gryfina oraz Szczecina. W ramach codziennych zajęć świetlicowych dzieci wykonują 
najróżniejsze prace plastyczno-techniczne, odrabiają lekcje, uczestniczą w grach, zabawach oraz 
organizowanych imprezach, uroczystościach oraz warsztatach. W świetlicy działa również przez cały rok kącik 
maluszka, gdzie dzieci mogą się bawić oraz rysować.  
Świetlica Wiejska w Wełtyniu w 2015 r. współpracowała z filią biblioteczną, Stowarzyszeniem Miłośników 
Ekologii i Agroturystyki na Rzecz Wełtynia, wełtyńskimi seniorami, Klubem Sportowym Rybak Wełtyń oraz 
sołtysem wsi.  
Świetlica Wiejska w Wełtyniu w 2015r organizowała oraz pomagała w organizacji następujących uroczystości:  

1. Warsztaty z Lublina: "Nitką malowane" 
2. Dzień Babci i Dziadka 
3. Teatr Maska z Krakowa ze spektaklem "Grymasy Królewny Kasi"  
4. Ferie zimowe 2015 
5. Spotkanie pt. "Mistyka Wsi" 
6. Pożegnanie pracowników: Marii i Henryka Kotowskich  
7. Pierwszy dzień wiosny  
8. Ekologiczny Dzień Ziemi  
9. Piknik rodzinny Dzień matki i dziecka  
10. 60-lecie Klubu Sportowego Rybak Wełtyń 
11. Noc Duchów, czyli nocowanie w świetlicy 
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12. Maraton filmowy z Harrym Potterem 
13. Dożynki Wiejskie 2015 
14. Dzień Wszystkich Świętych - opieka nad opuszczonymi grobami 
15. Spotkanie wigilijne z dziećmi  
16. Dzień Seniora 
17. Dzień Bibliotekarza oraz Tydzień Bibliotek  
Dodatkowo w sezonie letnim organizowane były wspólne wyjazdy rowerowe i spacery. 
 

sporządziła: Roksana Baczewska 
 

Świetlica Wiejska w Wirowie 
 
( w okresie od 1 marca) 
 
Na co dzień w świetlicy odbywają się zajęcia plastyczno- techniczne dla młodszych dzieci. Z wielką chęcią grają one również w gry 
planszowe oraz uczestniczą w zabawach ruchowych. Starsze dzieci, młodzież najchętniej korzystają ze stołu do ping-ponga. Równie 
dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne oraz organizowane nocne maratony filmowe. Świetlica była również 
udostępniana dla mieszkanek Wirowa, dla których organizowano  zajęcia fitness. W cieplejsze dni zajęcia i gry ruchowe przenoszą 
się na teren wokół świetlicy.  
Imprezy odbywały się zgodnie z planem współorganizowane z sołtysem i radą sołecką.  
Miały miejsce następujące zdarzenia: piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Sprzątanie Świata, Twórcze Wakacje, Mikołajki, Dzień Seniora 
połączony z dniem Babci i Dziadka, jasełka, ferie zimowe, zajęcia z robotyki.  
Świetlica jest również często wykorzystywana przez mieszkańców wsi do organizacji zabaw okolicznościowych i nie tylko. 
Udostępniana jest również na potrzeby sołtysa oraz rady sołeckiej.  
 

sporządziła: Aleksandra Świtelska 

 
 
 

zebrał: 
Jakub Kasprzyk 
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załącznik nr 5 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury 

Kino Gryf 2015 
 

 
 

 
 
W 2015 r. Kino Gryf pokazało 159 tytułów filmowych. Odbyły się  902 seanse (w tym 57 przedpo-łudniowych 
zorganizowanych dla szkół i przedszkoli), w których uczestniczyło łącznie 17,8 tys. widzów. 
 
