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GDK/D/42/2019 
Gryfino, 8 marca 2018 

 
 
 
 
 

 
 

Rada Miasta i Gminy Gryfino 
 
 
 
 

Przedstawiam sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2018 r. 
Dokument zawiera informacje o placówce, organizowanych przez nas przedsięwzięciach, 
działających pracowniach i zespołach artystycznych, Kinie Gryf oraz o szesnastu świetlicach 
wiejskich. 
 
 
 
 

Z poważaniem, 
Maria Zalewska 

dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
załączniki: 
- zał. 1: część opisowa 
- zał. 2: kalendarium imprez w 2018 r. 
- zał. 3: sprawozdanie z działalności pracowni artystycznych i turystycznej 
- zał. 4: sprawozdania z działalności świetlic wiejskich 
- zał. 5: sprawozdanie z działalności Kina Gryf 
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załącznik nr 1 
 

 

Sprawozdanie z działalności 

Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 r. 

część opisowa 
 

 

 

Gryfiński Dom Kultury istnieje od 1958 r., a od 1 stycznia 2003 r. działa jako instytucja kultury i 
obejmuje swoją działalnością teren miasta i gminy Gryfino. Główną siedzibą placówki jest budynek 
przy ul. Szcze-cińskiej 17. Placówka posiada także miejską filię 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 obsługi 

5/  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, 
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- 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. Od 1 stycznia 2017 r. 
obsługę finan-sowo-księgową placówki prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie. Gryfiński 
Dom Kultury podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i 
Gminy w Gryfinie 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 obo-wiązkowym (Ustawa 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 do-mu kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska (dzieci, 
młodzieży i dorosłych) do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 

 

Do najważniejszych zadań Gryfińskiego Domu Kultury należy: 
1/ rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, 
2/ prowadzenie i propagowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 
3/ rozwijanie indywidualnych form aktywności kulturalnej, 

4/ organizowanie imprez kulturalnych, promocyjnych w różnorodnych formach adekwatnych do 
zapotrze-bowania społeczności lokalnej, 

5/ ścisła współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi. 

 

Wymienione zadania Gryfiński Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez 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, 
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6/ różnorodnych form aktywizujących promocję miasta. 

 
Roczna działalność Gryfińskiego Domu Kultury to setki przedsięwzięć mniejszych, ale także takich, 
które bardzo mocno wpisują się na mapę wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej czy 
międzynarodowej. Jesteśmy placówką z osobowością prawną finansowaną z budżetu Gminy.  

Jednym z działów Gryfińskiego Domu Kultury jest Kino Gryf. To organizator pokazów filmów 
niekomercyj-nych z całego świata oraz najnowszych produkcji mainstreamowych. Musimy jednak 
liczyć się z faktem, że dystrybutorzy filmów mają prawo narzucić nam termin, ilość oraz godziny 
seansów. Jeśli nie zastosujemy się do ich wytycznych, to nie otrzymamy prawa prezentacji nowości 
filmowych. Nasza sala widowiskowa pełni dwojaką funkcję. Poza wyświetlaniem filmów odbywają się 
w niej także imprezy kulturalne i sala jest wykorzystywana przez zespoły artystyczne pracujące w 
naszej placówce. Posiada 138 miejsc siedzących.  

Oferta rozwoju kulturalnego dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którą przygotowujemy jest 
dość bo-gata, choć realizowana jedynie w ramach naszych możliwości finansowych. W naszej 
placówce funkcjonują różne pracownie artystyczne: muzyczne, wokalne, plastyczne dla dzieci i 
dorosłych, malarskie dla dzieci i dorosłych, teatralne dla dzieci i dorosłych, recytatorskie, taneczne dla 
dzieci i dorosłych. Uczestnicy tych pracowni odnoszą sukcesy w różnego rodzaju przeglądach i 
konkursach na szczeblu gminnym, powia-towym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Gryfiński 
Dom Kultury administruje również szesnastoma fi-liami wiejskimi. W świetlicach prowadzone są 
zajęcia rozbudzające aktywność głównie najmłodszych mie-szkańców naszej gminy. 

 

Kadra Gryfińskiego Domu Kultury (stan na 31 grudnia 2018 r.): 

1/ budynek przy ul. Szczecińskiej 17: 16 osób (15,75 etatów), 
2/ Pałacyk pod Lwami (ul. B. Chrobrego 48) - 9 osób (8,75 etatów), 
3/ świetlice wiejskie - 16 osób (11 etatów). 
 
 
 
 

Maria Zalewska 

dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury 
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załącznik nr 2 

 

Sprawozdanie z działalności 

Gryfińskiego Domu Kultury 
kalendarium imprez w 2018 r. 

  

 
 

termin nazwa imprezy miejsce 

5 stycznia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

5 stycznia pokaz jasełek w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w 
Wełtyniu (org. Magdalena Włodarczak i Marta Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wirowie 

6 stycznia współorganizacja Orszaku Trzech Króli - występ Kapeli 
Ludowej Wełtynianka (instr. Katarzyna Papiernik), Kapeli 
Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński), wykonanie 
scenografii sceny Aneta Kopystyńska, obsługa techniczna 
Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfino - pl. Księcia 
Barnima I 

7 stycznia 7. pokaz spektaklu "Epopeja, czyli same twórcze dni z życia 
pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa" w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos (instr. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

9 stycznia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu dzieci z 
Przedszkola nr 4 w Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

10 stycznia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu dzieci z 
Przedszkola nr 4 w Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

10 stycznia udział aktorów Teatru Bomba Bomba w spotkaniu dla osób 
niepełnosprawnych Sztuka Otwarta w Szczecinie (instr. 
Wioletta Kuriata-Janiszewska) 

Szczecin 

12 stycznia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

12-13 stycznia cykliczna akcja pomocowa „Napełnij moją miskę” / młodzi 
wolontariusze ze świetlic wiejskich w Borzymiu, 
Chwarstnicy, Czepinie, Krajniku, Krzypnicy i Nowym 
Czarnowie zbierają karmę dla bezdomnych gryfińskich 
kotów [1cykl] (org. Barbara Kłonowska, Justyna Mendyk, 
Iwona Łakomiec, Malwina Leszczyńska, Dominika Bojko, 

Gryfino - Intermarche, ul. 
Flisacza 
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Sylwia Rzeszotarska)  

14 stycznia współorganizacja 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy / organizacja sceny, prezentacje zespołów 
artystycznych z Gryfińskiego Domu Kultury (koordynacja 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfino - pl. Księcia 
Barnima I 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl warsztatów artystycznych w 
obu budynkach Gryfińskiego Domu Kultury (org. Jakub 
Kasprzyk, instr.: Jolanta Romanowska, Eliza Hołubowska, 
Maria Piznal, Elżbieta Narzekalak, Aneta Kopystyńska, 
Karina Tyła, Dorota Krutelewicz-Sobieralska, Małgorzata 
Ragan, Kamilla Gadomska, Janusz Janiszewski, Krzysztof 
Gmiter)  

Gryfiński Dom Kultury i 
filia w Pałacyku pod 
Lwami 

15-26 stycznia półkolonia zimowa organizowana we współpracy z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gryfinie (org. Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami oraz Szkoła 
Podstawowa  

w Chwarstnicy 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Bartkowie 
(org. Elżbieta Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Bartkowie 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Borzymiu 
(org. Justyna Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Borzymiu 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w 
Chwarstnicy (org. Iwona Łakomiec) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Chwarstnicy 

16-27 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Czepinie 
(org. Malwina Leszczyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Czepinie 

15-27 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w 
Daleszewie (org. Joanna Żmuda) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Daleszewie 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Dołgich 
(org. Katarzyna Nowicka) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Dołgich 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Drzeninie 
(org. Marlena Gwiazda-Gielnik) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Drzeninie 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Krajniku Gryfiński Dom Kultury 
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(org. Dominika Bojko) - filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Krajniku 

16-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Krzypnicy 
(org. Barbara Kłonowska) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Krzypnicy 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Mielenku 
Gryfińskim (org. Maria Mościcka) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Mielenku 
Gryfińskim 

16-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Nowym 
Czarnowie (org. Sylwia Rzeszotarska) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Nowym 
Czarnowie 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w 
Sobiemyślu (org. Elżbieta Florczak) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobiemyślu 

15-27 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w 
Sobieradzu (org. Danuta Świderek) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobieradzu 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Starych 
Brynkach (org. Wanda Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Starych 
Brynkach 

15-26 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Wełtyniu 
(org. Marta Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wełtyniu 

16-25 stycznia Przezimuj z nami 2018 - cykl zajęć i warsztatów w Wirowie 
(org. Magdalena Włodarczak) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wirowie 

18 stycznia pokaz spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” w 
Starych Brynkach (instr. Wioletta Kuriata-Janiszewska) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Starych 
Brynkach 

19 stycznia pokaz spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” w 
Pniewie (instr. Wioletta Kuriata-Janiszewska) 

Biblioteka Publiczna  

w Gryfinie - filia  

w Pniewie 

19 stycznia gryfińska premiera filmu Pawła i Michała Kulików pt. „Moja 
siostra…” z udziałem Elizy Hołubowskiej w roli głównej / 

Gryfiński Dom Kultury 
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spotkanie z twórcami (Kino Gryf) 

19-20 stycznia cykliczna akcja pomocowa „Napełnij moją miskę” / młodzi 
wolontariusze ze świetlic wiejskich w Borzymiu, 
Chwarstnicy, Czepinie, Krajniku, Krzypnicy i Nowym 
Czarnowie zbierają karmę dla bezdomnych gryfińskich 
kotów [2 cykl] (org. Barbara Kłonowska, Justyna Mendyk, 
Iwona Łakomiec, Malwina Leszczyńska, Dominika Bojko, 
Sylwia Rzeszotarska) 

Gryfino - Intermarche ul. 
Flisacza 

20 stycznia pokaz spektaklu „Szafa” Teatru Eliksir w Domu Kultury 13 
Muz w Szczecinie (instr. Janusz Janiszewski) 

Dom Kultury 13 Muz 

w Szczecinie 

20 stycznia występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Lubanowie 

Lubanowo 

20 stycznia wyjazd aktorów Teatru 6 i PÓŁ (instr. Krzysztof Gmiter) do 
Stepnicy na 10-lecie Teatru w Krzywym Zwierciadle 

Stepnica 

23 stycznia pokaz spektaklu „Szafa” Teatru Eliksir podczas Obiadu 
Czwartkowego we Wtorek w Gryfinie (instr. Janusz 
Janiszewski), obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfino - restauracja 
Arkadia 

26 stycznia występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Szkole Podstawowej w Gardnie 

Szkoła Podstawowa  

w Gardnie 

26 stycznia występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Świetlicy TPD w Chwarstnicy 

Świetlica TPD 

w Chwarstnicy 

26-27 stycznia cykliczna akcja pomocowa „Napełnij moją miskę” / młodzi 
wolontariusze ze świetlic wiejskich w Borzymiu, 
Chwarstnicy, Czepinie, Krajniku, Krzypnicy i Nowym 
Czarnowie zbierają karmę dla bezdomnych gryfińskich 
kotów [3 cykl] (org. Barbara Kłonowska, Justyna Mendyk, 
Iwona Łakomiec, Malwina Leszczyńska, Dominika Bojko, 
Sylwia Rzeszotarska) 

Gryfino - Intermarche, ul. 
Flisacza 

27 stycznia występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Świetlicy Wiejskiej w Dołgich 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Dołgich 

29 stycznia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) spotkania z 
pracownikiem IPN i projekcja filmu „Grudzień 1970 - 
styczeń 1971” (org. Gryfiński Ruch Patriotyczny) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

3 lutego Szachowe Grand Prix Gryfina 2018 - turniej 1. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

8 lutego obsługa techniczna balu w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk) 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Gryfinie 

9 lutego współorganizacja uroczystości 78. rocznicy pierwszej 
masowej deportacji Polaków na Sybir (Krzysztof Rudnicki, 

Golgota Wschodu - 
Cmentarz Komunalny  
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Dorota Krutelewicz-Sobieralska, Stanisław Fabjańczuk) w Gryfinie 

10 lutego Szachowe Grand Prix Gryfina 2018 - turniej 2. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

13 lutego obsługa techniczna akcji Nazywam się Miliard (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Nabrzeże Miejskie  

w Gryfinie 

13 lutego udział aktorów Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) w 
programie „Miłość ci wszystko wybaczy” w Szczecinie 

Dom Kultury 13 Muz 

w Szczecinie 

16 lutego pokaz spektaklu Teatru 6 i PÓŁ „Kronika przypadków” w 
Wirowie (org. Magdalena Włodarczak, Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wirowie 

17 lutego zimowy rajd pieszy Czepino-Gryfino (org. Kamilla 
Gadomska) 

okolice Gryfina 

19 lutego obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) spotkania pt. 
„Wyklęty - ponieważ żył prawem wilka” (org. Gryfiński Ruch 
Patriotyczny) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

20 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

20 lutego miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego (org. Dorota Krutelewicz-Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

20 lutego pokaz spektaklu „Księżniczka na ziarnku grochu” Teatru 
Kameleon w Szczecinie (instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska) 

Dom Kultury 13 Muz 

w Szczecinie 

22 lutego -  

4 marca 

12. Gryfiński 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 25 i 50 
km) 

Gryfino i okolice 

24 lutego powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego i 
63.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (org. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

1 marca współorganizacja trzech projekcji filmu „Historia Roya” i 
wystawy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych (koordynacja Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

7 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 
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8 marca dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

8 marca występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Gryfinie 

Dzienny Dom Senior+ w 
Gryfinie 

8 marca występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobieradzu 

9 marca dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

10 marca obsługa techniczna spektaklu „Tu rządzi kot” (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

14 marca obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

15 marca koncert pt. "Kobieta i mężczyzna, czyli skomplikowane 
stosunki damsko-męskie" z udziałem naszych zespołów 
wokalnych: Desire, Ad Hoc+, siostry Żurowskie (instr. 
Jolanta Romanowska) 

pub U Suszka w Gryfinie 

20 marca warsztaty plastyczne malowania na szkle dla dzieci  (prow. 
Aneta Kopystyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobiemyślu 

21 marca dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

21 marca obsługa techniczna festiwalu Zgryfiada 2018 (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  

w Gryfinie 

21 marca warsztaty plastyczne - wykonywanie kwiatów z papieru dla 
uczniów klasy 0 w SP1 w Gryfinie (prow. Aneta 
Kopystyńska) 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gryfinie 

22 marca obsługa techniczna dni otwartych szkoły (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  

w Gryfinie 

22 marca trzy dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

22 marca warsztaty plastyczne decoupage dla uczniów SP3 cz. 1 
(prow. Elżbieta Narzekalak) 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Gryfinie 
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23 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

23 marca warsztaty plastyczne decoupage dla uczniów SP3 cz. 2 
(prow. Elżbieta Narzekalak) 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Gryfinie 

23 marca udział i zwycięstwo recytatorki z GDK - Mai Stołeckiej (instr. 
Maria Piznal) w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 
Poezji Polskiego Romantyzmu "Razem, młodzi przyjaciele!" 

XVI Liceum 
Ogólnokształcące  

w Szczecinie 

24 marca Gryfiński Jarmark Wielkanocny / konkursy na palmę 
wielkanocną i babę wielkanocną (koordynacja: Aneta 
Kopystyńska), występ Kapeli Ludowej Borzymianka i Kapeli 
Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) 

Gryfino - pl. Księcia 
Barnima I 

24 marca występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas Bukowej Pisanki w Glinnej 

Glinna 

24 marca rajd pieszy „Powitanie wiosny” (org. Kamilla Gadomska) okolice Gryfina 

24 marca Grand Prix Gryfina w Szachach - turniej 4. (org. Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

24 marca drugi gryfiński pokaz filmu Pawła i Michała Kulików pt. 
„Moja siostra…” z udziałem Elizy Hołubowskiej w roli 
głównej / spotkanie z twórcami (org. Eliza Hołubowska) 

pub U Suszka w Gryfinie 

24-25 marca udział Kapeli Ludowej Wełtynianka (instr. Katarzyna 
Papiernik) w XIV edycji Łobeskiej Baby Wielkanocnej / 1 
miejsce dla zespołu w konkursie Wojewódzkie Wielkanocne 
Spotkania z Folklorem 

Miejska Hala Sportowo-
Widowiskowa w Łobzie 

27 marca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

6 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

6 kwietnia obsługa techniczna spotkania w ramach Programu 
Społecznik 2018 (org. Urząd Marszałkowski w Szczecinie) 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

6 kwietnia występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) z uczniami XVIII LO w Szczecinie 

Galeria Kapitańska 

w Szczecinie 

7 kwietnia współorganizacja powiatowych eliminacji 46. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego (koordynacja Kamilla Gadomska) 

Szkoła Podstawowa nr 3 

w Gryfinie 

7 kwietnia Muzyczny Pałacyk - koncert perkusyjny (koordynacja Piotr 
Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
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Lwami 

7 kwietnia udział Teatru Eliksir w III Przeglądzie Teatrów 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa 
Zachodniopomorskiego INDEX w Goleniowie (instr. Janusz 
Janiszewski) 

Goleniowski Dom 
Kultury 

7-8 kwietnia udział recytatorów z GDK w wojewódzkim finale Małego 
Konkursu Recytatorskiego / tytuł laureata przeglądu dla 
Mai Stołeckiej (instr. Maria Piznal), wyróżnienie dla Nel 
Tarczyńskiej i Juliana Podworskiego (instr. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska)   

Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

10 kwietnia Muzyczny Pałacyk - koncert gitarowy (koordynacja Piotr 
Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

12 kwietnia udział Teatru Eliksir w spotkaniu z poezją Adama Asnyka 
(instr. Janusz Janiszewski) 

Dzienny Dom Senior+ 

w Gryfinie 

13 kwietnia Koncert Teatru Tańca EGO VU [1] (pokaz spektakli 
tanecznych, wystawy) (org. Eliza Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa, sala 
Lech) 

14 kwietnia Koncert Teatru Tańca EGO VU [2] (pokaz spektakli 
tanecznych, wystawy) (org. Eliza Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa, sala 
Lech) 

14 kwietnia udział recytatorki z GDK - Mai Stołeckiej (instr. Maria 
Piznal) w finale wojewódzkim XII Zachodniopomorskiego 
Konkursu Recytatorskiego  

"O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego" / zdobycie 2 miejsca 

Akademia Sztuki  

w Szczecinie 

21 kwietnia Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej / Solistów i 
Muzycznych Zespołów Estradowych (org. Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

21 kwietnia obsługa techniczna dwóch spektakli teatralnych dla dzieci 
(org. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie) (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

21 kwietnia Dzień Ziemi w Starych Brynkach - porządkowanie 
miejscowości przez podopiecznych świetlicy wiejskiej (org. 
Wanda Kozłowska) 

Stare Brynki 

22 kwietnia udział Teatru Eliksir w Wojewódzkim Przeglądzie ARS 2018 
w Nowogardzie (instr. Janusz Janiszewski) 

Nowogardzki Dom 
Kultury 

23 kwietnia obsługa techniczna III Powiatowych Mistrzostw Pierwszej 
Pomocy w Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk) 

Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Gryfinie 

21 kwietnia udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga 
Wisniewska) w Turnieju Tańca Nowoczesnego KeepArt 
w Dębnie 

Dębno 
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27 kwietnia występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Szkole Podstawowej w Gardnie 

Szkoła Podstawowa 

w Gardnie 

27 kwietnia realizacja teledysku gryfińskiego zespołu Nienawiszcz Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

30 kwietnia udział wychowanków pracowni plastycznych GDK w 
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Magia teatru - lalka 
teatralna" w Zielonej Górze / wśród wychowanków Elżbiety 
Narzekalak nagrodzeni zostali: Luiza Popławska, Wiktoria 
Warzyniak, Lena Wierzbowska, Antoni Grodek, Michalina 
Cirkosz i Maja Szymańska / nagrodzeni uczestnicy zajęć 
Kariny Tyły w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie: Miłosz 
Żmuda, Jagoda Zakrzewska, Wiktoria Kubiś, Zosia Kubacka 
i Lena Kubiak / wyróżnienia przyznano Lenie Adamskiej, 
Hannie Staruk, Liwii Babińskiej i Julii Miler z pracowni E. 
Narzekalak, a także Julii Żmudzie, Marcelinie Zakrzewskiej i 
Wiktorii Kubiak z pracowni K. Tyły. 

Zielonogórski Ośrodek 
Kultury 

1-3 maja Dni Gryfina 2018, występ zespołów artystycznych w 
Gryfińskiego Domu Kultury 

Nabrzeże Miejskie 

w Gryfinie 

8 maja uroczystości Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa (prow. 
Krzysztof Rudnicki, występ recytatorów - instr. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska, obsługa techniczna: Stanisław 
Fabjańczuk) 

Cmentarz Miejski 

w Gryfinie 

8 maja występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gryfinie 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie 

10 maja udział wychowanków pracowni plastycznych GDK w VII 
Ogólnopolskim Biennale Malarstwa „Niech żyje kolor!” / 
nagrodę w konkursie przyznano Wiktorii Wawrzyniak, a 
wyróżnienie - Hannie Staruk (instr. Elżbieta Narzekalak) 

Młodzieżowy Dom 
Kultury Śródmieście  

we Wrocławiu 

10-12 maja udział Teatru 6 i PÓŁ (instr. Krzysztof Gmiter) w festiwalu 
14. Brandenburgische Amateurtheatertage w Rathenow / 
premiera spektaklu „I jeszcze to...”  

