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załącznik nr 1 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 r. 

część opisowa 
 
 
 
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 strukturach Gryfińskiego Domu Kultury występują działy: 
1/  Kino Gryf 
2/  dział organizacji imprez 
3/  dział pracowni artystycznych 
4/  dział administracyjny 
5/  dział obsługi 
6/  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 w 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. Do 31 grudnia 2016 r. obsługę 
finansowo-księgową dom kultury prowadził samodzielnie. 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 
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, 
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2/ prowadzenie i propagowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 
3/ rozwijanie indywidualnych form aktywności kulturalnej, 
4/ organizowanie imprez kulturalnych, promocyjnych w różnorodnych formach adekwatnych do zaporze-
bowania 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 blisko ćwierć 
tysiąca przedsięwzięć mniejszych, ale także takich, które bardzo mocno wpisują się na mapę wydarzeń 
kulturalnych o randze ogólnopolskiej. 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 nie-
komercyjnych 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 wi-
dowiskowa pełni dwojaką funkcję. 
Poza wyświetlaniem filmów odbywają się w niej także imprezy kulturalne. W związku z tym sala wido-
wiskowa 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. 
Oferta rozwoju kulturalnego dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którą przygotowujemy jest dość bo-
gata, choć realizowana w ramach naszych możliwości finansowych. W placówce tej funkcjonują pracownie 
artystyczne: muzyczne, wokalne, plastyczne, malarskie, teatralne dla dzieci i dorosłych, recytatorskie, tane-
czne dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy tych pracowni odnoszą sukcesy w różnego rodzaju przeglądach i kon-
kursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Gryfiński Dom Kultury 
administruje również szesnastoma filiami wiejskimi. W świetlicach prowadzone są zajęcia rozbudzające 
aktywność głównie najmłodszych. 
O działalności Gryfińskiego Domu Kultury można by pisać dużo więcej. Jest to bardzo duży skrót tego, co od 
lat wypracowują pracownicy tej placówki. Bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju kultury są instytucje 
stwarzające możliwość dla rozwoju i podniesienia kultury lokalnej jednostek i grup społecznych. Gryfiński 
Dom Kultury jest miejscem, gdzie każdy może rozwijać swoje artystyczne talenty, może wspólnie z innymi 
tworzyć, także lokalną społeczność kulturalną. 
 
Kadra Gryfińskiego Domu Kultury (stan na 31 grudnia 2016 r.): 
 
1/ budynek przy ul. Szczecińskiej 17 

 

stanowisko ilość osób 

dyrekcja 2 

administracja 3 

instruktorzy 7 

pracownicy kina 2 

obsługa 6 
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2/ Pałacyk pod Lwami (ul. B. Chrobrego 48) 
 

stanowisko ilość osób 

dyrekcja 1 

administracja 2 

instruktorzy 6 

obsługa 3 

 
3/ świetlice wiejskie 
 

stanowisko ilość osób 

instruktorzy 17 

 
 
Wykształcenie pracowników: 
 

wykształcenie ilość 
osób 

wyższe magisterskie 15 

wyższe licencjackie 7 

średnie 21 

zawodowe 5 

podstawowe 1 

 
 
 

Maria Zalewska, 
dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury 
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załącznik nr 2 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 r.  

kalendarium imprez 
 

 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

5 stycznia Wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu 

wychowanków świetlicy w Krajniku 

Świetlica Wiejska w Krajniku 

8-13 stycznia T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee (prezentacja 

najlepszych filmów festiwalu) 

Kino Gryf 

9 stycznia  współorganizacja 18. Błyskawicznego 

Orkiestrowego Turnieju Szachowego 

Pałacyk pod Lwami 

10 stycznia współorganizacja 24. finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

Gryfino, pl. Księcia Barnima I 

11 stycznia otwarcie wystawy "Tu było kino" / współorganizacja Centrum Informacji Turystycznej 

w Gryfinie 

13 stycznia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

sala widowiskowa GDK 

16 stycznia Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz filmu 

"Moje córki krowy" z udziałem reżyserki, Kingi 

Dębskiej 

Kino Gryf 

18, 19 stycznia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu dzieci z 

Przedszkola nr 4 w Gryfinie 

sala widowiskowa GDK 

20 stycznia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

sala widowiskowa GDK 

21 stycznia obsługa techniczna I Gali Wolontariatu 2015 sala widowiskowa GDK 

25 stycznia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół Kino Gryf 

27 stycznia stand-up Grzegorza Halamy "Długo i szczęśliwie" sala widowiskowa GDK 

1-12 lutego Ferie 2016 z Gryfińskim Domem Kultury w 

mieście 
(dwutygodniowy cykl bezpłatnych artystycznych 

warsztatów: plastycznych, muzycznych, tanecznych, 

teatralnych, filmowych oraz turystycznych) 

Gryfiński Dom Kultury, 

Pałacyk pod Lwami 

1-13 lutego Ferie 2016 z Gryfińskim Domem Kultury w 

świetlicach wiejskich 

(cykle codziennych zajęć organizowanych dla dzieci 

i młodzieży z podgryfińskich miejscowości) 

Świetlica Wiejska w Barkowie, 

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 w Nowym 

Czarnowie, 

Świetlica Wiejska w Sobiemyślu, 

Świetlica Wiejska w Sobieradzu, 

Świetlica Wiejska w Starym 

Czarnowie, 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu, 

Świetlica Wiejska w Wirowie 
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1-12 lutego półkolonia w Gryfińskim Domu Kultury Pałacyk pod Lwami, 

Zespół Szkół w Gardnie 

5-6 i 12-13 lutego akcja charytatywna świetlic wiejskich w Borzymiu, 

Czepinie, Krzypnicy i Nowym Czarnowie Napełnij 

moją miskę na rzecz Gryfińskiego Kojca 

Borzym, Czepino, Krzypnica, 

Nowe Czarnowo, sklepy 

Intermarche w Gryfinie 

6,7 lutego prezentacja spektakli Teatru Tańca EGO VU i Teatru 

6 i PÓŁ (premiera) podczas IV Kingdom of Art 

Festival w Goleniowie 

Goleniowski Dom Kultury 

10 lutego obsługa techniczna uroczystości rocznicy pierwszej 

zsyłki na Sybir 

Cmentarz Komunalny w Gryfinie 

12 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

14 lutego obsługa techniczna imprezy Nazywam sie miliard nabrzeże w Gryfinie 

17 lutego obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

sala widowiskowa GDK 

19 lutego obsługa techniczna i merytoryczna Koncertu 

charytatywnego dla Piotrusia Wróbla 

sala widowiskowa GDK 

20 lutego Grand Prix Gryfina w Szachach - turniej drugi 

(współorganizacja) 

Pałacyk pod Lwami 

22 lutego premiera monodramu "Bez próby" w wykonaniu 

Kacpra Mykietyna / opieka artystyczna: Dorota 

Krutelewicz-Sobieralska 

Pałacyk pod Lwami 

24 lutego gminne eliminacje Małego Konkursu 

Recytatorskiego 

Pałacyk pod Lwami 

25 lutego -  

6 marca 
10. Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 

(prelekcje podróżników, spotkania autorskie, 

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 powiatowe eliminacje Małego Konkursu 

Recytatorskiego i 61. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego 

Aktora 

Pałacyk pod Lwami 

8 marca pokaz programu poetyckiego w wykonaniu Teatru 

Eliksir podczas obchodów Dnia Kobiet 

Centrum Aktywności Lokalnej 

w Gryfinie 

9 marca post scriptum Włóczykija 2016 - koncert: O.S.T.R sala widowiskowa GDK 

10 marca wieczór poetycki pt. "Miłość to znaczy popatrzeć na 

siebie" w wykonaniu Teatru Eliksir 

Kub Nauczyciela 

W Gryfinie 

11 marca pokaz programu poetyckiego składającego się z bajek 

i wierszy dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru 

Eliksir 

filia Biblioteki Publicznej Górny 

Taras w Gryfinie 

12 marca Seanse pod specjalnym nadzorem: projekcja filmu 

"Mów mi Marianna" z udziałem reżyserki Karoliny 

Bielawskiej 

Kino Gryf 

13 marca Love Koncert: koncert piosenek o miłości w 

wykonaniu wychowanków i instruktorów pracowni 

Gryfińskiego Domu Kultury oraz gości specjalnych: 

Dariusza Paszkowiaka i Andrzeja Suszka (pomysł i 

reżyseria: Piotr Ostrowski) 

sala widowiskowa GDK 

16 marca obsługa techniczna wykładu GUTW sala widowiskowa GDK 

19 marca Szachowe Grand Prix Gryfina 2016 - turniej trzeci 

(współorganizacja) 

Pałacyk pod Lwami 

19 marca rajd pieszy Powitanie wiosny Ogród Dendrologiczny w Glinnej 

19 marca Pierwszy dzień wiosny - impreza integracyjna 

przygotowana przez Świetlicę Wiejską w Krajniku 

Krajnik 

19 marca pokaz spektaklu 

w wykonaniu Grupy Teatralnej Gliptykos 

sala widowiskowa GDK 

20 marca Jarmark Wielkanocny Gryfino, Pl. Ks. Barnima I 

20 marca obsługa techniczna turnieju piłki nożnej Gryfino, stadion miejski 

21 marca dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

21 marca warsztaty plastyczne dla uczniów prowadzone przez 

Anetę Kopystyńską 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Gryfinie 

22 marca obsługa techniczna imprezy Obiad czwartkowy we 

wtorek (org. GUTW) 

Centrum Konferencyjno-

Gastronomiczne Wodnik 

w Gryfinie 
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29 marca otwarcie wystawy fotografii Katarzyny Zalewskiej i 

Mariusz Strzelczyka "EGO VU w obiektywie" 

Centrum Informacji Turystycznej 

w Gryfinie 

1 - 2 kwietnia Koncerty 25-lecia działalności artystycznej Teatru 

Tańca Vogue/EGO VU (pokazy spektakli 

tanecznych, filmów artystycznych, trzy wystawy) 

sala widowiskowa GDK 

5 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

6 kwietnia obsługa techniczna wykładu GUTW sala widowiskowa GDK 

8 - 13 kwietnia pokaz cyklu "Filmy świata" Kino Gryf 

9 kwietnia  współorganizacja eliminacji powiatowych 44. 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 

Turystyczno-Krajoznawczego 

Zespół Szkół w Gryfinie 

9 kwietnia wystąp Kabaretu Nowaki / obsługa techniczna sala widowiskowa GDK 

9-10 kwietnia finał Małego Konkursu Recytatorskiego: tytuł 

laureata dla Amelii Maciążek (instr. Dorota 

Krutelewicz-Sobieralska) 

Teatr Piwnica przy Krypcie 

w Szczecinie 

12 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

12 kwietnia obsługa techniczna imprezy Obiad czwartkowy we 

wtorek (org. GUTW) 

Centrum Konferencyjno-

Gastronomiczne Wodnik 

w Gryfinie 

13 kwietnia artystyczna wizyta Grupy Śpiewaczej Gardnianki  u 

dzieci z Punktu Przedszkolnego TPD Słoneczko w 

Chwarstnicy 

Punkt Przedszkolny TPD 

w Chwarstnicy 

14 kwietnia VII Festiwalu Młodości Teatralnej Łaknienia 2016: 

pokaz spektakli "Ona" i "Na chwilę przed końcem" w 

wykonaniu Teatru Uhuru 

Goleniowski Dom Kultury 

16 kwietnia siódmy pokaz spektaklu "Małe zamieszanie, czyli 

bombowy dzień z życia pewnego biura 

matrymonialnego" w wykonaniu Grupy Teatralnej 

Gliptykos 

sala widowiskowa GDK 

18 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

19 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

19, 20 kwietnia warsztaty plastyczne dla klas trzecich: malowanie na 

lnianych torbach (prowadzenie Aneta Kopystyńska) 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Gryfinie 

20 kwietnia obsługa techniczna wykładu GUTW sala widowiskowa GDK 

22 kwietnia Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej /  

Powiatowy Przegląd Solistów i Muzycznych 

Zespołów Estradowych 

sala widowiskowa GDK 

25 kwietnia Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i 

Młodzieży "Okładka ulubionej książki" - otwarcie 

pokonkursowej wystawy 

Pałacyk pod Lwami 

26 kwietnia warsztaty plastyczne dla dzieci: papier czerpany 

ozdabiany suszonymi roślinami (prowadzenie Aneta 

Kopystyńska) 

Świetlica Wiejska w Starych 

Brynkach 

29 kwietnia obsługa techniczna polsko-niemieckiego spektaklu 

„Można się lubić” / „Mögen wir uns” w wykonaniu 

Teatru Bomba Bomba z Gryfina oraz Teatru 

Bärenherz ze Schwedt 

sala widowiskowa GDK 

1 maja  współorganizacja międzynarodowych turniejów 

szachowych: XVIII Gryfino - Open 2016 oraz IX 

Gryfino - Open Junior 2016 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Gryfinie 

1-3 maja Dni Gryfina 2016 Nabrzeże Miejskie 

w Gryfinie 

9 maja udział podopiecznych Pracowni Plastycznej Deseń 

(instr. Elżbieta Narzekalak) w Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym "Magia teatru - lalka 

teatralna" / nagrody dla Amelii Sinkiewicz (8 lat) 

oraz Aleksandry Banuch (9 lat), wyróżnienia dla 

Nikoli Jakimczyk (8 lat) i Amelii Grudniewskiej (7 

lat) 

Zielonogórski Ośrodek Kultury 

10 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

12 maja obsługa techniczna imprezy turystyczno-rekreacyjnej 

Leśna Polana 

Dom Pomocy Społecznej 

W Nowym Czarnowie 

13 maja Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów 

Tanecznych / wyróżnienie dla Zespołu Tańca 

sala widowiskowa GDK 
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Współczesnego Fajber-Flex z GDK (instr. I. 

Wiśniewska), tytuł laureata dla młodszej grupy 

Teatru Tańca Ego Vu (instr. Eliza Hołubowska) 

14 maja ósmy pokaz spektaklu "Małe zamieszanie, czyli 

bombowy dzień z życia pewnego biura 

matrymonialnego" w wykonaniu Grupy Teatralnej 

Gliptykos 

sala widowiskowa GDK 

15 maja obsługa techniczna Dni Otwartych Funduszów 

Europejskich 

Nabrzeże Miejskie 

w Gryfinie 

18 maja obsługa techniczna wykładu GUTW sala widowiskowa GDK 

19 maja obsługa techniczna Gali Sportu sala widowiskowa GDK 

20 maja dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

21 maja obsługa techniczna koncertu z okazji Dnia 

Pielęgniarki i Położnej / występ Teatru Eliksir 

sala widowiskowa GDK 

21 maja obsługa techniczna Dnia Godności Osób 

Niepełnosprawnych w Nowym Czarnowie 

Dom Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie 

25 maja obsługa techniczna uroczystości 70-lecia Szkoły 

Podstawowej w Chwarstnicy 

Zespół Szkół w Chwarstnicy 

25 maja otwarcie wystawy "Tespisek, teatr w drodze 1982-

2016" 

Centrum Informacji Turystycznej 

w Gryfinie 

25 maja współorganizacja i obsługa techniczna koncertu 

charytatywnego Podarujmy im trochę świata! 

pub Wrota do Sławy w Gryfinie 

30 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

31 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

1 czerwca trzy dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

1 czerwca warsztaty plastyczne dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Gryfinie (prow. Aneta 

Kopystyńska) 

sala Lech w GDK 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka Pałacyk pod Lwami 

2 czerwca obsługa techniczna imprezy Przedszkola nr 3 w 

Gryfinie z okazji Dnia Dziecka 

sala widowiskowa GDK 

3 czerwca obsługa techniczna Festiwalu Piosenki Dziecięcej 

"Mali artyści na scenie" 

sala widowiskowa GDK 

3 czerwca obsługa techniczna debaty "Gryfino, ale jakie?" sala widowiskowa GDK 

3 czerwca występ zespołów wokalnych Ad Hoc i Desire 

podczas Złotych Godów / obsługa techniczna 

imprezy 

aula Zespołu Szkół w Gryfinie 

3 czerwca premiera spektaklu "Mój pierwszy casting" w 

wykonaniu Dawida Andrusewicza (Teatr Uhuru) 

sala widowiskowa GDK 

3 czerwca obsługa techniczna święta szkoły Zespół Szkół w Chwarstnicy 

4 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

4 czerwca festyn wiejski w Borzymiu Borzym 

4 czerwca Festyn w stylu lat 70. w Krajniku Krajnik 

6 czerwca obsługa techniczna przedstawienia dla dzieci z 

Przedszkola nr 2 w Gryfinie 

sala widowiskowa GDK 

6 czerwca zabawa miejska dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 

1 w Gryfinie oraz Szkoły Podstawowej im. Bertolta 

Brechta w Schwedt 

Pałacyk pod Lwami 

7 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

9 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

10 czerwca obsługa techniczna festiwalu Zgryfiada Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Gryfinie 

11 czerwca XI Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora 

Gryfińskiego Domu Kultury 

Gryfino, Grajdołek 

11 czerwca uroczystości 40-lecia Kapeli Ludowej Wełtynianka Wełtyń 

11 czerwca 7. Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

stadion w Krzypnicy 

11 czerwca festyn rodzinny w Starych Brynkach Stare Brynki 

13 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

13 czerwca Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Przyroda w 

kolorach 2016 w Krakowie: kwalifikacja do 

pokonkursowej wystawy pracy Hani Staruk, 

wychowanki Pracowni Plastycznej Deseń Elżbiety 

Młodzieżowy Dom Kultury  

w Krakowie 
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Narzekalak 

14 czerwca otwarcie wystawy prac wychowanków pracowni 

plastycznej Małgorzaty Ragan 

Centrum Informacji Turystycznej 

w Gryfinie 

16 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

16 czerwca podsumowanie Powiatowego Przeglądu Prac 

Plastycznych Dzieci i Młodzieży "Okładka mojej 

ulubione książki" / wręczenia dyplomów i nagród 

Pałacyk pod Lwami 

17 czerwca obsługa techniczna zakończenia roku akademickiego 

Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

sala widowiskowa GDK 

17 czerwca uroczystość podsumowania sezonu pracowni 

plastycznej Małgorzaty Ragan 

Pałacyk pod Lwami 

18 czerwca Teatr w pałacyku - weekendowa prezentacja grup 

działających w Pałacyku pod Lwami 

Pałacyk pod Lwami 

18 czerwca premiera spektaklu "Abschied von Walhalla" z 

udziałem tancerzy Teatru Tańca Ego Vu 

Uckermärkische Bühnen Schwedt 

(Niemcy) 

20 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

20 czerwca obsługa techniczna koncertu Natalii Niemen oraz 

spotkania z pastorem Jamesem Kingiem 

sala widowiskowa GDK 

21 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

22 czerwca dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

22 czerwca udział wychowanków pracowni Gryfińskiego Domu 

Kultury w Gali Laureatów 2016. Nagrody 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino otrzymali: 

- z pracowni teatralnej Doroty Krutelewicz-

Sobieralskiej: Nel Tarczyńska, Kacper Mykietyn i 

Amelia Maciążek; 

- z Pracowni Plastycznej Deseń Elżbiety 

Narzekalak: Alicja Adamczyk, Barbara 

Wilczyńska, Aleksandra Banuch, Nikola 

Jakimczyk, Amelia Grudniewska, Amelia 

Sinkiewicz, Julia Godziuk, Kamila Żukowska; 

- z pracowni plastycznej Małgorzaty Ragan: 

Alicja Kadłubek, Nadia Schmidke, Nela 

Kawczyńska, Adam Mosiejczuk, Lena Żelech, 

Sylwester Świst, Agata Malinowska, Oliwia 

Gralińska, Nina Kłopotek, Oliwia Wach, Jan 

Dejewski i Daria Chodubska; 

- z Pracowni Plastycznej Tęcza Kariny Tyły: 

Daria Matusiak, Maja Karasińska, Patrycja 

Wolarz i Marcelina Czajka. 

Zespół Szkół w Gryfinie 

23 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

23 czerwca obsługa techniczna 4. Gryfińskiej Nocy 

Świętojańskiej / występ Kapeli Ludowej 

Borzymianka, warsztaty plastyczne (prow. Aneta 

Kopystyńska) 

Gryfino 

plaża miejska 

23-26 czerwca prezentacje i koncerty Kapeli Ludowej 

Wełtynianka podczas 50. Ogólnopolskiego 

Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w 

Kazimierzu Dolnym (instr. Katarzyna Papiernik) 

Kazimierz Dolny 

25 czerwca obsługa techniczna zakończenia roku szkolnego 

Ogniska Muzycznego Bel Canto 

sala widowiskowa GDK 

27 czerwca Gryfiński Dzień Wolności. Koncert Pałacyk pod Lwami 

27 czerwca -  

1 lipca 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Mielenku Gryfińskim 

Świetlica Wiejska w Mielenku 

Gryfińskim 

27 czerwca -  

1 lipca 

Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów 

w Starych Brynkach 

Świetlica Wiejska w Starych 

Brynkach 

27 czerwca -  

8 lipca 

półkolonia letnia w Gryfinie Pałacyk pod Lwami 

27 czerwca -  

8 lipca 

półkolonia letnia w Chwarstnicy Zespół Szkół w Chwarstnicy 

28 czerwca obsługa techniczna koncertu zespołu Step by Step 

Katarzyny Pawlak 

Pałacyk pod Lwami 

1 lipca Noc Duchów w Wełtyniu Świetlica Wiejska w Wełtyniu 

https://www.facebook.com/TheaterSchwedt/
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4 - 8 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Sobieradzu (prow. Danuta Świderek) 

Świetlica Wiejska w Sobieradzu 

4 - 8 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Borzymiu (prow. Justyna Mendyk) 

Świetlica Wiejska Dziupla w 

Borzymiu 

4 - 8 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów tanecznych (prow. Iga Wiśniewska) 

Gryfiński Dom Kultury 

4 - 8 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów filmowych (prow. Piotr Ostrowski) 

Pałacyk pod Lwami 

7 lipca dodatkowy seans filmowy Kino Gryf 

8 lipca koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 cz. 1: piosenka 

biesiadna 

Pałacyk pod Lwami 

8 - 9 lipca pokaz spektakli "Ona" i "Na chwilę przed końcem" 

Teatru Uhuru podczas XX Triady Teatralnej w 

Dębnie 

Dębnowski Ośrodek Kultury 

11 - 15 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Wełtyniu (prow. Roksana Baczewska) 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 

11 - 15 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Chwarstnicy (prow. Iwona Łakomiec) 

Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 

11 - 15 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów plastycznych (prow. Aneta Kopystyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 

12 lipca pokaz premiery spektaklu Teatru Uhuru 

"Performance. Uhuru znaczy wolność" podczas 

festiwalu Schultheaterfest w Schwedt 

Schwedt  (Niemcy) 

Uckermarkische Buhnen Schwedt 

15 lipca obsługa techniczna koncertu zespołu Na Górze 

(support: aktorzy Teatru Uhuru) 

Gryfiński Dom Kultury 

15 - 20 lipca współorganizacja międzynarodowego spotkania 

młodzieży z Ukrainy, Niemiec i Polski 

Szczecin - Gryfino 

16 lipca 6. piknik Gotowanie na polanie, konkurs na najlepszą 

potrawę "Kipi kasza, kipi groch" 

Sobieradz 

18 - 22 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Dołgich (prow. Katarzyna Nowicka) 

Świetlica Wiejska w Dołgich 

18 - 22 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Nowym Czarnowie (prow. Sylwia 

Rzeszotarska) 

Świetlica Wiejska w Nowym 

Czarnowie 

18 - 22 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów wokalnych (prow. Jolanta Romanowska) 

Gryfiński Dom Kultury 

22 lipca obsługa techniczna otwarcia nowej siedziby 

Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie 

Gryfino 

22 lipca warsztaty plastyczne w Borzymiu (prow. Aneta 

Kopystyńska) 

Świetlica Wiejska Dziupla w 

Borzymiu 

22 lipca koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 cz. 2: piosenka 

polska lat 80. i 90. 