Najpopularniejsze tytuły w Kinie Gryf w 2015 roku: 
„Listy do M. 2” - 1319 widzów 
„50 twarzy Greya” - 1205 widzów 
„Minionki” - 1200 widzów 
 „W głowie się nie mieści” - 541 widzów 
 
Cykle i festiwale filmowe: 
9-13 stycznia: 
T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee 
 
23-27 maja: 
gryfińska replika Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów 
 
20 września: 
Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz filmu "Karbala" z udziałem reżysera: Krzysztofa Łukaszewicza 
 
17 października: 
Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz filmu "Noc Walpurgi" z udziałem reżysera: Marcina Bortkiewicza 
 
31 października/1 listopada: 
22. Noc Grozy Gryfińskie Spotkania z Horrorem 
 
18 grudnia: 
nocna premiera filmu "Gwiezdne wojny. Przebudzenie mocy" 
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załącznik nr 6 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury 
Centrum Informacji Turystycznej 2015 

 
 
 
27 kwietnia 2007 roku uruchomione zostało Centrum Informacji Turystycznej, działające w strukturach Gryfińskiego Domu Kultury. 
Do 14 marca 2014 r. funkcjonowało w wyremontowanej poniemieckiej powozowni w Pałacyku pod Lwami. W dniach 17-21 marca 
2014 nastąpiły przenosiny Centrum do budynku Rybakówki na kompleksowo wyremontowane gryfińskie nabrzeże. W nowej 
siedzibie pracownicy CIT po raz pierwszy otworzyli drzwi dla turystów 24 marca 2014 roku. Decyzją gryfińskiej Rady Miejskiej,  
Centrum Informacji Turystycznej z dniem 1 grudnia 2015 r. weszło w struktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 
 
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. Dodatkowo CIT jest otwarty w różnych godzinach w trakcie 
dużych imprez odbywających się na nabrzeżu, np.: 1-3 maja. 
 
Działalność ogólna 
Podstawowym zadaniem Centrum Informacji Turystycznej jest obsługa ruchu turystycznego oraz sprzedaż map, przewodników 
turystycznych, widokówek, pamiątek itp. Pracownicy starają się na bieżąco poszerzać swoją ofertę sprzedażową, np.: nowe wzory 
kubków, magnesów na lodówki, widokówek. 
 
Do 30 listopada 2015 r. dodatkowymi zadaniami CIT-u, jako jednostki organizacyjnej Gryfińskiego Domu Kultury, było prowadzenie 
oficjalnej strony internetowej domu kultury www.gdk.com.pl, sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne odbywające się w GDK, ale 
również na wydarzenia kulturalne odbywające się w Szczecinie, np. spektakle do Opery na Zamku, festiwale muzyczne. Pracownicy 
zajmowali się także promocją wydarzeń domu kultury czyli tworzeniem informacji prasowych i dokumentacji fotograficznej oraz 
pisaniem wniosków na dofinansowanie imprez kulturalnych, zakup sprzętu nagłośnieniowego itp. 
 
Natomiast od 1 grudnia 2015 r., oprócz zadań podstawowych, CIT zajmuje się także promocją wydarzeń organizowanych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Dodatkowym zadaniem pozostała sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne odbywające się 
w Gryfińskim Domu Kultury tj. koncerty muzyczne, spektakle teatralne, pokazy taneczne, festiwale, spotkania z ludźmi kina, 
specjalne seanse filmowe. 
 
Centrum nie posiada samodzielnej strony internetowej. Aktualności i inne informacje o bieżącej działalności znajdują się na stronie 
Gminy Gryfino www.gryfino.pl w zakładce ‘Turystyka’. Oprócz tego pracownicy prowadzą własny profil na portalu społecznościowym 
Facebook  www.facebook.com/cit.gryfino (ponad 2100 polubień), gdzie także informują o bieżącej działalności. 
 
W CIT znajduje się darmowy punkt publicznego dostępu do Internetu na który składają się dwa stanowiska z Internetem 
stacjonarnym i możliwość dostępu przez Wi-Fi. 
 
Od momentu przeniesienia CIT do budynku Rybakówki na gryfińskim nabrzeżu, w jego siedzibie działa mała galeria. W całym roku 
2015 wystawiono w niej 19 wystaw, z czego 9 otwartych zostało z udziałem autorów. Dodatkowo, w małej galerii 13 sierpnia 2015 r., 
odbyło się spotkanie z dr Andrzejem Piotrowskim z Państwowego Instytutu Geologicznego. 
 
Statystyki odwiedzin 
W roku 2015 Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło łącznie 5135 gości z Polski i zagranicy, podczas gdy w 2014 roku było ich 
3011. Daje to 41% więcej odwiedzających. Tak duży wzrost spowodowany jest m.in. ofertą wystawową jaką zaproponowali 
pracownicy Centrum. Trochę zmniejszyła się liczba gości zagranicznych odwiedzających CIT, z 293 przyjezdnych w 2014 r. do 245 
w roku 2015. Daje to 16% obniżkę liczby turystów zagranicznych, jednak zważywszy na zimny i deszczowy czerwiec oraz lipiec nie 
jest to wynik, który powinien wywoływać obawy. 
 