Rathenow/Niemcy 

11 maja obsługa techniczna uroczystości 70-lecia Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) 

parking przy Bibliotece 
Publicznej w Gryfinie 

11 maja pokaz filmu Pawła i Michała Kulików pt. „Moja siostra…” z 
udziałem Elizy Hołubowskiej w roli głównej w Szczecinie / 
spotkanie z twórcami 

Szczecin - siedziba 
Stowarzyszenia Kamera 

12 maja szkoleniowa impreza na orientację dla dzieci i opiekunów ze 
szkół w Kliniskach Wielkich i Goleniowie (org. Kamilla 
Gadomska) 

okolice Gryfina 

12 maja występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Chojnie 

Chojna 

12 maja obsługa techniczna koncertu Szkiełko 7 Company part 6 las za Stadionem 
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(Stanisław Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek) Miejskim w Gryfinie 

13 maja występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas odpustu 

Czepino 

13-14 maja pokaz spektaklu „Legendy” w wyk. Teatru 6 i PÓŁ (instr. 
Krzysztof Gmiter) w Sulęcinie 

Sulęcin 

17 maja obsługa techniczna Gali Sportu 2018 (Stanisław Fabjańczuk, 
Tomasz Brzęczek) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

18 maja Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych (org. Eliza 
Hołubowska) - wyróżnienie z kwalifikacją do przeglądu 
wojewódzkiego dla Zespołu Tańca Współczesnego Fajber 
Flex (instr. Iga Wiśniewska) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

18 maja obsługa techniczna uroczystości Powiatowej Straży Pożarnej 
w Kołbaczu (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek) 

Kołbacz 

19 maja obsługa techniczna spektaklu organizowanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie  (Stanisław 
Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

19 maja Love Koncert - „Najpiękniejsze piosenki filmowe” - 
cykliczne artystyczne przedsięwzięcie charytatywne z 
udziałem śpiewających mieszkańców naszego miasta (org. 
Piotr Ostrowski, prow. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

19 maja Szachowe Grand Prix Gryfina 2018 - turniej 6. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

19 maja wycieczka autokarowa do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy 
(org. Kamilla Gadomska) 

Dobrzyca 

19 maja udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga 
Wiśniewska) w VIII Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka 
w Szczecinie 

sala widowiskowo-
sportowa Szkoły 
Podstawowej nr 35  

w Szczecinie 

10-20 maja udział recytatorki Mai Stołeckiej (instr. Maria Piznal) w 
ogólnopolskich Spotkaniach ze Sztuką Słowa „Wiara - 
Nadzieja - Miłość” w Szczecinie 

Akademia Sztuki 

w Szczecinie 

24 maja II Gryfińska Senioriada Artystyczna (org. Janusz 
Janiszewski i społeczna rada programowa festiwalu); 
występ m.in. Teatru Kameleon (instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska) i Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

24 maja występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Sobieradzu 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobieradzu 

25 maja -  udział Teatru 6 i PÓŁ (instr. Krzysztof Gmiter) w pracach 
wolontariatu i panelu młodych twórców festiwalu 

Szczecin 
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1 czerwca OffKontrapunkt w Szczecinie 

26 maja udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga 
Wiśniewska) w IV Turnieju Tańca Nowoczesnego Dance 
Stars w Szczecinie 

hala sportowo-
widowiskowa Szkoły 
Podstawowej nr 74  

w Szczecinie 

26 maja występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas festynu w Krajniku 

Krajnik 

26 maja pokaz spektaklu „Melduję Tobie, Polsko. Rotmistrz Pilecki” 
(obsługa techniczna: Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

27 maja współorganizacja Festynu z lat 90. (org. Dominika Bojko) Krajnik 

28 maja współorganizacja i obsługa techniczna festiwalu 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

29 maja obsługa techniczna uroczystości w Żłobku Miejskim w 
Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk) 

Żłobek Miejski w Gryfinie 

29 maja Dzień Dziecka w Wirowie (org. Magdalena Włodarczak) Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wirowie 

30 maja festyn z okazji Dnia Dziecka w Wełtyniu (org. Marta Nowak) Gryfiński Dom Kultury 

 - filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wełtyniu 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka (koordynacja Krzysztof Rudnicki) Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

1-29 czerwca organizacja wystawy prac wychowanków pracowni 
plastycznych z Gryfińskiego Domu Kultury (instr. Elzbieta 
Narzekalak, Małgorzata Ragan, Karina Tyła) 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

2 czerwca udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga 
Wiśniewska) w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich 
Zespołów Tanecznych w Szczecinie 

Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

2 czerwca występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas festynu z Okazji Dnia Dziecka w Gardnie 

Gardno 

6 czerwca obsługa techniczna spektaklu rodziców dla dzieci z 
Przedszkola nr 2 w Gryfinie (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

6 czerwca udział Elizy Hołubowskiej w gali wręczenia Nagród 
Dziennikarskich im. Tadeusza Mazowieckiego za film Pawała 
i Michała Kulików „Art.Location”, w którym Eliza grała jedną 
z trzech głównych ról 

Stralsund/Niemcy 
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6-7 czerwca obsługa techniczna Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

8 czerwca prezentacja spektaklu Teatru 6 i PÓŁ „Legendy” (instr. 
Krzysztof Gmiter) podczas festiwalu we Frankfurcie 

Frankfurt /Niemcy 

8 czerwca występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Nowym 
Czarnowie 

Nowe Czarnowo 

9 czerwca XIII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego 
Domu Kultury (org. Kamilla Gadomska) 

Gryfino - Grajdołek 

9 czerwca 9. Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (org. Barbara 
Kłonowska) 

boisko sportowe  

w Krzypnicy 

9 czerwca premiera spektaklu „Wyspa piratów” w teatrze 
Uckermärkische Bühnen Schwedt z choreografią Elizy 
Hołubowskiej 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt /Niemcy 

9 czerwca występ Kapeli Ludowej Borzymianka i Kapeli Ludowej 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński)  podczas XIII Spotkań 
Śpiewających Przyjaciół w Bielinku 

Bielinek 

10 czerwca udział zespołu wokalnego Cantare (instr. Jolanta 
Romanowska) w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej w Szczecinie 

Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

12 czerwca finał Przeglądu Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży z 
Gryfińskiego Domu Kultury (org. Elżbieta Narzekalak, 
Karina Tyła, Małgorzata Ragan) 

Gryfiński Dom Kultury, 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

12 czerwca występ zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta 
Romanowska) podczas Dnia Sportu w Elektrowni Dolna 
Odra 

Elektrownia Dolna Odra  

w Nowym Czarnowie 

12 czerwca pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” w wykonaniu Teatru 
Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) podczas 
Zachodniopomorskich Spotkań Artystycznych Seniorów SAS 
2018 

Szczecin 

13 czerwca obsługa techniczna zakończenia roku akademickiego w 
Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

14 czerwca koncert kończący sezon Zespołu Tańca Współczesnego 
Fajber Flex (instr. Iga Wiśniewska), a w jego ramach pokaz 
spektaklu Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) 
„Mniemanie, czyli Mnie-Nie-Ma” 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

15 czerwca jubileusz 20-lecia istnienia Teatru Uhuru (org. Janusz 
Janiszewski) / pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” 
Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) / premiera książki 
Kamili Paradowskiej „Teatr Uhuru w praktyce” 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 
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16 czerwca obsługa techniczna koncertu Prywatnego Ogniska 
Muzycznego Bel Canto kończącego rok szkolny 2017/2018 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

16 czerwca Turniej Śmiesznych Szachów (org. Krzysztof Rudnicki) Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

16 czerwca warsztaty Niewidzialne Miasta odbywające się w ramach 
Sztukowania Miasta 2018 (org. Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

17 czerwca współorganizacja wieczoru piosenki aktorskiej „Poezja to 
brzmi pięknie” w Pniewie, udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ 
(instr. Krzysztof Gmiter) 

Pniewo 

18 czerwca spontaniczna akcja taneczna Teatru Tańca EGO VU w 
centrum Gryfina (instr. Eliza Hołubowska) 

Gryfino - okolice pl. 
Księcia Barnima I 

19 czerwca obsługa techniczna spotkania z Iwoną Guzowską w ramach 
akcji „Kobieta ma Prawo” (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

19 czerwca wspólny występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) z uczniami XVIII LO w Szczecinie 

Dom Kultury 13 Muz 

w Szczecinie 

21 czerwca współorganizacja i obsługa techniczna (Stanisław 
Fabjańczuk) dwóch koncertów kończących sezon zespołu 
tanecznego Step by Step (prowadzenie Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

22 czerwca występ kapel ludowych Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) i Wełtynianka (instr. Katarzyna Papiernik) oraz 
obsługa techniczna VI Gryfińskiej Nocy Świętojańskiej 
(Stanisław Fabjańczuk) 

plaża Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Gryfinie 

23 czerwca występ Kapeli Ludowej Borzymianka i Kapeli Ludowej 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) w Pacholętach 

Pacholęta 

25 czerwca prezentacja spektaklu Teatru Bomba Bomba „Tajemnicza 
walizka. Nie ma się czego bać” (instr. Wioletta Kuriata-
Janiszewska) podczas 25. Schultheaterfest w Schwedt 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt /Niemcy 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl pierwszy: warsztaty 
plastyczne „z Bzzz…y” z Małgorzatą Ragan 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
pierwszy: warsztaty „Artystyczne podróże” prowadzone 
przez Elżbietę Kasprzyk 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Bartkowie 

25-29 czerwca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
pierwszy: warsztaty „Pieczenie - słodkie i przyjemne 
wariacje kuchenne” prowadzone przez Marlenę Gwiazdę-
Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Drzeninie 

25 czerwca -  współorganizacja I turnusu półkolonii (org. Irena Perlik) Gryfiński Dom Kultury 
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6 lipca - filia w Pałacyku pod 
Lwami 

25 czerwca -  

2 lipca 

kolonia międzynarodowa dla dzieci z Sambora (Ukraina) 
(org. Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

27 czerwca prezentację choreografii młodszej grupy Teatru Tańca EGO 
VU „Mniemanie, czyli Mnie-Nie-Ma” (instr. Eliza 
Hołubowska) podczas 25. Schultheaterfest w Schwedt 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt /Niemcy 

27 czerwca prezentacja spektaklu Teatru 6 i PÓŁ „Legendy” (instr. 
Krzysztof Gmiter) podczas 25. Schultheaterfest w Schwedt 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt /Niemcy 

29 czerwca -  

1 lipca 

udział Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) w 
festiwal Sfera Ruchu w Toruniu, pokaz spektaklu „Skrzynia” 

Młodzieżowy Dom 
Kultury w Toruniu 

30 czerwca Piknik rodzinny w Drzeninie (org. Marlena Gwiazda-Gielnik) Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Drzeninie 

30 czerwca występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas festynu w Rusinowie 

Rusinowo 

2-13 lipca współorganizacja II turnusu półkolonii (org. Irena Perlik) Szkoła Podstawowa  

w Gardnie 

2-6 lipca Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl drugi: warsztaty 
turystyczne „Gryfino wczoraj i dziś” prowadzone przez 
Kamillę Gadomską 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

2-6 lipca Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl drugi: warsztaty 
wokalne „Wakacyjne spotkania z piosenką” prowadzone 
przez Jolantę Romanowską 

Gryfiński Dom Kultury 

2-6 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl drugi: 
warsztaty „Z kapustą w roli głównej” prowadzone przez 
Kazimierę Siwek 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Czepinie 

2-6 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl drugi: 
warsztaty „Zabawa z włóczką” prowadzone przez Katarzynę 
Nowicką 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Dołgich 

6-15 lipca udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w międzynarodowych warsztatach 
artystycznych „Under the Same Hat“ 

Schloss Bröllin/Niemcy 

9-20 lipca współorganizacja III turnusu półkolonii (org. Irena Perlik) Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 
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9-13 lipca Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl trzeci: warsztaty 
teatralne „Teatr w nas” prowadzone przez Janusza 
Janiszewskiego 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

9-13 lipca Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl trzeci: warsztaty 
plastyczne „Plastyczne tajemnice” prowadzone przez Anetę 
Kopystyńską 

Gryfiński Dom Kultury 

9-13 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl trzeci: 
warsztaty „Biżuteria z pomysłem” prowadzone przez Marię 
Mościcką 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Mielenku 
Gryfińskim 

9-13 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl trzeci: 
warsztaty „Owocowe dania i napoje” prowadzone przez 
Katarzynę Olejniczak 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Nowym 
Czarnowie 

9-22 lipca współorganizacja letnich warsztatów artystycznych 
„Tworzę, więc JESTEM” w ramach akcji Lato w Teatrze (org. 
Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury, 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Stepnicy 

13 lipca  występ Kapeli Ludowej Borzymianka i Kapeli Ludowej 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) podczas festynu w 
Daleszewie 

Daleszewo 

13 lipca występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Czepinie 

Czepino 

13 lipca występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Dołgich 

Dołgie 

13 lipca pokaz spektaklu „Under the Same Hat“ z udziałem tancerzy 
Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) 

Schloss Bröllin/Niemcy 

14 lipca współorganizacja Biesiady Kapuścianej 2018 w Czepinie 
(org.  Kazimiera Siwek) - występ Kapeli Ludowej 
Borzymianka (instr. Zygmunt Rosiński) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Czepinie 

14 lipca obsługa techniczna Festynu Rodzinnego Daleszewa i 
Łubnicy (Stanisław Fabjańczuk) 

stadion w Daleszewie 

16-20 lipca Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl czwarty: warsztaty 
plastyczne „Wakacyjny komiks” prowadzone przez Karinę 
Tyłę 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

16-20 lipca Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl czwarty: warsztaty 
taneczne „Taneczne wakacje” prowadzone przez Elizę 
Hołubowską 

Gryfiński Dom Kultury 

16-20 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
czwarty: warsztaty „Papier-mâché” prowadzone przez 
Iwonę Łakomiec 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
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Wiejskiej w Chwarstnicy 

16-20 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
czwarty: warsztaty „Kordonkowe czary” prowadzone przez 
Danutę Świderek 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobieradzu 

20 lipca pokaz spektaklu „Cogito” stworzonego w ramach letnich 
warsztatów artystycznych „Tworzę, więc JESTEM” w ramach 
akcji Lato w Teatrze (org. Krzysztof Gmiter) 

Gryfino - pl. Księcia 
Barnima I 

21 lipca pokaz spektaklu „Cogito” stworzonego w ramach letnich 
warsztatów artystycznych „Tworzę, więc JESTEM” w ramach 
akcji Lato w Teatrze (org. Krzysztof Gmiter) 

amfiteatr w Stepnicy 

21 lipca występ Kapeli Ludowej Borzymianka i Kapeli Ludowej 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) podczas III Spotkań w 
Boleszkowicach 

Boleszkowice 

23-27 lipca Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl piąty: warsztaty 
makramy „Spotkanie z makramą” prowadzone przez Marię 
Witkowską 

Gryfiński Dom Kultury 

23-27 lipca Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl piąty: 
warsztaty „Zanim wyrzucisz do kosza” prowadzone przez 
Wandę Kozłowską 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Starych 
Brynkach 

28 lipca IX piknik Gotowanie na polanie w Sobieradzu (org. Danuta 
Świderek) / występ zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. 
Jolanta Romanowska) i Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. 
Zygmunt Rosiński) 

Sobieradz 

30 lipca -  

3 sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl szósty: warsztaty 
recytatorskie „O zasadach sztuki żywego słowa” 
prowadzone przez Marię Piznal 

Gryfiński Dom Kultury 

30 lipca -  

3 sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
szósty: warsztaty „Roztańczone wakacje” prowadzone przez 
Barbarę Kłonowską 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Krzypnicy 

30 lipca -  

3 sierpnia 

Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
szósty: warsztaty „Sportowe zmagania” prowadzone przez 
Dominiką Bojko 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Krajniku 

1 sierpnia gminne uroczystości 74. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego / występ zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. 
Jolanta Romanowska) 

Gryfino - pl. Solidarności 

4 sierpnia  IX Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Bartkowie (org. 
Elżbieta Kasprzyk) 

Bartkowo 

6-10 sierpnia Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl siódmy: warsztaty 
plastyczne „W roli głównej papier czerpany” prowadzone 
przez Elżbietę Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury 
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6-10 sierpnia Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
siódmy: warsztaty „Zabawa z włóczką” prowadzone przez 
Katarzyną Nowicką 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Sobiemyślu 

7 sierpnia występ zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta 
Romanowska) podczas uroczystości w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Gryfinie 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Gryfinie 

11 sierpnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) VIII Mistrzostw 
Świata w Rzucie Sztachetą w Radziszewie / występ Kapeli 
Ludowej Borzymianka, Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. 
Zygmunt Rosiński) i  Kapeli Ludowej Wełtynianka (instr. 
Katarzyna Papiernik) 

stadion KS Odrzanka w 
Daleszewie 

18 sierpnia IX Festiwal Twórczości Ludowej w Barkowie (org. Elżbieta 
Kasprzyk) / występ kapel ludowych Borzymianka, 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) i Wełtynianka (instr. 
Katarzyna Papiernik) 

Bartkowo 

20-24 sierpnia Twórcze wakacje 2018 w mieście - cykl ósmy: warsztaty 
filmowe „Pocztówka z Gryfina” prowadzone przez Piotra 
Ostrowskiego 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

20-24 sierpnia Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl ósmy: 
warsztaty „Wakacje na sportowo” prowadzone przez Martę 
Nowak 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wełtyniu 

20-24 sierpnia Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl ósmy: 
warsztaty „W zdrowym ciele zdrowy duch” prowadzone 
przez Małgorzatą Grzegorzewską 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Borzymiu 

25 sierpnia Dożynki Gminne w Wełtyniu, występ kapel ludowych 
Borzymianka i Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) oraz 
Wełtynianka (instr. Katarzyna Papiernik), konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynkowy 

plac przy Świetlicy 
Wiejskiej w Wełtyniu 

26 sierpnia występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Szczecinie 

Stara Rzeźnia  

w Szczecinie 

27-31 sierpnia Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
dziewiąty: warsztaty „Zdrowa żywność” prowadzone przez 
Joannę Żmudę 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Daleszewie 

27-31 sierpnia Twórcze wakacje 2018 w świetlicach wiejskich - cykl 
dziewiąty: warsztaty „Wirowskie wędrówki oraz gry  

i zabawy” prowadzone przez Magdalenę Włodarczak 

Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wirowie 

1 września Rajd Pieszy PoWsiNoga, organizacja: świetlice wiejskie w 
Krajniku i Krzypnicy (Dominika Bojko, Barbara Kłonowska) 

okolice Krajnika, 
Krzypnicy i Nowego 
Czarnowa 

1 września Gryfińskie Prezentacje Gospodarcze: występ kapel 
ludowych Borzymianka i Gardnianki (instr. Zygmunt 

Nabrzeże Miejskie  



 
St

ro
n

a2
2

 

Rosiński), obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) w Gryfinie 

1 września występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas święta Ziemniaka w Gardnie 

Gardno 

1 września prowadzenie (Krzysztof Rudnicki) i obsługa techniczna 
(Piotr Ostrowski) gminnych uroczystości upamiętniających 
79. rocznicę wybuchu II wojny światowej 

Cmentarz Komunalny  

w Gryfinie 

1 września obsługa techniczna pikniku dla dzieci (Krzysztof Rudnicki) Gryfiński Dom Kultury 

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

2 września występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas Dożynek Gminny w Cedyni 

Cedynia 

7 września obsługa techniczna spotkania integracyjnego (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Gryfinie 

7 września występ zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta 
Romanowska) podczas uroczystości Złotych Godów 

aula Szkoły Podstawowej 
nr 3 w  Gryfinie 

8 września występ kapel ludowych Borzymianka i Gardnianki (instr. 
Zygmunt Rosiński) oraz Wełtynianka (instr. Katarzyna 
Papiernik) podczas Dożynek Archidiecezjalnych w Gryfinie / 
obsługa techniczna Stanisław Fabjańczuk / prowadzenie 
Jakub Kasprzyk 

pl. Księcia Barnima I  

w Gryfinie 

10 września obsługa techniczna promocji książki (Stanisław Fabjańczuk) Gryfino - tawerna 

10-15 września inauguracja zajęć zespołów i pracowni artystycznych 
Gryfińskiego Domu Kultury w sezonie 2018/2019 

Gryfiński Dom Kultury, 

filie w Pałacyku pod 
Lwami i świetlicach 
wiejskich 

14-16 

września 

Sztukowanie Miasta 2018: projekt Niewidzialne Miasta 
(cykl trzydniowych warsztatów zakończonych pokazem w 
przestrzeni miejskiej) (koordynator Krzysztof Gmiter) 

Gryfino 

14-15 

września 

Sztukowanie Miasta 2018: projekt Gminna Mapa Kultury 
cz. 1 (cykl artystycznych warsztatów dla dzieci i ich 
rodziców) (koordynator Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filie w świetlicach 
wiejskich w Sobieradzu, 
Wełtyniu i Wirowie 

15-16 

września 

Sztukowanie Miasta 2018: projekt Miasto Mówi Mi 
(artystyczne prezentacje młodych animatorów nawiązujące 
do miejsc i ich historii, poprzedzone warsztatami 
twórczymi) (koordynator Krzysztof Gmiter) 

Gryfino 

15 września występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas Marszu Życia w Chojnie 

Chojna 

15 września inauguracja szachowego roku szkolnego - Szachy w 
pałacyku (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Pałacyku pod 
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Lwami 

15 września koncert zespołu Dubska (org. Monika Drabik) Gryfiński Dom Kultury 

(sala widowiskowa) 

15 września pokaz monodramu Artiego Grabowskiego „Raport panika” 
(org. Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 