Pałacyk pod Lwami 

22 - 31 lipca udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU w 

międzynarodowych warsztatach: Jugendprojekt 

"Trouble" 

Schloss Broellin (Niemcy) 

23 lipca obsługa techniczna spotkania integracyjnego 

Stowarzyszenia Wspólnota Polska 

Gryfino 

teren OSiR 

25 - 29 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Bartkowie (prow. Elżbieta Kasprzyk) 

Świetlica Wiejska w Bartkowie 

25 - 29 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Czepinie (prow. Emilia Leszczyńska) 

Świetlica Wiejska w Czepinie 

25 - 29 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów makramy (prow. Maria Kruszyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 

 

25 - 29 lipca Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów turystycznych (prow. Kamilla 

Gadomska) 

Pałacyk pod Lwami 

30 lipca obsługa techniczna Festynu rodzinnego w 

Daleszewie 

Daleszewo, boisko KS Odrzanka 

1 sierpnia gryfińskie obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego 

Gryfino, pl. Solidarności 

1 - 5 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Drzeninie (prow. Marlena Gwiazda) 

Świetlica Wiejska w Drzeninie 

1 - 5 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Daleszewie (prow. Anna Żamojda) 

Świetlica Wiejska Zagroda 

w Daleszewie 
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1 - 5 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów teatralnych (prow. Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 

1 - 5 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów teatralnych (prow. Janusz Janiszewski) 

Pałacyk pod Lwami 

5 sierpnia koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 cz. 3: piosenka 

patriotyczna 

Pałacyk pod Lwami 

5 - 7 sierpnia udział Teatru Tańca EGO VU w I Drawskich 

Prezentacjach Tańca (nagroda dla zespołu za 

choreografię pt. "1, 2, 3, 4") 

Drawsko Pomorskie 

6 sierpnia 7. Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie 

(koncerty artystyczne, Akademia Cyrkowa dla 

najmłodszych, stoiska rękodzielnicze) 

Bartkowo 

8 - 14 sierpnia udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w koordynacji 

międzynarodowego projektu teatralnego EDERED, 

którego Gryfiński Dom Kultury był partnerem 

Joachimsthal 

Niemcy 

8 - 12 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Krzypnicy (prow. Barbara Kłonowska) 

Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

8 - 12 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów tanecznych (prow. Eliza Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 

8 - 12 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów plastycznych (prow. Karina Tyła) 

Pałacyk pod Lwami 

13 sierpnia 7. Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Bartkowie 

(współorganizacja) 

Bartkowo 

13 sierpnia festyn z okazji 11. rocznicy powstania Świetlicy 

Wiejskiej w Starych Brynkach 

Stare Brynki 

15 - 23 sierpnia udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ oraz tancerzy Teatru 

Tańca EGO VU w Festiwalu Teatralnym Mezalians 

w Kamieńcu Ząbkowickim 

Kamieniec Ząbkowicki 

16 - 19 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl czterodniowych 

warsztatów w Krajniku (prow. Dominika Bojko) 

Świetlica Wiejska w Krajniku 

16 - 19 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl czterodniowych 

warsztatów plastycznych (prow. Elżbieta Narzekalak) 

Gryfiński Dom Kultury 

16 - 19 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl czterodniowych 

warsztatów plastycznych (prow. Małgorzata Ragan) 

Pałacyk pod Lwami 

19 sierpnia koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 cz. 4: piosenka 

polska lat 60. i 70. 

Pałacyk pod Lwami 

22 - 26 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów w Sobiemyślu (prow. Elżbieta Florczak) 

Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 

22 - 26 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 
warsztatów w Wirowie (prow. Aleksandra Świtelska) 

Świetlica Wiejska w Wirowie 

22 - 26 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów teatralnych (prow. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 

 

22 - 26 sierpnia Twórcze wakacje 2016 - cykl pięciodniowych 

warsztatów teatralnych (prow. Dorota Krutelewicz-

Sobieralska) 

Pałacyk pod Lwami 

27 sierpnia Dożynki Gminne Gryfino 2016 Nabrzeże Miejskie w Gryfinie 

27 sierpnia -  

4 września 

udział Teatru Uhuru w International Summer 

Workshop 2016 w Berlinie 

WannseeFORUM w Berlinie 

1 września gminne uroczystości 77. rocznicy wybuchu II wojny 

światowej (obsługa techniczna) 

Cmentarz Komunalny w Gryfinie 

1-4 września udział młodych muzyków Kapeli Ludowej 

Wełtynianka (instr.: Katarzyna Papiernik) w Turnieju 

Muzyków Prawdziwych 

Filharmonia w Szczecinie 

3 września festyn charytatywny (obsługa techniczna) Sobiemyśl 

6 września otwarcie wystawy malarskiej sekcji Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonej przez 

instruktorkę GDK Kamilę Tyłę 

Centrum Informacji Turystycznej 

w Gryfinie 

7 września współorganizacja uroczystości 20-lecia Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 

10 września Turniej Śmiesznych Szachów Pałacyk pod Lwami 

12-18 września rozpoczęcie działalności pracowni artystycznych i 

zespołów działających w Gryfińskim Domu Kultury 

oraz w świetlicach wiejskich 

Gryfiński Dom Kultury, 

Pałacyk pod Lwami, 

świetlice wiejskie 

https://www.facebook.com/pages/Joachimsthal/105641806137057
https://www.facebook.com/WannseeFORUM-134752859920823/
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14 września spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Jestem i 

Pomagam (obsługa techniczna) 

OSiR w Gryfinie 

15 września udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU i aktorów 

Teatru 6 i PÓŁ w spektaklu otwierającym festiwal X 

Theatertage der Länder Sachsen-Anhalt und 

Brandenburg w Schwedt/Oder (chor.: Krzysztof 

Gmiter) 

Uckermärkische Bühnen Schwedt 

(Niemcy) 

16 września -  

1 października 

akcja pomocowa "Puszka dla głodnego brzuszka" 

prowadzona przez wolontariuszy ze świetlic 

wiejskich w Borzymiu, Czepinie, Dołgich, Krajnika i 

Krzypnicy 

sklepy Intermarche  

w Gryfinie 

17 września gminne uroczystości 77. rocznicy agresji ZSRR na 

Polskę (obsługa techniczna) 

Cmentarz Komunalny w Gryfinie 

17 września IV Gryfiński Piknik z Psem (obsługa techniczna) Park Miejski w Gryfinie 

17 września Dzień Pieczonego Ziemniaka w Starych Brynkach Świetlica Wiejska w Starych 

Brynkach 

17września pokaz spektakli Teatru Tańca EGO VU "Pora 

ReLaksu", "Mijanie" i "Buka" (chor.: Eliza 

Hołubowska) podczas festiwalu X Theatertage der 

Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg w 

Schwedt/Oder 

Uckermärkische Bühnen Schwedt 

(Niemcy) 

21 września inauguracja roku akademickiego Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (obsługa techniczna) 

sala widowiskowa GDK 

22 września pokaz filmu "Art.Location" braci Kulików z 

udziałem Elizy Hołubowskiej i Teatru Tańca EGO 

VU (obsługa techniczna) 

sala widowiskowa GDK 

23 września -  

1 października 

akcja "Puszka dla głodnego brzuszka": wolontariusze 

ze świetlic wiejskich w Borzymiu, Czepinie, Dołgich, 

Krajniku i Krzypnicy w sklepach Intermarche 

pomogli w zebraniu 650 kg karmy dla Gryfińskiego 

Kojca i osób zajmujących się opieką nad 

bezdomnymi zwierzętami 

sklepy Intermarche 

w Gryfinie 

24 września udział Kapeli Ludowej Borzymianka w 21. 

Dożynkach u Marszałka w Pikieliszkach k/Wilna 

Piekieliszki k/Wilna 

(Litwa) 

24 września 7. Gryfiński Marsz Amazonek (obsługa techniczna) pl. Księcia Barnima I w Gryfinie 

24 września "Orły nad Nijmegen" - koncert i inscenizacja 

historyczna 

Nabrzeże Miejskie w Gryfinie 

28 września dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

29 września dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

29 września rozstrzygnięcie 49. Międzynarodowego Konkursu 

Rysunkowego Brandenburgii / w kategorii od 4 do 6 

lat nagrody odebrali: Adam Mosiejczuk (pracownia 

Małgorzaty Ragan) oraz Marcelina Czajka 

(pracownia Kariny Tyły), a w kategorii od 7 do 11 

lat została nagrodzona Maja Cirocka (pracownia 

Małgorzaty Ragan) 

Uckermärkische Bühnen Schwedt 

(Niemcy) 

30 września dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

30 września obsługa techniczna imprezy plenerowej w DPS w 

Nowym Czarnowie 

Dom Pomocy Społecznej 

w Nowym Czarnowie 

30 września Dzień Chłopaka w Drzeninie Świetlica Wiejska w Drzeninie 

30 września Dzień Chłopaka w Chwarstnicy Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 

30 września Dzień Chłopaka w Nowym Czarnowie Świetlica Wiejska w Nowym 

Czarnowie 

1 października współorganizacja 8. Turnieju Szachowego Grand 

Prix Gryfina 2016 

Pałacyk pod Lwami 

1 października premiera spektaklu "Amore mio - Das 

Figarokomplott" z udziałem tancerzy Teatru Tańca 

EGO VU w Uckermärkische Bühnen Schwedt  

Uckermärkische Bühnen Schwedt 

(Niemcy) 

7-8 października obsługa techniczna uroczystości 60-lecia istnienia 

szkoły w Gardnie 

Zespół Szkół w Gardnie 

11 października warsztaty plastyczne dla dzieci w Starych Brynkach 

prowadzone przez plastyczkę GDK Anetę 

Kopystyńską 

Świetlica Wiejska w Starych 

Brynkach 

13 października współorganizacja przeglądu twórczości Domów sala widowiskowa GDK 

http://x.theatertage-schwedt.de/
http://x.theatertage-schwedt.de/
http://x.theatertage-schwedt.de/
http://x.theatertage-schwedt.de/
http://x.theatertage-schwedt.de/
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Pomocy Społecznej 

14-16 

października 

kolejne pokazy spektaklu "Amore mio - Das 

Figarokomplott" z udziałem tancerzy Teatru Tańca 

EGO VU w Uckermärkische Bühnen Schwedt  

Uckermärkische Bühnen Schwedt 

(Niemcy) 

15 października współorganizacja 9. turnieju Szachowego Grand Prix 

Gryfina 2016 

Pałacyk pod Lwami 

15 października otwarte warsztaty malowania i stylizacji mebli 

prowadzone przez Beatę Szmigiel z pracowni Old 

White w Szczecinie 

Gryfiński Dom Kultury 

pracownia plastyczna 

17 października dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

17 października Dzień Seniora: współorganizacja przez Świetlicę 

Wiejską w Krzypnicy, występ Zespołu Śpiewaczego 

Gardnianki z GDK 

Motel Saga w Pniewie 

18 października obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego we 

Wtorek org. przez Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

Centrum Konferencyjne Wodnik 

w Gryfinie 

18 października warsztaty plastyczne dla dzieci w Nowym Czarnowie 

prowadzone przez plastyczkę GDK Anetę 

Kopystyńską 

Świetlica Wiejska w Nowym 

Czarnowie 

19 października obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

sala widowiskowa GDK 

20 października obsługa techniczna debaty społecznej organizowanej 

przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie 

sala widowiskowa GDK 

21-27 

października 

udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU w niemiecko-

polskim projekcie teatralno-taneczno-wokalnym, 

którego efektem tradycyjnie było stworzenie 

wspólnego spektaklu 

Schloss Bröllin 

(Niemcy) 

22 października 41. Rajd Parasolowy Puszcza Bukowa, Ogród 

Dendrologiczny w Glinnej 

25-26 

października 

obsługa techniczna wykładów i warsztatów GUTW sala widowiskowa GDK 

27 października dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

28 października dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

28 października halloweenowy wieczór dla dzieci z Czepina i 

Daleszewa 

Świetlica Wiejska Zagroda w 

Daleszewie 

29 października Koncert  40-lecia działalności artystycznej Kapeli 

Ludowej Borzymianka 

Świetlica Wiejska Dziupla w 

Borzymiu 

31 października/ 

1 listopada 

23. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem Kino Gryf 

3 listopada Teatralny Halloween z udziałem aktorów Fundacji 

Pogotowia Teatralnego w Szczecinie 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 

4 listopada Halloween w Nowym Czarnowie Świetlica Wiejska w Nowym 

Czarnowie 

8 listopada dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

8 listopada warsztaty wikliniarskie dla podopiecznych Wigora 

prowadzone przez Danutę Świderek, pracownicę 

Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu 

Dzienny Dom Senior-Wigor 

w Gryfinie 

8 listopada obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego we 

Wtorek (Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku) 

Motel Saga w Pniewie 

10 listopada obsługa techniczna wieczornicy z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości 

Szkoła Podstawowa nr 1 

w Gryfinie 

18-20 listopada 8. Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna 

Scena Tańca (pokaz spektakli tanecznych, warsztaty 

tańca, projekcje filmowe, wystawa fotograficzna) 

Gryfiński Dom Kultury, 

Gryfino 

19 listopada XII Jesienna Impreza na Orientację Grajdołek, Gryfino 

19 listopada  Szachy w pałacyku. Grand Prix Gryfina 2016, turniej 

dziesiąty (współorganizacja) 

Pałacyk pod Lwami 

19 listopada Mini Master Chef - konkurs kulinarny w Daleszewie Świetlica Wiejska Zagroda 

w Daleszewie 

19 listopada Wieczór Dziadowski, występy kapel ludowych 

Borzymianka, Macierzanka i Zespołu Śpiewaczego 

Gardnianki, zabawa ludowa 

Świetlica Wiejska w Sobieradzu 

23 listopada obsługa techniczna premiery spektaklu "Wioska 

cudów" Teatru Bomba Bomba 

sala widowiskowa GDK 
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23 listopada pierwsze spotkanie Forum Wymiany Myśli Pałacyk pod Lwami 

24 listopada obsługa techniczna premiery spektaklu "Wioska 

cudów" Teatru Bomba Bomba 

sala widowiskowa GDK 

24 listopada warsztaty tworzenia lampionów dla dorosłych Świetlica Wiejska w Krajniku 

25 listopada Muzyczny Pałacyk: koncert Tria Jazz Pałacyk pod Lwami 

26 listopada otwarte warsztaty odlewania i dekorowania świec pracownia plastyczna GDK 

26 listopada Stand Up Comedy - występ Tomasza Nowaczyka i 

Krzysztofa Jahnsa 

sala widowiskowa GDK 

29 listopada otwarte bożonarodzeniowe warsztaty ceramiczne cz. 

1 

pracownia plastyczna GDK 

30 listopada drugie spotkanie Forum Wymiany Myśli Pałacyk pod Lwami 

2 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

2 grudnia mikołajkowe spotkanie z aktorami z Fundacji 

Pogotowie Teatralne, pokaz spektaklu "Przyjaciele 

Świętego Mikołaja" 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu 

3 grudnia zabawa andrzejkowa dla dzieci z Krajnika i Pniewa Świetlica Wiejska w Krajniku 

5 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

6 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

6 grudnia Gryfiński Mikołaj Gryfino, pl. Księcia Barnima I 

6 grudnia mikołajki w Starych Brynkach Świetlica Wiejska w Starych 

Brynkach 

6 grudnia mikołajki w Krajniku Świetlica Wiejska w Krajniku 

7 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

7 grudnia występ kabaretu Formacja Chatelet sala widowiskowa GDK 

8  grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

9 grudnia dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli Kino Gryf 

10 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację Pałacyk pod Lwami, 

Gryfino 

10 grudnia finał szachowego Grand Prix Gryfina 2016 

(współorganizacja) 

Pałacyk pod Lwami 

10 grudnia świąteczne warsztaty plastyczne dla wychowanków 

świetlic wiejskich w Krzypnicy i Nowym Czarnowie 

(prow. Aneta Kopystyńska) 

Świetlica Wiejska w Krzypnicy 

11 grudnia obsługa techniczna Wigilii nad Odrą Kościół w Mescherin 

14 grudnia artystyczne spotkanie Teatru Kameleon, Teatru 

Tespisek i grupy teatralnej z Akademii Aktywnego 

Seniora w Szczecina 

Pałacyk pod Lwami 

15 grudnia obsługa techniczna wigilii sybiraków Gryfino, Centrum Konferencyjno 

- Gastronomiczne Wodnik 

16 grudnia koncert 10-lecia działalności artystycznej Zespołu 

Tańca Współczesnego Fajber Flex 

sala widowiskowa GDK 

17 grudnia IX Gryfiński Turniej Rodzin Szachowych Pałacyk pod Lwami 

20 grudnia artystyczna wizyta podopiecznych Świetlicy 

Wiejskiej w Nowym Czarnowie w Domu Pomocy 

Społecznej w Dębcach 

Dom Pomocy Społecznej  

w Dębcach 

29 grudnia obsługa techniczna uroczystości otwarcia Żłobka 

Miejskiego w Gryfinie 

Żłobek Miejski w Gryfinie 

 

We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich prowadzili działalność 

artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne, malarskie, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie 

udostępnialiśmy sale zajęć w obu budynkach GDK oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu 

przeprowadzenia wykładów; Kino Gryf realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 

 

 zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl,gdzie można odnaleźć szczegółowe 

informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic wiejskich 
 

 informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy posiadają swoje strony 
internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook 

 
sporządził: Jakub Kasprzyk 

 
 

http://www.gdk.com.pl/
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załącznik nr 3 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 r. 

pracownie artystyczne i turystyczna 
 

 

 

 
 

Teatr Tańca EGO VU instr. Eliza Hołubowska strona:  2 
Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex instr. Iga Wiśniewska strona:  4 

pracownia teatralno-recytatorska instr. Maria Piznal strona:  4 
Teatr 6 i PÓŁ instr. Krzysztof Gmiter strona:  5 

Teatr Uhuru i Teatr Eliksir instr. Janusz Janiszewski strona:  7 
pracownia teatru i recytacji instr. Dorota Krutelewicz-Sobieralska  strona:  9 

pracownia plastyczna instr. Karina Tyła strona: 11 
pracownia plastyczna instr. Małgorzata Ragan strona: 13 

Pracownia Plastyczna Deseń instr. Elżbieta Narzekalak strona: 15 
Pracownia Plastyczna Jedwab instr. Aneta Kopystyńska strona: 16 

pracownia zespołów wokalnych instr. Jolanta Romanowska strona: 18 
pracownia piosenki, studio filmowe instr. Piotr Ostrowski  strona: 18 

pracownia turystyczna instr. Kamilla Gadomska  strona: 20 
Kapela Ludowa Borzymianka instr. Zygmunt Rosiński  strona: 21 
Zespół Śpiewaczy Gardnianki instr. Zygmunt Rosiński  strona: 21 
Kapela Ludowa Wełtynianka instr. Katarzyna Papiernik strona: 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatr Tańca EGO VU 
 
Teatr Tańca EGO VU składa się z dwóch równolegle pracujących grup (młodsza - początkująca i dorosła- 

repertuarowa). Obie grupy liczą ponad 30 tancerzy z Gryfina, Szczecina i Chojny. Obie grupy bardzo aktywnie 
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pracowały przez cały rok, brały udział w różnych przedsięwzięciach. Zdobywały też nagrody podczas festiwali i brały 

udział w kilku projektach zagranicznych. Rok 2016 r. był wyjątkowy, ponieważ zespól obchodził jubileusz 25-lecia 

działalności artystycznej. Wiosną odbył się specjalny koncert jubileuszowy celebrujący i podsumowujący ćwierćwiecze 

działalności oraz została wydana monografia zespołu w formie wydawnictwa albumowego. Odbyła się również kolejna, 

8. edycja Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca prezentująca wybitnych artystów teatru tańca w 

Polsce. Ta edycja również miała sentymentalny wymiar ze względu na prezentacje prac byłych tancerek zespołu, które 

obecnie zawodowo zajmują się tańcem. W 2016 r. odbyła się także premiera filmu dokumentalnego braci Pawła i 

Michała Kulików “Art. Location” prezentującego artystów pogranicza, a jedną z jego bohaterek jest Eliza Hołubowska.  

Pod koniec roku zespół rozpoczął intensywne przygotowania do kilku zaplanowanych projektów w 2017 r. W planach 

są m.in. realizacja spektaklu dyplomowego Akademii Teatry Alternatywnego Elizy Hołubowskiej, produkcja spektaklu 

w Uckermärkische Bühnen w Schwedt , kilka prezentacji festiwalowych, przygotowanie performance na zamówienie 

firm zewnętrznych oraz coroczny koncert premier i festiwal Jesienna Scena Tańca. 

 

Kalendarium: 

luty: 

- 4-7.02 – pokaz spektaklu „Buka” - festiwal IV Kingdom Of Art, Goleniów 

- 8-10.02 - ferie w Gryfińskim Domu Kultury - prowadzenie Eliza Hołubowska 

- 19-20.02 - sesja fotograficzna zespołu – stara piekarnia, Gryfino 

- 25.02-5.03 - prace organizacyjne i wolontariat zespołu podczas 10. Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży 

Włóczykij, Gryfino 

 

kwiecień: 

- 1/2.04 - Koncert 25-lecia działalności artystycznej Teatru Tańca Vogue/EGO VU, Gryfiński Dom Kultury 

 

maj: 

- 1.05 - prezentacja choreografii „Kury” młodszej grupy EGO VU podczas polsko-niemieckiej majówki w Staffelde, 

Niemcy i podczas Dni Gryfina , nabrzeże miejskie 

- 13.05 organizacja Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych (spektakl “A.D.D” uzyskał 

wyróżnienie z kwalifikacją na Wojewódzki Przegląd Taneczny), Gryfiński Dom Kultury 

 

czerwiec: 

- 4.06 - wyróżnienie dla młodszej grupy EGO VU za spektakl “A.D.D” podczas Wojewódzkich Konfrontacji 

Tanecznych w Operze w Szczecinie  

- 18.06 - premiera spektaklu z udziałem tancerzy zespołu „Abschied von Walhalla”, Uckermärkische Bühnen Schwedt, 

Niemcy 

- 24.06 - pokaz grupy tańca współczesnego i spektaklu “1 2 3 4” na zakończenie sezonu High Definition Dance Studio, 

OFF Marina, Szczecin 

 

lipiec: 

- 17-24.07 - udział tancerzy w Ogólnopolskich Warsztatach Tańca Współczesnego Na bosaka, Połczyn-Zdrój 

- 22-31.07 - międzynarodowy projekt „Trouble”, Schloss Bröllin, Niemcy 

 

sierpień: 

- 5-7.08 - prezentacja i nagroda za spektakl „1 2 3 4”, przygotowanie dla wszystkich uczestników festiwalu flash moba, 

I Drawskie Prezentacje Tańca, Drawsko Pomorskie 

- 8-12.08 - udział tancerek w projekcie „Fluid Boundaries” w ramach Europejskich Spotkań Teatralnych Młodych 

Edered, Joachimstahl, Niemcy 

- 8-12.08 - warsztaty letnie w Gryfińskim Domu Kultury, prowadzenie Eliza Hołubowska 

- 15-22.08 - przygotowanie i prezentacja dwóch spektakli typu performance oraz prowadzenie warsztatów tańca dla 

mieszkańców podczas Festiwalu Teatralnego Mezalians organizowanego przez uczestników Akademii Teatru 

Alternatywnego (w tym Elizy Hołubowskiej) i Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu, Kamieniec Ząbkowicki 

 

wrzesień: 

- 14-18.09 - przygotowanie spektaklu „Z lekkim plecakiem” oraz prezentacja spektakli „Mijanie”, „Pora ReLaksu” i 

„Buka”, X Theatretage der Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg, Uckermärkische Bühnen Schwedt, Niemcy 

- 16.09 - szczecińska premiera i spotkanie z twórcami filmu “Art. Location”, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 

- 22.09 - gryfińska premiera i spotkanie z twórcami filmu “Art. Location”, Gryfiński Dom Kultury 

 

październik: 

- 1.10 - premiera musicalu „Amore mio - Das Figarokomplott” z udziałem tancerzy zespołu, Uckermärkische Bühnen 

Schwedt, Niemcy 

- 2.10 - prezentacja spektaklu „Mijanie”, Festiwal Wilda w Ruchu, Poznań 

- 21-28.10 - prace nad musicalem „Unreal” - projekt polsko- niemiecki , młodsza grupa, Schloss Bröllin, Niemcy 

 

listopad: 
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- 18-20.11 - 8 Festiwal Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca: organizacja festiwalu i prezentacje spektakli 

„Trouble”, „Unreal”, „Jutra”, „1 2 3 4”, Gryfiński Dom Kultury 

  

grudzień: 