Szczegółowa działalność w 2015 roku 
1. NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE 
W tym roku pracownicy gryfińskiego Centrum Informacji Turystycznej wzięli udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszą 
informację turystyczną w Polsce zorganizowanym po raz jedenasty przez Polską Organizację Turystyczną oraz Zarząd Forum 
Informacji Turystycznej. Do konkursu mogły zgłosić się wszystkie certyfikowane placówki IT działające zgodnie z zasadami i 
standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Konkurs został podzielony na 4 kategorie, zgodnie z ilością gwiazdek jakie 
dany punkt IT otrzymał podczas certyfikacji. CIT w Gryfinie posiada certyfikat z 2 gwiazdkami (od grudnia 2014) i w takiej też 

http://www.gdk.com.pl/
http://www.gryfino.pl/
http://www.facebook.com/cit.gryfino
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kategorii został laureatem zajmując 1 miejsce. Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się w Poznaniu 15 października 2015 
podczas największych ogólnopolskich targów turystycznych Tour Salon. 
 
Zgłoszone do konkursu placówki oceniane były z uwzględnieniem w szczególności takich elementów jak: lokalizacja placówki, 
wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje 
pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały 
informacyjno-promocyjne oraz inicjatywy własne i aktywność na rynku lokalnym. 
 
 
2. WSPÓŁORGANIZACJA WYDARZEŃ 

 1 maja 2015 r. – Wyścig Kolarski Zęby Gryfa zorganizowany został w formule MTB jako wydarzenie towarzyszące wpisane 
w oficjalny program obchodów Dni Gryfina. Wystartowało ok. 200 zawodników. Pracownicy Centrum przygotowali 
niezbędną dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie imprezy po drogach publicznych (gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych) oraz zabezpieczenie trasy wyścigu (uzgodnienia z policją strażą pożarną, pogotowiem). 
Dodatkowo, w pomieszczeniu CIT mieściło się biuro zawodów (zapisy, pobieranie opłat za start, wydawanie numerów 
startowych). 

 2 maja 2015 r. – Sołectwo Krzypnica zorganizowało w swojej wsi imprezę turystyczną, popularną w ostatnim czasie grę 
terenową, o nazwie Rajd Wiejski Śladami Pionierów. Wystartowało 44 zawodników. Pracownik Centrum przygotował 
wniosek na dofinansowanie wydarzenia, materiały promocyjne (plakat, ulotka), mapę rajdu, zadania na punktach 
kontrolnych, promocję wydarzenia w mediach, dokumentację fotograficzną. Wydarzenie, jako towarzyszące, wpisane 
zostało w oficjalny program obchodów 70-lecia Osadnictwa Polskiego na Ziemi Gryfińskiej, które w Gminie Gryfino 
odbywały się w całym 2015 roku. 

 1 sierpnia 2015 r. – pilotażowa wycieczka kajakowa. Pracownik Centrum przygotował trasę i jako przewodnik, wraz z 
grupą ok. 25 chętnych osób, wypłynął w 3-godzinną wyprawę po kanałach Międzyodrza. 

 5 września 2015 r. – w Centrum mieścił się punkt kontrolny podczas Gry Miejskiej z Psem zorganizowanej w ramach III 
Gryfińskiego Pikniku z Psem. Zawodnicy, których było ok. 80, jako zadanie mieli do rozwiązania krzyżówkę. 

 11 listopada 2015 r. – w godzinach 15:00-18:00 w Centrum można było oglądać wystawę fotograficzną zatytułowaną 
„Wielkie bitwy, małe potyczki”. Zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt zdjęć z różnych inscenizacji historycznych, m.in. 
Wielki Turniej Rycerski na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, Bitwa pod Grunwaldem, Międzynarodowy Konny Turniej Rycerski 
Króla Jana III Sobieskiego na zamku w Gniewie. Wystawę w tych godzinach obejrzało 15 osób. Wydarzenie, jako 
towarzyszące, zostało wpisane w oficjalny program gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Gryfinie. 

 
 
3. WYSTAWY 

 12-29 stycznia 2015 r. - wystawa plastyczna pod nazwą "Spotkanie nie tylko ze sztuką użytkową". Zaprezentowane 
zostały prace uczestników zajęć z pracowni plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury, których instruktorami są Elżbieta 
Narzekalak i Aneta Kopystyńska. Zobaczyć można było efekty zajęć wykonane m.in. techniką decoupage, witraż, papier 
czerpany, biżuterię z filcu. 