(sala Pobocze) 

16-18 września trzy występy Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Gruszkowie k. Raciechowic 

Gruszkowo 

17 września gminne uroczystości upamiętniające 79. rocznicę agresji 
ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka, prowadzenie (Krzysztof 
Rudnicki), część artystyczna (instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska), obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 

Cmentarz Komunalny  

w Gryfinie 

18 września dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

18 września obsługa techniczna cyklu spotkań z Anną Marią 
Wesołowską (Stanisław Fabjańczuk) 

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gryfinie 

21 września dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 

(Kino Gryf) 

22 września rajd rowerowy Gryfino-Borzym-Gryfino (org. Kamilla 
Gadomska) 

ścieżka rowerowa 
Gryfino- Borzym 

22 września organizacja imprez towarzyszących widowisku 
historycznemu „Orły nad Driel”, koncert zespołu Chłopcy w 
Placu Broni (org. Monika Drabik, Krzysztof Kozak, 
prowadzenie: Jakub Kasprzyk) 

Nabrzeże Miejskie  

w Gryfinie 

22 września występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) dla seniorów w Glinnej 

Glinna 

25 września obsługa techniczna pikniku ekologicznego organizowanego 
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Gryfinie 

25 września występ Kapeli Ludowej Borzymianka i Kapeli Ludowej 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) w Warszawie 

Centrum Konferencyjne 
Mazowsze w Warszawie 

28 września dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

28 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) i występ 
zespołów wokalnych Desire i Ad Hoc (instr. Jolanta 
Romanowska) podczas imprezy charytatywnej „Podarujmy 
im trochę świata!” (org. koło TPD przy Szkole Specjalnej w 
Nowym Czarnowie) 

pub Wrota do sławy 

w Gryfinie 

29 września współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2018 - 
turniej 7. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 

 - filia w Pałacyku pod 
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Lwami 

29 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) spektaklu dla 
dzieci (org. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury - 
(sala widowiskowa) 

29 września obsługa techniczna zakończenia gry miejskiej (org. 
Biblioteka Publiczna w Gryfinie) i potańcówki miejskiej 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Gryfinie 

29 września występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas festynu na pl. Kościuszki w Szczecinie 

Szczecin - pl. Kościuszki 

29 września premiera musicalu „Tamara” w Uckermärkische Bühnen 
Schwedt , choreografia Eliza Hołubowska 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt /Niemcy 

29 września prezentacja spektaklu „Nie(Wystarczająca)” Teatru Tańca 
EGO VU podczas Kongresu Kobiet w Wałczu 

Wałcz 

3 października obsługa techniczna inauguracji roku akademickiego 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

5 października dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury  
(Kino Gryf) 

5 października pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” Teatru Eliksir (instr. 
Janusz Janiszewski) w Myśliborzu 

Myślibórz 

5-12 października udział tancerek Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) i Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex 
(instr. Ewelina Tołyż) w polsko-niemieckich warsztatach 
artystycznych, których finałem był spektakl „In My Shoes” 
(premiera 11 października) 

Schloss Broellin/Niemcy 

9-15 października udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ (instr. Krzysztof Gmiter) w 
projekcie warsztatów performatywnych i tworzeniu 16 
etiud artystycznych podczas projektu Cień Mistrza - Job 
Shadowing organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury i 
stowarzyszenia Hybadu 

Gryfino 

10 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) i występ zespołu 
wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta Romanowska) podczas 
uroczystości gryfińskiego koła Polskiego Związku 
Niewidomych 

restauracja Arkadia  

w Gryfinie 

11-12 
października 

obsługa techniczna szkolenia przedwyborczego (org. Urząd 
Miasta i Gminy w Gryfinie) (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

12 października występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas spotkania seniorów w Gardnie 

Gardno 

13 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) i prowadzenie 
(Jakub Kasprzyk) Marszu Życia (org. Stowarzyszenie 
Amazonek Ewa w Gryfinie), występ Kapeli Ludowej 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) 

Nabrzeże Miejskie  

w Gryfinie 

13 października współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2018 - 
turniej 8. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Pałacyku pod 
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Lwami 

13 października obsługa spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

13 października szkoleniowa impreza na orientację dla dzieci i opiekunów ze 
szkół w Kliniskach Wielkich i Goleniowie (org. Kamilla 
Gadomska) 

las w okolicy Gryfina 

13 października występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas spotkania zespołów z piosenka kresową 
w Policach 

Police 

13 października pokaz spektaklu Elizy Hołubowskiej „Skrzynia” w 
wykonaniu Teatru Tańca EGO VU podczas Kongresu Kobiet 
w Pyrzycach 

Pyrzyce 

14 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) gali z okazji 
Święta Edukacji Narodowej (org. Urząd Miasta i Gminy w 
Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

17 października projekcja filmu Pawła i Michała Kulików „Art.Location” z 
udziałem Elizy Hołubowskiej połączona z dyskusją w 
Akademii Sztuki w Szczecinie 

Akademia Sztuki 

w Szczecinie 

18 października współorganizacja 18. Powiatowej Prezentacji Życia 
Twórczego Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół (org. Dom 
Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie) (obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

19 października współorganizacja (Marta Nowak) i obsługa techniczna 
(Stanisław Fabjańczuk) uroczystości z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości  

Wełtyń 

20 października 43. Rajd Parasolowy (org. Kamilla Gadomska) wyjazd do Świnoujścia 

23 października obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego we Wtorek (org. 
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku) (Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfino - restauracja 
Arkadia 

25 października dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

25 października konferencja uczestników Sztukowania Miasta 2018 i 
projekcja filmu (org. Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

26 października występ kabaretu Łowcy.B (org. Krzysztof Kozak) Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

26 października pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” Teatru Eliksir (instr. 
Janusz Janiszewski) w Szczecinie 

Dom Kultury 13 Muz 

w Szczecinie 

26-28 
października 

udział Teatru Tańca EGO VU w festiwalu VII Przypływ 
Teatralny „Kompas wartości” w Stepnicy, dwukrotny pokaz 
spektaklu Elizy Hołubowskiej „Skrzynia” 

Stepnica 

27 października współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2018 - Gryfiński Dom Kultury  
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turniej 9. (org. Krzysztof Rudnicki) - filia w Pałacyku pod 
Lwami 

27 października pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” Teatru Eliksir (instr. 
Janusz Janiszewski) w Ińsku 

Ińsko 

28 października pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” Teatru Eliksir (reż. 
Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

29-30 
października 

dwa występy Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) w Barlinku 

Barlinek 

30 października udział Elizy Hołubowskiej w roli prelegenta podczas forum 
„Czy bez tańca można żyć?” organizowanego w Szczecinie 

Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie 

31 października/ 

1 listopada 

25. Noc Grozy. Gryfiński Festiwal Horrorów (org. Jakub 
Kasprzyk i Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

6 listopada obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) uroczystości z 
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (org. 
Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku)  

Gryfino - restauracja 
Arkadia 

7 listopada obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

8 listopada wieczór poetycko-muzyczny z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości „Do kraju tego...” w wykonaniu 
Teatru Eliksir (reż. Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

9 listopada obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) wieczornicy z 
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (org. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie) 

Szkoła Podstawowa nr 1  

w Gryfinie 

10 listopada współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2018 - 
turniej 10. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

10 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) i występ 
zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta Romanowska) 
podczas wieczornicy z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości (org. Wanda Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Starych 
Brynkach 

10 listopada udział aktorów Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) w 
programie patriotycznym „Nasz Niepodległa” Salonu 
Artystycznego Seniorów w Szczecinie 

Dom Kultury 13 Muz 

w Szczecinie 

11 listopada obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) i prowadzenie 
(Krzysztof Rudnicki) uroczystości z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości  

Gryfino - pl. Sybiraków 

11 listopada obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) startu Biegu 
Niepodległości (org. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie) 

Nabrzeże Miejskie  

w Gryfinie 

11 listopada występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas uroczystości 100. rocznicy odzyskania 

Pacholęta 
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przez Polskę niepodległości w Pacholętach 

11 listopada obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) i prowadzenie 
(Krzysztof Rudnicki) wieczornicy z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości (org. Urząd Miasta i 
Gminy w Gryfinie)  

Centrum Konferencyjno-
Gastronomiczne Wodnik  

w Gryfinie 

13 listopada obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) spektaklu 
organizowanego przez Przedszkole nr 2 w Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

16 listopada dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

16 listopada próba generalna w udziałem publiczności spektaklu 
„Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze" 
Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

16-17 listopada Sztukowanie Miasta 2018: projekt Gminna Mapa Kultury 
cz. 2 (cykl artystycznych warsztatów dla dzieci i ich 
rodziców) (koordynator Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 

- filie w świetlicach 
wiejskich w Sobieradzu, 
Wełtyniu i Wirowie 

17 listopada XIV Jesienna Impreza na Orientację (org. Kamilla 
Gadomska) 

Gryfino - las w okolicy 
Grajdołka 

17 listopada premiera spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, 
nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria 
Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

18 listopada 2. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, 
nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria 
Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

19 listopada występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas spotkania seniorów w Chwarstnicy 

Świetlica TPD  

w Chwarstnicy 

23 listopada Mistrzostwa Powiatu Gryfińskiego - Szachy Drużynowe 
IMS+ID (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 

 - filia w Pałacyku pod 
Lwami 

23 listopada współorganizacja (Malwina Goch) Koncert 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości (org. Rada Sołecka w 
Wirowie) 

Gryfiński Dom Kultury 

 - filia w Świetlicy 
Wiejskiej w Wirowie 

24-25 listopada Jesienna Scena Tańca. Festiwal Małych Form Ruchowych - 
pokazy spektakli tanecznych, występ m.in. Teatru Tańca 
EGO VU (instr. Eliza Hołubowska), otwarte warsztaty 
taneczne (org. Eliza Hołubowska, prowadzenie Jakub 
Kasprzyk) 

prezentacje: Gryfiński 
Dom Kultury (sala 
widowiskowa); 

warsztaty taneczne: sala 
gimnastyczna Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
w Gryfinie 

29 listopada dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 
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30 listopada /  

1 grudnia 

Sztukowanie Miasta 2018: projekt Gminna Mapa Kultury 
cz. 3 (cykl artystycznych warsztatów dla dzieci i ich 
rodziców) (koordynator Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filie w świetlicach 
wiejskich w Sobieradzu, 
Wełtyniu i Wirowie 

1 grudnia 3. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, 
nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria 
Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

2 grudnia 4. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, 
nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria 
Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

3 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

4 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

4 grudnia otwarcie wystaw prac plastycznych podopiecznych 
pracowni plastycznych Deseń (instr. Elżbieta Narzekalak) i 
Jedwab (instr. Aneta Kopystyńska) 

Censtrum Informacji 
Turystycznej w 
Gryfinie 

4 grudnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) projekcji i 
spotkania z twórcami filmu „Siłaczki” (org. Gryfiński 
Kolektyw Kobiet oraz Stowarzyszenie Razem na Plus w 
Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

5 grudnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

5 grudnia Kino dla wymagających: seans filmu „Dogman” (org. 
Krzysztof Wawrzyniak, Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

6 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

6 grudnia Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Szachy 
Drużynowe IMS (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

6 grudnia Rozśpiewane Mikołajki na Placu Barnima - zabawa dla 
najmłodszych z Mikołajem (koordynator: Krzysztof 
Rudnicki, obsługa techniczna: Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfino - pl. Księcia 
Barnima I 

7 grudnia Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego - Szachy 
Drużynowe ID (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

8 grudnia współorganizacja Wielkiego Finału Szachowego Grand Prix 
Gryfina 2018 (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Pałacyku pod 
Lwami 

8 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację (org. Kamilla 
Gadomska) 

Gryfino - las w okolicy 
Grajdołka 
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9 grudnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) Wigilii nad Odrą  
(org. Stowarzyszenie Pokolenia Pokoleniom oraz RAA 
Perspektywa) 

Kościół Ekumeniczny  

w Mescherin/Niemcy 

10 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

11 grudnia koncert Grażyny Łobaszewskiej i zespołu Ajagore (org. 
Monika Drabik) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

12 grudnia Kino dla wymagających: seans filmu „Lato” (org. Krzysztof 
Wawrzyniak, Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

13 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

14 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

14 grudnia występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas spotkania opłatkowego w Borzymiu 

Gryfiński Dom Kultury  

- filia w Świetlicy 
Wiejskiej w 
Borzymiu 

15 grudnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) spektaklu dla 
dzieci (organizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

15 grudnia występ Kapeli Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt 
Rosiński) podczas jarmarku w Starej Rzeźni w Szczecinie 

Stara Rzeźnia 

w Szczecinie 

15 grudnia 5. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, 
nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria 
Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

16 grudnia 6. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, 
nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria 
Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

17 grudnia udział aktorów Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) w 
programie artystycznym „Wigilia poetów” w Szczecinie 

Dom Kultury 13 Muz 

w Szczecinie 

18 grudnia 1. spotkanie (dwie tury) w ramach Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej KinoPrzedszkole  
(projekcje filmów połączone z prelekcją pedagogów) (org. 
Monika Drabik) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 

18 grudnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) uroczystości w 
Środowiskowym Domu Samopomocy w Gryfinie 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Gryfinie 

19 grudnia Kino dla wymagających: seans filmu „Climax” (org. Krzysztof 
Wawrzyniak, Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury - 
Kino Gryf 

20 grudnia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół (Krzysztof 
Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
(Kino Gryf) 
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20 grudnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) i prowadzenie 
(Piotr Ostrowski) dwóch koncertów świątecznych zespołu 
tanecznego Step by Step 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

29 grudnia pokaz spektaklu „Na Lightcie” w wykonaniu Grupy 
Korpuskularnej LightOff Grygier/Fibich/Nykowski ze 
Szczecina (org. Eliza Hołubowska, Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala widowiskowa) 

29-30 grudnia współorganizacja Zlotu Zachodniopomorskiej Offensywy 
Teatralnej - dwudniowy cykl warsztatów teatralnych i 
spotkań artystycznych dla młodzieży z województwa 
zachodniopomorskiego (org. Eliza Hołubowska, Krzysztof 
Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
(sala Lech) oraz filia w 
Pałacyku pod Lwami 

 

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 Gryfinie; 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 
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załącznik nr 3 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

Gryfińskiego Domu Kultury w 2018 r. 

pracownie artystyczne i turystyczna 
 

 
 
 

 
TANIEC strona:  2 

Teatr Tańca EGO VU instr. Eliza Hołubowska strona:  2 

Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex instr. Iga Wiśniewska/Ewelina Tołyż strona:  4 

TEATR strona:  5 

pracownia teatralno-recytatorska instr. Maria Piznal strona:  5 

Teatr 6 i PÓŁ instr. Krzysztof Gmiter strona:  7 

Teatr Uhuru i Teatr Eliksir instr. Janusz Janiszewski strona:  9 

pracownia teatru i recytacji instr. Dorota Krutelewicz-Sobieralska  strona: 11 

Teatr Bomba Bomba instr. Wioletta Kuriata-Janiszewska  strona: 13 

PLASTYKA strona: 15 

pracownia plastyczna instr. Karina Tyła strona: 15 

pracownia plastyczna instr. Małgorzata Ragan strona: 17 

Pracownia Plastyczna Deseń instr. Elżbieta Narzekalak strona: 17 

Pracownia Plastyczna Jedwab instr. Aneta Kopystyńska strona: 18 

MUZYKA/FILM strona: 20 

pracownia zespołów wokalnych instr. Jolanta Romanowska strona: 20 

dział audio/video instr. Piotr Ostrowski  strona: 21 

MUZYKA LUDOWA strona: 22 

Kapela Ludowa Borzymianka instr. Zygmunt Rosiński  strona: 22 
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Kapela Ludowa Gardnianki instr. Zygmunt Rosiński  strona: 24 

Kapela Ludowa Wełtynianka instr. Katarzyna Papiernik strona: 25 

TURYSTYKA strona: 26 

pracownia turystyczna instr. Kamilla Gadomska strona: 26 

 
 
 
 

 

taniec 

Teatr Tańca EGO VU 
instruktorka: Eliza Hołubowska 
 
Teatr Tańca EGO VU składa się z dwóch równolegle pracujących grup (młodszej - początkującej oraz 
dorosłej - repertuarowej). Obie grupy liczą ponad 30 tancerzy z Gryfina, Szczecina i Chojny. Aktywnie 
pracowały przez cały rok, brały udział w różnych przedsięwzięciach. Zdobywały też nagrody podczas 
festiwali i wzięły udział w kilku projektach zagranicznych.  

 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
17-19.01 - ferie w Gryfińskim Domu Kultury - prowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci z miasta 
i gminy – Eliza Hołubowska; 
19.01 - gryfińska premiera filmu „Moja siostra…” braci Pawła i Michała Kulików, w którym Eliza 
Hołubowska gra główną rolę - Gryfiński Dom Kultury, sala widowiskowa; 

MARZEC 
24.03 - druga projekcja filmu „Moja siostra…” -  pub Wrota do sławy. W związku z dużym 
zainteresowanie filmem dotyczącym depresji została zorganizowana druga projekcja filmu „Moja 
siostra…”. Po filmie odbyła się dyskusja z reżyserem Pawłem Kulikiem i aktorką filmu - Elizą 
Hołubowską; 
 
KWIECIEŃ 
13/14.04 - Koncert Premier Teatru Tańca EGO VU. Prezentacja ośmiu choreografii zespołu autorstwa 
nie tylko Elizy Hołubowskiej, ale również tancerek zespołu; 
MAJ 
11.05 - prezentacja filmu „Moja siostra…” i dyskusja na temat filmu i depresji z twórcami filmu -  
Stowarzyszenie Kamera, Szczecin; 
18.05 - Powiatowy Przegląd Taneczny - organizacja Eliza Hołubowska, prezentacja młodsza grupa 
Teatru Tańca EGO VU. 

CZERWIEC 
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6.06  - gala wręczania nagród dziennikarskich im. Tadeusza Mazowieckiego - Stralsund/Niemcy  
„Art. Location” to film o trzech artystkach pogranicza polsko-niemieckiego, który powstał w 2015 r., 
ale  w tym roku  otrzymał nominację do Polsko-Niemieckiej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego. 
2018; 
9.06  - premiera musicalu „The Schatzinsel”, Uckermärkische Bühnen w Schwedt/Niemcy, 
choreografia: Eliza Hołubowska; 
27.06  - prezentacja spektaklu „Mniemanie” - 25 SchulTheaterFest w Uckermärkische Bühnen w 
Schwedt/Niemcy;  
29.06-1.07 - udział w Space Festiwal 2018 w Toruniu (udział w warsztatach i prezentacja spektaklu 
„Skrzynia”)’ 
LIPIEC 
6-13.07 - warsztaty półkolonie Gardno – prowadzenie Eliza Hołubowska; 
13-22.07 - udział tancerek EGO VU w międzynarodowym projekcie „Under The Same Hat” w Schloss 
Broellin/Niemcy; 
 
16-20.07 - letnie warsztaty dla dzieci z miasta i gminy w Gryfińskim Domu Kultury - prowadzenie Eliza 
Hołubowska; 
 
WRZESIEŃ 
15/16.09 - tancerze obu grup EGO VU wsparli organizacyjnie i artystycznie Festiwal Teatralny 
Sztukowanie Miasta w Gryfinie,  w którym oprócz prac organizacyjnych, w dniach 15/16.09 
prezentowali mieszkańcom Gryfina etiudy powstałe w ramach festiwalu;   
29.09 - premiera musicalu „Tamara” w Uckermarkische Buhnen w Schwedt w Niemczech. Prace nad 
spektaklem zaczęły się w czerwcu, choreografie stworzyła Eliza Hołubowska;  
29.09 - w ramach współpracy z instytucjami zewnętrznymi odbyła się prezentacja młodszej grupy EGO 
VU ze spektaklem „Nie(Wystarczająca)” podczas Kongresu Kobiet w Wałczu;  
 
PAŹDZIERNIK 
5-12.10 - tancerki młodszej grupy EGO VU po raz kolejny wzięły udział w polsko-niemieckim musicalu 
realizowanym w Schloss Broellin w Niemczech. Grupa kilkunastu osób z Polski i z Niemiec przez 
tydzień uczestniczyła w warsztatach tanecznych, teatralnych i wokalnych prowadzonych przez Elizę 
Hołubowską i aktorkę Teatru Kana - Bibiannę Chimiak, by stworzyć spektakl końcowy realizujący 
temat projektu „In My Shoes” (premiera 11.10.2018 r. na scenie Ośrodka Schloss Broellin); 
13.10 - prezentacja spektaklu Elizy Hołubowskiej „Skrzynia” podczas Kongresu Kobiet Wiejskich w  
Pyrzycach.; 
17.10 - projekcja filmu i dyskusja na temat graniczności w ramach festiwalu Uczeń i Mistrz. Eliza 
Hołubowska jest jedną z bohaterek filmu „Art. Location” braci Pawła i Michała Kulików, mówiącym o 
życiu zawodowym i prywatnym trzech artystek pogranicza polsko-niemieckiego. Dyskusja dotyczyła 
wad i zalet życia na pograniczu i działania artystycznego po obu stronach granicy – Akademia Sztuki, 
Szczecin; 
26-28.10 - dwie prezentacje spektaklu „Skrzynia” podczas festiwalu teatralnego i tanecznego w 
Stepnicy podczas VII Przypływu Teatralnego „Kompas wartości” i w Słupsku podczas Festiwalu 
Teatrów Tańca Sfera Ruchu „Otwórz oczy”;  
30.10 - Eliza Hołubowska została zaproszona w roli prelegenta do dyskusji na temat „Czy bez tańca 
można żyć?”. Dyskusja zbierała środowisko taneczne województwa zachodniopomorskiego, by 
rozmawiać na temat sytuacji tańca w województwie. Spotkania te realizowane są w ramach Forum 
Na Zamku w Szczecinie; 
 
LISTOPAD 
16/17.11 - Eliza Hołubowska była zaproszona do roli jurora podczas V Festiwalu Teatralnego Wolfram 
w Szczecinie; 
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24-25.11 - kolejna edycja Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca odbywającego się 
w Gryfińskim Domu Kultury. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Eliza Hołubowska i Teatr 
Tańca EGO VU. Jest  to z założenia międzynarodowy festiwal (jedyny regularny od 2009 r. i na taką 
skalę w całym województwie zachodniopomorskim) prezentujący autorytety ze świata tańca 
współczesnego i teatrów tańca z Polski i zagranicy. Festiwal oprócz prezentacji spektakli realizuje 
warsztaty tańca oraz imprezy towarzyszące jak instalacje artystyczne, wystawy fotografii, Jam Session 
czy Silent Disco; 
 
GRUDZIEŃ 
29/30.12 - Zlot Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej. Teatr Tańca EGO VU będąc członkiem tej 
inicjatywy, był jednym z organizatorów. Zachodniopomorska Offensywa Teatralna to stowarzyszenie 
11 teatrów z województwa zachodniopomorskiego, głównie teatrów dramatycznych i offowych (EGO 
VU jest jedynym teatrem tańca). EGO VU dołączył do tej inicjatywy z braku środowiska tanecznego w 
województwie zachodniopomorskim działającego na podobnych zasadach jak EGO VU. Oprócz 
spotkań i planowania pracy na przyszły rok, tancerze EGO VU prowadzili warsztaty taneczne dla 
członków pozostałych teatrów ZOT. 
 