- 28-29.12 - udział tancerzy w warsztatach metody Theodorosa Terzopoulosa prowadzonych przez Theodorosa 

Terzopoulosa, Savvasa Strouposema i Przemysława Błaszczaka, Teatr Kana, Szczecin  

 

Inne aktywności: 

- nagrywanie scen do filmu, indywidualne Elizy Hołubowskiej oraz z udziałem tancerzy Teatru Tańca EGO VU - film 

„Art. Location” Michała i Pawła Kulików  

- prace nad monografią zespołu – zbieranie materiałów, opracowywanie, projekt graficzny książki /albumu „25 lat 

Teatru Tańca Vogue/EGO VU” prezentującej historię zespołu 

- 13.05 - warsztaty dla zespołu Step by Step prowadzone przez Elizę Hołubowską w ramach współpracy gryfińskich 

zespołów 

- 8-17.07 - prowadzenie warsztatów w ramach współpracy między ośrodkami kultury przez Elizę Hołubowską i 

tancerkę Ewelinę Tołyż, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne ARTeria, Nowogard 

- styczeń - listopad 2016 Akademia Teatru Alternartywnego - regularne zjazdy (5 dni w miesiącu) Wrocław, Goleniów, 

Szczecin 

- 6-13.11 - udział Elizy Hołubowskiej w Olimpiadzie Teatralnej w ramach Akademii Teatru Alternatywnego 

- czerwiec - listopad - warsztaty ruchowe i tworzenie choreografii dla Teatru Jestem z Torunia (zrzeszającym osoby 

pełnosprawne z osobami niepełnosprawnymi - realizacja projektu „Wy(s)przedaż” finansowanego przez MDKiN, 

prowadzenie Eliza Hołubowska 

 

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 prezentacji: 

19.03 - XVI Prezentacje taneczne „A teraz my” 
1.05 - Dni Gryfina 2016 
13.05 - Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Gryfinie 
21.05 - VI Festiwal Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie 
8.06 - I Turniej Tańca Nowoczesnego Dance Stars 
16.12  - Koncert z okazji 10-lecia działalności artystycznej ZTW Fajber Flex 

 

sporządziła: Iga Wiśniewska 

 

pracownia teatralno-recytatorska 
 
Kalendarium: 

8.02-12.02 – Gryfiński Dom Kultury; warsztaty teatralne prowadzone w ramach zimowych ferii w GDK pn. „Kolorowa 

zima” 

24.02 – Pałacyk pod Lwami; miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; udział Mai Stołeckiej – 

awans do etapu powiatowego  

27.02 – Pałacyk pod Lwami; powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; tytuł laureata dla Mai Stołeckiej 

i awans do etapu wojewódzkiego 

9.04 – Szczecin – Zamek Książąt Pomoskich; udział Mai Stołeckiej w finale wojewódzkim Małego Konkursu 

Recytatorskiego 

19.03 – Gryfiński Dom Kultury; spektakl „Małe zamieszanie, czyli bombowy dzień z życia pewnego biura 

matrymonialnego” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na rzecz charytatywnego projektu „Podaruj 

dzieciom iskierkę radości”; dzięki dobroczynnej akcji organizowanej przez ZS 5 w Szczecinie udało się wesprzeć wielu 

uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, domy dziecka, hospicjum, pogotowia rodzinne i 

opiekuńcze 

16.04 – Gryfiński Dom Kultury; spektakl „Małe zamieszanie...” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na 

leczenie 18-miesięcznej Lenki Wawrzyckiej z Przybiernowa zmagającej się z nowotworem złośliwym oczu 

14.05 – Gryfiński Dom Kultury; spektakl „Małe zamieszanie...” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na 

leczenie i rehabilitację czteroletniej Adelki Kowalskiej chorej na lekooporną padaczkę o nieznanej etiologii 
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31.05 – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich; występ recytatorki Mai Stołeckiej podczas uroczystości 

nadania imienia szkole 

22.08-26.08 – Gryfiński Dom Kultury; warsztaty teatralne pn. „ABC młodego aktora” w ramach projektu GDK 

„Twórcze wakacje” 

wrzesień/październik – rozpoczęcie zajęć w nowym sezonie artystycznym 2016/2017 

 

sporządziła: Maria Piznal 

 

 

Teatr 6 i PÓŁ 
 

Podsumowanie ogólne: 

 przez cały rok aktorzy wzięli udział w 97 próbach do spektakli 

 wzięliśmy udział w 16 zewnętrznych warsztatach teatralnych 

 zrealizowaliśmy trzy premiery teatralne 

 zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy dwa projekty o zasięgu co najmniej ogólnopolskim 

 zaprezentowaliśmy się na sześciu festiwalach i imprezach artystycznych 

 rozpoczęliśmy i kontynuujemy współpracę z: AITA/IATA (Światowa Organizacja Teatru Amatorskiego), 

Stowarzyszeniem EDERED, BDAT (Stowarzyszenie Teatru Amatorskiego Niemiec), Uckermaerkische 

Buhnen Schwedt, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, fundacją Towarzystwo Teatralne im. 

Jędrzeja Cierniaka, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stepnicy,  

 jesteśmy członkami: Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej, Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej 

(grupa ds. międzynarodowych)                       

 

Kalendarium: 

12.01-3.02 intensywne próby do premiery spektaklu „Dom pomyłek” wg własnego scenariusza na podstawie 

opowiadań „Mr Pilks Irrenhaus” Kena Campbella jako kontynuacja pracy (po odnoszącej sukcesy 

„Kronice przypadków”) nad zagadnieniem teatru absurdu  

20-24.01 udział aktorów teatru w zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie. ATA to 

interdyscyplinarny projekt edukacyjny podnoszący kwalifikacje zawodowe. Akademia skierowana 

jest do animatorów kultury, reżyserów, choreografów, oraz aktorów  z doświadczeniem scenicznym. 

 Zajęcia odbywają się dwutorowo: praktyczne warsztaty doskonalące świadomość artysty scenicznego 

oraz zajęcia teoretyczne doskonalące umiejętność integrowania ludzi z różnych środowisk, organizacji 

imprez kulturalnych 

1-3.02 prowadzenie warsztatów teatralnych podczas ferii zimowych dla dzieci. Zabawy i gry teatralne oparte 

na improwizacji i pracy w grupie 

5-7.02  udział w festiwalu Kingdom of Art w Goleniowie. Premiera spektaklu „Dom pomyłek” (fundusze na 

transport, wyżywienie i nocleg zapewnili organizatorzy) 

10-14.02 udział aktorów teatru w zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie 

13.03 udział w widowisko Love Koncert organizowanym w sali widowiskowej Gryfińskiego Domu 

Kultury  

10-14.03 udział aktorów teatru w zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego we Wrocławiu 

18.03  udział w imprezie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w Dębnie. Występ na 

zaproszenie ze spektaklem „Kronika przypadków” 

7.04  warsztaty prowadzone przez aktorów Teatru 6 i PÓŁ dla młodzieży polsko- niemieckiej w ramach 

wymiany kulturowej prowadzonej przez Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. 

Oprócz kilkugodzinnych warsztatów  Teatr 6 i PÓŁ zaprezentował zgromadzonej w ramach 

projektu młodzieży spektakl „Kronika przypadków”. Przedstawienie odbyło się w sali widowiskowej 

Gryfińskiego Domu Kultury 

18-19.04 udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w zdjęciach do krótkometrażowego filmu „Ela” 

20-24.04 udział aktorów teatru w zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego we Wrocławiu 

7-8.05  wyjazd teatru do Kamieńca Ząbkowickiego w celu zebrania materiałów źródłowych do plenerowego 

spektaklu typu site-specific pt. „Szlakami legend”. Widowisko realizowane w ramach festiwalu 

Mezalians 

25-29.05 udział aktorów teatru w zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie 

30.5-5.06 intensywne próby (5x w tygodniu) do widowiska typu site-specific „Szlakami legend”  

6.06-31.07 przygotowania do organizacji międzynarodowych warsztatów dramy i teatru dla młodzieży EDERED 

2016 „Fluid Boundaries”. Warsztaty zaplanowano w Gryfinie i Joachimsthal w dniach 4-14.08 

16-19.06 udział aktorów teatru w zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie 

22.06 oficjalne zakończenie sezonu artystycznego 2015/2016 w Teatrze 6 i PÓŁ. 

Oglądanie zapisu spektaklu „Dom pomyłek” zarejestrowanego podczas festiwalu Kingdom of Art w 

Goleniowie 

7.07 spotkanie koncepcyjne dotyczące realizacji widowiska taneczno-teatralnego otwierającego  X Dni 

Teatru landów Saksonia-Anhalt i Brandenburg w Schwed 
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13-17.07 udział aktorów teatru w zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego w Strzelewie. 

17-22.07 udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w warsztatach ze świadomości ciała na Ogólnopolskich Warsztatach 

Tańca Współczesnego w Połczynie-Zdroju 

1-4.08 letnie warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone w ramach Artystycznych Wakacji w 

Gryfińskim Domu Kultury  

4-14.08 Teatr 6 i PÓŁ współorganizował Międzynarodowe Warsztaty Teatralne Dramy i Teatru EDERED 

2016 „Fluid Boundaries” (Płynne granice). Z okazji obchodów 25-lecia polsko-niemieckiego traktatu 

o przyjaźni i współpracy powstało partnerstwo między gospodarzem Bund Deutscher Amateurtheater 

w Berlinie  a Gryfińskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem Hybadu i Fundacją Towarzystwo 

Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka. 

O projekcie: miał na celu integrację 72 młodych ludzi w wieku 14 do 17 lat z 12 państw (SWielka 

Brytania, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Izrael,  Niemcy, Polska, Szwajcaria i 

Turcja). Wymiana odbyła się od w Joachimsthal,  w Niemczech, 80 km od Gryfina. Poprzedziło ją 

spotkanie artystyczne pedagogów teatru z wszystkich uczestniczących państw. Miało ono miejsce w 

Gryfinie i Pniewie w dniach 4-8.08.2016. Tematem tegorocznej edycji były płynne granice (ang. fluid 

boundaries) dyskutowaliśmy i tworzyliśmy na temat tego, co młodzież rozumie przez płynność, 

zacieranie się granic w aspekcie społecznym, kulturowym i filozoficznym. Efektem końcowym było 

widowisko plenerowe w Maszewie zaprezentowane 13.08.2016 r. 

Od 1982 r. stowarzyszenie European Drama Encounters Recontres Européennes de Drama organizuje 

coroczną wymianę dzieci lub młodzieży. EDERED jest najstarszą i najbardziej rozpoznawalną 

wymianą międzynarodową (www.edered.org). Polska, dzięki współpracy Gryfińskiego Domu Kultury 

i stowarzyszenia Hybadu, po raz pierwszy wzięła udział w projekcie 

15-22.08 współorganizacja i uczestnictwo w festiwalu teatralnym Mezalians w Kamieńcu Ząbkowickim. 

Przygotowanie festiwalu było jednym z elementów edukacyjnych dla uczestników Akademii Teatru 

Alternatywnego.  

 Produkcja widowiska plenerowego „Szlakami legend”. Członkowie Teatru 6 i PÓŁ przez tydzień 

pracowali na terenie parku pałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim, przygotowując widowisko w 

otwartej przestrzeni o powierzchni 2 ha. Spektakl stworzony został na podstawie legend ząbkowickich 

i przybrał formę zapętlonych scen odbywających się w 6 lokalizacjach parku. Widowisko obejrzało 

ponad 1000 widzów  

24.08-14.09 intensywne próby do widowiska otwierającego X Dni Teatru landów Saksonia-Anhalt i Brandenburg 

„Z lekkim plecakiem” 

15.09  otwarcie X Dni Teatru landów Saksonia-Anhalt i Brandenburg „Z lekkim plecakiem”. Aktorzy Teatru 

6 i PÓŁ oraz Teatru Tańca EGO VU przygotowali animację ruchową do koncertu otwierającego 

festiwal w Schwedt. Koncert, na który składał się cykl etiud „Obrazki z wystawy” M. Musorgskiego 

odegrała Orkiestra Frankfurcka. Za stworzenie ruchu odpowiedzialny był Krzysztof Gmiter  

16-18.09 udział aktorów teatru w zjeździe Akademii Teatru Alternatywnego w Goleniowie oraz udział w 

uroczystych obchodach 20-lecia zaprzyjaźnionego Teatru Brama 

17.10-3.11 intensywne próby do nowego spektaklu „Dziewictwo?” na podstawie opowiadania W. Gombrowicza 

4.11 premiera spektaklu „Dziewictwo?” podczas festiwalu Przypływ Teatralny Smaki Kultury w Stepnicy 

5-13.11 Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. Udział aktorów teatru jako wolontariuszy podczas 

Olimpiady Teatralnej we Wrocławiu 

25-27.11 Teatr 6 i PÓŁ brał udział w spotkaniu grupy roboczej ds. międzynarodowych z ramienia 

Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej. Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie fundacji 

Towarzystwo Teatralne im. Jędrzeja Cierniaka 

16-18.12 udział w zjeździe Ogólnopolskiej Offensywy Teatralnej. Zjazd odbył się w Instytucie Teatralnym im. 

Z. Raszewskiego w Warszawie. Obecni byli: wicedyrektor instytutu oraz prezydent światowej 

organizacji wspierania teatru amatorskiego AITA/IATA 

21.12 Teatr 6 i PÓŁ reprezentujący Gryfiński Dom Kultury rozpoczyna współpracę partnerską z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Stepnicy przy realizacji projektu „Lato w Teatrze +”. Projekt ma być 

zrealizowany w lipcu 2017 r. na terenie miast Stepnica i Gryfino w formie akademii teatralnej dla 

młodzieży w wieku 13-18 lat  

 

sporządził: Krzysztof Gmiter 

 

 

Teatr Uhuru i Teatr Eliksir  
 
W 2016 r. pracownia zajmowała się głównie: 

- tworzeniem spektakli teatralnych i programów okolicznościowych, 

- udziałem w warsztatach teatralnych i treningach aktorskich, 

- edukacją z zakresu teatru tradycyjnego i współczesnego, 

- udziałem w organizacji różnych wydarzeń artystycznych własnych oraz okolicznościowych.  

 

http://www.edered.org/
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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, realizacja spektakli 

teatralnych oraz tworzenie artystycznego programu Sceny pod Lwami. 

Ponadto kontynuowana była współpraca międzynarodowa z partnerami zagranicznymi w celu wspólnej organizacji 

imprez i wymiany młodzieżowej. W trakcie roku zbierana była dokumentacja i archiwizowaniem na bieżąco wydarzeń 

z działalności pracowni. 

Pracownia na stałe współpracowała z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Nauczyciela, Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gryfinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie, Biblioteką Publiczną w Gryfinie, 

Teatrem Bomba Bomba i Teatrem Barenherz ze Schwedt, z ośrodkami kultury spoza Gryfina, z Teatrem 

Uckermarkische Buhnen Schwedt oraz szkołami. Pracowania wraz z teatrami brała udział w festiwalach teatralnych z 

prezentacjami swoich spektakli. 

 

Kalendarium: 

styczeń: 

impreza literacko-rozrywkowa: Karaoke w CAL (Teatr Eliksir) 

 

luty: 

8-12.02 - ferie zimowe – otwarta pracownia teatralna „Teatralna Feriada”, wspólne warsztaty teatralne, gry i zabawy 

sceniczne, improwizacje i tworzenie spektaklu 

 

marzec: 

4-6.03 - Wrocław. Udział instruktora w polsko-niemieckiej konferencji partnerów wymian młodzieżowych BKJ, 

spotkanie partnerskie w Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) Wrocław 

8.03 - Dzień Kobiet w CAL-u. Program kabaretowo-poetycki w wykonaniu Teatru Eliksir  

10.03 - Teatr Eliksir. „Erotyzm w poezji i literaturze” – program poetycki w Klubie Nauczyciela 

13.03 - Love Concert. Koncert Piosenki Miłosnej w Gryfińskim Domu Kultury – udział aktorów Teatru Uhuru 

 

kwiecień: 

14-17.04 - udział Teatru Uhuru ze spektaklem „Ona” na Festiwalu Teatralnym Łaknienia w Goleniowie 

  

maj: 

1.05 - udział aktorów Teatru Uhuru w koncertach muzycznych na majówce w Mescherin  oraz podczas Dni Gryfina 

30-31.05 - Szczecin. Udział Teatru Uhuru w festiwalu w Szczecinie ze spektaklami „Ona” oraz „Na chwilę przed 

końcem” 

  

czerwiec: 

3.06 - premiera spektaklu „Mój pierwszy casting” w wykonaniu Dawida Andrusewicza 

9.06 - Słubice. Festival Unithea – prezentacja spektaklu Teatru Bomba Bomba we współpracy z Teatrem Uhuru 

10.06 - prezentacja – pogadanka o teatrze współczesnym dla pensjonariuszy Domu Dziennego Senior-Wigor 

16.06 - CAL. Teatr Eliksir wystąpił z programem „Doktor Piguła przyjmuje”.  

18.0 -. prezentacje na Scenie pod Lwami – Teatr w Pałacyku 

 

lipiec: 

7-9.07 - udział Teatru Uhuru ze spektaklami „Ona” oraz „Na chwilę przed końcem” w Dębnie podczas Triady 

Teatralnej 

12-14.07 - Teatr Uhuru wziął udział w warsztatach oraz wystąpił ze spektaklem „Performance. Uhuru znaczy wolność” 

podczas Schultheaterfest w Schwedt 

15.07 - występ aktorów Teatru Uhuru podczas koncertu zespołu „Na Górze” w GDK 

  

sierpień: 

1-5.08 - Wakacje z GDK. Otwarta Scena pod Lwami – zajęcia teatralne dla uczestników z miasta w ramach 

wakacyjnych propozycji dla dzieci i młodzieży 

4-7.08 - prezentacja spektaklu „Na chwilę przed końcem” oraz udział aktorów teatru Uhuru w festiwalu BLT 2016 w 

Barlinku 

27.08-04.09 - Berlin (wanseeForum). Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne „Family matters“. Udział młodzieży z 

Teatru Uhuru z projekcie i warsztaach artystycznych 

 

październik: 

3.10 - Teatr Uhuru odebrał nagrodę ufundowaną przez burmistrza miasta i gminy Gryfino za całokształt działalności 

artystycznej w gminie. 

  

listopad: 
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8.11 - udział teatrów Eliksir i Uhuru z programem satyrycznym podczas Obiadu Czwartkowego we Wtorek w motelu 

Saga. 

23-24.11 - udział aktorów Teatru Uhuru w programie przygotowanym na premierę Teatru Bomba Bomba. 

 

grudzień: 

10.12 - Teatralna Wigilia. Spotkanie świąteczne aktorów z Teatrów Eliksir, Uhuru, Bomba Bomba i Barenherz ze 

Schwedt. 

 

sporządził: Janusz Janiszewski 

 
 

pracownia teatru i recytacji 
 

W pracowni działają trzy grupy artystyczne: 

1/ Teatr Tespisek - dzieci i młodzież gimnazjalna 

2/ Teatr Kameleon – dorośli 

3/ koło żywego słowa – dzieci i młodzież gimnazjalna. 

Stan liczebny uczestników: 30 osób. 

 

Metody i formy działalności: 

Dzieci, młodzież i dorośli podczas systematycznych spotkań indywidualnych (recytatorzy) lub grupowych (Teatr 

Tespisek i Teatr Kameleon) zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kultury żywego słowa. Należy przez 

to rozumieć kształtowanie poprawnej artykulacji oraz dykcji opartej na sprawności artykulacyjnej znajomości zasad i 

norm poprawnej wymowy. Prawidłowa technika mówienia ma stanowić punkt wyjścia do artystycznego wygłaszania 

tekstów, czyli recytacji oraz tworzenia spektakli teatralnych. Ta forma ekspresji artystycznej umożliwia rozszerzenie 

możliwości ekspresji o inne środki wyrazu, jak ruch, mimika, animacja lalki teatralnych, śpiew, animacja przedmiotu.  

W ramach wspierania edukacji teatralnej innych instytucji kulturalnych i oświatowych (Biblioteka Publiczna w 

Gryfinie, Dom Pomocy Społecznej, Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, świetlice wiejskie, szkoły i przedszkola) 

udzielam konsultacji, wypożyczam materiały metodyczne oraz repertuarowe, kostiumy teatralne, rekwizyty, elementy 

scenografii i lalki teatralne. 

 

Kalendarium: 

styczeń: 

- organizacja miejsko-gminnego i powiatowego konkursu recytatorskiego 

- przygotowanie recytatorów do konkursu 

- premiera monodramu „Bez próby” z udziałem Kacpra Mykietyna 

 

luty: 

- ferie zimowe 1-10.02 otwarte warsztaty teatralne dla dzieci, zajęcia teatralne z dziećmi z półkolonii zimowej 

- zajęcia z recytatorami – przygotowania do konkursu 

- konkursy recytatorskie (organizacja, prowadzenie i udział):  

- 24.02 organizacja miejsko-gminnych eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego: ośmioro (wszystkie) 

przygotowanych przeze mnie dzieci zostało zakwalifikowanych do przeglądu powiatowego 

- 27.02 organizacja powiatowych eliminacji 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Śpiewanej i Teatru 

Jednego Aktora. Występujący w turnieju Teatrów Jednego Aktora - Kacper Mykietyn z monodramem „Bez próby” 

został zakwalifikowany do eliminacji wojewódzkich 

- 27.02 powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego. Do wojewódzkiego finału Małego Konkursu 

Recytatorskiego zakwalifikowano Nel Tarczyńską i Amelię Maciążek, a pozostałych sześcioro przygotowanych przeze 

mnie recytatorów wyróżniono 

 

marzec: 

- Teatr Kameleon premiera przedstawienia „Księżniczka na ziarnku grochu” 

- występy Teatru Kameleon dla szkół i przedszkoli 

- prezentacje monodramu „Bez próby”w wykonaniu Kacpra Mykietyna 

 

kwiecień: 

- 10.04 wojewódzki finał Małego Konkursu Recytatorskiego - Amelia Maciążek zdobyła tytuł laureatki w kategorii 

dzieci kl. I-III 

- 12.04 Biblioteka Publiczna w Gryfinie – występ Kacpra Mykietyna z monodramem „Bez próby”  

- 24.04 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - udział Kacpra Mykietyna w wojewódzkim przeglądzie 61. 

Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora 

- występy Teatru Kameleon z przedstawieniem „Księżniczka na ziarnku grochu” 

 

maj: 
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- występ recytatorów podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa 

- Teatr Tespisek premiera przedstawienia „Do góry nogami” 

- 24.05-10.06 Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie - wystawa pt. „Tespisek- teatr w drodze 1982-2016” 

(plakaty, lalki teatralne, elementy scenografii i inne artefakty obrazujące działalność Teatru Tespisek) 

- 30.05 udział Kacpra Mykietyna w VII Przeglądzie Małych Form Teatralnych Kotłownia 2016 w Szczecinie 

 

czerwiec: 

- 1.06 Gryfiński Dzień Dziecka w Pałacyku pod Lwami - Teatr Kameleon dwukrotnie gra przedstawienie „Księżniczka 

na ziarnku grochu” 

- 10.06 Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie – występ Teatru Tespisek z przedstawieniem „Do góry nogami” 

kończy trwającą dwa tygodnie wystawę „Tespisek – teatr w drodze 1982-2016” 

- 10.06 Pałacyk pod Lwami - Kacper Mykietyn wystąpił w monodramie „Bez próby”  

- 15.06 Pałacyk pod Lwami – zakończenie roku szkolnego w pracowniach artystycznych – występ Teatru Tespisek z 

przedstawieniem „Do góry nogami” 

- 22.06 występ recytatorów podczas Gryfińskiej Gali Laureatów. Troje uczestników otrzymało nagrodę burmistrza 

miasta i gminy Gryfino za osiągnięcia w dziedzinie kultury 

- 18.06 w ramach prezentacji artystycznych Teatr w pałacyku zostało pokazane przedstawienie Teatru Kameleon 

„Księżniczka na ziarnku grochu” i monodram „Bez próby” w wykonaniu Kacpra Mykietyna 

 

sierpień: 

- 22-26.08 „Wierszowisko” - otwarte warsztaty teatralne dla dzieci w ramach akcji Twórcze wakacje w Gryfińskim 

Domu Kultury 

- 27.08 występ recytatorów podczas gminnych uroczystości dożynkowych 

 

wrzesień: 

- 1.09 występ recytatorów podczas uroczystości upamiętniającej rocznicę wybuchu II wojny światowej 

- 17.09 występ recytatorów podczas uroczystości upamiętniającej rocznicę agresji ZSRR na Polskę  

- nabór nowych uczestników do pracowni i wznowienie pracy z uczestnikami z lat ubiegłych 

- poszukiwanie repertuaru dla teatrów i recytatorów 

- podjęcie zajęć z Teatrem Tespisek, Teatrem Kameleon i kołem recytatorskim 

- lekcja teatralna prowadzona dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Gryfinie 

- 24.09 występ recytatorów w programie artystycznym towarzyszącym rekonstrukcji bitwy pod Nijmegen 

 

październik: 

- przygotowanie scenografii lalek, kostiumów i rekwizytów do nowych przedstawień teatrów Tespisek i Kameleon 

- lekcja teatralna prowadzona dla dzieci z przedszkola 

 

listopad: 

- 11.11 występ recytatorki podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości 

 

grudzień: 

- 12.12 w ramach prezentacji artystycznych Teatr w Pałacyku wystąpiła szczecińska grupa teatralna z Akademii 

Aktywnego Seniora, którą prowadzi Ewa Sobczak, aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie. Podczas tej imprezy 

Teatr Tespisek wystąpił z premierowym przedstawieniem „Koza, kózka i wilk” 

 

sporządziła: Dorota Krutelewicz-Sobieralska 

 

 

pracownia plastyczna 

 
Moja praca w Gryfińskim Domu Kultury przebiega trójtorowo. Prowadzę zajęcia dydaktyczno-artystyczne w Pałacyku 

pod Lwami i w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie oraz sekcji malarskiej Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

 

1. Zajęcia plastycznie z dziećmi w Gryfińskim Domu Kultury (Pałacyk pod Lwami) 

Zajęcia prowadzone są z dziećmi w przedziale wiekowym od 6 do 15 lat. Odbywają one w dni robocze w/g 

harmonogramu (po 2 godz. zegarowe każda z grup). Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach waha się dziennie od 15 

do 20 osób. Zajęcia odbywają sie w miłej, domowej atmosferze i mają na względzie przede wszystkim wyrabianie 

wyobraźni i swobody twórczej młodych artystów. 

 

Kalendarium: 

W styczniu i lutym skupiliśmy się na pracach dotyczących Przeglądu Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży pt. 

:Okładka ulubionej książki”, (którego byłam organizatorem). Istotą tych zajęć była indywidualna praca dziecka, 
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zwrócenie uwagi na kompozycję i wyraz plastyczny prac. Wzięliśmy również udział w konkursach: „Katyń”, „Pudełko 

moich marzeń”, „Dinozaury” oraz „ Piękno i brzydota w szarości”. 12.02 odbyły się otwarte zajęcia w czasie ferii 

zimowych oraz (8-9.02) zajęcia dla półkolonii. Zajęcia z dziećmi w grupie ok. 12 osób przyjęły formę prac 

technicznych, które m.in. kształtowały umiejętność organizacji warsztatu oraz komunikację w grupie przy różnych 

zadaniach plastycznych. W tym miesiącu zrobiłam także małą wystawę na holu pałacyku na rzecz przeglądu 

recytatorskiego D. Krutelewicz-Sobieralskiej. Spod mojej ręki wyszło kilka ręcznie wykonanych plakatów, m.in. 

Kacper Mykietyn w monodramie „Bez próby”, spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”. Jako scenograf Grupy 

Teatralnej Gliptyko jestem angażowana do wszelkich prac związanych z dbaniem o poprawny stan rekwizytów. 

W marcu, kwietniu i maju skupiałam się na pracy opartej na dalszej organizacji związanej z przeglądem plastycznym, 

której jestem organizatorem. Z dziećmi doskonaliłam umiejętności manualne oraz wyobraźnię twórczą, rozwijałam ich 

zainteresowania i zdolności plastyczne – doskonaląc warsztat malarski. Braliśmy udział w konkursach: „Krzywy Las” i 

„Zwierzę w mieście”. 26.04 odbył się zorganizowany przeze mnie Powiatowy Przegląd Twórczości Zespołów 

Plastycznych Dzieci i Młodzieży. Moim zadaniem było wysyłanie nagrodzonych i wyróżnionych prac na przegląd 

wojewódzki do Świdwina. Zajmowałam się przygotowaniem dekoracji na Gryfiński Dzień Dziecka w Pałacyku pod 

Lwami. Z dziećmi spędzałam czas na zewnątrz, tworząc rozmaite formy przestrzenne. Wpływa to świetnie na naukę 

poprzez dobrą zabawę. 

W czerwcu obchodziliśmy Dzień Dziecka. W czasie festynu prowadziłam warsztaty malarskie „Ulubiona postać z 

bajki”. Angażowałam się także w pomoc przy festynach w Borzymiu i Gardnie, gdzie malowałam dzieciom twarze. 

Zorganizowałam rozdanie nagród w przeglądzie plastycznym osobom nagrodzonym i wyróżnionym. 

W lipcu (1.07) przeprowadzam zajęcia z dziećmi uczestniczącymi półkolonii. Wykonałam dekorację oraz plakaty na 

72. Rocznicę wybuchu Powstania warszawskiego. 

W sierpniu (8-12.08) poprowadziłam tygodniowe warsztaty w ramach akcji Twórcze wakacje pt. „Wesołe portrety w 

3D”. Wykonałam tez plakaty na jeden z koncertów z cyklu Rozśpiewany Pałacyk. 

We wrześniu rozpoczęły się zapisy do pracowni, w międzyczasie (17.09) uczestniczyłam  w imprezie pt.: „Piknik z 

psem”, w czasie na której malowałam twarze. 29.09 wyjechałam z podopieczną po odbiór nagrody zdobytej podczas 

międzynarodowego 49. Konkursu Brandenburgii w Schwedt. 

W październiku i listopadzie realizowałam plan oswajania dzieci i zapoznawania ich z rozmaitością technik 

plastycznych, m.in. tłumaczyłam zjawiska perspektywy. Urozmaicałam zajęcia warsztatem technicznym, którego celem 

jest budowanie wyobraźni przestrzennej i estetyki. Ważne jest dla mnie również wdrażanie zasad kultury osobistej oraz 

norm współżycia w grupie. Podjęliśmy się udziału w konkursów plastycznych: „Kotki w kropki”, „Kot”. Uszykowałam 

dwa plakaty na koncert jazzowy oraz pomagałam w budowie dekoracji holu na wystrój zimowy. 24.10 i 7.11 

przeprowadziłam zajęcia plastyczne dla czterolatków w Przedszkolu im. Misia Uszatka w Gryfinie. Współpracując z 

Grupa Teatralną Gliptykos w roli scenografa, omawiałam z M. Piznal  formę rekwizytów oraz scenografię do nowego 

spektaklu pt. „Epopeja, czyli same twórcze dni pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa”. 

W grudniu tematy zajęć z najmłodszymi dotyczyły przede wszystkim świąt. Powstały prace malarskie i techniczne, 

przy realizacji których miałam na celu przybliżenie i przekazanie informacji kulturalnych (tradycji, obyczajów, sztuki 

ludowej). 6.12 uczestniczyłam w imprezie „Mikołaj na placu Barnima”, do której przygotowałam dekorację sceny.  

 

Sukcesy moich wychowanków: 

- „Mały Książę”, Kraków - wyróżnienia: Milena Lipska l.9, Patrycja Wolarz l.9, Martyna Gęślowska l.6   

- „Pieski w kreski”, Wrocław, ogólnopolski - wyróżnienie: Marcelina Czajka l.6 

- „Smok obibok”, Lubin, ogólnopolski, nagroda: Maja Karasińska l.8 

-  „Świat dinozaurów”, Wrocław, ogólnopolski, zakwalifikowani do wystawy: Zuzia Piekarz l.6, Miłosz Żmuda l.6, 

Nikodem Natkański l.7, Julia Kaczmarczyk l.9 

- „Coś niebieskiego”, Lubliniec, ogólnopolski, wyróżnienie: Patrycja Wolarz l.9 

- „Przyroda w kolorach - w świecie ptaków”, Kraków, międzynarodowy, wyróżnienie: Daria Matusiak l.8 

- Gryfińska Gala Laureatów, nagrody burmistrza otrzymali: Daria Matusiak, Patrycja Wolarz, Marcelina Czajka, Maja 

Karasińska 

 

2. Sekcja malarska Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Pałacyk pod Lwami) 

Zajęcia ze studentami GUTW mają na celu zapoznanie z zasadami poprawnego rysunku, rysunku konstrukcyjnego, 

zasad ogólnych światłocienia, poprawnej kompozycji, zastosowania skali, pokazania ruchu i ekspresji (dzięki 

narzędziom pracy), temperatury barw i zestawienia kolorów. Prace te maja ułatwić uczestnikom zajęć znalezienie 

własnej techniki, w której prywatnie mogliby określać się w pracach plastycznych.  

Grupa liczy 12 osób, a zajęcia odbywają sie raz w tygodniu (3 godz.). Tematami na ten rok były:  

- malarstwo - pejzaż zimowy, kwiaty, ptaki 

- ołówek - portret 

 -  prace piórkiem i tuszem - stare chaty, wnętrza 

6.09 została otwarta wystawa malarstwa studentów Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Centrum Informacji 

Turystycznej w Gryfinie. 4.11 w Klubie Nauczyciela uczestniczyliśmy z grupą w warsztatach plastycznych (metoda 

lamowania). 

 

3. Zajęcia plastyczne z dziećmi w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu z dziećmi w wieku od 5,5 lat do 11 lat, ilość uczestników zajęć waha się 

średnio od 5 do 12 osób. Istotą zajęć jest indywidualna praca dziecka, które wraz ze mną stara się samodzielnie 
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rozwiązywać różnorodne problemy plastyczne. Doskonali swoje umiejętności manualne i rozwija wyobraźnię. Zajęcia 

w Daleszewie są kontynuacją zajęć (programowo) prowadzonych w Gryfinie. Przedkładam dzieciom tematy plastyczne 

równolegle i używam materiałów adekwatnych do tematów.  

Dzieci ze świetlicy brały udział w przeglądach ogólnych i powiatowych twórczości zespołów plastycznych dzieci i 

młodzieży, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Dodatkowo rozwiązuję z dziećmi zadania plastyczne 

wynikające z zadań szkolnych, dzieci bardzo chętnie podejmują w pracowni tematy konkursowe organizowane przez 

szkołę.   

Na rzecz świetlicy i pracownii w Daleszewie, biorę czynny udział w zaplanowanych imprezach oraz zajmuję się 

dekoracją wnętrza świetlicy. 

 

Kalendarium: 

10-11.02 – warsztaty podczas ferii zimowych, praca techniczna: domki z kartonów 

30.07 – festyn Piknik Rodzinny, pomoc ogólna 

3-4.08 – wakacyjne warsztaty malarskie „Bajkowo – kolorowo” 

3.12 – prowadzenie zabawy mikołajkowej 

Dodatkowo rozwiązuję z dziećmi zadania plastyczne wynikające z zadań szkolnych, dzieci bardzo chętnie podejmują w 

pracowni tematy konkursowe organizowane przez szkołę.   

 

sporządziła: Karina Tyła 

 

 

pracownia plastyczna 
 

Pracownia w GDK istnieje już od ponad 10 lat. Doświadczenie ugruntowało mnie w przekonaniu iż radość z tworzenia 

jest podstawą do jakichkolwiek działań w dziedzinie kultury. Wiadomo nie od dziś że nowe projekty otwierają 

horyzonty, dają bodźce i zmuszają do kolejnych prób. Dlatego podczas zajęć staram się inspirować i motywować do 

pracy w zakresie plastyki .W trakcie pracy z uczestnikami dużą rolę przywiązuję do ekspresji, kompozycji, harmonii 

oraz proporcji.  

Rokrocznie prowadzę warsztaty w ramach akcji ,,ferie w mieście". Podczas ostatnich uczestnicy wykonali 

własnoręcznie parawany przedstawiające drzewa o każdej porze roku. W trakcie ferii zimowych również 

przeprowadzam zajęcia z dziećmi z półkolonii organizowanych w GDK. Każdorazowo po zakończeniu warsztatów 

organizuję wystawę prac stworzonych podczas zajęć. 

W stałych zajęciach w ramach koła plastycznego uczestniczy blisko ponad 50 osób, które rokrocznie przygotowują się i 

biorą udział w licznych konkursach plastycznych. Powstałe prace są wynikiem umiejętności i talentu młodych czego 

potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia na poziomie ogólnopolskim oraz międzynarodowym moich 

wychowanków. 

  

W 2016 r. nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych otrzymali: 

 - Jan Dejewski - finalista Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Smok Obibok i jego przyjaciele", Lublin 

 - Alicja Kadłubek - nagroda Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Smok Obibok i jego przyjaciele", Lublin 

 - Nadia Schmidke - finalista Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Smok Obibok i jego przyjaciele" Lublin 

 - Nela Kawczyńska - wyróżnienie VI Ogólnopolski konkurs Plastyczny ,,Świat Dinozaurów" Wrocław 

 - Adam Mosiejczuk - nagroda I miejsce Ogólnopolski konkurs Plastyczny ,,Pieski w kreski" Wrocław 

 - Lena Żelech - finalista XXXVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży ,,Moja przygoda w 

muzeum" Toruń 

 - Sylwester Świst -finalista VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Świat dinozaurów" Wrocław 

 - Agata Malinowska - nagroda III miejsce Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Pieski w kreski" Wroław 

 - Oliwia Gralińska - nagroda II miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Pieski w kreski" Wrocław 

 - Nina Kłopotek - finalista XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Ja i Król Maciuś I" Płock 

 - Emilia Karbowska - nagroda II miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Pieski w kreski" Wroław 

 - Oliwia Wach -nagroda XXXVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Moja przygoda w muzeum" Toruń 

 - Daria Chodubska -finalista XXXVII międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Moja przygoda w muzeum" Toruń 

 Wszyscy finaliści zostali zaproszeni przez burmistrza Gryfina na Gryfińską Galę Laureatów, gdzie otrzymali gratulacje 

i podziękowania. 

  

Wiosną odbył się tradycyjny Przegląd Zespołów Plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury, w którym udział wzięło 

364 wykonawców. Prace oceniane były przez wybitne jury: Martę Kempińską Mielnicką (malarkę) oraz Macieja 

Mielnickiego (grafika), którzy postanowili przyznać nagrody i wyróżnienia następującym młodym artystom z mojego 

koła: Nadii Schmidke, Janowi Dejewskiemu, Wiktorii Tyszkiewicz, Amelii Grzywacz, Darii Chodubskiej, Mai 

Cirockiej, Aleksandrze Szewczuk, Martynie Wojdyle, Blance Janickiej i Klaudii Kowalskiej. 

Pod koniec czerwca w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie zaprezentowaliśmy prace, które pozwoliły chętnym 

zwiedzającym wyrobić opinię na temat  charakterystycznego stylu widocznego w pracach , który zdążył ukształtować 

się podczas tych dziesięciu lat. 
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W wakacje odbyły się w pracowni tradycyjnie letnie warsztaty. Tym razem pt. ,,Filcem malowane". Powstały 

przepiękne obrazy wykonane właśnie z filcu, które również zostały pokazane po ukończonych warsztatach. 

Jesienią otrzymaliśmy miłą wiadomość dotyczącą 49. finału międzynarodowego konkursu organizowanego w Schwedt. 

Po dokonaniu przeglądu kilku tysięcy prac nadesłanych z całego świata jury postanowiło nagrodzić Maję Cirocką oraz 

Adama Mosiejczuka z naszej pracowni. 

Podczas minionego roku kontynuowałam współpracę z pozostałymi placówkami oświatowymi w ramach wspierania 

rozwoju i zainteresowań dzieci. Jak również odpowiedzialna byłam za oprawę plastyczną imprez organizowanych przez 

Gryfiński Dom Kultury. Rok 2016 uważam za niezwykle pracowity, uczestnicy zajęć tworzyli z wielkim 

zaangażowaniem, pełni zapału i chęci. Cieszy mnie fakt iż praca ta została doceniona i nagrodzona przez cenione 

ośrodki kultury w Polsce.  

 

Celem zajęć koła jest kształtowanie osobowości dzieci radosnych, otwartych na świat, umiejących wypowiadać swoje 

zdanie i wysłuchać opinii innych, a także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Do moich 

zadań w ramach pracy z uczestnikami zajęć należy: 

- ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, 

- wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka, 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej (estetycznej), 

- rozwijanie procesów poznawczych, 

- poznawanie podstawowych pojęć z zakresu nauk plastycznych, 

- umożliwianie dokonywania doświadczeń z dostępnym materiałem podczas pracy różnymi technikami, 

- budzenie zainteresowań i ciekawości w pozytywnym tego słowa znaczeniu. 

 

Program koła na 2016 r. przewidywał: 

- zabawy plastyczne związane z wykorzystaniem znanych dzieciom technik plastycznych, 

- eksperymentowanie poprzez nowe techniki, zabawy kolorem, materiałem plastycznym, 

- tworzenie projektów np. okładek, komiksów, kart, plakatów itp., 

- przystępowanie do konkursów plastycznych organizowanych przez pozostałe ośrodki kultury, 

- tworzenie rzeźb (z papier marche, drutów - forma przestrzenna). 

 

W programie zajęć znajdują się min.  

- ciekawe tematy dostosowane do wieku uczestników uwzględniające poszczególne fazy rozwoju dzieci, 

- możliwość zapoznania się z różnymi technikami plastycznymi, 

- konkursy, 

- warsztaty plastyczne, 

- wernisaże i ekspozycje prac, 

- stałe korekty i przeglądy prac. 

 

sporządziła: Małgorzata Ragan 

 

 

Pracownia Plastyczna Deseń 
 

Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są dwa razy w tygodniu, w każdych średnio uczestniczy 14 osób. Mają na 

celu rozbudzanie wyobraźni, wyrażanie siebie poprzez sztukę, wolne eksperymentowanie, uczenie ekspresji, zasad 

kompozycji oraz odkrywanie potencjału twórczego w ramach poznawanych technik plastycznych takich jak: pastel, 

tempera, rysunek, batik, malowanie na jedwabiu, frotage, monotypia, filcowanie wełny na mokro.  

Spotkania zarówno w pracowni jak i w ramach organizowanych warsztatów plastycznych podczas ferii zimowych oraz 

wakacji, stanowią doskonałą okazję do poznania różnych technik, środków wyrazu oraz ekspresji artystycznej. Do 

zadań pracowni należy współpraca z grupami przedszkolnymi  szkołami w Gryfinie, podczas prowadzonych zajęć, 

dzieci poznają technikę malowania na jedwabiu, filcowanie wełny na mokro, praca w masie solnej, warsztaty z 

papierem czerpanym. Wychowanie plastyczne ma uwadze głównie skutki w procesie działań, w trakcie procesu 

tworzenia. Staramy się zachęcać dzieci w znalezieniu sposobów wyrażania swych uczuć, przeżyć i własnej wrażliwości 

estetycznej, czemu też w dużej mierze służą przygotowania dzieci do udziału w następujących konkursach 

plastycznych: 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia teatru - lalka teatralna” 

- VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach 2016” 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wielki artysta może objawić się w każdym” 

- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezdroża fantazji” (I edycja pt. „W świecie baśni) 

- II Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nasi mniejsi bracia” 

- Powiatowy Przegląd Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Okładka mojej ulubionej książki” 

- 49. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  Brandenburgii 2016 zorganizowany w Schwedt, pt. „Pokażcie nam jak 

malujecie” 

- Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Zawsze niebiesko, zawsze zielono 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Marzenia małego człowieka” 
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Inna działalność: 

- akcja Ferie w mieście - prowadzenie zajęć 

- Koncert Jubileuszowy Teatru Tańca EGO VU – oprawa artystyczna imprezy, przygotowanie wystaw 

- Gryfińska Majówka - prowadzenie warsztatów papieru czerpanego 

- zorganizowanie wystawy przeglądu prac plastycznych 

- Twórcze wakacje z Gryfińskim Domem Kultury - warsztaty papieru czerpanego 

- Jesienna Scena Tańca – wykonanie reklamy wizualnej, wykonanie 30 ceramicznych statuetek, przygotowanie 

wystawy fotograficznej 

- 40-lecie Kapeli Ludowej Borzymianka - wykonanie reklamy 

- otwarte warsztaty stylizacji mebli - organizacja 

- otwarte warsztaty odlewania świec - organizacja 

 

sporządziła: Elżbieta Narzekalak 

 

 

Pracownia Plastyczna Jedwab 
 

W zajęciach organizowanych przez Pracownię Plastyczną Jedwab uczestniczą osoby dorosłe oraz osoby zrzeszone w 

Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Motywy, którymi kierują się osoby dorosłe uczęszczające na zajęcia w pracowni plastycznej to racjonalne 

wykorzystanie czasu wolnego, chęć zawarcia nowych i interesujących znajomości, pragnienie ucieczki od rutyny, 

rozwijanie swojej osobowości, doskonalenie kontaktów z ludźmi, chęć podniesienia swojej wartości we własnych 

oczach. Celem pracowni Jedwab jest rozwijanie umiejętności, zdobywanie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i 

wzbogacanie osobistego życia oraz branie czynnego udziału w kulturalnym rozwoju życia społecznego. Rozwijanie 

twórczości artystycznej odbywa się poprzez zainteresowanie sztuką i jej technikami. Twórcze spędzanie czasu rozwija 

wyobraźnię i kreatywność, doskonali umiejętności manualne, rozwija twórcze myślenie oraz kształtuje umiejętność 

odbioru i przeżywania sztuki. 

Zajęcia pracowni obywają się w czwartki w godz. 16.00-20.00 oraz w piątki w godz. 10.00-13.00, a średnio 

uczestniczyło w nich ok. 30 osób. W ramach zajęć uczestnicy poznają i doskonalą swoje umiejętności w zakresie wielu 

technik plastycznych, m.in. malowania na jedwabiu, malowania na szkle (obrazy, lampiony, wazony, butelki),  

filcowania wełny czesankowej metodą na sucho i na mokro (broszki, torebki, etui, bransoletki itp.), wykonywania 

witraży metodą Tiffaniego (biżuteria, zawieszki do wnętrz, lampiony) oraz techniki decoupage, która ostatnio cieszy się 

dużym powodzeniem. Dzięki tej technice uczestnicy zajęć mogą ozdobić różne przedmioty, odnawiać meble, a także 

dawać nowe życie starym i zniszczonym już rzeczom (szkło, plastik, ceramika, metal i drewno). 

Z kolei w ramach zajęć warsztatowych instruktor pracowni prowadzi są spotkania w szkołach podstawowych, 

przedszkolach oraz świetlicach wiejskich, a w okresie ferii – zajęcia są organizowane w Gryfińskim Domu Kultury. W 

spotkaniach, w zależności od rodzaju placówki uczestniczy średnio od 10 do 30 dzieci. Zajęcia trwają od jednej do 

trzech godzin i odbywają się na terenie jednostek organizacyjnych, z którymi współpracujemy. To Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Gryfinie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryfinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie, świetlice wiejskie w 

Krzypnicy, Nowym Czarnowie i Starych Brynkach oraz Przedszkole nr 2 w Gryfinie. W czasie tych spotkań dzieci uczą 

się poprzez zabawę różnych technik plastycznych. Wykonują ozdoby z masy solnej, malują specjalistycznymi farbami 

do tkanin, tworzą świąteczne dekoracje oraz kartki okolicznościowe. Podczas zajęć proponuję i zapoznaję opiekunów z 

metodami wykorzystywania technik plastycznych w celu rozwoju fizycznego oraz intelektualnego dzieci, ze 

szczególnym uwzględnieniem zdolności manualnych i ruchowych. Szkolę opiekunów w kierunku ich samodzielnej 

pracy z dziećmi, by poprzez zabawę rozwijały w sobie umiejętności twórczego rozwoju, kreatywności w pracy z 

różnymi materiałami plastycznymi oraz zdolności ich wykorzystywania dla osiągnięcia satysfakcji z przeprowadzonych 

przez siebie działań. Prace te mają również na celu podniesienie zdolności integracyjnej w grupach, co z kolei 

umożliwia dzieciom wzbogacenie umiejętności kontaktów z rówieśnikami i opiekunami. Dzieci oraz ich opiekunowie 

chętnie uczestniczą w naszych zajęciach wykazując zainteresowanie poznawaniem technik plastycznych, co z kolei 

kształtuje ich zdolność postrzegania sztuki i szeroko pojętej kultury w codziennym życiu. 