 3-17 lutego 2015 r. – wystawa przedmiotów wykonanych z filcu przez Justynę Rychłowską z gryfińskiej Pracowni 
Mamofaktura. 

 18 lutego – 6 marca 2015 r. – wystawa fotograficzna zatytułowana "Afryka-Uganda" autorstwa Dariusza Torebko z Otoków 
koło Bań, który przebywał w tym kraju w okresie od lutego do kwietnia 2012. Nieoficjalne wydarzenie towarzyszące 9. 
Gryfińskiemu Festiwalowi Miejsc i Podróży Włóczykij. 

 8-27 marca 2015 r. – wystawa strojów projektantki mody Elżbiety Olszewskiej z Żurawi koło Gryfina. W jej strojach 
występowali m. in. Justyna Steczkowska, Ramona Ray, Braty z Rakemna. Projekty te są inspiracją dla najlepszych 
stylistów fryzur i wizażystów – współtworzą projekty, które wygrywają lub zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich i 
europejskich konkursach. 

 29 marca – 16 kwietnia 2015 r. – wystawa strojów autorstwa Darii Salomon ze szczecińskiej Pracowni Mody Fanfaronada 
oraz zdjęć gryfińskiego Teatru Tańca Ego Vu. Na wystawie zaprezentowani zostali tancerze z Ego Vu w strojach z 
Fanfaronady. To efekt wieloletniej współpracy szczecińskiej pracowni mody z gryfińskim teatrem. Wystawa była 
wydarzeniem towarzyszącym Koncertowi Premier Teatru Tańca Ego Vu. 

 17-29 kwietnia 2015 r. – wystawa fotograficzna pod tytułem "Przydrożne kapliczki", której autorką jest mieszkanka 
Szczecina Teresa Wójtowicz. Można było obejrzeć przydrożne kapliczki z terenu całej Polski, głównie z Lubelszczyzny i  
okolic gór, ale były pokazane również te z Pomorza Zachodniego. 

 30 kwietnia – 21 maja 2015 r. – wystawa malarska gryfinianki Elżbiety Stasiak zatytułowana „O przyrodzie barw wiele”. 
Podczas trwania ekspozycji można było zobaczyć 13 obrazów prezentujących naturę i urok pejzaży Międzyodrza. 

2. 11 czerwca – 3 lipca 2015 r. – wystawa przestrzenna Koła Modelarskiego Ligi Obrony Kraju działającego przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Gryfinie. Można było obejrzeć wykonane z różnego rodzaju materiałów modele statków, samolotów i 
latawce. Jest to efekt sześcioletniej pracy uczniów z klas IV-VI wyżej wymienionej szkoły. 

 7-24 lipca 2015 r. – wystawa pod nazwą „Gryfiński Rys Przeszłości” autorstwa Herberta Kämpera z Izby Pamięci 
Greifenhagen w partnerskim mieście Bersenbrück. Wystawa przedstawiała stare, nieistniejące już Gryfino, wówczas 
niemieckie Greifenhagen. Można było obejrzeć rysunki, kopie dzieł sztuki takie jak akwarele i miedzioryty, zdjęcia lotnicze 
z lat trzydziestych, stare mapy, które pokazują rozwój miasta oraz rolnictwo, rybactwo wraz z przemysłem i rzemiosłem w 
mieście do 1945 roku. 
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 25 lipca – 13 sierpnia 2015 r. – wystawa fotograficzna Tadeusza Kołuckiego z Gryfina, prezentującą dawne dwory i pałace 

na ziemi chojeńskiej i gryfińskiej. Zostały na niej zaprezentowane stare fotografie pałaców i dworów w konfrontacji ze 
zdjęciami prezentującymi ich współczesny wizerunek. 

 17 sierpnia – 4 września 2015 r. – wystawa fotografii gryfińskiego artysty Tadka Wasilewskiego zatytułowana „Dwa kolory”. 
Zaprezentowane zostały prywatne czarno-białe zdjęcia z różnych podróży, m.in. do Toskanii, Wielkiej Brytanii. 