Warsztaty prowadzone przez Elizę Hołubowską: 
10/11.02 warsztaty dla zespołu Tarantule w Gryficach;  
24.02 warsztaty dla zespołu Pasja ze Stargardu; 
22.09 warsztaty otwarte dla mieszkańców Szczecina i okolic - Szkoła Tańca Replay w Szczecinie;  
1.12 warsztaty otwarte dla mieszkańców Szczecina i okolic - Szkoła Tańca Dance Factor w Szczecinie; 
7/8.12 warsztaty dla studentów Musik und Kunstschule J.A.P. Schulz w Schwedt/Niemcy. 
 
Warsztaty dla tancerzy EGO VU: 
29.06-1.07 warsztaty: taniec współczesny, improwizacja – Festiwal Space Toruń; 
23.09 .2018 warsztaty Bungee Fitness dla tancerzy – Szkoła Tańca Dance Faktory w Szczecinie, 
prowadzenie Tomasz Dembowski; 
27/28.10.2018 warsztaty: taniec współczesny, joga, kompozycja tańca - Festiwal Teatrów Tańca Sfera 
Ruchu „Otwórz oczy” w Słupsku; 
24/25.11.2018 warsztaty tańca w ramach festiwalu Jesienna Scena Tańca w Gryfinie: 
- kompozycja tańca – Anna Kamińska 
- taniec współczesny – Anna Piotrowska 
- Tribal Fusion Dance – Iza Łogonowicz. 
 

sporządziła: Eliza Hołubowska 

 
 
Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex 
instruktorka: Iga Wiśniewska 
instruktorka: Ewelina Tołyż 
 
Kalendarium 
KWIECIEŃ 
21.04 - udział zespołu w Turnieju Tańca Nowoczesnego KeepArt w Dębnie. 
 
MAJ 
18.05 - udział w Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Gryfinie. Wyróżnienie 
z kwalifikacją do Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w Szczecinie. 
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19.05 - udział w Festiwalu o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie. Drugie miejsce w kategorii mini 
formacje jazz/modern 12-15 lat. 
26.05 - udział w Turnieju Tańca Nowoczesnego Dance Stars w Szczecinie: 
1 miejsce w kategorii mini formacja jazz 11-13 lat, 
3 miejsce w kategorii solo street jazz 11-13 lat, 
wyróżnienie w kategorii duet 11-13 lat, 
3 miejsce w kategorii solo jazz powyżej 14 lat, 
wyróżnienie w kategorii duet powyżej 14 lat. 
 
CZERWIEC 
2.06 - udział w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Szczecinie 
14.06 - koncert na zakończenie sezonu w Sali widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury. Zmiana 
instruktora zespołu (Iga Wiśniewska -> Ewelina Tołyż). 
 
WRZESIEŃ 
13.09 - pierwsze zajęcia zespołu po przerwie wakacyjnej  
 
PAŹDZIERNIK 
5-12.10 - udział tancerzy w polsko-niemieckim projekcie musicalowym w Schloss Bröllin/Niemcy. 
 

sporządziła: Ewelina Tołyż 

 

teatr 

pracownia teatralno-recytatorska 
instruktorka: Maria Piznal 
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
7.01 - Gryfiński Dom Kultury - spektakl pt. „Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu 
rzeźbiarzy słowa” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na rzecz Abigail Skopińskiej, 
młodej gryfinianki sparaliżowanej wskutek wypadku; 
14.01 - plac Księcia Barnima I - udział w 26. Finale WOŚP – przekazanie na licytację dwóch 
podwójnych zaproszeń na premierę najnowszego spektaklu Grupy Teatralnej Gliptykos; 
24-26.01 - Gryfiński Dom Kultury - warsztaty recytatorskie prowadzone w ramach zimowych ferii w 
Gryfińskim Domu Kultury pn. „Przezimuj z nami”; 
 
LUTY 
20.02 - Pałacyk pod Lwami - miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; udział Mai 
Stołeckiej – awans do etapu powiatowego; 
24.02 - Pałacyk pod Lwami - powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; tytuł laureata 
dla Mai Stołeckiej i awans do etapu wojewódzkiego; 
 
MARZEC 
23.03 - XVI LO w Szczecinie - I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiego Romantyzmu 
„Razem, młodzi przyjaciele!...”  
I miejsce dla Mai Stołeckiej w kategorii. uczniów klas gimnazjalnych i klas VII szkoły podstawowej; 
konkurs objęty honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty; 
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KWIECIEŃ 
9.04 - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie - udział Mai Stołeckiej w finale wojewódzkim Małego 
Konkursu Recytatorskiego; w finałowym etapie w kategorii wiekowej uczniów klas siódmych szkół 
podstawowych i klas gimnazjalnych wzięło udział 29 recytatorów wyłonionych z całego województwa 
zachodniopomorskiego podczas kilkustopniowych eliminacji (szkolnych, gminnych, miejskich, 
powiatowych); Maja Stołecka uzyskała tytuł laureata; 
14.04 - Akademia Sztuki w Szczecinie - finał wojewódzki XII Zachodniopomorskiego Konkursu 
Recytatorskiego „O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego” –  udział recytatorki Mai Stołeckiej; konkurs objęty 
honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty; 
 
MAJ 
19-20.05 - Inkubator Kultury oraz Akademia Sztuki w Szczecinie - udział Mai Stołeckiej w 
recytatorskim konkursie o zasięgu ogólnopolskim: Spotkania ze Sztuką Słowa „Wiara - Nadzieja - 
Miłość” (konkurs, warsztaty); 
22.05 - Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku - prezentacje recytatorskie Mai Stołeckiej podczas 
biesiady kulturalnej „Obiad czwartkowy we wtorek”, org. przez Gryfiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku; 
 
LIPIEC/SIERPIEŃ 
30.07-03.08 - Gryfiński Dom Kultury - warsztaty recytatorskie pn. „ABC kultury żywego słowa” 
prowadzone w ramach wakacyjnej akcji „Twórcze wakacje”; uczestnicy zajęć pracowali nad 
niezbędnymi w sztuce recytacji umiejętnościami, m.in. emisją głosu, dykcją i artykulacją, 
interpretacją wybranych utworów, oddechem przeponowym, świadomością ciała oraz zachowaniem 
się podczas recytacji, a także dowiedzieli się, na czym polega właściwy dobór repertuaru, wspólnie 
przeprowadzili analizę wybranych tekstów; 
 
WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 
Gryfiński Dom Kultury - zajęcia otwarte – rozpoczęcie działalności  pracowni recytatorskiej i teatralnej 
w nowym sezonie artystycznym 2018/2019; przyjmowaniem nowych uczestników; 
 
LISTOPAD 
16.11 - Gryfiński Dom Kultury - spektakl pt. „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez 
morze” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos – próba generalna z udziałem publiczności; 
17.11 - Gryfiński Dom Kultury - premiera spektaklu pt. „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet 
przez morze” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; 
18.11 - Gryfiński Dom Kultury - spektakl pt. „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez 
morze” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na dofinasowanie zakupu cyber-oka dla 
Justynki Grabskiej; 
 
GRUDZIEŃ 
1.12 - Gryfiński Dom Kultury - spektakl pt. „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze” 
w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na leczenie i rehabilitację Emilki Solińskiej; 
2.12 - Gryfiński Dom Kultury - spektakl pt. „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze” 
w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na leczenie i rehabilitację Eryka Tandeckiego; 
15.12 - Gryfiński Dom Kultury - spektakl pt. „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez 
morze” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na leczenie i rehabilitację Marcina 
Galińskiego; 
16.12 - Gryfiński Dom Kultury - spektakl pt. „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez 
morze” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na leczenie i rehabilitację Mai Wójcik. 
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Łącznie ze sprzedaży biletów-cegiełek oraz programików (za symboliczną złotówkę) na spektakle 
„Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze” na cele dobroczynne aktorzy Grupy 
Teatralnej Gliptykos przekazali 18.650 zł (wraz z dochodem ze spektakli zagranych w styczniu 2019 r.) 
 

sporządziła: Maria Piznal 

Teatr 6 i PÓŁ 
instruktor: Krzysztof Gmiter 
 

W roku 2018 na zajęcia w teatrze uczęszczało 10 osób. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. 
Grupa kontynuowała współpracę z ośrodkami w Polsce i za granicą, m.in. Biblioteką Publiczną w 
Gryfinie, świetlicą wiejską w Wirowie, Wełtyniu, Sobieradzu, Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Stepnicy, Teatrem Kana w Szczecinie czy Teatrem UBS w Schwedt.    
Teatr zrealizował 2 premiery teatralne, 16 akcji performatywnych oraz wziął udział w 7 festiwalach 
artystycznych. W sumie swoje pokazy grupa prezentowała 24 razy. Ponadto aktorzy wzięli udział w 10 
sesjach warsztatowych z emisji głosu i śpiewu, oraz blisko 50 sesjach warsztatowych z uznanymi 
pedagogami teatru z kraju i zagranicy. Wszystkie te zajęcia odbyły się nieodpłatnie, dzięki współpracy 
barterowej teatru 6 i PÓŁ z partnerami a także dzięki dofinansowaniu z programów polskich i 
europejskich wspierających działania kulturalne. Oprócz działań scenicznych grupa stworzyła dwa 
widowiska plenerowe. Repertuarowy spektakl Legendy, który już trzeci sezon nie schodzi z afisza, 
grany był na międzynarodowym festiwalu we Frankfurcie, Schwedt oraz w Sulęcinie. Młodzież 
związana z Teatrem 6 i PÓŁ samodzielnie zorganizowała wieczór piosenki aktorskiej Poezja to brzmi 
pięknie oraz Zlot ZOT - zjazd kilkunastu teatrów naszego województwa, który odbył się pod koniec 
roku. Grupa, jak co roku, chętnie włączała się wolontaryjnie w organizację imprez kulturalnych 
organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury jak Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij czy 
Jesienna Scena Tańca. 
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
8-20.01 próby do mini-spektaklu z okazji 10-lecia naszych przyjaciół - Teatru w Krzywym 

Zwierciadle ze Stepnicy (przejazd opłacali uczestnicy); 
 16.01  warsztaty aktorskie prowadzone przez K. Gmitera w Domu Kultury 13 Muz w 

Szczecinie – warsztaty organizowane przez aktora Teatru 6 i PÓŁ; 
20.01   wyjazd do Stepnicy na 10-lecie zaprzyjaźnionego Teatru w Krzywym Zwierciadle 

(przejazd opłacali uczestnicy); 
22-24.01 warsztaty teatralne dla dzieci podczas ferii zimowych; 
22-31.01 wspólne opracowanie idei Sztukowania Miasta 2018, przygotowanie wniosków do 

instytucji dofinansowujących (MKiDN, Urząd Marszałkowski w Szczecinie); 
 
LUTY 
12-16.02 intensywne próby do repremiery spektaklu „Kronika przypadków” oraz spektaklu w 

Świetlicy Wiejskiej w Wirowie; 
22.02-4.03 pomoc aktorów 6 i PÓŁ przy 12. Gryfińskim Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij; 
 
MARZEC 
26.03-14.04 współpraca z teatrem UBS w Schwedt przy realizacji spektaklu „Faust”; 
  
KWIECIEŃ 
16.04-8.05 intensywne próby do premiery spektaklu „I jeszcze to”; 
 
MAJ 
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10-12.05 tournee teatru: festiwal Rathenow (Niemcy) premiera spektaklu „I jeszcze to” 
(przejazd i pobyt opłacony przez festiwal); 

13-14.05        tournee teatru: Tydzień Bibliotek w Sulęcinie. Występ ze spektaklem „Legendy w 
parku miejskim” (przejazd i pobyt opłacony przez organizatora); 

20-21.05 wyjazd K. Gmitera do Warszawy na szkolenie z programu Lato w Teatrze w związku z 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy i Gryfiński Dom Kultury 
projektem „Tworzę, więc jestem” (szkolenie i przejazd opłacone przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego); 

22.05-6.06 próby do spektaklu „Legendy” – wersja niemiecka; 
25.05-1.06 OffKontrapunkt w Szczecinie – udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w ramach przynależności 

do Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej w wolontariacie, panelu młodych 
twórców oraz warsztatach aktorskich; 

31.05  warsztaty aktorskie prowadzone przez K. Gmitera w Domu Kultury 13 Muz w 
Szczecinie – w ramach ZOT przy OffKontrapunkcie; 

 
CZERWIEC 
7-10.06  międzynarodowy festiwal Unithea we Frankfurcie (Niemcy).  Teatr 6 i PÓŁ pokazał 

spektakl „Legendy” (przejazd i pobyt opłacony przez organizatora); 
11-17.06  intensywne próby do wieczoru piosenki aktorskiej „Poezja to brzmi pięknie”; 
17.06   „Poezja to brzmi pięknie” - wieczór piosenki aktorskiej przygotowany i prowadzony 

przez aktorów Teatru 6 i PÓŁ. Impreza odbyła się w Pniewie (koszty organizacyjne 
pokryte z dotacji programu Społecznik); 

20-25.06 Sztukowanie Miasta – etap 1 – rozpoczęcie projektów Miasto Mówi Mi (koordynator 
Arkadiusz Jaskot) oraz Niewidzialne Miasta (koordynator Edyta Waszak) (koszty 
pokryte z dotacji MKiDN, wsparcia Gminy Gryfino oraz stowarzyszenia Hybadu); 

26-28.06  Schultheaterfest Schwedt. Teatr 6 i PÓŁ zaprezentował gościnnie spektakl „Legendy” 
(przejazd i pobyt opłacony przez organizatora); 

 
LIPIEC 
9-22.07  „Tworzę, więc jestem” - dwutygodniowa akademia teatralna dla młodzieży w ramach 

programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego Lato w Teatrze. 
Krzysztof Gmiter, jako prowadzący warsztaty i współreżyser widowiska. Współpraca 
GOK Stepnica i Gryfińskiego Domu Kultury. Aktorzy Teatru 6 i PÓŁ w komplecie 
uczestniczyli w projekcie (koszty pokryte z dotacji Instytutu Teatralnego, środków 
GOK Stepnica oraz Gryfiński Dom Kultury); 

 
WRZESIEŃ 
3.09-16.09 Sztukowanie Miasta – etap 2 – finał projektu Miasto Mówi Mi (koordynator Arkadiusz 

Jaskot), podczas którego odbył się cykl warsztatów performatywnych, zakończonych 
16 pokazami etiud artystycznych na terenie miasta. Finał projektu Niewidzialne 
Miasta (koordynator Edyta Waszak), podczas którego odbył się cykl warsztatów dla 
dzieci i młodzieży zakończony spektaklem wędrownym przez trzy lokacje Starego 
Miasta w Gryfinie. Rozpoczęcie projektu Gminna Mapa Kultury (koordynator 
Weronika Giżycka) – pierwszy cykl 3 warsztatów kreatywnych dla dzieci i ich rodziców 
we wsiach Wirów, Wełtyń i Sobieradz; (koszty pokryte z dotacji MKiDN, wsparcia 
Gminy Gryfino oraz stowarzyszenia Hybadu); 

 
PAŹDZIERNIK 
9-15.10 Cień Mistrza – Job Shadowing efektywną formą uczenia się od najlepszych – projekt 

europejski w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. W projekcie udział biorą 
aktorzy Teatru 6 i PÓŁ. Oficjalnymi organizatorami są stowarzyszenie Hybadu i 
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Gryfiński Dom Kultury.  Projekt wykorzystuje metody dramy do tworzenia działań 
artystyczno-społecznych (koszty pokryte z dotacji programu europejskiego Power); 

25.10  Sztukowanie Miasta – etap 3 – prezentacja filmu z projektu Miasto Mówi Mi oraz 
panel dyskusyjny o zasadności przeprowadzania projektów z edukacji kulturalnej i 
historii miasta. Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich, 
przedstawiciele gryfińskiej oświaty, historycy oraz antropolog kultury. W spotkaniu 
udział wzięło ok. 80 osób (koszty pokryte z dotacji MKiDN, wsparcia Gminy Gryfino 
oraz stowarzyszenia Hybadu); 

26-28.10 wyjazd na festiwal Przypływ Teatralny w Stepnicy na zaproszenie Teatru w Krzywym 
Zwierciadle (przejazd opłacali uczestnicy); 

 
LISTOPAD 
16-18.11 Sztukowanie Miasta – etap 4 – kontynuacja projektu Gminna Mapa Kultury 

(koordynator Weronika Giżycka). Drugi cykl trzech warsztatów kreatywnych dla dzieci 
i ich rodziców we wsiach Wirów, Wełtyń i Sobieradz (koszty pokryte z dotacji MKiDN, 
wsparcia Gminy Gryfino oraz stowarzyszenia Hybadu); 

24-25.11 pomoc aktorów 6 i PÓŁ przy organizacji festiwalu Jesienna Scena Tańca; 
30.11-1.12 Sztukowanie Miasta - etap 5 - projektu Gminna Mapa Kultury (koordynator Weronika 

Giżycka). Trzeci cykl trzech warsztatów kreatywnych dla dzieci i ich rodziców we 
wsiach Wirów, Wełtyń i Sobieradz (koszty pokryte z dotacji MKiDN, wsparcia Gminy 
Gryfino oraz stowarzyszenia Hybadu); 

 
GRUDZIEŃ 
2.12-31.12 Sztukowanie Miasta. Zamknięcie techniczne i organizacyjne projektu. Ewaluacja 

wewnętrzna (spotkania w grupie organizacyjnej) oraz zewnętrzna (spotkania z 
uczestnikami, przeprowadzenie ankiet i wywiadów) zadania. Realizacja wystawy 
fotograficznej z projektu Gminna Mapa Kultury, która od stycznia 2019 r. będzie 
mobilną wystawą prezentowaną w miejscowościach, w których odbywały się 
warsztaty (koszty pokryte z dotacji MKiDN, wsparcia Gminy Gryfino oraz 
stowarzyszenia Hybadu); 

28-30.12 Zlot Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej w Gryfinie. Organizacja zjazdu 
przedstawicieli 13 teatrów z województwa zachodniopomorskiego i zaproszonych 
gości. W ramach zjazdu odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty teatralne dla 
młodzieży, warsztaty artystyczne dla dzieci wsi woj. zachodniopomorskiego (Wełtyń, 
Sobieradz, Karkowo, Maszewo). Ponadto odbyła się prezentacja zaproszonego 
spektaklu oraz koncert muzyczny. Zjazd miał na celu podsumowanie pracy teatrów 
Zachodniopomorskiej Offensywy teatralnej w 2018 r. oraz opracowanie planu działań 
na 2019 r. Teatr 6 i PÓŁ jest współzałożycielem i członkiem ZOT od 2012 roku (koszty 
organizacyjne pokryte z dotacji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i 
środków własnych ZOT). 

 
sporządził: Krzysztof Gmiter 

 
 

 
Teatr Uhuru i Teatr Eliksir 
instruktor: Janusz Janiszewski 
 
W roku 2018 pracownia teatralna Janusza Janiszewskiego, w skład której wchodzą dwa teatry - Teatr 
Uhuru i Teatr Eliksir zajmowała się głównie: 
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 tworzeniem spektakli teatralnych i programów artystycznych 
 tworzeniem autorskich scenariuszy spektakli i programów 
 organizacją warsztatów teatralnych dla wszystkich uczestników zajęć 
 prezentacją własnej twórczości   
 edukacją z zakresu teatru tradycyjnego i współczesnego, 
 organizacją różnych wydarzeń artystycznych własnych, 
 udziałem w wydarzeniach i imprezach kulturalnych. 