Działania moje skierowane są także w zakresie pomocy przy organizowaniu szeroko rozumianych przedsięwzięć o 

charakterze kulturalno-oświatowym. Chodzi tu o różnego rodzaju imprezy, jak warsztaty plastyczne, wystawy 

okolicznościowe, zabawy oraz gry organizowane w lokalnych społecznościach, podczas których pomagam w zakresie 

oprawy plastycznej (dekoracje, scenografia), prowadzenia zajęć oraz pomocy w organizacji konkretnych wydarzeń.   

Moje codzienne działania koncentrują się na pracy przy niezbędnej organizacji pracy Pracowni Plastycznej Jedwab, jak 

zaopatrzenie w materiały plastyczne i dydaktyczne, ustalanie ram czasowych i organizacyjnych oraz propagowanie jej 

działań. Ponadto zajmuję się wykonywaniem wszelkiego rodzaju materiałów związanych z pracą Gryfińskiego Domu 

Kultury, jak ulotki, foldery, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, plakaty dotyczące imprez okolicznościowych 

organizowanych przez naszą placówkę, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie oraz inne organizacje społeczno-kulturalne. 

 

Poniżej przedstawiam chronologiczny wykaz imprez i przedsięwzięć, w których brałam udział w ramach Pracowni 

Plastycznej Jedwab, jak również poza kręgiem jej działań: 

- wykonanie witrochromii na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
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- prowadzenie zajęć plastycznych podczas ferii zimowych 

- malowanie twarzy uczestnikom balu karnawałowego w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy 

- warsztaty z filcowania na mokro w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy 

- przygotowanie wystaw fotograficznych na festiwal Włóczykij 

- organizacja Jarmarku Wielkanocnego w Gryfinie 

- warsztaty plastyczne w klasach zerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie 

- przygotowanie wystaw fotograficznych oraz prezentów dla uczestników i sponsorów koncertu Teatru Tańca EGO VU 

- warsztaty malowania koszulek farbami do tkanin dla klasy 3 w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie 

- warsztaty malowania toreb lnianych dla klasy 3 w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie 

- warsztaty papieru czerpanego w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach 

- warsztaty papieru czerpanego w Gryfińskim Domu Kultury dla klasy 3 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie 

- malowanie twarzy podczas festynu w Gardnie 

- warsztaty papieru czerpanego podczas Nocy Świętojańskiej w Gryfinie 

- malowanie twarzy podczas festynu w Nowym Czarnowie. 

- prowadzenie tygodniowych zajęć plastycznych dla dzieci podczas wakacji 

- warsztaty plastyczne jesienne lampiony w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach 

- warsztaty papieru czerpanego w Nowym Czarnowie 

- zajęcia plastyczne podczas imprezy zorganizowanej w ramach akcji Szlachetna Paczka 

- warsztaty filcowania na mokro w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gryfinie 

- wykonanie dekoracji zimowej w holu Gryfińskiego Domu Kultury 

- zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie – wykonywanie kartek świątecznych 

- warsztaty decoupage w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy 

- zajęcia plastyczne w Przedszkolu nr 2 w Gryfinie – masa solna. 

 

sporządziła: Aneta Kopystyńska 

 

pracownia zespołów wokalnych 
W ramach pracowni działają następujące zespoły i wokaliści: 
- zespół wokalny Desire 
(spotkania stałe co drugi wtorek w godz. 18.00-20.00 w  Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu) 
- wokalistki Sandra Kudła, Emilia Bulsa (dawniej zaspół Teens) 
(spotkania we wtorki  w godz. 16.00-18.00 w Gryfińskim Domu Kultury) 
- duet Siostry Żurowskie 
(próby przed występami) 
- zespół wokalny Ad Hoc 
(próby przed występami) 
 
Kalendarium: 
10.01  WOŚP 2015 – Siostry Żurowskie, Emila Bulsa 
22.04 eliminacje przeglądu Rozspiewana Estrada – Emilia Bulsa 
1.05 Dni Gryfina – Sandra Kudła, Emilia Bulsa, Siostry Żurowskie, Desire  
25.06 impreza charytatywna „Podarujmy im trochę świata!” – Emila Bulsa, Siostry Żurowskie, Desire 
14.06 przegląd wojewódzki Rozśpiewana Estrada w Szczecinie – Emilia Bulsa 
30. 0 Dni Daleszewa - Desire 
1.08 śpiewanie pieśni powstańczych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wraz z Marią 
Zalewską, Barbarą Żurowską i innymi 
5.08 koncert Rozśpiewany Pałacyk – pieśni patriotyczne – w zespole j. w. 
19.08 koncert Rozśpiewany Pałacyk – piosenki z lat 60. i 70. – Desire 
24.09 Orły nad Nijmegen – koncert pieśni patriotycznych wraz z Marią Zalewską, Barbarą Żurowską i innymi  
22.10 koncert z okazji Dni Seniora w Ińsku - Desire 
 
Dwukrotnie prowadziłam otwarte warsztaty wokalne:  
- podczas ferii zimowych w dn. 4-5.02 – (w zajęciach uczestniczyło 16 dzieci) 
- podczas wakacji w dn. 18-22.07 (w zajęciach uczestniczyło 25 dzieci) 
 
W ramach współpracy z Grupą Teatralną Gliptykos: 
- wykonanie podczas przedstawień spektaklu „Małe zamieszanie” oprawy muzycznej -  wspólnie z członkinią 
zespołu Desire - Barbarą Żurowską 
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- przygotowanie oprawy muzycznej do nowego spektaklu pt.”Epopeja” 

 
sporządziła: Jolanta Romanowska 

 
pracownia piosenki, studio filmowe 
 
Dział audio/video zawiera w sobie: pracownię muzyczną, pracownię filmową oraz tzw. studio audio/video. 

- pracownia muzyczna to cykl zajęć wokalnych indywidualnych opartych na regularnej pracy (2 razy w tyg. po 1 

godz.), podczas których uczestnicy nabywają szereg umiejętności wokalnych i scenicznych. 

- pracownia filmowa to cykl zajęć grupowych, podczas których uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności i wiedzę 

z zakresu produkcji video. Zajęcia odbywają się 2 razy w tyg. po 1,5 godz. + tzw. praca w terenie polegająca  na 

rejestracji video imprez okolicznościowych organizowanych na terenie gminy Gryfino 

- studio audio/video to realizacja i produkcja nagrań dźwiękowych audio (płyty CD zespołów i wokalistów działających 

w Gryfińskim Domu Kultury + realizacja spotów i udźwiękowień itp. oraz produkcja video (rejestracja i realizacja 

reportaży z wydarzeń Gryfińskiego Domu Kultury i gminy Gryfino, a także realizacja teledysków spotów reklamowych 

dla Gryfińskiego Domu Kultury.) 

W zajęciach obu pracowni uczestniczy ok. 20 osób. 

 

Kalendarium: 

styczeń: 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – przygotowanie oraz koordynacja działań na scenie głównej orkiestry (pl. 

Księcia Barnima I). Wśród wykonawców uczestnicy Studia Piosenki Gryfińskiego Domu Kultury 

- mastering i produkcja płyty CD zespołu wokalnego Ad Hoc pt. „Kolędy i pastorałki" 

 

luty: 

- rejestracja i produkcja filmu video dla Gryfińskiego Ruchu Patriotycznego pt. „Kto zamordował Witolda Pileckiego – 

rotmistrz i jego oprawcy” 

- ferie zimowe w mieście – cykl warsztatów (2 tyg.) dla dzieci i młodzieży 

- półkolonie zimowe – cykl warsztatów i zajęć dla uczestników półkolonii organizowanych przez Gryfińskim Domu 

Kultury 

- montaż i produkcja spotu video festiwalu Włóczykij 2016 

 

marzec: 

- przygotowanie, reżyseria i realizacja wydarzenia artystycznego Love Koncert. Koncert piosenki i poezji, w którym 

wykonawcami oprócz członków pracowni muzycznej byli znani gryfinianie nie kojarzeni na co dzień ze śpiewaniem. 

Dochód z koncertu przekazano na cel charytatywny 

- montaż i produkcja reportażu filmowego z międzynarodowych warsztatów Kulturalny Trójkąt 2015  -  (Pracownia 

Filmowa) 

 

kwiecień: 

- przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej oraz Powiatowego Przeglądu Solistów 

i Muzycznych Zespołów Estradowych 

- sesja nagraniowa i realizacja pierwszej w dorobku płyty CD grupy wokalnej Desire z Gryfińskiego Domu Kultury 

 

maj: 

- Dni Gryfina 2016 –  realizacja: scenariusz, reżyseria koncertu 1 maja - występy uczestników pracowni muzycznej – 

scena główna/gryfińskie nabrzeże 

             

czerwiec: 

- Gryfiński Dzień Dziecka 2016 -  przygotowanie i realizacja oraz występy wokalistów uczęszczających do pracowni 

muzycznej 

 

lipiec: 

- Twórcze Wakacje – cykl warsztatów (2 tyg.) dla dzieci i młodzieży 

- półkolonia letnia – cykl warsztatów i zajęć dla uczestników półkolonii organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury 

 

sierpień: 

- koncert Rozśpiewany Pałacyk 2016 – realizacja: scenariusz, reżyseria - rozpoczęcie cyklu czterech wakacyjnych 

koncertów polegających na wspólnym śpiewaniu wykonawcówi publiczności znanych utworów z muzyki rozrywkowej  

 

wrzesień: 

- nagranie oraz produkcja spotu audio reklamującego widowisko historyczne „Orły nad Nijmegen” 
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październik: 

- sesja nagraniowa i realizacja  płyty CD Kapeli Ludowej Borzymianka z okazji 40-lecia istnienia zespołu 

 

listopad: 

- wieczór jazzowy w pałacyku – przygotowanie oraz realizacja koncertu zespołu Trio Jazz 

 

grudzień: 

- Gryfiński Mikołaj 2016 – przygotowanie oraz obsługa imprezy plenerowej dla dzieci (pl. Księcia Barnima I) 

- sesje nagraniowe uczestników pracowni muzycznej podsumowujące I semestr pracy 

 

 

sporządził: Piotr Ostrowski 

pracownia turystyczna 
 
W 2016 r. odbyły się następujące imprezy turystyczno-krajoznawcze: 

- rajd „Powitanie wiosny” w Puszczy Bukowej + wizyta w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej  

- organizacja eliminacji powiatowych 44. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w 

Gryfinie (2 miejsce w kategorii gimnazjów zajął zespół z Gryfińskiego Domu Kultury w składzie: Kamila Matusik, 

Antonina Bartosiewicz i Hanna Walsh) 

- organizacja polsko-niemieckiej zabawy miejskiej w Gryfinie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie i 

Szkoły Podstawowej im. Bertolta Brechta w Schwedt 

- organizacja XI Zawodów na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury (1 miejsce w kategorii TM 

zajął zespół z Gryfińskiego Domu Kultury w składzie: Hanna Walsh i Kamila Matusik) 

- spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie – legendy o Gryfinie 

- organizacja letnich warsztatów „Tajemniczy świat przyrody i podróży” 

- organizacja wycieczki po Gryfinie dla dzieci z Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie 

- organizacja 41. Rajdu Parasolowego w Glinnej 

- organizacja XI Jesiennej Imprezy na Orientację 

- organizacja Mikołajkowych Marszów na Orientację. 

 

W imprezach wzięło udział ponad 350 osób (dzieci i młodzież ze szkół w Gryfinie, Chojnie, Szczecinie, Klinisk 

Wielkich oraz rodziny z dziećmi i turyści indywidualni). W Gryfinie aktywny udział w imprezach turystyczno-

krajoznawczych organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury biorą udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 

(op. Wioletta Serwin), Szkoły Podstawowej nr 2 (op. Patrycja Markowska), Szkoły Podstawowej nr 3 (op. Anita 

Kowalczyk), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (op. Ewa Przystupa i Tomasz Szachnowski). 

 

Pracownia turystyczna zorganizowała również podobnie do lat ubiegłych warsztaty dla grup przedszkolnych z Gryfina. 

Były to zajęcia dotyczące historii, legend, zabytków Gryfina, przyrody, a także wycieczki po Gryfinie.  

Od 2011 r. pracownia turystyczna współpracuje z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Grupa turystyczna 

GUTW liczy ponad 40 osób. 

 

sporządziła: Kamilla Gadomska 

 

Kapela Ludowa Borzymianka 
 
Zajęcia Kapeli Ludowej Borzymianka odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu. 

Kalendarium: 
3.01 - Dołgie – spotkanie opłatkowe 
10.01 - Sobieradz – spotkanie kolędników 
1.05 - Gryfino, nabrzeże – występ kapeli podczas Dni Gryfina 
7.06 - Szczecin - nagrywanie pięciu utworów kapeli na płytę 
11.06 - Wełtyń – 40-lecie Kapeli Ludowej Wełtynianka 
19.06 - Chwarstnica – 50-lecie kapłaństwa ks. Piotra Kozieła 
23.06 - Gryfino – Noc Świętojańska na plaży miejskiej 
8.07 - Gryfino, Pałacyk pod Lwami – koncert Rozśpiewany Pałacyk 
9.07 - Ińsko 
16.07 - Drzenin 
16.07 - Sobieradz - piknik Gotowanie na polanie 
20.07 - Gryfino, Pałacyk pod Lwami - nagrywanie płyty 
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23.07 - Gryfino - OSiR 
30.07 - Daleszewo - Dni Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy, występ 
30.07 - Gryfino - UMiG 
6.08 - Bartkowo - festiwal ludowy 
13.08 - Stare Brynki - festyn 
13.08 - Borzym 
27.08 - Gryfino - dożynki gminne 
3.09 - Gardno - święto pieczonego ziemniaka 
7.09 - Gryfino - 20-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
9.09 - Świnoujście - Przytor 
10.09 - Chojna – marsz życia 
21-26.09 - Litwa - Żemale, 21. Dożynki u Marszałka w Pikieliszkach, Wilno, Troki) 
2-5.10 - Warszawa 
15.10 - Czepino – spotkanie seniorów 
16.10 - Piaseczno - spotkanie seniorów 
29.10 - Borzym – uroczystości 40-lecia Kapeli Ludowej Borzymianka 
11.11 - Pacholęta - Święto Odzyskania Niepodległości 
19.11 - Sobieradz – Wieczór dziadowski 
10.12 - Gryfino, Szkoła Podstawowa nr 2 - spotkanie opłatkowe Wspólnoty Polskiej 
17.12 - Banie, MCKiS - spotkanie opłatkowe 
29.12 - Banie, remiza strażacka - spotkanie rolników i KGW 
  

sporządził: Zygmunt Rosiński 

 

 

Zespół Śpiewaczy Gardnianki 
 
Zespół działa w Gardnie. 

 

Kalendarium: 

16.01 - Sobieradz – spotkanie kolędników 
5.03 - Czepino - Międzynarodowy Dzień Kobiet 
05.03 - Sobiemyśl - Międzynarodowy Dzień Kobiet 
20.03 - Nowe Warpno - Kaziuki 
12.04 - Sobieradz - spotkanie emerytów 
13.04 - - Chwarstnica, przedszkole - święto muzyki 
1.05 - Gryfino, nabrzeże – Dni Gryfina 
14.05 - Sobiemyśl - festyn 
24.05 - Sobieradz 
28.05 - Pacholęta - Majówka z Macierzanką 
4.06 - Borzym - festyn z okazji Dnia Dziecka 
10.06 - Szczecin, studio nagrań - nagrywanie pięciu utworów na płytę 
18.06 - Gardno - festyn z okazji Dnia Dziecka 
28.06 - Wysoka Gryfińska - Dni Pola 
2.07 - Wysoka Gryfińska - festyn 
9.07 - Bielinek – 10-lecie zespołu Kalimera 
16.07 - Sobieradz – piknik Gotowanie na polanie 
28.07 - Sobieradz - spotkanie emerytów „Pod orzechem” 
30.07 - Daleszewo - Dni Daleszewa, Radziszewa, Łubnicy 
4.08 - Sobieradz - spotkanie JoSie 
6.08 - Bartkowo - Festiwal Twórczości Ludowej 
16.08 - Sobieradz – otwarta próba zespołu w świetlicy 
27.08 - Gryfino - dożynki gminne 
28-31.08 - Dziwnówek - warsztaty muzyczne 
3.09 - Gardno - święto pieczonego ziemniaka, festyn 
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10.09 - Chojna – marsz życia 
17.09 - Gross Pinnow (Niemcy) - spotkanie zaprzyjaźnionych grup z Czepina i Gross Pinnow 
8.10 - Gardno – 60-lecie szkoły w Gardnie 
17.10 - Motel Saga w Pniewie – spotkanie seniorów 
21.10 - Gardno - Dzień Seniora 
29.10 - Borzym – 40-lecie Kapeli Ludowej Borzymianka 
11.11 - Pacholęta - Święto Odzyskania Niepodległości 
19.1. - Sobieradz – Wieczór Dziadowski 
12.12 - Gryfino, Arkadia - spotkanie opłatkowe emerytów PSP koło nr 3 w Gryfinie 

sporządził: Zygmunt Rosiński 

 

 

Kapela Ludowa Wełtynianka 

 
W 2016 r. pracowaliśmy nad brzmieniem kapeli. Celem było współgranie jako zespół, który zwraca na siebie 

wzajemnie uwagę. Pracujemy również nad techniką gry na instrumentach, a także uzupełniamy braki, czyli kontrabas.  

Niezwykle motywujące są występy, które mobilizują do pracy, dlatego też staramy się pokazywać w różnych 

miejscach. Występujemy na terenie gminy Gryfino, jak również poza granicami. Jednym z ważniejszych wydarzeń był 

wyjazd do Kazimierza Dolnego, który był nagrodą za udział w Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie, 

uroczystości 40-lecia działalności artystycznej Kapeli Ludowej Wełtynianka oraz nominacja do nagrody starosty 

gryfińskiego za promocję Gryfina.  

Mamy mnóstwo planów. Chcielibyśmy „odkopać” repertuar Edwarda Mojsaka, zorganizować kilka otwartych prób, 

dzięki czemu zyskamy większy kontakt z tymi, którzy są blisko. Chcielibyśmy również pojechać do Łobza, by tam się 

zmierzyć z innymi kapelami, a także by zdobyć nowe kontakty, nowe doświadczenia i oczywiście reprezentować nasze 

miasto i gminę.  

 

sporządziła: Katarzyna Papiernik 

 

 
zebrał: Jakub Kasprzyk 
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załącznik nr 4 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 r.  

świetlice wiejskie 
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Świetlica Wiejska w Bartkowie 
 
W 2016 r. placówka czynna była od poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę w godz.: 

- 7.00 - 8.00 – poczekalnia dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół, 

- 15.00 - 16.00 – czas na przygotowanie się do zajęć,    

- 16.00 - 21.00 – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi. 

 

 W Świetlicy Wiejskiej w Bartkowie spotykają się i realizują swoje potrzeby mieszkańcy bez względu na wiek i 

zainteresowania. To zgodnie z ich potrzebami przygotowywany jest program zajęć, jaki jesteśmy w stanie realizować. Z 

myślą o dzieciach i młodzieży organizowane były zajęcia plastyczne, gry i zabawy, dyskoteki, imprezy 

okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwester itp. Współpracujemy i wspólnie organizujemy zajęcia z 

Dziennym Domem Pobytu Senior Wigor i filią biblioteczną w Pniewie.  

Zorganizowaliśmy wspólnie z Wigorem zajęcia szycia i scrapbookingu podczas ferii zimowych w 2016 r. Ponadto 

podczas wakacji organizowane były warsztaty fotograficzne na które równeż zaprosiliśmy Tadeusza Wasilewskiego 

wraz z uczestnikami dziennego domu pobytu. W warsztatach wzięli również udział seniorzy z Bartkowa. 

Współpraca z biblioteką w Pniewie polega na organizowaniu wspólnych warsztatów w Bartkowie i Pniewie. 

Spotykaliśmy się, aby poznawać techniki plastyczne decoupage i scrapbooking,wspólnie wykonywaliśmy cotton balls 

oraz szyliśmy maskotki, lalki i inne ozdoby. Dzięki zajęciom, dzieci poznają i doskonalą różne techniki zdobienia i 

wykonywania przedmiotów. Bardzo często wykorzystywane są materiały z recyklingu. 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. 

Tę metodę wykorzystano również do tworzenia pięknych ozdób świątecznych i i pojemników „ przyda się” 

wykorzystując do tego celu materiały z recyklingu; 

- nauka szycia ręcznego - zajęcia polegały na poznaniu różnych ściegów szycia ręcznego, a następnie wykonaniu 

własnoręcznie różnych przedmiotów (serduszka,maskotki, ptaszki); 

- 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. 

Na swoje imprezy dzieci chętnie własnoręcznie wykonują i dekorują potrawy, dzięki czemu wszystko smakuje 

wyjątkowo.  

Podczas wakacji zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne.  Przy  okazji przygotowana została wystawa prac 

wykonanych przez Tadeusza Wasilewskiego. Udzielił on również wiele praktycznych porad jak robić dobre zdjęcia. 

Dzieciaki miały mnóstwo radości w fotografowaniu ciekawych miejsc w Bartkowie. Odbywały się wycieczki do lasu, 

nad jezioro, fotografowano pola, zwierzęta i kwiaty. Zajęcia bardzo spodobały się, dlatego na pewno zostaną 

powtórzone . 

 

Świetlica to miejsce spotkań i zebrań wiejskich, podczas których omawiane były ważne sprawy dotyczące sołectwa, 

konsultacje społeczne, uchwalany fundusz sołecki. Placówka 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 

w 2016 r. podgryfińska miejscowość stała się na chwilę stolicą folkloru. W programie festiwalu: występy kapel 

ludowych, koncerty: Tadka Wasilewskiego i Valentina Tarasowa. Ponadto przewidziano zabawy dla dzieci z Akademią 

Cyrkową, stoiska gastronomiczne i z rękodziełem, biesiadę przy ognisku i zabawę taneczną. 

Już od kilku lat w Bartkowie odbywa się impreza dedykowana amatorom gry w siatkówkę, wystarczą tylko chęci, aby 

zagrać oraz skompletowanie odpowiedniej 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. Amatorski turniej piłki siatkowej cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem. Coraz więcej drużyn zgłasza chęć. Dlatego w 2017 r. chcemy, aby była to impreza 

dwudniowa . 

W świetlicy wiejskiej spotykały się i rozwijały swoje talenty plastyczne aktywne kobiety. Materiały na zajęcia 

kupowane były przez uczestniczki zajęć ze środków własnych. Podczas zajęć wykonywane były przedmioty ozdabiane 

techniką decoupage, scraopbooking. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia filcowania na mokro, gdzie 

łącząc jedwabie i czesankę wełnianą powstawały piękne szale, torebki, kapcie i biżuteria wełniana. W świetlicy, z 

projektu unijnego stworzona została pracownia witrażu, dzięki temu tworzone były zawieszki i biżuteria witrażowa. 

Odbyło się również wiele spotkań na których powstawały ozdoby świąteczne, szyte były lalki, maskotki i inne 
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przedmioty które zdobią i sprawiają przyjemność osobom obdarowanym. Podczas warsztatów szydełkowania i 

makramy tworzona była piękna i niepowtarzalna biżuteria.  

Nasza świetlica to miejsce przyjazne dla wszystkich gości i mieszkańców sołectwa. 

 

sporządziła: Elżbieta Kasprzyk 

 
 
Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
 
Imprezy cykliczne organizowane w placówce: 

 

- Dzień Babci i Dziadka 

- Dzień Kobiet 

- ,,Puszka dla głodnego brzuszka” - zbieranie karmy dla zwierząt 

- powitanie wiosny  

- sprzątanie świata 

- Dzień Matki i Dzień Ojca 

- Dzień Dziecka 

- wróżby andrzejkowe 

- Mikołajki 

- kolędowanie od domu do domu 

Dodatkowe wydarzenia w świetlicy: 

- warsztaty papieru czerpanego prowadzone przez Anetę Kopystyńską, plastyczkę Gryfińskiego Domu Kultury; 

- siedmiodniowe warsztaty z recyklingu „Drugie życie rolki papierowej” – prowadzone przez instruktora świetlicy; 

- rodzinny wyjazd do zoo w Poznaniu opłacony z funduszu soleckiego dla mieszkańców Borzymia;  

- „Wakacyjna przygoda” - Małgorzata Wisińska współpracując z OPS w Gryfinie zorganizowała cykl warsztatów,  

podczas których w  wakacje dzieci z okolicznych wiosek mogły uczestniczyć w warsztatach:  tanecznych w Borzymiu,  

kulinarnych w Dołgich oraz piłki nożnej w Sobiemyślu.  Spotkania odbywały się raz w tygodniu przez całe wakacje. 