 7-14 września 2015 r. – wystawa przestrzenna o nazwie „Nasze miasto”. Wystawiona została makieta wykonana przez 
dzieci z Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie z okazji obchodów 70-lecia Osadnictwa Polskiego na Ziemi 
Gryfińskiej. Przez cały rok uczestniczyły one w projekcie, podczas którego uczyły się w jaki sposób tworzy się miasta. Na 
zajęciach dydaktycznych grupy tworzyły z papieru przeróżne elementy architektury miast, takie jak kościoły, instytucje 
kultury, mosty czy domy. Po pewnych modyfikacjach zostało to połączone w kilkumetrową makietę, która odwzorowywała 
Gryfino. 

 16-24 września 2015 r. – wystawa plastyczna pokonkursowa z Powiatowego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i 
Młodzieży, który odbył się w Gryfinie w maju 2015 r. Prace wykonane w pracowni plastycznej instruktor Wiesławy Tyły z 
Gryfińskiego Domu Kultury. 

 26 września – 15 października 2015 r. – wystawa malarska gryfinianki Marii Diakowskiej. Na wystawie pokazane zostały 
obrazy powstałe w ostatnich pięciu latach twórczości artystki, wszystkie namalowane w technice olejnej na płótnie. 

 15-30 października 2015 r. – wystawa fotograficzna zatytułowana „Mistrzowie rzemiosła”. Ekspozycja prezentowała 
unikatowe, często zagrożone likwidacją stare zakłady rzemieślnicze z terenu Szczecina i okolic. Na wystawie 
przedstawiono siedmiu mistrzów rzemiosła w swoich pracowniach. Wśród nich Adam Cieślak – szewc z ulicy 
Szczecińskiej w Gryfinie. 

 2-13 listopada 2015 r. – wystawa fotograficzna autorstwa Arkadiusza Rutkowskiego ze Szczecina zatytułowana „Wielkie 
bitwy, małe potyczki”. Zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt zdjęć z różnych inscenizacji historycznych, m.in. Wielki 
Turniej Rycerski na zamku w Golubiu-Dobrzyniu, Bitwa pod Grunwaldem, Międzynarodowy Konny Turniej Rycerski Króla 
Jana III Sobieskiego na zamku w Gniewie. 

 17-27 listopada 2015 r. – wystawa plastyczna prezentująca prace dzieci z pracowni plastycznej instruktor Kariny Tyły z 
Gryfińskiego Domu Kultury. Zaprezentowana została wakacyjna twórczość uczestników półkolonii zorganizowanych przez 
Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie w lipcu 2015 r. oraz uczestników Twórczych Wakacji odbywających się w pracowniach 
Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie i w Daleszewie w lipcu i sierpniu 2015 r. 

 1-11 grudnia 2015 r. – wystawa plastyczna pokonkursowa z Powiatowego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i 
Młodzieży, który odbył się w Gryfinie w maju 2015 r. Prace wyróżnione podczas przeglądu, a wykonane w pracowni 
plastycznej instruktor Elżbiety Narzekalak z Gryfińskiego Domu Kultury. 

1. 15-31 grudnia 2015 r. – wystawa plastyczna prac dzieci, podsumowująca 10 lat pracowni plastycznej instruktor Małgorzaty 
Ragan z Gryfińskiego Domu Kultury. 

 
 
4. SPOTKANIA 
W czwartek 13 sierpnia 2015 r. w gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej odbyło się spotkanie z dr Andrzejem Piotrowskim z 
Państwowego Instytutu Geologicznego. Prelekcja zatytułowana została "Warunki geologiczne desantu morskiego wojsk 
Czarnieckiego na wyspę Als". Prelegent opowiedział o historycznej przeprawie, o której mówi polski hymn narodowy: "Jak 
Czarniecki (...) dla Ojczyzny ratowania rzucił się przez morze", i która miała miejsce 14 grudnia 1658 roku. O tym jak określił warunki 
hydrograficzne i klimatyczne, o badaniu duńskich map i o swoich wnioskach. Odpowiedział na pytanie czy Czarniecki ze swoimi 
wojskami przeprowadził desant. Spotkanie w Gryfinie miało jeszcze drugi aspekt – kontrowersyjną dla mieszkańców miasta postać 
samego hetmana. Podczas spotkania fundacja Bielik rozdawała najnowszy przewodnik po Ziemi Bańskiej. Prelekcja była oficjalnym  
wydarzeniem towarzyszącym V Sierpniowym Spotkaniom z Historią, które odbyły się 15-16 sierpnia 2015 w Baniach. 
 
 

sporządził: Sebastian Rożko 
 