Poza tym: 
 kontynuowana była współpraca międzynarodowa z partnerami zagranicznymi   
 zbierana była dokumentacja i archiwizowane były na bieżąco wydarzenia z działalności 

pracowni, 
 rozwijana współpraca z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Nauczyciela, 

Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Biblioteką publiczną 
w Gryfinie, Teatrem Bomba Bomba, a także z ośrodkami kultury spoza Gryfina, z Teatrem 
Uckermarkische Buhnen w Schwedt, Domem Kultury 13 Muz i innymi. 

 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
20.01 - Szczecin. Udział Teatru Eliksir w programie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szczecinie. 
23.01 - Gryfino. Udział Teatru Eliksir z programem artystycznym w Obiedzie czwartkowym we wtorek 
GUTW w Arkadii. 
22-26.01 Pałacyk pod Lwami - ferie zimowe. Otwarta pracownia teatralna, wspólne warsztaty 
teatralne, gry i zabawy sceniczne, improwizacje i tworzenie spektaklu razem z aktorami Teatru Uhuru 
i Eliksir. 
 
LUTY 
13.02 - Szczecin. Udział Teatru Eliksir w programie dla seniorów pt. „Miłość ci wszystko wybaczy” w 
Domu Kultury 13 Muz.  
 
KWIECIEŃ 
7.04 - Goleniów. Udział Teatru Eliksir w III Przeglądzie Teatrów Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
Województwa Zachodniopolskiego. 
22.04 - Nowogard. Teatr Eliksir w eliminacjach do 18. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego 
Seniorów ARS 2018. 
 
MAJ 
8.05 - Gross Pinnow/Niemcy. Prezentacja programu artystycznego z okazji Dnia Europy 2018 w 
ośrodku niemieckim Landhoff Arche. 
24.05 - Gryfino. II Gryfińska Senioriada Artystyczna w Gryfińskim Domu Kultury.  Całodniowy przegląd 
artystyczny z zaproszonymi zespołami z województwa zachodniopomorskiego. Przygotowanie i 
organizacja wydarzenia przez Teatr Eliksir i wolontariuszy z GUTW. Cały miesiąc: organizacja i 
przygotowanie festiwalu. 
24.05 - Gryfino. Premiera spektaklu Teatru Eliksir „Spotkanie po latach” w sali widowiskowej GDK. 
 
CZERWIEC 
1.06 - Gryfino. Gryfiński Dzień Dziecka. Teatr Eliksir - organizacja animacji dla dzieci na Scenie pod 
Lwami w formie programu „Ciocie Bajkoklocie” czytają dzieciom bajki - wspólne zabawy z dziećmi na 
Scenie pod Lwami.  
12.06 - Szczecin. Udział Teatru Eliksir w Zachodniopomorskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów 
SAS 2018. Prezentacja spektaklu „Spotkanie po latach”. 
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15.06 - Gryfino. Jubileusz Teatru Uhuru i  promocja książki o Teatrze Uhuru Kamili Paradowskiej w sali 
widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury. Całodniowe prezentacje artystyczne z zaproszonymi 
teatrami i gośćmi specjalnymi. Spotkanie z Kamila Paradowską – spotkanie autorskie. 
25.06 - Schwedt/Niemcy. 25 Schultheaterfest – Festiwal Teatrów Amatorskich z Brandenburgii. 
Pomoc techniczna przy prezentacji teatralnej Teatru Bomba Bomba i opieka na grupą podczas pobytu 
na Festiwalu w Schwedt. 
26.06 - Schwedt/Niemcy. Udział Teatru Eliksir w festiwalu 25 Schultheaterfest.  
 
LIPIEC 
9-13.07 - Gryfino, Pałacyk pod Lwami. „Wakacje w mieście” – otwarta pracowania teatralne, zajęcia 
dla dzieci i młodzieży, warsztaty teatralne, tworzenie wspólnego przedstawienia.  
14.07 - Nastazin. Festiwal Teatr w Stodole. Prezentacja spektaklu Teatru Bomba Bomba „Tajemnicza 
walizka”. Opieka techniczna i organizacyjna. 
28.07 - Berlin. Wyjazd wakacyjny, wycieczka krajoznawcza z Teatrem Bomba Bomba – opieka 
techniczna i organizacyjna nad zespołem.  
 
PAŹDZIERNIK 
5.10 - Myślibórz. Prezentacja spektaklu Teatru Eliksir „Spotkanie po latach” w Myśliborskim Ośrodku 
Kultury. 
26.10 - Szczecin, Dom Kultury 13 Muz. Prezentacja spektaklu Teatru Eliksir „Spotkanie po latach oraz 
udział seniorów w konferencji „Bezpieczny senior”  
27.10 - Berlin/Niemcy. Wyjazd wakacyjny, wycieczka krajoznawcza z Teatrem Bomba Bomba – opieka 
techniczna i organizacyjna nad zespołem.  
27.10 - Ińsko. Prezentacja spektaklu Teatru Eliksir „Spotkanie po latach” z okazji Dnia Seniora w 
Ińskim Domu Kultury. 
28.10 - Gryfino. Teatr Eliksir, prezentacja spektaklu „Spotkanie po latach” dla mieszkańców w sali 
widowiskowej GDK. 
 
LISTOPAD 
8.11 - Gryfino. Prezentacja patriotycznego programu poetycko-muzycznego z okazji jubileuszu 100-
lecia niepodległości pt. „Do kraju tego” w wykonaniu aktorów Teatru Eliksir i Teatru Uhuru w sali 
widowiskowej Gryfińskiego Domu Kultury dla mieszkańców. 
10.11 - Szczecin. Udział Teatru Eliksir w programie patriotycznym „Nasza Niepodległa” Salonu 
Artystycznego Seniorów SAS w DK 13 Muz. 
 
GRUDZIEŃ 
6.12 - Gryfino. Udział w przygotowaniu i realizacji Mikołajków – programu dla dzieci na placu 
Barnima. 
17.12 - Szczecin. Udział Teatru Eliksir w programie artystycznym „Wigilia poetów” w DK 13. 
 

sporządził: Janusz Janiszewski 

 
 

 
pracownia teatru i recytacji 
instruktorka: Dorota Krutelewicz-Sobieralska 

 
W pracowni działały 2 grupy teatralne: 
- Teatr Tespisek - grupa młodsza i grupa starsza 
- Teatr Kameleon - dorośli 
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- koło recytatorskie - dzieci ze szkół podstawowych i klas gimnazialnych 
Łącznie w zajęciach brało udział 25 uczestników. Poza systematycznymi zajęciami odbywającymi się 
według tygodniowego planu zajęć, uczestniczyliśmy w wielu imprezach artystycznych. 
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
- występ Teatru Kameleon dla dzieci ze SP nr 1 („O rybaku i złotej rybce”); 
- ferie zimowe: warsztaty z dziećmi z półkolonii, otwarte warsztaty teatralne dla dzieci z miasta, 
zakończone pokazem przedstawienia „Kolędka”; 
- występ Teatru Kameleon na zakończenie półkolonii („O rybaku i złotej rybce”). 
 
LUTY 
- występ Teatru Kameleon i warsztaty teatralne dla dzieci z niemieckiego Casekow; 
- występ Teatru Kameleon dla przedszkolaków („Księżniczka na ziarnku grochu”); 
- występ Teatru Kameleon w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie („Księżniczka na ziarnku grochu”); 
- organizacja i prowadzenie miejsko-gminnych i powiatowych eliminacji Małego Konkursu 
Recytatorskiego. Do udziału w konkursie przygotowałam 11 recytatorów. Do wojewódzkiego finału 
zakwalifikowano: Juliana Podworskiego, Amelię Maciążek i Nel Tarczyńską. Wyróżniono: Nelę 
Kawczyńską, Jagodę Podworską, Zuzannę Zawieruchę, Lenę Żelech i Julię Kowalczyk. 
 
MARZEC 
- występ Teatru Tespisek (grupa starsza) dla dzieci z przedszkola (‘Koza kózka i wilk”); 
- lekcja teatralna dla dzieci przedszkolnych; 
- występ Teatru Kameleon („O rybaku i złotej rybce”). 
 
KWIECIEŃ 
- występ Teatru Kameleon dla dzieci ze SP nr 1, pokaz przedstawienia „Księżniczka na ziarnku 
grochu”; 
- udział w wojewódzkim finale Małego Konkursu Recytatorskiego. Wyróżnienia otrzymali: Nel 
Tarczyńska i Julian Podworski; 
- występ Teatru Kameleon dla przedszkolaków („Księżniczka na ziarnku grochu”). 
 
MAJ 
- występ Teatrzyku Tespisek (grupa młodsza) dla dzieci uczęszczających na zajęcia w Pałacyku pod 
Lwami; 
- występ recytatorów na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa; 
- występ Teatru Kameleon dla przedszkolaków („Księżniczka na ziarnku grochu”); 
- występ Teatru Tespisek dla uczestników zajęć w Pałacyku pod Lwami („Czerwony Kapturek”); 
- występ Teatru Kameleon podczas koncertu charytatywnego; 
- udział Teatru Kameleon w II Gryfińskiej Senioriadzie Artystycznej („Księżniczka na ziarnku grochu” i 
piosenka z układem choreograficznym z filmu „Zapomniana melodia”). 
 
CZERWIEC 
- występ Teatrzyku Tespisek podczas festynu z okazji Dnia Dziecka („Czerwony Kapturek”). 
- II Zachodniopomorskie Spotkania Artystyczne Seniorów - występ Teatru Kameleon w Domu Kultury 
13 Muz w Szczecinie; 
- udział trojga recytatorów w Gali Laureatów w Gryfinie. 
 
WRZESIEŃ 
- występ recytatorów podczas uroczystości upamiętniającej 60. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę; 
- występ recytatorów podczas obchodów Święta Szkoły w ZSP nr 2 w Gryfinie. 
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PAŹDZIERNIK 
- występ Teatru Kameleon dla przedszkolaków („Księżniczka na ziarnku grochu”); 
- lekcja teatralna dla przedszkolaków; 
- występ Teatru Kameleon dla publiczności dziecięcej („O rybaku i złotej rybce”). 
 
LISTOPAD 
- udział trzech recytatorek w Konkursie Recytatorskim Szczeciński Parnas. Wyróżnione zostały Nel 
Tarczyńska i Amelia Maciążek; 
- występ recytatorek w uroczystości upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania niepodległości; 
- występ Teatrzyku Tespisek („Czerwony Kapturek”). 
 
GRUDZIEŃ 
- występ Teatrzyku Tespisek dla dzieci szkolnych, przedszkolaków i rodziców („Czerwony Kapturek”). 
 

sporządziła: Dorota Krutelewicz-Sobieralska 
 

 
Teatr Bomba Bomba 
instruktorka: Wioletta Kuriata-Janiszewska 
 
Od lutego 2017 roku teatr działa w strukturach Gryfińskiego Domu Kultury. Grupę tworzą osoby z 
orzeczeniami o niepełnosprawności. Osoby te mieszkają w  pobliskich do Gryfina miejscowościach: 
Gardno, Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Nowe Czarnowo, Pniewo. Pomimo utrudnień 
komunikacyjnych regularnie uczestniczą w spotkaniach teatru. Teatr spotyka się dwa razy w 
tygodniu. W przypadku wyjazdów, czy prezentacji terminy spotkań ulegają modyfikacji. Działalność 
artystyczna stanowi podstawę pracy z tą grupą, wartości terapeutyczne oraz rozwijanie kompetencji 
życiowych stanowią dodatkowy aspekt, wynikający naturalnie  w czasie realizowanych spotkań , czy 
prób teatralnych.  
W pracy z tym zespołem niezwykle ważne jest budowanie świadomości grupy, przynależności i 
własnej tożsamości, jako zespołu, ale także budowanie tożsamości poszczególnych osób w grupie. 
Warsztaty teatralne sprzyjają rozwojowi świadomością własnego ciała, oddechu, metod relaksacji.  
Aktorzy regularnie opracowują autorskie scenariusze, uczą się na pamięć wierszy, grają spektakle , 
przygotowują kostiumy i pracują nad swoimi rolami scenicznymi. Pracują nad dykcją i komunikacją.  
Jednym z ważniejszych aspektów jest umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi osobami, ale 
także rozwijanie systematyczności działań i konsekwencji w osiąganiu wyznaczonych celów.  
Tworzenie spektakli daje szansę na wyjazdy i prezentacje w nowych miejscach i do zupełnie nowych 
spotkań i relacji. Granie dla nowej publiczności, konfrontacja z ich opinia jest ogromnym 
doświadczeniem scalającym grupę, ale też włączającym w społeczeństwo i budującym inkluzję 
społeczną.  
Znaczenie działalności Teatru Bomba Bomba jest niebagatelne więc na wielu płaszczyznach: 
indywidualnych doświadczeń, w kontekście zespołu i grupy, ma także wymiar społeczny.  
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
Udział w spotkaniu karnawałowym Sztuka Inkluzji pt. „Niepotrzebne nam Rio” ośrodków z całego 
województwa w Szczecinie. Poznanie historii karnawału, udział w konkursach i zabawach. Dyskusje 
na temat sztuki dotyczącej postu i karnawału. Nauka tańca afrykańskiego. Wykonywanie barwnych 
masek.  W spotkaniu brało udział około 150 osób z ośrodków dla osób starszych i niepełnosprawnych 
z województwa, także z Niemiec. Ideą tych spotkań było przybliżenie sztuki i kultury, a także 
najważniejszych twórców malarstwa i muzyki związanych z tematem. Uczestnicy poznali historię 
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karnawału, sposoby zabawy karnawałowej w różnych częściach świata, a także przedstawiony i 
omówiony został słynny obraz Bruegela „Walka postu z karnawałem”. Spotkanie ze sztuka i integracja 
środowiska.  
 
Prezentacja spektaklu dla dzieci pt „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” w świetlicy w Pniewie.  
 
W czasie ferii zimowych bajka została zaprezentowana dzieciom, które pozostały w miejscu 
zamieszkania. Spotkanie dotyczyło także opowieści o kulturze i klimatach Afryki.  
 
Prezentacja spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” w Świetlicy Wiejskiej w Starych Brynkach.  
 
LUTY 
Prezentacja spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” dla przedszkolaków w Pałacyku pod Lwami.  
 
Prezentacja spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” dla seniorów w ośrodku Senior+.  
W czasie ferii zimowych bajka została zaprezentowana dzieciom, które pozostały w miejscu 
zamieszkania. Spotkanie dotyczyło także opowieści o kulturze i klimatach Afryki.  
 
Spotkanie walentynkowe w Szczecinie Sztuka Inkluzji pt. „Liebe, Love, Kocham Cię”. Udział w zabawie 
walentynkowej. Udział w koncercie skrzypcowym i pokazie tanga.  
 
MARZEC  
Opracowywanie scenariusza filmowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Kamera. Krzysztof 
Kuźnicki jest cenionym i nagradzanym filmowcem filmów o tematyce społecznej. Współpracował już 
z teatrem przy realizacji teledysku zespołu Na Górze pt. „Mgła”.   
 
KWIECIEŃ 
Spektakl „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie.  
Udział w programie Sztuka Inkluzji pt. „Akcja Kamera”. Spotkanie z filmowcem Krzysztofem 
Kużnickim. Historia kina niemego. Zapoznanie się ze sprzętem operatorskim - Szczecin. 
 
MAJ 
Udział w spotkaniu Sztuka Inkluzji pt. „Brawa dla nas”. Prezentacja spektaklu pt. „Z życia wzięte”. 
Udział w pokazie iluzjonistów. Teatr Bomba Bomba zaprezentował spektakl „Z życia wzięte” dla 
uczestników spotkania. Osób z ośrodków dla osób niepełnosprawnych i dla starszych. 
Zaprezentowany spektakl dotyczył spraw osób niepełnosprawnych, trudności ze znalezieniem pracy, 
trudności w usamodzielnieniu się i pozyskaniu kredytu.  
 
CZERWIEC 
Udział w międzynarodowym festiwalu Schultheaterfest w Schwedt. Prezentacja spektaklu  
„Tajemnicza walizka”. Teatr Bomba Bomba współpracuje z festiwalem w Schwedt od kilku lat. 
Kilkukrotnie prezentował tam swoje spektakle, także spektakl „Można się lubić”, który powstał w 
kooperacji z teatrem Barenhertz ze Schwedt. Udział w festiwalu jest szansa na udział w warsztatach 
artystycznych, prezentacje swojej twórczości i obejrzenia spektakli innych grup z Polski i Niemiec.  
 
LIPIEC  
Udział w festiwalu Festiwal w stodole w Nastazinie. Prezentacja spektaklu „Tajemnicza walizka”.  
Festiwal teatralny w Nastazinie od wielu lat organizowany jest przez znaną szczecińską reżyser 
Tatianę Malinowską-Tyszkiewicz i prowadzony przez nią Teatr Nie Ma. Festiwal odbywa się w bardzo 
małej miejscowości, a spektakle grane są dla młodzieży biorącej udział w festiwalu, ale także dla 
lokalnej społeczności. Spektakl Teatru Bomba Bomba cieszył się ogromnym zainteresowaniem i został 
przyjęty entuzjastycznie.  
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SIERPIEŃ 
Wakacje praca nad spektaklami dla dzieci i spektaklami plenerowymi.  
 
WRZESIEŃ 
Praca nad spektaklami jasełkowymi. Udział w przygotowaniach do nowych projektów. Rokrocznie 
teatr wpisując się w klimat świąt przygotowuje i pracuje nad spektaklami świątecznymi o tematyce 
jasełek i opowieści związanych z zimą. W tym roku grupa opracowywała historię trzech wędrujących 
do Betlejem króli.  
 
PAŹDZIERNIK 
Wyjazd do planetarium w Berlinie. Udział w spotkaniach artystycznych i warsztatach z teatrem Eliksir. 
Teatr stara się przynajmniej raz w roku odwiedzić Berlin, wyznaczając sobie kolejne miejsca do 
zwiedzenia. Tym razem celem podróży było planetarium i udział w seansie na temat kosmosu.  
 
LISTOPAD 
Praca nad spektaklem jasełkowym i programem świątecznym.  
 
GRUDZIEŃ 
Wigilijne spotkania z przyjaciółmi z Teatrem Eliksir, radnymi.  
 

sporządziła: Wioletta Kuriata-Janiszewska 
 
 
 

plastyka 

pracownia plastyczna 
instruktorka: Karina Tyła 
 
W jej skład wchodzą: pracownia w Pałacyku pod Lwami, pracownia w filii Gryfińskiego Domu Kultury 
w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie, grupa Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 
1. Pracownie w Pałacyku pod Lwami i w filii Gryfińskiego Domu Kultury w Świetlicy Wiejskiej w 
Daleszewie 
W styczniu odbywają się ferie w mieście oraz z półkolonią. Powstaje wielka makieta miasta. 
Na zajęciach skupiam się na pracach o wyrazie graficznym, gazety, cienkopisy, czarny karton. 
W lutym dalej pracujemy graficznie, wprowadzam kolor, powstają również prace o charakterze 
wydrapywanek. 
W marcu bierzemy udział w trzech konkursach „kwiaty”, „dzieci świata”, „psowate”. Powstają prace 
malarskie, collage oraz prace w technikach mieszanych. Bawimy sie tekstura, wprowadzam do 
malarstwa karton falisty. Powstają prace chromatyczne w 3D. Bierzemy udział w konkursie „lalka 
teatralna”, powstają kukły do podanych tematów. Z młodzieżą od stycznia podejmuje temat martwej 
natury malarsko i w ołówku. 
Kwiecień. Z dziećmi wykonuję prace techniczne na bazie różnych struktur papierów, włóczek i 
barwników. Realizuję cykl form płaskich, ażurowych oraz przestrzennych na masie solnej i 
porcelanowej, glince. Młodzież - cd. malarstwa oraz rysunku na martwej naturze. 
Maj. Tworzymy formę przestrzenna „ptak” na bazie listew, patyków i kartonów. Powstają również 
prace malarskie o tematyce dowolnej, wprowadzam tusze i pastele olejne. 
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Czerwiec. Prace techniczne, projektujemy i szyjemy własne maskotki. Pracujemy z masą papierową i 
solną. 
Lipiec i sierpień. Półkolonie i warsztaty dla miasta, malowanie i barwienie tkanin - batiki oraz komiks 
Pan Pszczoła w technice graficznej. Instalacja zdobiła hol Pałacyku pod Lwami w czasie wakacji. 
Wrzesień i październik. Cykl zajęć – collage, pt. „łąka”. Zaczynamy rzeźbę, forma przestrzenna „Ptaki-
cudaki” trwać on będzie przez następne około 4 miesiące. Międzyczasie malujemy i rysujemy. Z 
młodzieżą studiujemy martwa naturę „Cezanne”. Omawiamy i opracowujemy tematy konkursowe do 
końca roku. 
Listopad i grudzień. Z młodzieżą ćwiczenia na perspektywę, proporcje i światłocień. Z dziećmi 
realizuję cykl zajęć o tematyce świątecznej. Powstają piękne formy świąteczne zabierane do domu. 
 
2. Grupa Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Z myślą o ładnej wystawie w październiku, dokonaliśmy wspólnej decyzji by malować lato na bazie 
fotografii oraz reprodukcji, przygotowanych przeze mnie materiałów.  Powstały na kartonach pejzaże 
i swojskie malarskie opowieści oraz kwiaty. W międzyczasie dokonuję korekty prac „domowych”. 
Następnym tematem jest martwa natura „Cezanne”. Przygotowaną przeze mnie kompozycje 
malujemy na blejtramach, wcześniej gruntowanych i podmalowywanych. Proces twórczy zajmie nam 
ok pół roku. 
 