We wrześniu w Sobiemyślu odbyło się oficjalne zakończenie i pokaz zdobytych umiejętności. W Borzymiu zajęcia 

taneczne  prowadziły Julia Lewandowska i Katarzyna Pawlak; 

- jubileusz 40-lecia Kapeli Ludowej Borzymianka; 

- od października 2016 r. w świetlicy obywają się zajęcia fitness dla osób pełnoletnich (trzy razy w tygodniu); 

- dokarmianie zwierzyny – wspólnie z dziećmi ze świetlicy z Dołgich oraz myśliwymi Koła Łowieckiego Orlik 

zorganizowaliśmy akcję dokarmiania zwierzyny w obrębie Leśnictwa Dołgie.  Stowarzyszenie  Sokół wraz z 

myśliwymi zorganizowali poczęstunek – gorący barszczyk i kiełbaskę pieczoną przy ognisku; 

- „Mały chemik”  - Małgorzata Wisińska zorganizowała w Sobiemyślu zajęcia z eksperymentów dla dzieci z Borzymia, 

Dołgich i Sobiemyśla; 

- warsztaty dla dzieci z Przedszkola Calineczka z Gryfina - raz w miesiącu prowadzone są zajęcia plastyczne dla dzieci 

z grupy Krasnale i okazjonalnie dla grupy Jaskółki; 

- „Triki karciane i sztuczki”- Małgorzata Wisińska zorganizowała w Sobiemyślu zajęcia z eksperymentów dla dzieci z 

Borzymia, Dołgich i Sobiemyśla; 

- wyjazd do fabryki Bombek Terespol w Koszalinie –  podczas warsztatów uczestnicy poznali cykl produkcji szklanych 

bombek oraz każdy wykonał ozdobę dla siebie lub dla swoich bliskich. Organizatorem wycieczki była radna 

Małgorzata Wisińska, Stowarzyszenie Sobiemyśl Plus Grupa Działania, a była współfinansowana z budżetu gminy 

Gryfino. 

W międzyczasie w świetlicy odbywały 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).  Instruktor służy poradą i pomocą w rożnego 

typu zadaniach, projektach wykonywanych przez dzieci i młodzież do szkoły. 

  

Ze świetlicy korzystają:                                                                                                                                                                    

- zespół wokalny Desire (próby dwa razy w miesiącu po 2 godziny)                                                                                                                  

- Kapela Ludowa Borzymianka (próby raz w tygodniu po 3 godziny) 

Świetlica udostępniana jest na zebrania wiejskie, dla rady sołeckiej, KGW w Borzymiu oraz miejscem 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,  radną Małgorzatą Wisińską, instruktorami różnych świetlic, 

zespołem Desire, Kapelą Ludową Borzymianka, Nadleśnictwem Gryfino oraz OSP w Sobieradzu.                                                                                                                                                             

 

sporządziła: Justyna Mendyk 
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Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 

W Świetlicy Wiejskiej w Chwarstnicy odbywają się codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieży w godz. 14.30-
19.30. Małe dzieci przychodzą do świetlicy w towarzystwie rodziców lub starszego rodzeństwa. Zajęcia na 
świetlicy prowadzone są pod kątem edukacyjnym, artystycznym, plastycznym, rekreacyjnym oraz 
muzycznym. W ciągu roku mamy wiele okazji do tworzenia i rozwijania zdolności plastycznych u dzieci. W 
czasie karnawału wykonywaliśmy różnego rodzaju maski karnawałowe. Jeden z uczniów za swoją maskę 
wykonaną na świetlicy zdobył 1 miejsce w konkursie szkolnym. Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
przygotowaliśmy z dziećmi przyjęcie dla zaproszonych babć i dziadków. Dzieci przedstawiły część 
artystyczną: wiersze, piosenki i śmieszne przedstawienie teatralne. Na zakończenie najmłodsi obdarowali 
przybyłych gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami. W czasie ferii zimowych zostały 
zorganizowane ciekawe warsztaty plastyczne oraz zajęcia sportowe. Oczywiście największym powodzeniem 
cieszyły się zajęcia kulinarne (pizza, ciasteczka) oraz karaoke. 
Z okazji Dnia Kobiet zorganizowane zostały warsztaty wielkanocne dla kobiet. Panie przy tej okazji mogły 
oderwać się od codziennych zajęć i wspólnie z podopiecznymi świetlicy tworzyć piękne kwiaty z bibuły oraz 
kartki wielkanocne. Atmosfera była bardzo sympatyczna. Panie spędziły miło czas, a przygotowane kwiaty  
zdobiły palmy wielkanocne. 20 marca braliśmy udział w Jarmarku Wielkanocnym w Gryfinie, gdzie 
prezentowaliśmy naszą dużą palmę oraz sprzedawaliśmy ozdoby wielkanocne przygotowane przez 
podopiecznych świetlicy, a to wszystko na szczytny cel dla chorego Piotrusia. W świetlicy wykonaliśmy 
również ogromną czterometrową palmę do kościoła parafialnego w Chwarstnicy. Z okazji pierwszego dnia 
wiosny, 21 marca odbyło się ognisko z kiełbaskami oraz tradycyjnie palenie marzanny, którą dzieci 
przygotowały z papieru i bibuły. Jak co roku podopieczni świetlicy chętnie uczestniczyli w sprzątaniu naszej 
wioski w kwietniu z okazji Dnia Ziemi i podczas wrześniowego sprzątania świata. 
Największą imprezą minionego roku był Piknik Rodzinny, który przygotowałam na placu zabaw przy remizie 
w Chwarstnicy. Impreza była w całości finansowana z funduszu sołeckiego. Zabawa była udana, trwała przez 
kilka godzin, dzieci i młodzież chętnie brały udział w konkursach i grach na świeżym powietrzu, a wszystko 
przy wesołej muzyce. Umilałam najmłodszym czas robiąc figurki z balonów oraz malując im buzie. Rodzice i 
dzieci mogli odpocząć przy stołach z napojami i słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie pikniku wszyscy 
uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi, a najaktywniejsi mieli pierwszeństwo wyboru 
nagrody. 
Podczas wakacji spędzaliśmy z dziećmi dużo czasu na świeżym powietrzu, graliśmy w piłkę lub paletki na 
boisku szkolnym. W czasie wakacji odbyły się warsztaty twórcze pod tytułem "Tańcowała igła z nitką". 
Podczas zajęć dzieci mogły tworzyć maskotki sowy, szyły etui na telefon a najchętniej przygotowywały 
pacynki na palec. Podopieczni chętnie uczyli się nowych technik szycia. Samodzielna praca i jej efekty 
sprawiały dzieciom dużą radość.  
Na Dzień Chłopaka zorganizowaliśmy imprezę na placu zabaw przy remizie. Atrakcją imprezy było ognisko i 
wspólne pieczenie kiełbasek i ziemniaków. Nie zabrakło również słodyczy, które tak bardzo wszyscy 
uwielbiają. W trakcie trwania imprezy odbyły się gry i zabawy integracyjne, w których dzieci chętnie brały 
udział. Zabawa się udała, gdyż pogoda nam dopisała i wszyscy wrócili do domów zadowoleni. Dzieci 
chciałyby jak najczęściej uczestniczyć w tego typu imprezach.  
Jesienią zbieraliśmy z dziećmi liście, wykonaliśmy z nich bukiety, które były pięknym prezentem np. na 
Dzień Nauczyciela. Przyłączyliśmy się z dziećmi po raz pierwszy do zbiórki karmy dla psów i kotów z 
Gryfińskiego Kojca i mamy nadzieję częściej im pomagać. 
Z okazji andrzejek zorganizowałam dla dzieci wieczór wróżb i czarów, a na umilenie czasu  dyskotekę. 
Końcówka roku upłynęła bardzo szybko, bo przygotowywanie ozdób świątecznych bardzo wciąga. Powstało 
mnóstwo małych choinek, stroików i aniołów. Pomogłam również sołtys wsi w zorganizowaniu dla 
dorosłych wyjazd do Teatru Polskiego w Szczecinie na sztukę "Mieszczanie". 
Ponadto ze świetlicy w miarę potrzeb korzysta rada sołecka w celu przeprowadzenia zebrań z mieszkańcami 
wsi. Placówka jest również wynajmowana mieszkańcom wsi na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe: 
urodziny, imieniny, rocznice, sylwester i inne spotkania towarzyskie.  
W ramach współpracy z paniami z przedszkola TPD  w razie potrzeby udostępniamy sobie pomieszczenia 
oraz wypożyczamy sprzęty i naczynia kuchenne. 
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sporządziła: Iwona Łakomiec 

 
 

 

Świetlica Wiejska w Czepinie 
 
Świetlica Wiejska w Czepinie w 2016 r. otwarta była od wtorku do soboty w godz. 14.00- 20.00. 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. Ponadto świetlica prowadzi 

akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz potrzebujących dzieci. 

 

Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy w 2016 r.: 

1/  zabawa karnawałowa dla najmłodszych; 

2/ wyjazd do świetlicy w Starych Brynkach na pokaz magii; 

3/ organizacja pierwszego dnia wiosny; 

4/ współorganizacja z radą kościelną, sołtysem i radą sołecką oraz kołem gospodyń wiejskich - odpustu parafialnego, 

zapewnienie oprawy artystycznej; 

5/ organizacja Dnia Dziecka - wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu;  

6/ współorganizacja Biesiady Kapuścianej- zapewnienie oprawy artystycznej oraz przeprowadzenie zabaw i 

konkursów; 

7/ współorganizacja Dnia Seniora - zapewnienie oprawy artystycznej; 

8/ współorganizacja ze świetlicą w Daleszewie zabawy halloween; 

9/ współorganizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców - zapewnienie oprawy artystycznej; 

10/ udział w akcjach zbiórki karmy dla zwierząt, organizacja kiermaszu oraz kwesta na rzecz chorego Piotrusia Wróbla. 

 

sporządziła: Emilia Leszczyńska 

 
 
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie 
 
Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. świetlica była otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 oraz w dwie 

soboty w miesiącu. W poniedziałki wtorki i piątki w godz. 16.00-19.00 odbywały się zajęcia świetlicowe.  Z kolei w 

środy i czwartki w godz. 15.00-18.30 odbywały się zajęcia plastyczne prowadzone przez plastyk Gryfińskiego Domu 

Kultury Karinę Tyłę. W poniedziałki i wtorki w godz.18.30-19.30 prowadzone były zajęcia fitness dla dorosłych. W 

okresie od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. w świetlicy prowadził swoją działalność Punkt Przedszkolny TPD 

w godz. 7.30-14.30.  

 

Wśród codziennych zabaw i zajęć realizowanych w świetlicy odbyły się: gry i zabawy, zajęcia stolikowe (gry 

planszowe, karty, układanki), zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, zajęcia kulinarne, wycieczki i spacery. Na co 

dzień w zajęciach brały udział dzieci w wieku 4-7 lat w liczbie od 4 od 10 osób. W zajęciach plastycznych brały udział 

dzieci w wieku 6-13 lat w liczbie 15 osób.  

 

W minionym czasie w świetlicy odbyły się następujące imprezy okolicznościowe:  

- kwiecień: ognisko integracyjne dla dzieci i rodziców, zabawa dla dorosłych pod hasłem: zbieramy na stół do ping-

ponga; 

- maj: Dzień Matki; 

- czerwiec: wyjazd dzieci uczęszczających do świetlicy w ramach Dnia Dziecka do Smętowic, uroczyste zakończenie 

działalności przedszkola; 

- lipiec/sierpień: tygodniowe warsztaty prowadzone przez stowarzyszenie Jestem i pomagam pt. "Bezpieczne lato", 

tygodniowe warsztaty dla dzieci pod hasłem "Bajkowo-kolorowo", festyn  z okazji Dnia Daleszewa, Radziszewa i 

Łubnicy organizowany przez sołtysów i rady sołeckie Daleszewa i Radziszewa, wyjazd dzieci do manufaktury Cukier 

lukier w Szczecinie; 

- październik: Dzień Seniora organizowany przez stowarzyszenie Radość, zabawa halloweenowa dla dzieci; 

- listopad: konkurs kulinarny "Smacznie zdrowo kolorowo" dla rodziców i dzieci, zabawa andrzejkowa organizowana 

przez Koło Gospodyń Wiejskich; 

- grudzień: mikołajki organizowane przy współpracy sołtysów i Rady Sołeckiej Daleszewa i Radziszewa, lokalna 

Wigilia organizowana przy współpracy sołtysów i Rady Sołeckiej Daleszewa i Radziszewa, Stowarzyszenia Seniorów 

Radość i Koła Gospodyń Wiejskich, zabawa sylwestrowa organizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich.  
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W listopadzie został zakupiony sprzęt do tenisa stołowego, co spowodowało, że do świetlicy zawitała młodzież. 

Świetlica pełni także rolę miejsca spotkań i zebrań Koła Gospodyń Wiejskich Europejki, Stowarzyszenia Seniorów 

Radość oraz sołtysa i Rady Sołeckiej w Daleszewie.  

 

sporządziła: Anna Żamojda 

 

 

Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich 
 

Świetlica jest jak drugi dom dla dzieci i młodzieży, ponieważ bardzo chętnie i aktywnie spędzają tu wolny czas. 

Placówka czynna jest w godzinach popołudniowych. Dzieci mogą skorzystać tu z zajęć plastycznych , muzycznych , 

tanecznych itp. Dzieci są szczere i chętne do pracy. Mają też swoje pomysły, które są realizowane w trakcie zajęć np. 

aerobik, na który również przychodzą mamy. Jest też czas na różne zabawy oraz skorzystanie z licznych gier 

planszowych i zabawek znajdujących się w świetlicy. Ponadto mogą odrobić tu lekcje. Można również wypożyczyć 

książki z biblioteki , poczytać gazety czy skorzystać z internetu. Świetlica dostępna jest dla wszystkich mieszkańców, 

zarówno dzieci jak i dorosłych. Udostępniona jest na różne zebrania i spotkania wiejskie. Organizowane są różne 

festyny, konkursy, wycieczki. Mieszkańcy mają więc miejsce, by miło i pożytecznie spędzić wolny czas.   

 

Kalendarium: 

styczeń:  

- bal karnawałowy - przygotowany wspólnie ze stowarzyszeniem Sokół . Wcześniej na świetlicy zrobiliśmy maski dla 

wszystkich uczestników. Były konkursy i różne zabawy 

- turniej ping-ponga. Udział wzięły również dzieci z Sobiemyśla. Konkurencja była ostra. Nagrody i medale zakupił 

sołtys 

 

luty:  

ferie zimowe:  

- prace plastyczne z tacek papierowych  

- „Jem co lubię” dla każdego coś słodkiego  

- gry i zabawy  

- „Jestem mistrzem rozgrywek” - ping-pong, rumikub, warcaby 

- konkurs plastyczny „Moje wymarzone ferie” 

- zabawa walentynowa - salon urody i dyskoteka  

- tworzenie kartek okolicznościowych  

 

marzec : 

- Dzień Kobiet zorganizowany przy współpracy sołtysa i rady sołeckiej oraz zaproszonego Tadeusza Wasilewskiego  

- przygotowanie ozdób wielkanocnych dla mieszkańców  

- wyjazd na basen zorganizowany ze środków ze sprzedaży ozdób wielkanocnych  

 

kwiecień: 

- wycieczka rowerowa „Poznaj swoją okolicę”  

- turniej ping-ponga - nagrody i puchary zakupił sołtys, a świetlica zadbała o część kulinarną (kanapki, kawa, herbata, 

gofry)  

 

maj:  

- przygotowanie ozdób na świetlicę  

- „Dbam o siebie” - dwa razy w tygodniu wspólne spędzenie czasu na rowerze 10 kilometrów (6 dzieci, 5 osób 

dorosłych) 

 

czerwiec:  

- sprzątanie świata - dzieci i ich rodzice wspólnie sprzątają wioskę. Dla wszystkich sprzątających była kiełbaska z 

ogniska, a dla dzieci dodatkowo lody, wafelki i soczki 

- Dzień Dziecka zorganizowany wspólnie z sołtysem. Dzieci miały dużo zabaw i konkursów (nagrody zakupił 

Gryfiński Dom Kultury). Ponadto dla każdego dziecka było coś słodkiego oraz kiełbaska i kaszanka z grilla. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się konkurencje sportowe, a młodsze dzieci chętnie malowały sobie twarz    

- przygotowanie prac plastycznych o tematyce letniej  

 

lipiec/sierpień: 

W czasie wakacji w świetlicy odbywały się cotygodniowe warsztaty kulinarne (czwartki) przygotowane przez Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gryfinie. Wszystkie potrzebne produkty zakupiła radna Małgorzata Wisińska. Udział w 

warsztatach brały dzieci ze świetlic wiejskich w Borzymiu, Dołgich, Sobiemyślu. Warsztaty trwały przez 10 tygodni, a 

we wrześniu w Sobiemyślu odbył się festyn z okazji ich zakończenia, kiedy dzieci prezentowały nabyte umiejętności. 

Co tydzień było to coś innego np. kolorowe kanapki - jak zrobić myszkę, biedronkę, grzybka z warzyw, soki owocowo-
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warzywne, pieczenie i zdobienie ciasteczek, owocowe jeże, szaszłyki łabędzie, rogaliki, gofry, muffinki itp. 

Ponadto w czasie wakacji odbył się festyn ''Start wakacje'' przygotowany przez Stowarzyszenie Sokół. Była pogadanka 

z policją o bezpieczeństwie oraz ze strażą pożarną z Gryfina . Największym zainteresowaniem cieszyli się przybyli 

motocykliści, którzy wozili dzieci motorami. Można było skorzystać z obfitego bufetu. W trakcie odbyły się konkursy 

dla dzieci i dorosłych. Oprócz warsztatów były wycieczki rowerowe, gry, zabawy, nocki, ogniska, zajęcia plastyczno-

techniczne, dyskoteki.  

 

październik:  

- święto pieczonego ziemniaka - choć pogoda była brzydka, to i tak ognisko było udane. Najpierw piekliśmy kiełbaski, 

a w czasie pieczenia ziemniaków robiliśmy różne ludziki i jeże z ziemniaków. Pieczone ziemniaki były bardzo dobre, 

niektóre dzieci jadły je po raz pierwszy i były zaskoczone, że są tak pyszne.  

- dokarmianie zwierząt - jako że obok świetlicy rosną dwa dęby i mamy dużo żołędzi, więc wspólnie z podopiecznymi 

Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu wybraliśmy się do lasu . Ale nie sami. Pomogło nam Koło Łowieckie Orlik. Myśliwi 

pokazali nam, gdzie mamy rozrzucić żołędzie i opowiedzieli o bezpieczeństwie i zachowaniu w lesie. Dzieci były 

zachwycone wyprawą do lasu. W nagrodę za to, że myślimy o zwierzętach, to pan leśniczy rozpalił ognisko i mogliśmy 

upiec kiełbaski.  

- Halloween - najpierw zbieraliśmy na wsi cukierki, a później była wspólna zabawa i konkursy.  

 

listopad:  

- „Mali odkrywcy w świecie przyrody” - wyjazd na zajęcia do Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu  

- Andrzejki dla dzieci - tego dnia były wróżby, konkursy i zabawa andrzejkowa 

 

grudzień:  

- wyjazd podopiecznych ze świetlic wiejskich w Borzymiu, Dołgich, Sobiemyślu i Sobieradzu do fabryki bombek. 

Wycieczka była udana . Dzieciaki mogły obserwować ręczne wykonywanie i malowanie bombek. Później każdy 

uczestnik wypadu mógł według własnego pomysłu pomalować swoja bombkę.  

- kiermasz bożonarodzeniowy - mieszkańcy mogli zakupić przygotowane przez nas choinki, bombki, stroiki itp. 

Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem ponieważ wszystko sprzedaliśmy.        

 

sporządziła: Katarzyna Nowicka 

 
 
Świetlica Wiejska w Drzeninie 
 
Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci mogą przyjemnie spędzić czas po szkole. Jeżeli chcą, to mogą odrobić lekcje, ja 

zawsze im pomogę i postaram się, aby naukę przyjmować raczej na wesoło, ale i pożytecznie. W świetlicy funkcjonuje 

plan zgodnie z kalendarzem najważniejszych świąt i wydarzeń w ciągu roku. 

 

Kalendarium: 

styczeń: 

- Święto Trzech Króli: dzieci w świetlicy zapoznały sie z historią i tradycją związaną  

z tym świętem 

- Dzień Babci i Dziadka (21-22.01): dzieci przygotowały wiersze i krótkie przedstawienie o tematyce pasującej do całej 

imprezy oraz piękne prezenty- kwiatowe laurki. Gry stolikowe i zajęcia  

przy komputerze   

W styczniu świetlica TPD nie funkcjonowała. Godziny otwarcia świetlicy wiejskiej w 2016 r.:  

od poniedziałku do piątku - rano od 7.20 do 7.50 i popołudniu od 13.30 do 19.00. Świetlica była także czynna co drugą 

sobotę od 13.30 do 19.00. Co miesiąc począwszy od stycznia każde dziecko zbierało punkty za obecność, za odrabianie 

lekcji, za prace plastyczne i techniczne oraz za zachowanie. Trzy osoby najwyżej umiejscowione na liście otrzymują 

nagrody i dodatkowe 10 punktów na następny miesiąc. Co miesiąc układam plan zajęć w świetlicy: 

- w poniedziałki film, odrabianie lekcji oraz wolne zajęcia 

- we wtorki zajęcia konkursowe prowadzone przez dzieci 

- w środy zajęcia plastyczne, techniczne 

- w czwartki zajęcia dydaktyczne prowadzone przez opiekuna 

- w piątki sport, gry stolikowe  

Od 14.00 do 17.00 odrabiamy lekcje, następnie zajęcia tematyczne oraz komputer, czas wolny. 

 

luty: 

W czasie ferii założyliśmy sobie wiele tematów do zrealizowania i udało się. 

1. Zabawa w meteorologa: opracowanie własnej mapy pogodowej naszego regionu, codzienne obserwacje i wpisywanie 

w tabelę pogody temperatur, opadów itp.  
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2. Wycieczka po mapie Polski: wskazanie najbardziej atrakcyjnych miast Polski na podstawie książki "Miasta Polski” 

Joanny Włodarczyk. Opisane miasta były i są ważne w dziejach Polski dlatego, iż są np. letnią lub zimową stolicą 

turystyki, są ważne pod względem religii, kultury, historii itp.  

3. Projekcja filmu o naszym nieżyjącym papieżu Janie Pawle II. Film o tematyce historycznej, o postaci bardzo ważnej 

w życiu każdego z nas. Porusza problemy polityczne, religijne i społeczne. 

4. Zajęcia plastyczno-techniczne: ozdoby zimowe na naszą świetlicę, kwiaty z papierowych rolek, pingwiny, miś na 

sankach. Wykonaliśmy kilkadziesiąt ozdób zimowych- bałwanki, miś na sankach, śnieżki. Wszystkie ozdoby wykonane 

z papierów kolorowych, wycinanek samoprzylepnych. Ozdoby powiesiliśmy w naszej świetlicy. 

5. Zabawa w projektanta mody: projekty odzieży , stylizacje postaci na podstawie zeszytów Top Model. Opis i 

omówienie projektu. 

6. Przygotowanie pudełka na walentynkowe kartki. Na wydrukowanych postaciach modeli i modelek każdy uczestnik 

zajęć stylizował swoją postać. Konkursy i zabawy. 

7. Zajęcia kulinarne; pieczenie ciastek ,ozdabianie wypieków. Zabawa w kucharza i cukiernika.  

Gry stolikowe typu: twister, rummikub, chińczyk, karty uno. 