Ważne daty i co wykonałam: 
14.01 WOŚP, szykowanie sceny (przygotowanie dekoracji), pomoc przy licytacji, szkolenie 
wolontariuszy; 
23.03 jestem w komisji (sekretarz) OŚP „ Jak zapobiegać pożarom”, wykonuję dekorację holu 
„Wiosna - Wielkanoc”; 
24.03 jestem w jury na pl. Barnima „Palma wielkanocna i babka wielkanocna”; 
9.04 aranżuję wystawę prac malarskich uczestniczki GUTW  Bogusławy Kryczki w CIT na nabrzeżu; 
27.04 wykonuję plakat 100 lat odzyskania niepodległości; 
28.05 szykuję wystawę w Pałacyku pod Lwami i w CIT prac malarskich pracowni GDK z okazji Dnia 
Dziecka; 
29.05 wykonuję plakat na przedstawienie „Czerwony Kapturek”; 
9.06 maluję twarze z okazji Dnia Dziecka w SP Radziszewo; 
12.06 odbył się Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Pracowni GDK, który w większej 
części zorganizowałam; 
20.06 byłam z dziećmi swoich pracowni na Gali Laureatów (nagrody burmistrza); 
3.10 otwarcie wystawy GUTW w CIT pt. „A tym czasem latem...”; 
9.11 zrobiłam plakat na Mikołajki; 
10.11 uczestniczyłam w dekoracji sali w Wodniku na 100-lecie odzyskania niepodległości; 
4.12 uczestniczyłam w zrobieniu dekoracji holu „Zima”; 
6.12 pomagałam szykować scenę na Mikołajki. 
 
W tym roku otrzymaliśmy następujące nagrody i wyróżnienia: 
1. Pracownia w Pałacyku pod Lwami 
- Internationaler Zeichenwettbewerb Des Landes Brandenburg Schwedt/Oder 
nagrody: Zuzia Krysiak, Marcelina Czajka , Magda Czarnojan 
- Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Zespołów Plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury 
nagrody: Bożena Rożko x2, Magda Czarnojan, Asia Staszczyk, Natalia Smolnik 
wyróżnienia: Staś Magadzia, Marcelina Czajka, Pola Łukasiewicz, Asia Staszczyk, Natalia Smolnik 
- Gala Laureatów - nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.  
  
2. Pracownia w filii Gryfińskiego Domu Kultury w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie 
- Etno – Portret: Kobieta w kulturach 
nagroda: Lena Kubiak  
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- Lalka teatralna - Zwierzęta doktora Dollittle, Opowieści z Narnii  
nagroda: Milosz Żmuda, Wiktoria Kubiś, Jagoda Zakrzewska, Lena Kubiak, Zosia Kubacka  
wyróżnienia: Marcelina Zakrzewska, Julia Żmuda, Wiktoria Kubiak  
- Internationaler Zeichenwettbewerb Des Landes Brandenburg Schwedt/Oder 
nagroda: Miłosz Tarczyński, Szymon Żamojda 
- Przeglad Twórczości Dzieci i Młodzieży Zespołów Plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury 
nagrody: Wiktoria Kubiś, Lena Kubiak x2, Zosia Kubacka, Miłosz Żmuda, Miłosz Tarczyński 
wyróżnienia: Lena Kubiak x2, Marcelina Zakrzewska, Szymon Żamojda, Julia Staszak 
- Gala Laureatów - nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. 
 

sporządziła: Karina Tyła 
 
 

pracownia plastyczna 
instruktorka: Małgorzata Ragan 
 

W stałych zajęciach w ramach koła plastycznego uczestniczy grupa licząca ponad 50 osób, które 
rokrocznie przygotowuję do wzięcia udziału w licznych konkursach plastycznych i przeglądach. 
Powstałe prace są wynikiem umiejętności i talentu młodych artystów czego potwierdzeniem są liczne 
nagrody i wyróżnienia na poziomie ogólnopolskim oraz międzynarodowym moich wychowanków. 
Oprócz prowadzonych przeze mnie zajęć z dziećmi i młodzieżą współpracuję z innymi jednostkami 
kultury i oświaty na terenie Gryfina w ramach podnoszenia świadomości i poziomu wychowania 
plastycznego. Rokrocznie prowadzę warsztaty letnie i zimowe organizowane przez GDK jak i również 
zajęcia z uczestnikami półkolonii. 
  
12.06 odbył się Przegląd Prac Plastycznych Twórczości Dzieci i Młodzieży w GDK, w którym jury 
postanowiło przyznać 5 nagród oraz 5 wyróżnień uczestnikom naszego koła. Przez cały rok 
przystępujemy do licznych konkursów plastycznych. 
W roku 2018 uczestnicy koła plastycznego otrzymali: 
- nagrodę w VIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Przyroda w kolorach „W 
świecie psowatych” w Krakowie; 
- wyróżnienie w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Etno - portrety z pędzlem przez świat: 
Kobieta w kulturach świata  we Wrocławiu; 
- nagrodę w 51. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Brandenburgii 2018 Schwedt; 
- udział w wystawie pokonkursowej dla 7 osób (po rozpatrzeniu 1484 prac) w XL edycji 
Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży pt. „Moja przygoda w muzeum” w 
Muzeum Okręgowym w Toruniu. 
 

sporządziła: Małgorzata Ragan 

 
 

Pracownia Plastyczna Deseń 
instruktorka: Elżbieta Narzekalak 
 
Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są dwa razy w tygodniu, w których średnio uczestniczy 
14 osób. Prowadzone zajęcia mają na celu rozbudzanie wyobraźni, wyrażanie siebie poprzez sztukę, 
wolne eksperymentowanie, uczenie ekspresji, zasad kompozycji oraz odkrywanie potencjału 
twórczego w ramach poznawanych technik plastycznych takich jak: pastel, tempera, rysunek, batik, 
malowanie na jedwabiu, frotage, monotypia, filcowanie wełny na mokro.  
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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, 
decoupage, filcowanie wełny na mokro, praca w masie solnej, warsztaty z papierem czerpanym. 
Wychowanie plastyczne ma uwadze głównie skutki, które proces tworzenia pozostawia w psychice 
dziecka. Staramy się zachęcać dzieci w znalezieniu sposobów wyrażania swych uczuć, przeżyć i 
własnej wrażliwości estetycznej, czemu też w dużej mierze służą przygotowania dzieci do udziału w 
następujących konkursach plastycznych: 
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Brandenburgii 2018 - Pokażcie nam jak malujecie,  
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: Pentel Co., Ltd. oraz Biiku Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Sztuki),  
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - Mój nauczyciel,  
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny –Złota polska jesień,  
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Jesień w oczach dziecka,  
- Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny-Jesienne duszki leśne skrzaty,  
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Barwy jesieni,  
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Kalendarz 2019,  
- 16. Międzynarodowy Konkurs - Inne spojrzenie,  
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Świat bez barier,  
- VII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa - Niech  żyje kolor,  
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Magiczne okienko, 
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: Magia teatru - lalka teatralna,  
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Ryby na niby. 
  
Kalendarium: 
- pomoc przy organizacji Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij (wystawa fotograficzna) 
- warsztaty z decoupage - SP3 
- zajęcia plastyczne- Przedszkole Iskierka 
- warsztaty twórcze – papier czerpany 
- ocena prac – sanepid w Gryfinie 
- biblioteka-zajęcia plastyczne - Noc Bibliotek 
- plenerowe warsztaty- świetlica w Bartkowie 
- Rocznica Powstania Warszawskiego - pomoc przy organizacji imprezy 
- Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie - pomoc przy organizacji imprezy 
- Dożynki Gminne- pomoc przy organizacji imprezy 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie - impreza na OSiR 
- wystawa prac pokonkursowych Magia Teatru - Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
- zajęcia plastyczne -malowanie kamieni, Biblioteka Publiczna w Gryfinie 
- wykonanie dekoracji z okazji Święta Niepodległości – centrum konferencyjne Wodnik w Gryfinie 
- zajęcia plastyczne w Senior+ w Gryfinie 
- wystawa (papier czerpany) - Barwy lata - Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie. 
 

sporządziła: Elżbieta Narzekalak 

 
 

Pracownia Plastyczna dla Dorosłych Jedwab 
instruktorka: Aneta Kopystyńska 
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W zajęciach organizowanych przez Pracownię Plastyczną Jedwab uczestniczą osoby dorosłe (czwartki, 
później poniedziałki) oraz osoby zrzeszone w Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (piątki, 
później wtorki). 
Motywy, którymi kierują się osoby dorosłe uczęszczające na zajęcia w pracowni plastycznej mogą być 
między innymi: racjonalne wykorzystanie czasu wolnego, chęć zawarcia nowych interesujących 
znajomości, pragnienie ucieczki od rutyny, rozwijanie swojej osobowości, doskonalenie kontaktów z 
ludźmi, chęć podniesienia swojej wartości we własnych oczach. Celem pracowni plastycznej 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 obywają się w czwartki w godz. 16.00-20.00 oraz w piątki w godz. 10.00-13.00, uczestniczyło 
w nich ok. 20 osób. W ramach pracowni uczestnicy poznają i doskonalą swoje umiejętności techniki 
plastyczne: malowanie na jedwabiu, malowanie na szkle (obrazy, lampiony, wazony, butelki) witraże 
wykonywane metodą Tiffaniego (biżuteria, zawieszki do wnętrz, lampiony) oraz decoupage, który 
ostatnio cieszy się dużym powodzeniem. Dzięki technice decoupage uczestnicy mogą ozdobić różne 
przedmioty, odnawiać meble, a także dawać nowe życie starym zniszczonym już rzeczom poprzez 
szkło, plastik, ceramikę, metal i drewno. 
 
W ramach zajęć warsztatowych prowadzone są spotkania w szkołach podstawowych, przedszkolach 
oraz świetlicach wiejskich a w okresie ferii – zajęcia są organizowane w Domu Kultury. W spotkaniach 
tych uczestniczy w zależności od rodzaju placówki od 10 do 30 dzieci. Zajęcia trwają od jednej do 
trzech godzin i odbywają się na terenie jednostek organizacyjnych z którymi współpracujemy. Te 
jednostki to Szkoła Podstawowa nr 1, Młodzież gimnazjalna warsztaty polsko - niemieckie, Świetlice 
Wiejskie w Krzypnicy, Sobiemyślu i Starych Brynkach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy (osoby 
dorosłe). W czasie tych spotkań uczestnicy uczą się różnych technik plastycznych w szczególności 
wykonywanie ozdób świątecznych, malowanie specjalistycznymi farbami do tkanin, przedmioty z 
recyklingu, dekoracje z papieru, malowanie na szkle. Podczas zajęć proponuję i zapoznaję opiekunów 
w zakresie metod wykorzystywania technik plastycznych w celu rozwoju fizycznego oraz 
intelektualnego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności manualnych i ruchowych. Prace te 
mają również na celu podniesieniu zdolności integracyjnej w grupach społecznych co umożliwia 
podopiecznym wzbogacenie umiejętności kontaktów z rówieśnikami jak również z opiekunami. Dzieci 
oraz ich opiekunowie chętnie uczestniczą w naszych zajęciach wykazując zainteresowanie 
poznawaniem technik plastycznych co kształtuje zdolność postrzegania sztuki i szeroko pojętej 
kultury w ich 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 takie jak 
warsztaty plastyczne, wystawy okolicznościowe, zabawy oraz gry organizowane w lokalnych 
społecznościach, podczas których, pomagam w zakresie oprawy plastycznej (dekoracje), prowadzenia 
zajęć oraz pomocy w organizacji konkretnych wydarzeń. Działania codzienne koncentrują się na pracy 
przy wykonywaniu koniecznych działań dla prowadzenie pracowni plastycznej „Jedwab” takich jak 
zaopatrzenie w materiały plastyczne i dydaktyczne, ramy czasowe i organizacyjne oraz propagowanie 
jej działań.  
Ponadto zajmuję się wykonywaniem wszelkiego rodzaju materiałów związanych z pracą Domu 
Kultury takich jak bilety, foldery, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, plakaty dotyczące imprez 
okolicznościowych organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 
oraz inne organizacje społeczno-kulturalne. Zajmowałam się również malowaniem twarzy dzieciom 
uczestniczącym w imprezach organizowanych przez świetlice wiejskie Gryfińskiego Domu Kultury. 
 
Imprezy i przedsięwzięcia, w których brałam udział w zakresie Pracowni Plastycznej Jedwab, jak 
również poza kręgiem jej działań: 
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- dekoracja sceny na Orszak Trzech Króli; 
- zajęcia w trakcie ferii zimowych; 
- przygotowanie wystaw fotograficznych na festiwal Włóczykij; 
- pomoc przy organizacji podczas festiwalu Włóczykij; 
- organizacja Jarmarku Wielkanocnego; 
- warsztaty plastyczne w klasach „0” w SP 1; 
- przygotowanie wystaw fotograficznych oraz prezentów dla uczestników i sponsorów koncertu 
Teatru Tańca EGO VU; 
- pomoc przy organizacji Dożynek Archidiecezjalnych; 
- wykonanie statuetek na festiwal Jesienna Scenę Tańca; 
- wykonanie dekoracji w SP 1 na uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości. 
 

sporządziła: Aneta Kopystyńska 

 

muzyka/film 

pracownia zespołów wokalnych 
instruktorka: Jolanta Romanowska 

W 2018 r. w ramach pracowni działały: 
- zespoły dziecięce: Cantare, An-Na 
- zespoły młodzieżowe: Teens 
- zespoły dla dorosłych: Desire, Ad Hoc, Ad Hoc+ 
Poza zajęciami stałymi, zespoły wystąpiły podczas wielu imprez i wydarzeń kulturalnych dla 
środowiska lokalnego: 
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
14.01 - finał WOŚP 2018 w Gryfinie - występ zespołu Desire; 
 
MARZEC 
15.03 - Dzień Kobiet w pubie Wrota do sławy: oprawa wokalna, występ zespołów Desire, Ad Hoc, Ad 
Hoc+;  
 
KWIECIEŃ 
21.04 - Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej w Gryfińskim Domu Kultury – występ zespołu 
Cantare; 
MAJ 
1.05 - Dni Gryfina, występ zespołów Cantare, An-Na, Teens; 
 
CZERWIEC 
1.06 - obchody Dnia Dziecka w Pałacyku pod Lwami – występ zespołów Cantare, An-Na; 
10.06 - Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – występ 
zespołu Cantare; 
12.06 - Dzień Sportu w ZEDO – występ zespołu Ad Hoc; 
29.06 - obchody złotych godów w Gryfinie – występ zespołu Ad Hoc; 
 
LIPIEC 
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28.07 - festyn w Sobieradzu – występ zespołu Ad Hoc; 
 
SIERPIEŃ 
1.08 - śpiewanie pieśni powstańczych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Gryfinie 
–  zespół Ad Hoc+; 
7.08 - koncert pieśni powstańczych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w ŚDS 
Gryfino - występ zespołu Ad Hoc+; 
18.08 - Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie – występ zespołu Ad Hoc; 
 
WRZESIEŃ 
7.09 - obchody złotych godów – występ zespołu Ad Hoc; 
22.09 - uroczyste spotkanie w Wirówku – występ zespołu Ad Hoc; 
28.09 - koncert charytatywny „Podarujmy im trochę świata!”, pub Wrota do sławy – występ 
zespołów Desire i Ad Hoc+ oraz Oli Żurowskiej;  
 
LISTOPAD 
10.11 - koncert podczas Wieczornicy dla Niepodległej w Starych Brynkach – zespół Ad Hoc+;  
 
Dwukrotnie prowadziłam otwarte warsztaty wokalne - podczas ferii zimowych w dn. 15-17. 01 (w 
zajęciach uczestniczyło 17 dzieci) oraz wakacji w dn. 2-6.07 (w zajęciach uczestniczyło 23 dzieci) 
W ramach współpracy z Grupą Teatralną Gliptykos przygotowałam i wykonanałam wraz z zespołem 
Ad Hoc oprawę muzyczną do spektaklu pt. „Katastrofa” (udział w próbach i przedstawieniach). 

 
sporządziła: Jolanta Romanowska 

 
dział audio/video 
instruktor: Piotr Ostrowski 
 
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, 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. Praca w terenie polega  na rejestracji video imprez okolicznościowych 
organizowanych na terenie gminy Gryfino. 
Studio Audio/Video – to realizacja i produkcja nagrań dźwiękowych audio (płyty CD zespołów 
artystycznych i wokalistów Gryfińskiego Domu Kultury + realizacja spotów i udźwiękowień itp. oraz 
produkcja video ( rejestracja i realizacja reportaży z wydarzeń GDK i w gminie Gryfino, a także 
realizacja teledysków spotów reklamowych dla Gryfińskiego Domu Kultury itp.). W zajęciach obu 
pracowni uczestniczy około 20 osób. 
 
Kalendarium 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018 – przygotowanie oraz koordynacja imprezy  
(Pl. Barnima I).  Występy artystyczne uczestników pracowni  - pracownia muzyczna. 
- Włóczykij 2018 - montaż i produkcja spotu video  -  pracownia filmowa; 
- obsługa techniczna festiwalu Włóczykij 2018 - studio audio/video; 
- Przezimuj z nami  – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży-  pracownia filmowa i muzyczna; 
- półkolonia zimowa – cykl warsztatów i zajęć dla uczestników półkolonii organizowanych przez 
Gryfiński Dom Kultury - pracownia filmowa i muzyczna; 
- rejestracja video oraz produkcja filmu -  „Epopeja” Teatr Gliptykos - pracownia filmowa; 
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- Teatr 6 i PÓŁ – realizacja dźwiękowa nagrań audio oraz montaż  materiałów wykorzystywanych  
w spektaklu plenerowym „Legendy” - studio audio/video; 
- Dni Gryfina 2018 – występy uczestników pracowni muzycznej – scena główna - nabrzeże gryfińskie - 
pracownia muzyczna; 
- Love Koncert – koncert muzyki filmowej - przygotowanie oraz realizacja koncertu +występy wokalne 
pracowni muzycznej – pracownia muzyczna, filmowa i studio audio/video; 
- jubileusz 20-lecia Teatru Uhuru – pomoc i realizacja materiałów audio/video do koncertu - studio 
audio/video; 
- Muzyczny Pałacyk – koncert muzyki perkusyjnej – przygotowanie i realizacja koncertu - studio 
audio/video; 
- spektakl teatralny „Katastrofa”  - Teatr Gliptykos  - rejestracja i realizacja audio (dźwięki + partie 
wokalne) do przedstawienia  -  studio audio/video; 
- Muzyczny Pałacyk – koncert gitarowy – przygotowanie i realizacja koncertu - studio audio/video; 
- Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej oraz Powiatowy Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów 
Estradowych  - przygotowanie i przeprowadzenie imprezy - pracownia muzyczna; 
- nagrania dźwiękowe + płyty CD gryfińskich przedszkoli  do koncertu Dzień Dziecka 2018 - studio 
audio/video; 
- festyn Dzień Dziecka 2018 - przygotowanie i realizacja oraz występy wokalistów uczęszczających do 
pracowni - pracownia muzyczna; 
- Twórcze wakacje 2018 – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży - pracownia filmowa i muzyczna; 
- półkolonie letnie – cykl warsztatów i zajęć dla uczestników półkolonii organizowanych przez 
Gryfiński Dom Kultury - pracownia filmowa i muzyczna; 
- realizacja i produkcja filmu video  „Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie” dla OPS Gryfino - 
pracownia filmowa. 
- nagrania dźwiękowe + płyty CD gryfińskich przedszkoli (piosenki zimowe) - studio audio/video. 
- Rozśpiewane Mikołajki 2018 – przygotowanie oraz obsługa pod względem technicznym i 
artystycznym imprezy plenerowej dla dzieci (pl. Ks. Barnima I) - pracownia muzyczna; 
- obsługa imprez patriotyczno-okolicznościowych odbywających się w gminie Gryfino - studio 
audio/video. 
 

sporządził: Piotr Ostrowski 

 

muzyka ludowa 

 
Kapela Ludowa Borzymianka 
instruktor: Zygmunt Rosiński 
 
Zajęcia Kapeli Ludowej Borzymianka odbywają się w Świetlicy Wiejskiej Dziupla w Borzymiu. 

Kalendarium 
STYCZEŃ 
20.01 -  Lubanowo; występ z okazji Dnia Babci i Dziadka 
 
LUTY 
23.02 - Borzym: spotkanie z burmistrzem Mieczysławem Sawarynem 
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MARZEC 
8.03 - Gryfino - występ w Domu Dziennego Pobytu Senior+ z okazji Dnia Kobiet 
24.03 - Gryfino - występ podczas Jarmarku Wielkanocnego 
 
KWIECIEŃ 
13.04 - Gryfino - występ podczas uroczystości Wspólnoty Polskiej 
28.04 - Zbąszynek - występ podczas uroczystości Wspólnoty Polskiej 
 
MAJ 
1.05 - Gryfino - występ podczas Dni Gryfina 
6.05 - Gryfino - występ podczas 96 urodzin wokalistki zespołu Joanny Włoch 
8.05 - Gryfino - występ - Warsztaty Terapii Zajęciowej 
12.05 - Chojna - Kościół Mariacki - prezentacja pieśni maryjnych 
 
CZERWIEC 
8.06 - Nowe Czarnowo - występ podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 
9.06 - Bielinek - występ podczas XIII Spotkań Śpiewających Przyjaciół 
22.06 - Gryfino, plaża; występ podczas Nocy Kupały  
23.06 - Pacholęta  - występ podczas odpustu Jana Chrzciciela 
 
LIPIEC 
13.07 - Daleszewo - występ podczas festynu rodzinnego 
13.07 - Czepino - występ podczas festynu 
13.07 -  Dołgie - występ podczas festynu 
21.07 - Boleszkowice - występ podczas III Spotkania w Boleszkowicach 
 
SIERPNIEŃ 
11.08 - Daleszewo - występ podczas Mistrzostw w Rzucie Sztachetą 
18.08 - Bartkowo - występ podczas Festiwalu Twórczości Ludowej 
25.08 - Wełtyń - występ podczas Gminnych Dożynek; prowadzenie korowodu 
 
WRZESIEŃ 
1.09 - Gryfino - występ podczas targów rzemiosła 
7.09 - Gryfino - występ podczas festynu organizowanego przez Wspólnotę Polską 
8.09 - Gryfino - występ podczas Dożynek Archidiecezjalnych 
16.09 - Gruszów k/Raciechowic - występ 
17.09 - Gruszów k/Raciechowic - występ 
18.09 - Gruszów k/Raciechowic - występ 
25.09 - Warszawa - występ w Centrum Konferencyjnym Mazowsze 
 
PAŹDZIERNIK 
13.10 - Police - spotkanie zespołów z piosenką kresową 
 
LISTOPAD 
11.11 - Pacholęta - 100. rocznica odzyskania niepodległości 
 
GRUDZIEŃ 
14.12 - Borzym - spotkanie opłatkowe 
  

sporządził: Zygmunt Rosiński 
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Kapela Ludowa Gardnianki 
instruktor: Zygmunt Rosiński 
 
Zajęcia zespołu odbywają się w Szkole Podstawowej w Gardnie. 
 
Kalendarium  
STYCZEŃ 
6.01 - Gryfino - występ podczas Orszaku Trzech Króli 
7.01 - Gryfino - występ w pubie U Suszka 
25.01 - Sobieradz - otwarta próba w świetlicy wiejskiej z udziałem publiczności 
26.01 - Gardno - występ w szkole z okazji Dnia Babci i Dziadka  
26.01 - Chwarstnica - występ w świetlicy TPD z okazji Dnia Babci i Dziadka 
27.01 - Dołgie - występ w świetlicy wiejskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka 
 
MARZEC 
8.03 - Sobieradz - występ w świetlicy wiejskiej w okazji Dnia Kobiet 
24.03 - Gryfino - występ podczas Jarmarku Wielkanocnego 
24.03 - Glinna - występ podczas imprezy Bukowa Pisanka 
 
KWIECIEŃ 
6.04 - Szczecin - wspólny występ z uczniami XVIII LO w Galerii Kapitańskiej 
12.04 - Sobieradz - otwarta próba w świetlicy wiejskiej z udziałem publiczności 
14.04 - Sobieradz - otwarta próba w świetlicy wiejskiej z udziałem publiczności  
16.04 - Gryfino - nagrywanie chórków do utworu „Ja do lasu nie pojadę” Boomcyka 
27.04 - Gardno - apel muzyczny dla klas I-III w tamtejszej szkole podstawowej 
30.04 - Sobieradz - otwarta próba w świetlicy wiejskiej z udziałem publicznośc 
 
MAJ 
1.05 - Gryfino - występ podczas Dni Gryfina 
3.05 - Gryfino - występ podczas Dni Gryfina z Boomcykiem 
13.05 - Czepino - występ podczas odpustu 
24.05 - Sobieradz - występ 
26.05 - Krajnik - występ podczas festynu 
 
CZERWIEC 
2.06 - Gardno - występ podczas festynu z okazji Dnia Dziecka 
7.06 - Sobieradz - otwarta próba w świetlicy wiejskiej z udziałem publiczności 
9.06 - Bielinek - występ podczas XIII Spotkań Śpiewających Przyjaciół 
19.06 - Szczecin - wspólny występ z uczniami XVIII LO w Domu Kultury 13 Muz 
21.06 - Gryfino - występ podczas festynu rodzinnego w przedszkolu 
23.06 - Pacholęta - występ podczas odpustu Jana Chrzciciela 
30.06 - Rusinowo - występ podczas festynu 
 
LIPIEC 
13.07 - Daleszewo - występ podczas festynu rodzinnego 
21.07 - Boleszkowice - występ podczas III Spotkań w Boleszkowicach 
28.07 - Sobieradz - występ podczas festynu Gotowanie na polanie 
 
SIERPIEŃ 
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11.08 - Daleszewo - występ podczas Mistrzostw w Rzucie Sztachetą 
18.08 - Bartkowo - występ podczas Festiwalu Twórczości Ludowej 
25.08 - Wełtyń - występ podczas Gminnych Dożynek; 10 osób; prowadzenie korowodu 
26.08 - Szczecin - występ w Starej Rzeźni 
 
WRZESIEŃ 
1.09 - Gryfino - występ podczas Targów Rzemiosła 
1.09 - Gardno - występ podczas festynu Święto Ziemniaka 
2.09 - Cedynia - występ podczas Dożynek Gminnych 
8.09 - Gryfino - występ podczas Dożynek Archidiecezjalnych 
15.09 - Chojna - występ podczas Marszu Życia 
22.09 - Glinna - występ dla seniorów 
25.09 - Warszawa - występ w Centrum Konferencyjnym Mazowsze 
29.09 - Szczecin - występ podczas festynu na placu Kościuszki 
 
PAŹDZIERNIK 
12.10 - Gardno - występ podczas spotkania seniorów 
13.10 - Gryfino - występ podczas Marszu Życia 
29.10 - Barlinek - występ 
30.10 - Barlinek - występ 
 
LISTOPAD 
19.11 - Chwarstnica - występ podczas spotkania seniorów w świetlicy TPD  
 
GRUDZIEŃ 
15.12 - Szczecin - koncert kolęd podczas jarmarku w Starej Rzeźni 

sporządził: Zygmunt Rosiński 

 

 
Kapela Ludowa Wełtynianka 
instruktorka: Katarzyna Papiernik 

 
W 2018 r. Kapela Ludowa Wełtynianka organizowała cotygodniowe próby kapeli, w ramach których 
zespól pracował nad techniką gry na instrumentach, nowym repertuarem, a także opracowywane 
były plany na najbliższy okres działalności kapeli. Zespół chętnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach 
gminy Gryfino, a także poza jej granicami.  
 
Kalendarium:  
6.01 - Gryfino - występ podczas Orszaku Trzech Króli 
24-25.03 - Łobez - występ podczas festiwalu XIV Łobeska Baba Wielkanocna - 1 miejsce dla zespołu w 
konkursie Wojewódzkie Spotkania z Folklorem 
22.06 - Gryfino - występ podczas VI Gryfińskiej Nocy Świętojańskiej 
11.08 - Radziszewo - występ podczas VIII Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą 
18.08 - Bartkowo - występ podczas IX Festiwalu Twórczości Ludowej 
8.09 - Gryfino - występ podczas Dożynek Archidiecezjalnych 
 

sporządził: Jakub Kasprzyk 
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turystyka 

pracownia turystyczna 
instruktorka: Kamilla Gadomska 

Kalendarium: 
STYCZEŃ 
- warsztaty turystyczne podczas ferii zimowych; 
 
LUTY 
-  rajd pieszy Czepino-Gryfino; 
 
MARZEC 
 - rajd pieszy do Wirowa „Powitanie wiosny"; 
 
KWIECIEŃ 
- eliminacje powiatowe 46. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego; 
 
MAJ 
-  szkoleniowa impreza na orientację dla szkół z Goleniowa i Klinisk Wielkich; 
- wycieczka autokarowa do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy; 
 
CZERWIEC 
- XIII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury; 
 
LIPIEC 
- wakacyjne warsztaty turystyczne; 
 
WRZESIEŃ 
- wycieczka po Gryfinie dla dzieci z Przedszkola nr 4 im. Pszczółki Mai; 
 
PAŹDZIERNIK 
- szkoleniowa impreza na orientację dla szkół z Goleniowa i Klinisk Wielkich; 
- 43. Rajd Parasolowy w Świnoujściu; 
 
LISTOPAD 
- XIV Jesienna Impreza na Orientację; 
 
GRUDZIEŃ 
- Mikołajkowe Marsze na Orientację. 
 
W imprezach wzięło udział ok. 500 osób (dzieci i młodzież ze szkół w Gryfinie, Chojnie, Szczecinie, 
Klinisk Wielkich, Goleniowa oraz rodziny z dziećmi i turyści indywidualni). Pracownia turystyczna co 
roku organizuje wycieczki po Gryfinie dla przedszkoli i szkół z Gryfina. W 2018 roku wzięły w nich 
udział dzieci z  Przedszkola nr 4 im. Pszczółki Mai. 
Od 2011 r. pracownia turystyczna współpracuje z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.  Grupa 
turystyczna GUTW liczy ponad 40 osób. 

sporządziła: Kamilla Gadomska 
zebrał: Jakub Kasprzyk 
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załącznik nr 4 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2018 r.  

świetlice wiejskie 
 

 
 
 

 
Świetlica Wiejska w Bartkowie strona:   2 

Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu strona:   3 

Świetlica Wiejska w Chwarstnicy strona:   6 

Świetlica Wiejska w Czepinie strona:   7 

Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie strona:   8 
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Świetlica Wiejska w Bartkowie 
instruktorka: Elżbieta Kasprzyk 
 
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku i co drugą sobotę w godz.: 
- 7.00-8.00 - poczekalnia dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół;   
- 16.00-21.00 - zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców; 
- 15.00-16.00 - czas na przygotowanie się do zajęć.  
 
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. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa  w życiu kulturalnym i 
społecznym, rozwijania uzdolnień artystycznym oraz aktywnego spędzenia czasu wolnego i 
kultywowania tradycji. Naszą troską  jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w 
placówce. 
Do podstawowych zadań świetlicy należy w szczególności : 
- edukacja kulturalna i wychowanie przez kulturę, 
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,  
 - zaspokajanie potrzeb i zainteresowań  kulturalnych  i rekreacyjno-sportowych  mieszkańców, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci  i młodzieży. 
 
Z myślą o dzieciach i młodzieży organizowane były zajęcia plastyczne, gry i zabawy, dyskoteki, 
imprezy okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Sylwester itp. Przygotowana została również 
oferta zajęć podczas ferii zimowych i wakacji. Przy wykorzystaniu różnych technik wykonywane były 
ozdoby okolicznościowe oraz wystrój świetlicy na Dzień Babci, Walentynki, Wielkanoc, Andrzejki, 
Boże Narodzenie. Uczestniczyliśmy w „Sprzątaniu Świata” oraz przygotowaniach do imprez 
cyklicznych tj. festiwalu twórczości ludowej i turnieju i siatkówki.  
Świetlica wyposażona jest w sprzęt komputerowy i darmowy dostęp do internetu. Oprócz zajęć 
kulturalnych odbywają się tu spotkania i zebrania wiejskie, jest możliwość wynajmowania świetlicy na 
różne imprezy rodzinne. Współpracujemy i wspólnie organizujemy zajęcia z Dziennym Domem 
Pobytu Senior+ w Gryfinie i filią w Pniewie Biblioteki Publicznej w Gryfinie.  
Podczas ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia z wykorzystaniem masy porcelanowej. Tą 
techniką wykonane zostały prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Na zorganizowaną uroczystość 
zaproszeni zostali również seniorzy z Dziennego Domu Pobytu Senior+. W ramach współpracy z filią 
biblioteki w Pniewie uczestniczyliśmy w zajęciach z biblioterapii i na pokazie przedstawienia bajki 
afrykańskiej przygotowanej przez gryfiński Teatr Bomba Bomba. Ponadto wraz z rodzicami 
zorganizowaliśmy dzieciom wyjazd do Kina Gryf na bajkę „Magiczna zima Muminków” i na zabawę 
noworoczną do seniorów z Dziennego Domu Pobytu Senior+. Na zakończenie ferii wykonane zostały 
lalki-motanki, słowiańskie laleczki naszych przodków. 
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Jak co roku dzieci wykonywały ozdoby związane ze świętem Wielkanocnym. Techniką decoupage 
ozdabiane były jajka, tworzone stroiki i palmy wielkanocne. Wzięliśmy również udział w konkursie na 
palmę wielkanocną. Przygotowane zostały palmy w kategorii dzieci i dorosłych. 
Zajęcia wakacyjne odbyły się pod hasłem: podróże rowerowe i piesze połączone z fotografowaniem   
i malowaniem urokliwych miejsc. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego zorganizowaliśmy wyjazd 
do Szczecina do parku trampolin i na warsztaty ceramiczne.  
W sierpniu odbył się 9. Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie - impreza ludowa, która już na stałe 
wpisała się w kalendarz lokalnych, oryginalnych imprez. Jak co roku mieliśmy przyjemność gościć 
nasze kapele ludowe: Wełtyniankę, Borzymiankę i Gardnianki. Gwiazdą festiwalu była Czeremszyna – 
kapela folkowa z Podlasia. Oprócz występów na scenie, dużym zainteresowaniem cieszyły się: 
- namiot Cedyńskiego Bractwa Historycznego Comitatus i warsztaty poprowadzone przez nich: 
łucznicze i kowalskie oraz pokaz walki; 
- pracownia ceramiczna Małgorzaty Małeckiej - Hand Made Art oraz pokaz lepienia garnków na 
średniowiecznym kole, wystawa prac wykonanych podczas warsztatów ceramicznych   w Bartkowie; 
- stoika gastronomiczne i rękodzielnicze. 
 
Wspólnie z LKS Piast przygotowana została  impreza dedykowana amatorom gry w siatkówkę. To 
również cykliczna impreza odbywająca się w Bartkowie, w której przygotowanie angażują się 
mieszkańcy sołectwa.  Chociaż założeniem turnieju jest wspólna zabawa oparta na grze zespołowej, 
to zawodnicy i drużyny podchodzą niezwykle ambitnie do rozgrywek, podobnie jak i publiczność, 
która gorąco dopinguje uczestników turnieju. Do udziału w turnieju zgłosiło się 13 amatorskich 
drużyn z naszej gminy.  Dla uczestników przygotowano również  blok rekreacyjno-sportowy, 
strzelanie z wiatrówki, zamki dmuchane i stoiska gastronomiczne. 
 Grudzień to miesiąc, w którym przygotowujemy ozdoby na Boże Narodzenie. Różnymi technikami 
zdobione były bombki, wykonywane anioły, zawieszki na choinkę oraz stroiki. Wspólnie z 
mieszkańcami Sobieradza zorganizowaliśmy Mikołajki. 
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 technikami 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. 
Od kilku lat w świetlicy funkcjonuje pracownia witrażu. Uczestnicy mają możliwość tworzenia w tej 
technice piękne zawieszki, biżuterię i inne przedmioty które  zdobią nasze otoczenie. Mieszkańcy 
miejscowości są pozytywnie nastawieni do prowadzonych zajęć, chętni do pomocy, twórczy w 
artystycznych wyzwaniach i otwarci na wyzwania.  
Cel jaki sobie stawiamy to artystyczne przeżywanie świata, kultywowanie tradycji, radość tworzenia 
oraz przebywania wśród dobrych i mądrych ludzi. 
 

sporządziła: Elżbieta Kasprzyk 

 

Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
instruktorka: Justyna Mendyk 
 
Imprezy cykliczne: 
- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet w zależności od zaangażowania i ilości dzieci powstają te święta. 
Są przedstawienia, wierszyki, piosenki, pokazy taneczne.  Dzieci bardzo chętnie robią podarunki jak i 
pieką słodkości na poczęstunek. 
- Powitanie wiosny – wspólnie z dziećmi tworzymy Marzennę z tego co nam w padnie w ręce (siano, 
słoma, stare plakaty tektury, szmatki). Następnie szykujemy instrumenty by głośno hałasować. A na 
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końcu wymyślamy przebrania i malujemy na buźkach wiosenne symbole. Tak przygotowaną grupą 
chodzimy pocałuj wiosce i śpiewając piosenki o wiośnie żegnamy zimę. 
- Moja okolica piękna i czysta – sprzątanie świata tradycyjnie zakończone pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku. 
- Kiermasz Wielkanocny - wykonujemy ozdoby sprzedawane w naszej miejscowości. Dzięki temu 
nasza świetlica wzbogaca się o nowy sprzęt plastyczny a mieszkańcy maja okazję podziwiać prace 
naszych dzieci. 
- warsztaty plastyczne z dziećmi z Przedszkola im. Calineczki w Gryfinie. 

Dodatkowe wydarzenia w świetlicy: 

STYCZEŃ  

Dzieci w nagrodę za udział w kolędowaniu pojechały do Szczecina na lodowisko, a po wyczerpującej jeździe 

wstąpiliśmy w Gryfinie na fryteczki.  

ferie zimowe:  
> spotkanie z przedstawicielem leśnym Urszulą Czapiewską – zajęcia edukacyjne urozmaicone grami i 
zabawami – zakończone testem sprawdzającym zdobytą wiedzę; 
> warsztaty plastyczne: 
*zimowe witraże malowane farbami na szybach w oknach świetlicy - tematyka zimowa, 
*warsztaty decoupage na drewnianych figurkach,  
*wypalanie w drewnie zimowe motywy, 
* bałwanki z drewnianych krążków; 
> zabawy gry konkursy: kółko krzyżyk rozmiar XXL, konkurencje sprawnościowe, łamigłówki, gry 
planszowe, kalambury, karaoke; 
> mała cukiernia: podzieleni na trzy grupy pieczemy babeczki rogaliki z czekoladą i marmoladą oraz 
ciasteczka serduszka z galaretką; 
> ,,Napełnij moja miskę” - akcja charytatywna na rzecz Gryfińskiego Kojca. 
 
LUTY   
Był dla nas bardzo pracowity gdyż najwięcej czasu zajmowały nam zajęcia plastyczne o tematyce 
zimowej jak i wielkanocnej gdzie dzieci zabierały ozdoby do domu oraz warsztaty wielkanocne – 
podczas których powstawały ozdoby na wiejski kiermasz wielkanocny. Oczywiście był też czas na 
zabawę i rywalizacje konkursach sprawnościowych.  
> Turniej tenisa stołowego prowadzonego przez LKS Piast. 
 
MARZEC  
Ten miesiąc poświęciliśmy na przygotowania do konkursu na palmę i babę wielkanocną. 
Gromadziliśmy materiały, robiliśmy kwiaty z kukurydzy, bibuł, barwiliśmy liście i ozdobne gałązki i 
cały tydzień wiliśmy trzy i pół metrową palmę. A oto efekt naszych wysiłków: 
> I miejsca w konkursie na palmę wielkanocną dla Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu - praca zespołowa,                                                                                        
> III miejsce Amelia Kardynalczyk  – praca indywidualna, 
> I miejsce w konkursie na babkę wielkanocną dla Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu - praca zespołowa, 
> wyróżnienie: Oktawia Tokarzewska – praca indywidualna, 
> wyróżnienie Julia Garbowska – praca indywidualna. 
W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne i techniczne, podczas których dzieci poznają nowe techniki lub 

wykorzystywanie niepotrzebnych rzeczy do stworzenia czegoś fajnego. Odbywają się również zajęcia 

cukiernicze i kulinarne. Dzieci uczestniczące w zajęciach  uczą się piec ciasta, ciasteczka babeczki, tęczowe 

galaretki Odbywają się konkursy na najsmaczniejszą sałatkę owocowa albo najładniej udekorowaną kanapkę itp. 

Zajęcia sportowe bardzo lubiane są przez dzieci z naszej miejscowości są to przeróżne zabawy i konkursy 

sprawnościowe ale i tez gry planszowe i logiczne. Okresie letnim odbywają się rajdy rowerowe, rozgrywki w 

piłkę siatkową oraz wyjazdy nad jezioro. W celu gromadzenia materiałów plastycznych wychodzimy  z dziećmi 

w plener. Placówka od wakacji wyposażona jest w biblioteczkę z lekturami szkolnymi oraz dwa komputery i 

drukarki dostępny dla wszystkich mieszkańców sołectwa.  

Ze świetlicy korzystają: 
- zespół wokalny Desire, 
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- Kapela Ludowa Borzymianka. 
 
W godzinach rannych (7.30-8.30) świetlica służy jako poczekalnia na autobus dla dzieci 
dojeżdżających do szkoły podstawowej. Świetlica to również miejsce spotkań i zebrań wiejskich, 
podczas których omawiane były sprawy dotyczące sołectwa, konsultacje społeczne, uchwalany 
fundusz sołecki. 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 Małgorzata Wisińską, zespołem Desire, 
Kapelą Ludową Borzymianka, Nadleśnictwem Gryfino i OSP Sobieradz.   
                                                                                                                                                                                          

sporządziła: Justyna Mendyk 
 

instruktorka: Małgorzata Grzegorzewska (zastępstwo) 

Świetlica Wiejska w Borzymiu otwarta jest dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do czwartku 
od godz. 14.00 do 19.00 i w piątek od godz. 13.00 do 18.00. Z placówki korzysta również zespół 
wokalny Desire w środy od godz. 18.00 i Kapela Ludowa Borzymianka w piątki od godz. 19.00. W roku 
szkolnym świetlica służy jako poczekalnia dla dzieci oczekujących na autobus szkolny od godz. 7.30 do 
8.30. Zajęcia organizowane są w zależności od pory roku oraz imprez okolicznościowych.  
Dzieci rozwijają tu swoje pasje i zdolności artystyczne. Dostępne są różne przybory do malowania , 
rysowania itp. Dzieci mogą wykonać swoją prace indywidualną oraz odrobić lekcje. Dostępne są 
również różne gry zręcznościowe, stolikowe, piłkarzyki  oraz ping-pong. W świetlicy są dwa komputery 
z dostępem do internetu i drukarką. Świetlica służy również jako miejsce spotkań, zebrań 
organizowanych przez sołtysa i radę sołecką. Jest też wynajmowana mieszkańcom na śluby, chrzciny, 
urodziny czy stypy. 
 