8. Spacer po miejscowości, fotografowanie przy pomocy telefonu, aparatu cudów przyrody, zwierząt, ciekawych 

zjawisk. Pogadanka na temat zachowania się podczas spotkania w lesie, parku zwierząt np. dzik, lis, sarna , jeleń. Co 

należy zrobić, aby nie wystraszyć zwierząt, i bezpiecznie wrócić do domu. Dzięki ładnej pogodzie udaliśmy się pograć 

w kosza na nasze boisko. 

9. Festiwal filmowy. Świetlica na jeden dzień zamienia się kino. Jest kasa biletowa, kiosk ze słodkościami. Filmy 

familijne. Około godz. 15.00 odbył się pierwszy seans bajka "Hotel Transylwania 2”. Drugi film bardziej fantastyczny 

pt.”Kraina jutra”. 

10. Festiwal pizzy z różnych krajów świata. Pieczemy i ozdabiamy według uznania, na koniec konkurs, która pizza 

smakowała najlepiej, 

11. Czytanie baśni, układanie własnej poezji, tekstów piosenek. Prezentacja przed uczestnikami zajęć. Na podstawie 

baśni Andersena, wierszy Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i innych poetów sami układaliśmy wiersze, pisaliśmy krótkie 

opowiadania i teksty piosenek.  

12. Salon fryzur, makijażu i manicure. Tego dnia wszyscy, zarówno chłopcy jak i dziewczynki chętnie uczestniczyły w 

zajęciach pracy w salonie fryzjerskim i kosmetycznym.  

13. Pogadanki na temat używek: alkohol, nikotyna, narkotyki. Dyskusja poruszała bardzo poważne problemy naszych 

słabości i uzależnień. Trudno było przekonać, zwłaszcza tych starszych chłopców,  

że palenie papierosów to nie żaden szpan, tylko słabość i wstyd.  

14. Przygotowanie ozdób na bal walentynowo-karnawałowy. Strojenie sali balowej. 

15. Bal walentynkowy.  

 

marzec: 

W tym miesiącu w naszej świetlicy świętowaliśmy 8 marca Dzień Kobiet oraz pierwszy dzień wiosny (21.03). W dzień 

kobiet chłopcy przygotowali bardzo bogaty plan zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw. Ja ze swojej strony 

zapewniłam słodki poczęstunek i opiekę na dyskotece z tej okazji zorganizowanej. 

Pierwszy dzień wiosny to przede wszystkim sprzątanie miejscowości jej głównych punktów tj. boisko, plac zabaw, 

przystanek autobusowy oraz główne ulice. Po sprzątaniu 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 marcu obchodziliśmy również święto Wielkanocy, a więc już od początku miesiąca 

przygotowywaliśmy ozdoby wielkanocne w przeróżnej postaci. Były min. jajka z cekinów i sznurka, jajka na balonie, 

baranki wielkanocne i oczywiście palemki, które to ozdoby sprzedawaliśmy na wiejskim kiermaszu. 

 

kwiecień: 

Od kwietnia ruszyła znowu świetlica TPD. Funkcjonowała w godzinach od 14.00 do 17.00 

1.04 Prima Aprilis, czyli dzień kłamstw.  

W kwietniu zaczęły się częstsze wyjścia na boisko, plac zabaw. Dzięki wielofunkcyjności naszego boiska mogliśmy 

rozgrywać mecze, zawody. W miarę pogody chodziliśmy grać w piłkę nożną, kosza, klasy itp. 22.04 Dzień Ziemi. 

Razem z dziećmi ruszamy na boisko potem plac zabaw i usuwamy zanieczyszczenia z naszej miejscowości. Potem 

wracamy do świetlicy 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, Dnia Flagi 2 maja i 

Święta Narodowego 3 Maja. Kolejne bardzo ważne święto to Dzień Matki 26 maja. W świetlicy połączyliśmy to święto 

z Dniem Ojca, które przypada 23 czerwca. Właśnie dnia 25.05  

o godz. 16.30 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca w świetlicy TPD oraz Świetlicy Wiejskiej 

w Drzeninie. Zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie dzień wcześniej,  

ponieważ 26 maja przypadło tego roku święto Bożego Ciała. Panie opiekunki przygotowały wraz 

z dziećmi krótkie przedstawienie z tej okazji. Następnie dzieci zaprezentowały swoje talenty aktorskie I piosenkarskie. 

Po przedstawieniu wręczyły rodzicom prezenty: symboliczną różyczkę. Wspólna zabawa zakończyła się słodkim 

poczęstunkiem i śpiewaniem piosenek.  

 

lzerwiec: 
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1 czerwca Dzień Dziecka. 

W świetlicy tego dnia oczywiście wszystkie dzieci miały swoje święto. Otrzymały czekoladę i loda. Następnie udaliśmy 

się na świeże powietrze, na boisko, aby miło spędzić ten wyjątkowy dzień.  

Było wiele konkursów sportowych , sprawnościowych dla wszystkich grup wiekowych.  

Drugą zabawę dzieci miały pod koniec czerwca, bo wtedy sołtys wsi z radą sołecką zorganizowali piknik rodzinny. 

Było ognisko z pieczeniem kiełbasek, słodki poczęstunek i wiele konkursów zorganizowanych pod moją egidą. W tym 

miesiącu odbyło się wiele rozgrywek sportowych, typu gra w kosza, siatkówkę I największa atrakcja modny jazdy na 

fiszkach-deskorolkach. Organizowaliśmy  

w wolnych chwilach między odrabianiem lekcji ważne mecze np. z dziećmi z Gardna. Organizowałam kilka wycieczek 

rowerowych do parku przemysłowego w Gardnie, a potem na plac zabaw w pobliskiej miejscowości.  

 

sierpień: 

Wakacyjne warsztaty zaplanowałam na pierwszy tydzień sierpnia (1-5.08), a ich 

tematem przewodnim była zabawa z roślinami. 

1.08: ziemniak jako pieczątka 

2.08: bukiety z owoców 

3.08: bukiety ze zbóż i roślin ususzonych 

4.08: sałatki owocowe i warzywne 

5.08: figury zwierząt z owoców i warzyw jako dekoracja stołu i potrawy. 

Warsztaty odbywały się w godz. od 14.00 do 16.00. Miały na celu pokazanie, że rośliny takie jak owoce i warzywa 

służyć mogą nie tylko do jedzenia, ale i do dekoracji stałych, nietypowych bukietów, bo w zamian za kwiaty mogą 

powstawać owocowo-warzywne. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły  

w zajęciach, a w wolnym czasie chodziliśmy na spacery i wycieczki rowerowe. Następne dni to gry  

i zabawy. 

 

wrzesień: 

Ważnym świętem w tym miesiącu dla chłopców był Dzień Chłopaka 30 września. Dziewczyny zaczęły przygotowania 

już w połowie miesiąca. Konkursy przygotowałam razem z dziewczynami. Były to gorące krzesła przy muzyce, 

losowanie karteczek z zadaniami do wykonania, jedzenie jabłek bez pomocy rąk, taniec na gazecie, przechodzenie pod 

liną bez dotykania itp. Był też słodki poczęstunek  

i prezenty dla chłopców w postaci czekolady. Na koniec odbyła się zabawa taneczna. 

W tym miesiącu ruszyła również świetlica TPD. Dzięki działalności świetlicy środowiskowej pojawiły się posiłki i 

dodatkowa pomoc dydaktyczna, naukowa. 

 

październik: 

Na świetlicy w tym miesiącu skupialiśmy się na przygotowaniach do Święta Zmarłych. Planowaliśmy odwiedzić 

opuszczone i zaniedbane groby na cmentarzu w Gryfinie. Każde dziecko zobowiązało się przynieść znicz i parę groszy 

na kwiaty. Dnia 14 października przypadał Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia dzieci nie poszły do szkoły, ale dzień 

wcześniej odbyliśmy pogadankę na ten temat. 

Pod koniec miesiąca ustroiliśmy świetlicę na nadchodzący halloween. Poznaliśmy tradycje tego święta. 

Wykonywaliśmy ozdoby i wieszaliśmy ozdobne dynie, nietoperze i duchy. Przebieraliśmy się tematycznie i 

obchodziliśmy całą miejscowość. Ponadto odrabialiśmy lekcje, dzieci wykonywały bardzo dużo prezentacji i projektów 

do szkoły. W świetlicy odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne  

i wiele pogadanek na różne ciekawe tematy. Rozmawiamy na temat używek, palenia, picia alkoholu, chuligaństwa i 

dobrych manier. 

 

listopad: 

W tym miesiącu głównie skupialiśmy się na odrabianiu lekcji i poprawianiu ocen, gdyż zbliżał się koniec półrocza w 

szkole. Codziennie ponad dwie godziny poświęcaliśmy na naukę i pogadanki  

na tematy związane z nauką. W połowie miesiąca stroiliśmy jesiennie świetlicę, a zaraz potem szykowaliśmy się do 

Andrzejek i Dnia Pluszowego Misia 26 listopada. Wcześniej razem  

z wychowankami placówki szyliśmy własnoręcznie maskotki misia. Ozdabialiśmy salę wcześniej przygotowanymi na 

zajęciach plastycznych ozdobami, wykonywaliśmy kruki, motyle nietoperze.  

W wigilię Andrzejek były wróżby z wosku, z jabłka, butów, astrologiczne, kalendarzowe, z imionami itp. Był słodki 

poczęstunek, a na końcu bal. Słodki poczęstunek to własnoręcznie upieczone babeczki  

z lukrem oraz zakupione przez TPD inne rarytasy. Pod koniec miesiąca zaczęliśmy wykonywać ozdoby mikołajkowe i 

bożonarodzeniowe. 

 

grudzień: 

Po balu andrzejkowym zaczęliśmy zmieniać wystrój świetlicy z jesiennego na zimowy. Cała sala zamieniła się w 

zimową krainę. Dzieci zmieniały gazetki oraz wieszały ozdoby zimowe.  

Przed 6 grudnia, czyli Mikołajkami ubraliśmy choinkę. 6 grudnia wybraliśmy się na plac Księcia Barnima I do Gryfina 

na mikołajkowe spotkanie. Najpierw odwiedziliśmy pizzerię, a potem udaliśmy się na spotkanie z Mikołajem. Dzieci 

były bardzo zadowolone z wycieczki. 
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Następne dni to oczywiście wykonywanie choinek, bombek z cekinów, sznurka, kawy, makaronu. Udało nam się 

wykonać piękne łańcuchy z bibuły, stroiki świąteczne. Wszystkie te ozdoby wystawiliśmy na wiejskim kiermaszu. 

Udało nam się sprzedać kilka ozdób. 

21.12 odbyła się na świetlicy kolacja wigilijna. Wszystkie potrawy zakupiono ze środków TPD.  

Były pierogi, sałatki, ryba oraz barszcz z uszkami. Do potraw dołączył makowiec, ciasto drożdżowe  

i babka. Na początku było dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń, a następnie śpiewanie kolęd.  

Po wigilijnym kolędowaniu dzieci odpoczywają od szkoły i na świetlicy panowało totalne leniuchowanie. Graliśmy w 

gry stolikowe, na komputerze i zabawy sprawnościowe. 

 

sporządziła: Marlena Gwiazda 

 
 
Świetlica Wiejska w Krajniku 
 
Rok 2016 zaczęliśmy od wieczoru kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych dzieci świetlicowych, które wspólnie z 
pozostałymi mieszkańcami wykonały popularne kolędy i pastorałki. Był poczęstunek kawka i herbatka. Następnie 
odbyły się ferie zimowe, które spędziliśmy bardzo aktywnie, a mianowicie zaczęliśmy od pokazu świątecznego 
przedstawienia Teatru Bomba Bomba. Były też konkursy i zabawy. W kolejnym dniu zorganizowaliśmy zabawy 
świetlicowe i konstrukcje kartonowe z wykorzystaniem wyobraźni. Trzeciego dnia wybraliśmy się autobusem PKS  na 
kręgle do centrum handlowego Galaxy, gdzie bawiliśmy się wspaniale, a po zabawie poszliśmy do KFC na pyszne lody. 
Kolejnego dnia piekliśmy przepyszne faworki i inne smakołyki z okazji  Tłustego Czwartku i wspólnie degustowaliśmy 
wypieki przy ciepłej herbatce. Piątego dnia ferii odbył się bal karnawałowy i gościliśmy klauna Czarusia, Kropkę oraz 
dzieci z biblioteki w Pniewie z Anetą Wiśniewską,którzy zafundowali nam wspaniała zabawę z konkursami bańkami i 
tańcami. W kolejnym dniu odwiedziliśmy świetlicę w Sobieradzu gdzie uczyliśmy się wypiekać chleb. W kolejnym 
tygodniu również było bardzo wesoło. Odbyły się gry i zabawy świetlicowe:  ping-pong, piłkarzyki  itp. ciepła herbatka 
w zimowy dzień. Odwiedziliśmy  bibliotekę  w Pniewie, gdzie dzieci mogły zobaczyć jak zrobiona jest książka i opisać 
własnego super bohatera. W kolejnym dniu malowaliśmy własne obrazy i rysunki, czyli mój świat przedstawiony za 
pomocą farb. Następnego dnia byliśmy na łyżwach w Szczecinie, gdzie uczyliśmy się jeździć  i zabawa była super . 
Ostatniego dnia ferii gościliśmy Teatr Pinokio z warsztatami kukiełkowymi. Dzieci wykonały własnoręcznie kukiełkę , 
którą zabrały do domu. W pozostałe dni robiliśmy różne rzeczy związane z malowaniem, rysowaniem, odrabianiem 
lekcji . W marcu w piątkowe wieczory smażyliśmy naleśniki , zamawialiśmy pizzę, którą wspólnie zjedliśmy, zaczęliśmy 
wykonywać prace wielkanocne na zbliżające się święta, przygotowaliśmy ogromną palmę wielkanocną  do naszego 
kościoła. Razem z dziećmi i mieszkańcami wybraliśmy się na rajd rowerowy na trasie ok. 30 km. 
Z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowaliśmy sprzątanie naszej wsi.  Mieszkańcy i dzieci wspólnie zabrali się do 
zbierania śmieci. Dzieci wykonały wiosenne kanapki dla innych, którzy brali udział w sprzątaniu. Kolejne dni mijały przy 
zabawie, odrabianiu lekcji, malowaniu, rysowaniu. Dużo czasu spędzamy na boisku i placu zabaw, jeśli tylko pogoda 
dopisuje. Wykonywaliśmy prace techniczne oraz przygotowaliśmy sie do Dnia Matki.  Z tej okazji dla wszystkich mam 
zorganizowaliśmy maraton zumby. Po sporym wysiłku w świetlicy odbył sie mały poczęstunek, kawka i herbatka. 
Wszystkie mamy dostały kwiatka. Odbyły sie warsztaty pod okiem Anety Wiśniewskiej i robiliśmy organizery  z pudełek 
po butach. 
W czerwcu dzieci obchodziły Dzień Dziecka (4.06). Odbył się coroczny festyn w klimacie  
lat 70. Były dmuchane zamki, gokarty, pieczony prosiak, pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, ciasto, kawa, hot dogi. 
Odbyły się występy zespołu tanecznego Hipnosic,  solisty Łukasza Tokarski  z repertuarem z lat 70., mieszkańcy wcielili 
się w postacie wokalistów z tamtych lat i zorganizowaliśmy koncert życzeń. Jak  co roku była też krajnicka loteria 
fantowa z super nagrodami. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu muzycznego aż do 
pierwszego piania koguta. Niedługo potem gościliśmy z naszymi dziećmi w bibliotece w Pniewie i uczyliśmy się szyć. 
Byliśmy na amatorskim turnieju piłki nożnej w Krzypnicy, gdzie zajęliśmy  2 miejsce. 
W okresie letnim organizowaliśmy wieczorne ogniska z zabawą w chowanego. Dzieci z naszej miejscowości są bardzo 
aktywni sportowo, więc  bardzo dużo czasu spędzaliśmy na boisku przy świetlicy grając w piłkę nożną z dziećmi z 
innych wsi. Organizowaliśmy rajdy rowerowe, dużym powodzeniem ostatnio cieszyły się też gry planszowe. Podczas 
Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie wystawialiśmy się z ciastem, kawą i herbatą. Zorganizowaliśmy dzień z 
pizzą, dzieci same piekły i wyrabiały ciasto na pizzę z różnymi dodatkami. Robiliśmy laleczki z piłeczki od ping-ponga. 
Zaczęliśmy Twórcze Wakacje w naszej świetlicy pt. „Tydzień europejski" i gościliśmy panią Ewę ze stowarzyszenia 
Jestem i pomagam wraz z wolontariuszami z innych krajów: Ukrainy, Francji i Albanii. Tydzień spotkań z 
wolontariuszami z Jestem i pomagam spędziliśmy w towarzystwie Andrea Temperanza oraz Brißilda Bree Balla z Włoch 
oraz Dashe’a i Wacho z Albanii. Poznaliśmy flagi tych krajów, dzieci samodzielnie je, a pani Ewa wykonała z dziećmi 
lustrzane odbicia za pomocą kartki i farb. Potem dla rozruchu bawiliśmy się w taniec z krzesłami oraz graliśmy w 
kalambury. Dzieciaki uczyły się nazw zwierząt w innych językach, musiały je naśladować i zgadywać. Czas przy zabawie 
i pracy minął bardzo szybko, dzieci otrzymały słodki poczęstunek, dużo czasu spędziliśmy na boisku, graliśmy w 
sztandary, koszykówkę i siatkówkę z panią Ewą i wolontariuszami. Odbył się coroczny Dzień Sportu, a w jego ramach 
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rajd rowerowy, gra w kosza ,piłka nożna, siatkówka i super zabawa. Konkursy dla mniejszych. Wakacje zakończyliśmy 
wspólnie z biblioteką w Pniewie podczas zabaw i ogniska, gdzie pojechaliśmy rowerami. 
Po wakacjach w chłodniejsze już dni w świetlicy kilkakrotnie piekliśmy pizzę, w inne smażyliśmy naleśniki. W cieplejsze 
dni spotykaliśmy się jeszcze na dworze i graliśmy w gumę lub skakankę, malowaliśmy kredą na chodniku. 
Wykonywaliśmy laleczki z piłeczek do ping-ponga lub graliśmy w gry planszowe i karty. We wrześniu zorganizowaliśmy 
dla mieszkańców wyjazd do Zielonej Góry, poznaliśmy miasto i jego historię. Jak co roku odbył się Dzień Seniora, a 
czasie którego gościliśmy iluzjonistę, był poczęstunek i wspólna zabawa. Jesienią zbieraliśmy liście i kasztany, z których 
wykonywaliśmy bukiety i stroiki. Odbyły się warsztaty, podczas których wykonywaliśmy lampiony oraz warsztaty z 
nauki makijażu dla pań. W Halloween byliśmy gościnnie w Pniewie i tam w super strojach zajadaliśmy sakiewkowe 
ciasteczka, słuchaliśmy straszliwych opowieści oraz bawiliśmy się w pajęczynę. Następnie zaprosiliśmy do nas dzieci z 
Pniewa z panią Anetą Wiśniewską na zabawę andrzejkową do naszej świetlicy. Było lanie wosku, zabawa z butami, 
fontanna czekoladowa oraz inne zabawy. Braliśmy też udział w warsztatach Cotton Ball w bibliotece w Pniewie.  
Grudzień przywitaliśmy mikołajkami, które odbyły się na naszym placu w Krajniku z saniami, Mikołajem, elfami i 
śnieżynką. Dzieci dostały prezenty i bawiły się przy ognisku. Inne popołudnia spędziliśmy na smażeniu frytek, grach, 
zabawach na dworze lub w ping-ponga. Razem z mieszkańcami naszej wsi pracowaliśmy nad szopką 
bożonarodzeniową z żywymi postaciami, w które wcieliły się nasze dzieci i młodzież oraz żywymi zwierzętami z naszej 
wsi.  
 

sporządziła: Dominika Bojko 

 
 
Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
 
Świetlica Wiejska w Krzypnicy otwarta jest dla dzieci od poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę w godzinach od 

13.00 do 19.00. W czasie ferii i wakacji świetlica czynna jest od godz. 10.00 do 16.00. 

Prowadzone zajęcia: plastyczne, rekreacyjno-sportowe (wszystko w zależności od ilości i wieku przebywających w 

świetlicy dzieci), gry i zabawy. W świetlicy odbywają się zebrania i różne spotkania mieszkańców naszej wsi. Mamy 

punkt biblioteczny, z którego korzystają dzieci i dorośli. Organizowane są imprezy okolicznościowe np.: zabawa 

choinkowa, walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, andrzejki, Wigilia. Naszą największą cykliczną imprezą jest 

Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W 2016 r. 

zorganizowaliśmy już siódmą edycję rozgrywek. Nasi mieszkańcy biorą udział w wielu imprezach organizowanych 

przez inne sołectwa. Co roku pomagamy (w różny sposób) podczas Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij 

czy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza świetlica jest koordynatorem akcji charytatywnej 

organizowanej podczas ferii zimowych pn. „Napełnij moją miskę”, która polega na zbieraniu karmy dla Gryfińskiego 

Kojca. Udało nam się zebrać ok. 750 kg karmy dla podopiecznych kojca. Nawiązała się współpraca z kierownictwem 

sieci sklepów Intermarche i nasze dzieci włączyły się w akcję „Puszka dla głodnego brzuszka”. Zbiórkę karmy 

organizujemy przez jeden weekend w miesiącu. Pomagamy wszystkim, którzy zajmują się bezdomnymi psami i kotami. 

W sierpniu odbyły się warsztaty pt. „Kartoflowy zawrót głowy”. Dzieci poznały i posmakowały kartofla 

przygotowanego na różne sposoby. 

W październiku w hali sportowej w Widuchowej dzieci z naszej świetlicy rozegrały mecz piłkarski z dziećmi ze 

świetlicy z Dębogóry. 

W grudniu w naszej świetlicy wiejskiej gościliśmy dzieci z Nowego Czarnowa z panią Sylwią Rzeszotarską i wspólnie 

uczyliśmy się techniki zdobienniczej decoupage pod okiem instruktora Gryfińskiego Domu Kultury Anety 

Kopystyńskiej.  

 

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 godzi. od 7.00 do 8.00 oraz od poniedziałku do wtorku i 

czwartku do soboty w godzi. od 15.00 do 20.00 celem spędzenia wolnego czasu przez dzieci, młodzież, a także 

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, w 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 
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planszowych. Dzieci chętnie rysują, malują, robią różnego rodzaju ozdoby z bibuły czy kolorowego papieru. Jako 

instruktor-wychowawca podczas zajęć dyskretnie kieruję, niezdecydowanym doradzam, podsuwam pomysły i 

zachęcam do działania. W świetlicy organizowane są różnego rodzaju spotkania okolicznościowe. 

Podczas ferii zimowych w okresie 1-13 lutego dzieci oraz młodzież spędzały wolny czas biorąc udział w zajęciach 

kulinarnych – pieczeniu i ozdabianiu ciasteczek, plastycznych, twórczych – wykonywaniu masek i czapek 

karnawałowych i kartek walentynkowych, a także zajęć edukacyjnych. Dzieci wykonywały figurki z masy solnej oraz 

lepiły różne postaci z plasteliny. W kolejnych dniach najmłodsi chętnie rozwiązywali 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 korzystały z komputera z dostępem do internetu, słuchały 

ulubionej muzyki oraz oglądały 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 świąteczną gazetkę ścienną. W maju dzieci wykonywały laurki oraz serca z 

okazji Dnia Matki. 28 maja odbyła się zabawa z wieloma atrakcjami z okazji Dnia Dziecka. W dniach od 29 czerwca do 

3 lipca w ramach Twórczych wakacji odbyły się warsztaty kulinarne pt. „Kreatywne sałatki”. Uczestnicy warsztatów 

wykonywali oraz konsumowali .sałatki owocowe, z galaretek oraz warzywne. 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 powietrzu.  

We wrześniu odbyła się akcja Sprzątanie świata, a pod koniec listopada odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci i 

młodzieży, były wróżby oraz horoskopy. 3 grudnia odbyła się zabawa mikołajkowa. Mikołaj rozdał paczki, dzieci były 

bardzo zadowolone. Przed zbliżającymi się świętami dzieci robiły kartki świąteczne oraz różnego rodzaju ozdoby 

świąteczne m.in. mikołajki, choinki oraz bałwanki. 

 

sporządziła: Maria Mościcka 

 
 
Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie 

Kalendarium: 
luty: 
- akcja charytatywna w sklepie Intermarche, podczas której dzieci ze świetlicy zbierały karmę dla 
Gryfińskiego Kojca 
- w świetlicy zorganizowana została Kawiarenka Piotrusiowa 
  
marzec: 
- włączyliśmy się w akcję zbierania grosików oraz nakrętek na rzecz Piotrusia Wróbla 
- porządkowanie miejsca wokół krzyża 
- tworzenie figurek z masy solnej 
- dzieci wykonywały kartki świąteczne oraz malowały wydmuszki 
 
kwiecień:  
- wykonywanie strojów do konkursu Pani Wiosna 
- nauka wierszy i piosenek o tematyce wiosennej 
- wykonywanie marzanny 
- ognisko z okazji powitania wiosny, spalenie marzanny, konkursy, nagrody 
- z okazji Światowego Dnia Ziemi dzieci z rodzicami porządkowały miejscowość 
  
maj: 
- wyprawa do lasu i zabawa w podchody 
- przygotowywanie laurek i prezentów dla mam oraz pieczenie babeczek 
- przyjęcie z okazji Dnia Matki 
  
czerwiec: 
- ognisko z okazji Dnia Dziecka 
- wycieczka do lasu w poszukiwaniu lata 
- gry i zabawy na placu zabaw 
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lipiec: 
- pokaz mody ekologicznej przedstawiony przez dzieci ze świetlicy podczas festynu rodzinnego, dzieci 
zatańczyły też zumbę, której uczyły się na świetlicy 
- akcja Twórcze Wakacje: dzieci i młodzież tworzyły różne przedmioty w ramach recyklingu 
- na zaproszenie Zofii Krzak, sołtys Steklna pojechaliśmy przedstawić nasz piękny pokaz mody ekologicznej 
  
sierpień: 
- gościliśmy na świetlicy wolontariuszy ze Stowarzyszenia Jestem i pomagam 
- organizowanie konkursów i zabaw na nowym boisku 
- na zakończenie wakacji wybraliśmy się do zoo w Eberswalde 
 
wrzesień: 
- ognisko z okazji pożegnania lata na terenie Dolnej Odry. Podczas ogniska odbył sie turniej piłki nożnej 
- wycieczka do lasu i bieg na orientację 
- gry i zabawy edukacyjne na świetlicy 
  
październik: 
- z okazji Dnia Chłopaka dziewczynki wykonywały medale z masy gipsowej z imionami chłopców, następnie 
odbyła się zabawa z konkursami i zadaniami dla chłopców 
- spacer po lesie. Z przyniesionych z lasu kolorowych liści dzieci wykonywały piękne jesienne bukiety 
- pieczenie placków z dyni 
- tradycyjnie ostatniego dnia października przebrane dzieci odwiedzały naszych mieszkańców 
- zabawa halloweenowa 
  
listopad: 
- warsztaty z pracownikiem Gryfińskiego Domu Kultury, poznawanie etapów powstawania czerpanego 
papieru oraz jego zdobienia 
- pomoc w odrabianiu lekcji, czytanie lektur 
  
grudzień: 
- wyjazd na zabawę mikołajkową do Szczecina 
- wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach z naszym przedstawieniem jasełkowym 
- jasełka w naszej świetlicy dla mieszkańców 
- na zaproszenie Centrum Aktywności Lokalnej przedstawiliśmy jasełka dla osób samotnych. 
 

sporządziła: Sylwia Rzeszotarska 

 
Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 
 
W 2016 r. świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 20.00 oraz dwie soboty w każdym 

miesiącu. 

Styczeń jak co roku rozpoczyna się od uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały skromne 

upominki i inscenizację pod tytułem ,,Strach na wróble''. 

W lutym odbyły się walentynki''. Podczas wizyty pracowników Straży Miejskiej w Gryfinie najmłodsi mieli szansę 

zabawy podczas gry edukacyjnej na macie. W marcu powitaliśmy wiosnę i topiliśmy marzannę. W kwietniu w ramach 

Święta Ziemi dzieci sprzątały swoje obejście. Akcja zakończyła się spotkaniem przy gorącej herbatce i cieście 

upieczonym dzień wcześniej. W maju z okazji Dnia Matki dzieci samodzielnie wykonały skromne upominki, które 

później wręczały swoim mamom. Czerwcowy Dzień Dziecka został połączony z Dniem Matki podczas uroczystego 

festynu. 

W czasie wakacji dzieci z Sobieradza brały zajęciach sportowych w Sobiemyślu, kulinarnych w Dołgich oraz 

tanecznych w Borzymiu. Zakończył je festyn na boisku sportowym w Sobiemyślu dla chorej Natalki.  

We wrześniu chłopcy obchodzili swoje święto, toteż odbyły się konkursy i chłopcy otrzymali skromne upominki. W 

listopadzie w ramach andrzejek odbyły się gry, zabawy oraz wróżby. Każdy z uczestników wróżb mógł dowiedzieć się, 

co może go spotkać jeszcze w tym roku. W grudniu naszą świetlicę odwiedził Mikołaj, od którego dzieci otrzymały 

paczki .Również w tym miesiącu odwiedziło nas Stowarzyszenie Motomikołajów. Spotkanie zorganizowane było przy 

współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Wcześniej dzieci wykonały ozdoby choinkowe, które później wręczyły 
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na mikołajową aukcję. 

 

sporządziła: Elżbieta Florczak 

 
 
Świetlica Wiejska w Sobieradzu 
 
Kalendarium: 

styczeń: 

- 7. kolędowanie – wspólne śpiewanie kolęd z kapelami  ludowymi Gardnianki, Borzymianki, Macierzanki. Kiermasz 

charytatywny na rzecz chorego Janka Siewerta 

- warsztaty odlewów gipsowych -  wyjazd do Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu. Dzieci poznawały technikę odlewów i 

dekoracji własnoręcznie odlanych figurek gipsowych 

- finał WOŚP - zbiórka pieniędzy przez młodzież 

- Dzień Babci i Dzień Dziadka - wspólna zabawa z wnukami, konkursy, tańce i śpiewy z Zespołem Śpiewaczym 

Gardnianki 

 

luty: 

ferie zimowe: 

- teatr duet z Krakowa - występ grupy teatralnej ze spektaklem „Figle małpki Fiki-Miki”. Najmłodsze dzieci poznawały 

podczas występu różne przygody małpki. Dzięki wspólnej zabawy z aktorami najmłodsi poznawali  zwierzęta żyjące na 

innych kontynentach 

- pieczenie chleba i bułek - wspólne pieczenie z dziećmi ze Świetlicy Wiejskiej w Krajniku. Dzieci poznały metodę 

wyrabiania ciasta, pieczenia chleba i bułek, wspólna konsumpcja 

- ozdoby wielkanocne - przygotowywanie stroików na Wielkanoc 

- walentynki - wspólne dekorowanie kartek walentynkowych 

- balonowe szaleństwo - różne wygibasy z balonami 

- turniej ping-ponga 

- wyjście do lasu, dokarmianie zwierząt i wspólne ognisko z kiełbaskami 

- qulling - poznawanie nowej techniki kręcenia papierków 

 

marzec: 

- powitanie wiosny - wspólne wykonanie marzanny, a następnie wspólne wyjście pod stary dąb i dawnym zwyczajem 

jej spalenie. Na koniec wspólne pieczenie kiełbasek 

- odwiedziny u chorego Janka Siewerta - poznanie choroby niepełnosprawnego chłopca, integracja dzieci 

- wykonujemy palmy wielkanocne - własnoręcznie wykonywanie kwiatów z kolorowej bibuły 

- wypieki wielkanocne - babki i mazurki 

 

kwiecień: 

- akcja sprzątanie świata - w ramach współpracy z OSP Sobieradz, dzieci i młodzież posprzątały teren wokół jeziora, a 

następnie strażacy zrobili poczęstunek dla uczestników  

- piesza wycieczka pod farmę wiatrową 

- otwarta próba Zespołu Śpiewaczego Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek ludowych 

- wykonanie sałatki wiosennej - wspólne przygotowywanie i krojenie warzyw, degustacja 

 

maj: 

- Dni Gryfina - pomoc przy organizacji imprez plenerowych 

- warsztaty wiklinowe - wyjazd na festyn do Krajnika, zapoznanie mieszkańców wsi z metodą i techniką wyplotu koszy 

z wikliny 

- otwarta próba Zespołu Śpiewaczego Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych 

- kolorowe kanapki - przygotowanie kanapek z własnych nowalijek 

 

czerwiec: 

- Dzień Dziecka - wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w Smętowicach przy współpracy z TPD w Chwarstnicy i 

Gryfińskiego Domu Kultury. Dzieci mogły zobaczyć zwierzęta i skorzystać ze wszystkich urządzeń do zabawy, 

wspólne grillowanie. Wycieczka zakończyła się wizytą w restauracji McDonald’s 

- udział w Gminnym Amatorskim Turnieju Piłki Nożnej w Krzypnicy 

- udział w festynach w Gardnie i Sobiemyślu - zbiórka pieniędzy Cukrowej Wróżki z watą cukrową dla chorej Natalki 

- przygotowania do pikniku Gotowanie na polanie 

 

lipiec: 

- 6. piknik Gotowanie na polanie pt. „Kipi kasza - kipi groch” 
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Przy współpracy z Gryfińskim Domem Kultury, sponsorami i Radą Sołecką w Sobieradzu zorganizowałam festyn i 

konkurs na najsmaczniejszą potrawę z kaszą i grochem. Do tańca przygrywały kapele Borzymianka i Gardnianki, a 

gościnnie zagrała kapela Retro z Marianowa. Imprezę urozmaiciła darmowa przejażdżka ciuchcią z Glinnej - Bernard 

Baranowski kursował od Sobieradza do Chwarstnicy. Dzieci poznały świat magii i czarów prezentowanych przez 

magika ze Szczecina oraz brały udział w konkursach sportowych przygotowanych przez LZS. Odbyła także bitwa na 

balony wodne. Zabawę taneczną rozpoczął zespół Nova ze Szczecina, który zafundował pokaz sztucznych ogni 

 

sierpień: 

- otwarta próba Zespołu Śpiewaczego Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek o tematyce dożynkowej 

- zbieranie materiałów potrzebnych do dekoracji sceny na dożynki gminne 

- przygotowywanie pawi i gromadzenie płodów rolnych wykorzystanych do scenografii sceny 

 

wrzesień: 

- Dożynki Gminne w Gryfinie - dekoracja sceny i udział w imprezie 

- wykopki dla dzieci z przedszkola TPD w Chwarstnicy i Przedszkola im. Calineczki w Gryfina - wspólne zbieranie 

ziemniaków oraz poznawanie maszyn rolniczych. Po zakończonych wykopkach wspólny grill oraz wata cukrowa. 

Dzieci zabrały ze sobą ziemniaczane potworki oraz inne warzywa z ogrodu. 

- Dzień Chłopaka - wspólne gry i zabawy oraz ognisko 

- otwarta próba Zespołu Śpiewaczego Gardnianki - przygotowywanie piosenek na Dzień Seniora 

 

październik: 

- wykopki dla dzieci z Przedszkola im. Hałabały w Gryfinie - wspólne zbieranie ziemniaków  oraz poznanie maszyn 

rolniczych. Wspólny posiłek i odwiedziny Cukrowej Wróżki z watą cukrową 

- warsztaty papierowej wikliny - kręcenie rurek z makulatury gazetowej, a następnie wyplatanie koszyków i innych 

przedmiotów. Dekoracja według własnego pomysłu 

- warsztaty skarpetkowe ludki - coś z niczego, czyli ze skarpetki, kubka, guzików, waty i kawałka kija powstawały 

różne  kukiełki 

- warsztaty aniołki ze sznurka - drewniany lub papierowy stożek, kolorowy sznurek, oczka, guziki i wełna - tak 

powstawały nasze aniołki 

- spotkanie z baba jagą 

Świetlica gościła dzieci z przedszkoli im. Calineczki i Hałabały w Gryfinie. Tego dnia dzieci mogły przejechać się na 

miotle z baba jagą i poprzebierać się w różne cudaczne stroje. Panie przedszkolanki pomagały poprowadzić różne 

zabawy związane z babą jagą. Poczęstunek ufundowała Świetlica Wiejska w Sobieradzu. Na koniec uczestnicy zrobili 

wspólne zdjęcie z babą jagą. 

- otwarta próba Zespołu Śpiewaczego Gardnianki – przyśpiewki ludowe na wieczór dziadowski 

 

listopad: 

- warsztaty wikliny i wikliny papierowej w Dziennym Domu Senior-Wigor w Gryfinie - pokaz i nauka podstawowych 

splotów wikliniarskich. Seniorzy mogli własnoręcznie wykonać koszyki i kwiatki. Wspólna rozmowa i wymiana 

doświadczeń 

- Wieczór Dziadowski - wspólne biesiadowanie przy muzyce kapel Gardnianka i Borzymianka. Atrakcją wieczoru były 

osoby przebrane za dziady. 

- warsztaty wykonywanie bałwanków z wytłaczanek po jajkach i ich dekoracja 

- wyjazd do Gryfińskiego Domu Kultury na warsztaty odlewania świec 

- wyjście do lasu - zbieranie mchu i szyszek do dekoracji stroików świątecznych 

 

grudzień: 

- Mikołajki - wspólna zabawa dzieci i animatorów z grupy Elmo ze Szczecina. Agnieszka Kalinowska w roli elfa oraz 

bałwan Olaf przenieśli dzieci w krainę lodu podczas zabaw z chustą animacyjną. W czasie przygotowywania 

pierniczków do świetlicy zawitał Mikołaj, który rozdał prezenty 

- warsztaty wykonywania świec - mieszkańcy Sobieradza mieli okazję zapoznać się z techniką wykonania świec. 

Własnoręczne świece stały się prezentami świątecznymi 

- próby i wyjazd na konkurs kolęd do Zespołu Szkół w Chwarstnicy - dzieci z naszej świetlicy śpiewały kolędy przy 

akompaniamencie akordeonu Stanisława Kołodziejczyka i pod bacznym okiem instruktora Danuty Świderek. Dzieci 

zajęły wysokie miejsca oraz wyróżnienia 

- wyjazd do Zespołu Szkół w Chwarstnicy - udział w jasełkach 

- wyjazd dzieci do Fabryki Bombek Testpol w Nacławiu koło Koszalina - dzieci zwiedziły miejscowość Karlino i 

rezerwat przyrody w Polanowie. Poznały technikę robienia bombek, jak również mogły same pomalować bombkę. Do 

domu wróciły z własnymi wyrobami i w dobrych humorach 

- przygotowanie stroików z wikliny papierowej oraz z szyszek 

- organizowanie balu sylwestrowego 

 

sporządziła: Danuta Świderek 
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Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń: 
styczeń: 
- Dzień Babci i Dzień Dziadka: spotkanie przy kawie ze słodkim poczęstunkiem 
  
luty: 
- ferie zimowe: zorganizowane zajęcia - konkurs mody, występ iluzjonisty, rozgrywki w tenisa stołowego 
oraz spotkanie z behawiorystą 
 
marzec: 
- ubieramy palmę wielkanocną 
  
kwiecień: 
Święto Ziemi - społeczność ze Starych Brynek robiła wiosenne porządki we wsi 
  
maj: 
- warsztaty plastyczne z papieru czerpanego: przygotowanie kartek dla mam. 
  
czerwiec: 
- festyn rodzinny: święto z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - występy przedszkolaków, Kapeli Ludowej 
Borzymianka, blok sportowy LKS Piast, zabawa z animatorami Kropka, zabawa taneczna 
- warsztaty pt. „Blisko natury" - zajęcia wakacyjne 
  
lipiec: 
- spotkanie ze sponsorami ze Szwecji 
  
sierpień: 
- festyn rocznicowy: występy Kapeli Ludowej Borzymianka, grupy przedszkolnej, blok sportowy, przejazd 
ciuchcią, zabawa taneczna 
  
wrzesień: 
- święto ziemniaka: pieczenie ziemniaków, kiełbasek na ognisku 
  
październik: 
- poczęstunek po uroczystościach odpustowych 
- warsztaty plastyczne: wykonujemy lampiony 
  
listopad: 
- wróżby andrzejkowe 
  
grudzień: 
- spotkanie z Mikołajem 
- przedstawienie przedświąteczne: Teatr Dwu 
 - spotkanie z mikołajami na motocyklach 
  

 sporządziła: Wanda Kozłowska 

 
Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
 
Świetlica Wiejska w Wełtyniu obejmuje opieką i wsparciem dzieci z terenu wsi Wełtyń oraz kilkoro dzieci z innych 

miejscowości (Gryfino, Drzenin), które systematycznie uczęszczają na zajęcia, warsztaty, imprezy prowadzone przez 
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świetlicę oraz organizowane na jej terenie. Świetlica czynna jest w godz. od 13.00 do 19.00, z czego ostatnia godzina 

poświęcana jest na posprzątanie budynku oraz na przygotowanie materiałów na kolejny dzień pracy.  

 

Na co dzień świetlica Wełtyniu oferuje uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Organizowane są m.in.: 

- zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie, szycie, filcowanie, decoupage 

itp.; 

- zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, gry, rebusy, zgadywanki; 

- zajęcia ruchowe: zabawy na placu zabaw, różnorodne gry i zabawy ruchowe na placu i boisku przy świetlicy 

wiejskiej; 

- zajęcia z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych: projekcje filmów-bajek, słuchowiska. 

 

W świetlicy można również przy wsparciu instruktora lub w ramach wolontariatu wspólnie ze starszym kolegą odrobić 

lekcje, jak również przygotować prace plastyczne do szkoły.  

Świetlica Wiejska w Wełtyniu w ramach stałego harmonogramu pracy w 2016 r. proponowała również zajęcia 

wspomagające zdolności czy zainteresowania podopiecznych (śpiew, gra na instrumentach, recytacja). Położono 

również duży nacisk na integrację oraz edukację społeczną z osobami niepełnosprawnymi ze względu na fakt, że 

jednym z uczestników zajęć świetlicowych jest chłopiec posiadający zespół Aspergera.  

Świetlica Wiejska w Wełtyniu prężnie współpracuje przede wszystkim z filią biblioteczną mieszczącą się w budynku 

świetlicy, ale również z Kapelą Ludową Wełtynianka, Stowarzyszeniem Miłośników Ekologii i Agroturystyki na rzecz 

Wełtynia, proboszczem parafii w Wełtyniu Benonem Lotusem, sołtysem wsi Leszkiem Jaremczukiem, miejscowymi 

seniorami oraz Dziennym Domem Senior-Wigor z Gryfina.  

W 2016 r. świetlica rozpoczęła współpracę z opiekunem wolontariuszy w Zespole Szkół w Gardnie, biorąc udział w 

różnych uroczystościach szkolnych oraz z powstającą scholą kościelną przy parafii w Wełtyniu. Cyklicznie w każdy 

czwartek w świetlicy prowadzone są zajęcia fitness wspólnie z trenerem personalnym Beatą Kowalkowską. 

 

Kalendarium imprez, uroczystości, warsztatów organizowanych lub współorganizowanych przez Świetlicę Wiejską w 

Wełtyniu:  

- ferie zimowe 2016 (uczestniczyło 166 osób) 

- pierwszy dzień wiosny (uczestniczyły 32 osoby) 

- Dzień Ziemi (uczestniczyło 40 osób) 

- Tydzień Bibliotek (uczestniczyło 90 osób) 

- piknik rodzinny (uczestniczyło 90 osób) 

- uroczystości 40-lecia Kapeli Ludowej Wełtynianka 

- wakacje w świetlicy – warsztaty szycia  

- Noc Duchów z noclegiem w świetlicy 

- spotkanie z OSP Wełtyń – pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego (uczestniczyły 24 osoby) 

- pożegnanie wakacji (uczestniczyło 60 osób) 

- święto pieczonego ziemniaka (uczestniczyło 26 osób) 

- Dzień Seniora  

- zaduszki – wyjście na cmentarz w Wełtyniu oraz zapalenie zniczy na opuszczonych grobach (uczestniczyło 15 osób) 

- spektakl teatrzyku Wesołe Hallowen (uczestniczyło 40 osób) 

- spektakl teatrzyku Przyjaciele Świętego Mikołaja (uczestniczyło 51osób) 

- pierwszy rok działalności Dziennego Domu Senior-Wigor 

 

W 2016 r. z funduszu sołeckiego zostało zakupione ok. 80 szt. talerzy na cele doposażenia świetlicowej kuchni w 

kwocie 500 zł oraz zakupiony został sprzęt do ćwiczeń fitness na kwotę 2 tys. zł, zmodernizowano plac zabaw przy 

świetlicy oraz rozszerzono monitoring. Wsparcia finansowego udzielały również lokalne firmy: Draftel, mini market U 

Benego oraz Marek Klimas ze sklepu Magda.  

Świetlica Wiejska w Wełtyniu brała też czynny udział w akcjach charytatywnych. Zbierano nakrętki, a wykonane w 

świetlicy ozdoby zostały oddane na aukcję przeznaczoną dla Piotrusia Wróbla.  

 

sporządziła : Roksana Baczewska 

 
Świetlica Wiejska w Wirowie 
 
Przez ostatni rok w świetlicy nie zaszły większe zmiany. Nadal największym zainteresowaniem wśród młodszych 

bywalców świetlicy cieszyły się zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy ruchowe oraz gry stolikowe w budynku 

świetlicy, a w czasie cieplejszych miesięcy odbywające się na terenie przed świetlicą. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się też rozgrywki ping-ponga. Młodsze dzieci, jak również młodzież chętnie uczestniczyły w zajęciach 

kulinarnych oraz maratonach filmowych. Przez cały rok wykonywane były prace związane z utrzymaniem czystości 

terenu  okalającego świetlicę: koszenie trawy, grabienie liści, a zimą odśnieżanie. Świetlica była również 

udostępniana/wynajmowana mieszkańcom Wirowa, sołtysowi i radzie sołeckiej w celu organizacji spotkań oraz imprez 

okolicznościowych.  
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Imprezy odbywały się zgodnie z planem i były współorganizowane z sołtysem i radą sołecką.  

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez placówkę należały: piknik 

rodzinny, Dzień Dziecka, sprzątanie świata, Twórcze Wakacje – zorganizowane warsztaty artystyczne, Mikołajki, 

Dzień Seniora połączony z Dniem Babci i Dniem Dziadka, jasełka, zorganizowane zajęcia w czasie ferii zimowych.  

 

sporządziła: Aleksandra Świtelska 

 
zebrał: Jakub Kasprzyk 

 

załącznik nr 5 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2016 r.  

Kino Gryf 
 

 
 

W 2016 r. Kino Gryf pokazało 117 tytułów filmowych. Odbyły się 933 seanse (w tym 41 przedpołu-dniowych 

zorganizowanych dla szkół i przedszkoli), w których uczestniczyło łącznie 16.971 widzów. 

 

Najpopularniejsze tytuły wyświetlane w Kinie Gryf w 2016 r.: 

„Planeta singli” – 1.081 widzów  

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” – 1.075 widzów 

„Angry Birds” - 969 widzów 

„Wołyń” – 943 widzów 

 „Epoka lodowcowa 5” - 927 widzów 

„Gdzie jest Dory?” – 898 widzów 

 „Misiek w Nowym Jorku” – 879 widzów 

„Moje córki krowy” – 726 widzów 

„Sekretne życie zwierzaków” – 530 widzów 

„Mój przyjaciel smok” – 420 widzów 

 

Cykle i festiwale filmowe: 

- 8-12 stycznia: T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee 

- 16 stycznia: Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz filmu "Moje córki krowy" z udziałem reżyserki: Kingi Dębskiej 

- 12 marca: Seanse pod specjalnym nadzorem: pokaz filmu "Mów mi Marianna" z udziałem reżyserki: Karoliny 

Bielawskiej 

- 8-13 kwietnia: gryfińska replika festiwalu Filmy Świata 

- 31 października/1 listopada: 23. Noc Grozy Gryfińskie Spotkania z Horrorem 

 

Zestawienie miesięczne: 

miesiąc ilość widzów ilość seansów 

styczeń  1.783 76 

luty  2.631 73 

marzec 805 45 

kwiecień  773 69 

maj  822 65 

czerwiec  2.091 91 

lipiec 1.129 99 

sierpień  1.440 109 

wrzesień 805 80 

październik  2.231 102 

listopad 1.528 54 

grudzień  933 70 

razem 16.971 933 

 

 

sporządził: Krzysztof Wawrzyniak 

 