Kalendarium 
MAJ 
- Dzień Matki 
 
CZERWIEC 
- Dzień Ojca 
- Dzień Dziecka 
- udział w turnieju piłki nożnej w Krzypnicy 
- rajdy rowerowe 
 
LIPIEC 
- festyn rodzinny 
- rajdy rowerowe 
- współpraca przy pikniku Rowerowe Szaleństwo 
 
SIERPIEŃ 
- udział w turnieju piłki siatkowej w Bartkowie 
- zebranie wiejskie w sprawie kopalni odkrywkowej 
- przyjecie pielgrzymów 
- udział w warsztatach tanecznych w Dołgich pt. ,,Tanecznym krokiem wracamy do szkoły" 
- dyskoteka na zakończenie wakacji 
 
WRZESIEŃ 
- akcja Sprzątanie Świata 
- rajdy rowerowe 
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LISTOPAD 
- Dzień Niepodległości 
- andrzejki dla dzieci 
- andrzejkowa zabawa dla dorosłych 
 
GRUDZIEŃ 
- wyjazd do Filharmonii w Szczecinie „Limuzynką do Filharmonii" 
- spotkanie Spa dla kobiet 
- mikołajki dla dzieci, 
- pierniki i ozdoby świąteczne 

sporządziła: Małgorzata Grzegorzewska 
 

 

Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 
instruktorka: Iwona Łakomiec 
 
W Świetlicy Wiejskiej w Chwarstnicy odbywają się codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieży w 
godzinach od 14.30 do 19.30. Małe dzieci przychodzą do placówki 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. 
Początek minionego roku był niezwykle twórczy. Tworzyliśmy maski karnawałowe, które dzieci 
zabrały na bal choinkowy w szkole oraz przygotowaliśmy laurki na Dzień Babci i Dziadka. W czasie 
ferii zimowych dla dzieci zostały przygotowane codzienne inne zajęcia plastyczne  takie jak: maskotki 
z wełnianych pomponów, własnoręcznie przygotowane gry planszowe np. kółko i krzyżyk, laurki, 
masa solna, kwiaty z bibuły, ramki na zdjęcia  z wykorzystaniem papierowych rolek oraz serca z 
papierowej wikliny. Podczas ferii dzieci mogły również grać w tenisa stołowego oraz w gry planszowe 
i karciane oraz  udało nam się wyjść na upragnione sanki bo pogoda dopisała. W czasie ferii nie 
zabrakło zajęć kulinarnych była już tradycyjnie  pizza oraz desery i sałatki owocowe. Niespodziankę w 
czasie ferii zrobiła nam wizyta pani redaktor  z Poznania, która napisała artykuł  „Ferie na wsi, czyli 
nudy nie uświadczysz”.  Na tłusty  czwartek upiekliśmy z dziećmi pączki serowe i zrobiliśmy bal 
przebierańców.  
Jeszcze w lutym rozpoczęliśmy przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego ,w którym braliśmy udział 
w dwóch konkursach na Babkę Wielkanocną oraz na Palmę. Przygotowanie kwiatów  z krepiny do 
palmy trwało długo, ale w efekcie mieliśmy piękną  dwumetrową palmę. Z babką było prościej dobry 
przepis babci  i sprawdzone składniki  i  wyrosła duża. Dzieci były zadowolone, bo włożony trud się 
opłacił dostaliśmy fajne nagrody za udział w konkursach. 
Już tradycyjnie z okazji pierwszego dnia wiosny odbyło się ognisko z kiełbaskami oraz tradycyjnie 
palenie marzanny, którą dzieci przygotowały z papieru i bibuły.   
Podopieczni świetlicy chętnie  wspierają akcje charytatywne i już kilka razy braliśmy udział we 
wspólnej akcji  zbiórki karmy dla bezdomnych psów i kotów z Gryfińskiego Kojca w sklepach 
Intermarche. Dzieci rozdając ulotki i naklejki zachęcają klientów  do wsparcia akcji.  
Jedną z ciekawszych imprez minionego roku był piknik rodzinny, który przygotowałam na placu 
zabaw przy remizie w Chwarstnicy. Impreza była w całości finansowana z funduszu sołeckiego. . 
Niespodzianką dla dzieci była profesjonalna grupa animacyjna z przebraną postacią z bajki. 
Animatorzy zapewnili dzieciom  kilka godzin zabawy na świeżym powietrzu, a wszystko przy wesołej 
muzyce. Były kolorowe bańki mydlane, malowanie buzi, skręcane balony oraz wata cukrowa. Rodzice 
i dzieci mogli odpocząć przy stołach z napojami  i słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie pikniku 
wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi i słodyczami. 
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Podczas wakacji spędzaliśmy z dziećmi dużo czasu na świeżym powietrzu, graliśmy w piłkę lub paletki 
na boisku szkolnym. W okolicy świetlicy powstała w minionym roku ścieżka rowerowa, z której 
chętnie korzystamy, bo można w bezpieczny sposób zorganizować wycieczkę rowerową lub spacer. 
W czasie wakacji odbyły się także warsztaty twórcze z masy papierowej , w których wzięło udział 
dużo dzieci nie tylko z Chwarstnicy, ale również z Bartkowa, Mielenka Gryfińskiego i  Dołgich. Na 
początek musieliśmy przygotować masę papierową z papieru toaletowego, mąki i wody, a następnie 
już dzieci samodzielnie tworzyły różne  ozdoby ,zwierzątka i domki. Gdy masa stwardniała można 
było przystąpić  do dekoracji i malowania . Dzieci dzięki tej technice mogą rozwijać swoja 
kreatywność oraz uczyć się koncentracji. Samodzielna praca i jej efekt sprawiły dzieciom dużą radość.  
Wzięliśmy również udział w dożynkach  gminnych w Wełtyniu , gdzie   podczas korowodu 
pokazaliśmy nasz wieniec dożynkowy, który  przez kilka tygodni dzieci z rodzicami na świetlicy 
pomagali przygotować. Włożony trud się opłacił, bo za udział w konkursie na wieniec otrzymaliśmy 
nagrodę. 
We wrześniu odwiedziła naszą świetlicę pani Jolanta Witowska , która przedstawiła dzieciom podczas 
zajęć i zabawy jak powinny się opiekować swoimi zwierzętami w odpowiedzialny sposób. 
Jak co roku, podopieczni świetlicy chętnie uczestniczyli w sprzątaniu naszej wioski w kwietniu z okazji 
Dnia Ziemi i we wrześniu podczas Sprzątania Świata. Na Dzień Chłopaka zorganizowaliśmy imprezę na 
świetlicy. W trakcie trwania imprezy odbyły się gry i zabawy integracyjne oraz dyskoteka i 
poczęstunek. Na zakończenie dziewczynki wręczyły chłopcom drobne upominki. Udało nam się 
również zorganizować nocny maraton filmowy połączony z noclegiem, w którego organizacji 
pomagali nam rodzice. 
Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w listopadzie w naszej świetlicy odbył się wieczór 
poetycko-muzyczny. Zaprosiliśmy mieszkańców Chwarstnicy na wysłuchanie wierszy i piosenek w 
wykonaniu dzieci. Gościem specjalnym był lokalny poeta z Wirowa Mieczysław Kwiatkowski, który 
napisał tomik wierszy o tematyce patriotycznej.  
Kolejną ciekawą imprezą były Mikołajki. Impreza również była finansowana z funduszu sołeckiego i 
była bardzo udana. Zaprosiłam teatr rozmaitości  Gwitajcie ze Szczecina. Nasza sala zmieniła się w 
sale teatralną i dzieci wraz z rodzicami mogli obejrzeć  wspaniałe przedstawienie pod tytułem 
„Zimowa  opowieść choinkowa”, a po spektaklu aktorzy jeszcze przez godzinę zabawiali dzieci 
energicznymi  tańcami. 
Końcówka roku upłynęła bardzo szybko, bo przygotowywanie ozdób świątecznych bardzo wciąga. 
Powstało mnóstwo małych choinek, stroików i aniołów, które przekazaliśmy do szkoły w Chwarstnicy 
na kiermasz świąteczny, z którego dochód był przekazany na pomoc dla chorej dziewczynki z Dołgich.  
Zorganizowałam również zbieranie  makulatury, którą przekazaliśmy do szkoły na pomoc dla tej 
chorej dziewczynki. 
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. 
Dodam, że w świetlicy był remont została wymieniona podłoga z funduszu sołeckiego, a ja z pomocą 
pomalowałam ściany, dzięki temu świetlica nabrała atrakcyjności i jest teraz miłym miejscem  na 
prowadzenie zajęć oraz na inne uroczystości. 
W ramach współpracy z paniami z przedszkola TPD  w razie potrzeby udostępniamy sobie 
pomieszczenia oraz wypożyczamy sprzęty i naczynia kuchenne. 

sporządziła: Iwona Łakomiec 

Świetlica Wiejska w Czepinie 
instruktorka: Malwina Leszczyńska (zastępstwo) 
 
Kalendarium 
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16-27.01 - „Przezimuj z nami 2018” - cykl zajęć i warsztatów podczas ferii zimowych; 
12-13.01 - „Napełnij moją miskę” - akcja pomocowa dla bezdomnych gryfińskich kotów - dzieci z 
Nowego Czarnowa brały udział w zbieraniu karmy w sklepie Intermarche w Gryfinie - 1 cykl; 
19-20.01 - „Napełnij moją miskę” - akcja pomocowa dla bezdomnych gryfińskich kotów - dzieci z 
Nowego Czarnowa brały udział w zbieraniu karmy w sklepie Intermarche w Gryfinie - 2 cykl; 
26-27.01 - „Napełnij moją miskę” - akcja pomocowa dla bezdomnych gryfińskich kotów - dzieci z 
Nowego Czarnowa brały udział w zbieraniu karmy w sklepie Intermarche w Gryfinie - 3 cykl; 
 

Sporządził: Jakub Kasprzyk 
 
 

instruktorka: Kazimiera Siwek (zastępstwo) 
 
Świetlica Wiejska w Czepinie otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00. W ubiegłym 
roku dzieci brały udział w cyklu zajęć kulinarnych, plastycznych, a także w licznych formach 
wypoczynku na świeżym powietrzu. 
 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń 
- współorganizacja z radą kościelną, sołtysem, radą sołecką oraz Kołem Gospodyń Wiejskich odpustu 
parafialnego - zapewnienie oprawy artystycznej; 
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka; 
-  tygodniowe warsztaty wakacyjne; 
- współorganizacja Biesiady Kapuścianej - zapewnienie oprawy artystycznej oraz przeprowadzenie 
zabaw i konkursów; 
- współorganizacja Dnia Seniora - zapewnienie oprawy artystycznej; 
- współorganizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców - zapewnienie oprawy artystycznej. 

sporządziła: Kazimiera Siwek 

 

 
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie 
instruktor: Joanna Żmuda 

W świetlicy odbywają się codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieży w godz. 13.00-19.00. Świetlica była 
również dodatkowo czynna w dwie soboty każdego miesiąca, kiedy prowadzone były zajęcia 
kulinarne i cukiernicze dla dzieci. W każda środę i czwartek odbywały się zajęcia plastyczne 
prowadzone przez plastyka Gryfińskiego Domu Kultury - Karinę Tyłę. Prace te były wystawiane na 
różne konkursy, a dzieci wielokrotnie nagradzane. W czwartki odbywały się również darmowe zajęcia 
z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 15-17 lat. Świetlica współpracuje ze Szkołą 
Podstawową w Radziszewie, radą kościelną, radą solecką, sołtysami, Kołem Gospodyń Wiejskich 
Europejki i Stowarzyszeniem Radość. Razem ze szkołą przygotowaliśmy Dzień Dziecka. 
 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń 
- zabawa walentynkowa, 
- Dzień Seniora, 
- Mikołajki, 
- zabawa andrzejkowa, 
- zabawa sylwestrowa, 
- wigilia dla mieszkańców połączona z Jasełkami i wspólnym kolędowaniem, 
- ferie zimowe, podczas których oprócz zabaw, prowadzone były także zajęcia plastyczne, 
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- wyjazd z dziećmi do Kina Gryf 
- wyjazd na basen. 
 
W świetlicy odbywały się różne spotkania i zebrania. Dzieci mogły odrabiać lekcje. Świetlica jest 
również wynajmowana na różne uroczystości rodzinne tj. urodziny, przyjęcia komunijne. 

sporządziła: Joanna Żmuda 
 
 

Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich 
instruktor: Katarzyna Nowicka 
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
- ferie zimowe: wykonywanie prac plastycznych z patyczków po lodach, wyjazd do Borzymia na 
spotkanie z Urszulą Czepiewską z Nadleśnictwa Gryfino, pieczenie rogalików, gry i zabawy sportowe, 
kartki okolicznościowe na Dzień Babci i Dziadka, kry lodowe ze styropianu, spacer do lasu, maski 
karnawałowe. 
 
LUTY 
- Walentynki: zabawy i konkursy walentynkowe oraz dyskoteka; 
-  tłusty czwartek: pieczenie pączków; 
- gry i zabawy 
 
MARZEC 
 -Dzień Kobiet przy kawie , cieście i dobrym towarzystwie panie zdobiły butelki i wazony metodą 
decupage (przygotowany wspólnie przez świetlicę i radę sołecką); 
- powitanie wiosny : najpierw wspólnie przygotowaliśmy marzannę, a później wspólnie z panem 
leśniczym Bartkiem poszliśmy na Szklaną Górę, aby ją spalić. Następnie wszyscy razem posadziliśmy 
dąb. Dzień ten zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Pan Bartek przy ognisku prowadził 
pogawędkę i konkursy na temat „Las nasze dobro” . Nagrody i kiełbaskę zakupiło nadleśnictwo 
Gryfino; 
 - wykonanie palmy wielkanocnej ,która stanęła przy ołtarzu w kościele; 
- wykonanie ozdób wielkanocnych. 
 
KWIECIEŃ 
- Dzień Czekolady: zajęcia z ulubionym smakołykiem; 
- Sprzątanie Świata: wspólne sprzątanie wioski zakończone pieczeniem kiełbasek przy ognisku; 
- gry i zabawy. 
 
LIPIEC 
- „Zabawa z włóczką”- tygodniowe wakacyjne warsztaty; 
- piknik rodzinny przygotowany przez świetlicę i radę sołecką. Była zjeżdżalnia dla dzieci, loteria, 
obfity bufet, ciasto i ognisko. Klauni Czaruś i Kropka zabawiali dzieci pokazując różne sztuczki i 
prowadząc zabawę. Wystąpiła również kapela ludowa Borzymianka, a po jaj występach odbyła się 
zabawa taneczna; 
- „Rowerowe szaleństwo” - piknik w Borzymiu przygotowany na odcinku nowej ścieżki rowerowej.  
Było moc atrakcji i konkursów . Każdy przejeżdżający rowerzysta mógł się zatrzymać i skorzystać z 
obfitego bufetu oraz wziąć udział w zabawach i konkursach. Rywalizacja była duża ale nasze dzieciaki 
dały radę. Bawiliśmy się świetnie. Przejeżdżający uczestnicy byli zdziwieni, a zarazem zachwyceni taką 
imprezą.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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sporządziła: Katarzyna Nowicka 

 

instruktorka: Paulina Szewczuk 
 
W 2018 roku świetlica była  czynna codziennie  od poniedziałku do piątku w godzinach: 
- 7.00-8.00 – budynek świetlicy służy jako  poczekalnia dla dzieci i młodzieży dojeżdżających  do 
szkoły, 
-12.00-19.00 – w tych godzinach odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców wsi 
(zajęcia prowadzą  codziennie  zmianowo dwie panie w godz. 12.00-16.00 i 15.00-19.00). 
 
Od 1 sierpnia 2018 r., kiedy rozpoczęłam swoją pracę w świetlicy Pod Dębami, spotykają się i realizują 
swoje potrzeby  wszyscy zainteresowani  bez względu na wiek . Tutaj każdy znajdzie coś 
odpowiedniego dla siebie. Świetlica jest wyposażona w różne gry planszowe, puzzle, komputer z 
dostępem do internetu, rzutnik, stół do ping- ponga, jak również w gazety, które można poczytać na 
miejscu oraz zabawki dla najmłodszych dzieci . Swój plan pracy w ubiegłym roku  układałam pod 
kątem zainteresowań moich, jak i innych osób uczęszczających do placówki. Były to między innymi 
spotkania przy ognisku, spacery, gry i zabawy na świeżym powietrzu, gdzie wiele dzieci uczyło się 
nowych gier i zabaw. Organizowałam zajęcia kulinarne, gdzie wszystkie produkty potrzebne do 
wykonania deseru czy potrawki były gromadzone przez wszystkich zainteresowanych tymi zajęciami.  
Podczas zajęć plastycznych dzieci pracowały z chęcią. Były to prace powiązane z włóczką, 
plastikowymi butelkami, rolkami papierowymi, jak również solą czy mąką. Wykonywały też prace 
przy pomocy farb plakatowych, kredek czy kolorowej bibuły. Do pracy potrzebowaliśmy też 
kolorowych  liści czy piasku z piaskownicy. Dzieci mogły liczyć na  pomoc  w odrabianiu lekcji . Do 
naszej świetlicy zapraszaliśmy dzieci z innych świetlic w celu wspólnej zabawy. Organizowaliśmy 
zajęcia o tematyce okolicznościowej takiej jak andrzejki czy spotkanie przednoworoczne. Wspólnie z 
dziećmi i ich rodzicami przygotowywaliśmy się na kiermasz świąteczny, gdzie ze sprzedaży ozdób 
zakupiliśmy potrzebne rzeczy do świetlicy tj. nożyczki, bibuły, farby plakatowe. Ponadto nabywałam 
sponsorów, dzięki którym zakupiłam skakanki czy hula hop do użytku dzieci. Podczas wakacji dzieci z 
naszej świetlicy oraz z Borzymia i Sobiemyśla brały udział w warsztatach tanecznych pt. „Tanecznym 
krokiem wracamy do szkoły”.  
Świetlica „Pod Dębami” także współpracuje z  sołtysem i radą sołecką oraz Stowarzyszeniem  Sokół. 
Budynek świetlicy jest miejscem mojej pracy . Spotykają się tutaj także sołtys z radą sołecką, by 
omówić ważne sprawy wsi. Sala jako budynek była wynajmowana mieszkańcom w celu organizacji 
różnych imprez okolicznościowych. 
 

sporządziła: Paulina Szewczuk 
 

instruktorka: Bernarda Rataj 
 
W od sierpnia 2018 r. świetlica była czynna od poniedziałku do piątku od12.00 do 19.00. 
Od września czynna była także w każdą sobotę od 12.00 do 16.00. Placówka ta jest miejscem 
otwartym dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Przychodzą tu starsi mieszkańcy 
porozmawiać,  wypić herbatę. Przychodzi młodzież. Jednak najczęstszymi bywalcami świetlicy są 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. I właśnie z myślą o nich przygotowywane są różne zajęcia 
plastyczne, techniczne oraz manualne. Organizowane są tez różne gry i zabawy. Dzieci chętnie rysują, 
malują jak i wykonują prace techniczne. W świetlicy jest również możliwość korzystania z komputera 
z dostępem do internetu. Mamy też duży wybór gier planszowych. Dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży jest gra w ping-ponga. 
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W sierpniu w naszej świetlicy odbyły się warsztaty taneczne, które prowadziła Katarzyna Pawlak. 
Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci z Dołgich, Sobiemyśla i Borzymia. Na 
koniec odbył się występ oraz poczęstunek, na który dzieci zaprosiły swoich rodziców. 
W listopadzie został ścięty dąb przy naszej świetlicy. Dzięki pomocy panów z naszej miejscowości 
dość szybko uporaliśmy się ze sprzątnięciem pociętego drzewa. Również w listopadzie dzieci miały 
zorganizowane andrzejki były wróżby lanie wosku oraz tańce. 
Grudzień był czasem wykonywania ozdób na kiermasz świąteczny. Dzieci bardzo chętnie pomagały 
oraz same wykonywały różne ozdoby bożonarodzeniowe. 
 

sporządziła: Bernarda Rataj 
 

 
Świetlica Wiejska w Drzeninie 
instruktor: Marlena Gwiazda-Gielnik 
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
Nowy Rok , nowe postanowienia i nowe przedsięwzięcia.  Układamy plan zajęć na naszej świetlicy. 
Ustalamy nowy regulamin zachowań , kar i nagród. Godziny otwarcia się nie zmieniły. Przy świetlicy 
działa koło TPD. 
Od 15 stycznia zaczynają się ferie zimowe w naszym regionie. W styczniu obowiązuje nas bardzo 
ważna data, jest to 21.01 Dzień Babci oraz 22.01 Dzień Dziadka. W tym roku postanowiliśmy 
przedstawić teatralną aranżacje bajki „Czerwony kapturek”. W sumie od początku miesiąca 
myśleliśmy jak będzie wyglądać nasz mały teatr. Samo przedstawienie wymagało dużego 
zaangażowania ze strony małych aktorów. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak dużo chęci i 
przejęcia sprawą ze strony dzieci. Do przedstawienia dołączyliśmy kilka wierszy i piosenki. Dzieci 
prezenty wykonały własnoręcznie, były to kwiatki z kolorowego papieru i płyt CD oraz na osłodę 
słodki cukierek. Oprócz tego był suto zastawiony stół  ze słodkościami . Poza tym podczas ferii zostały 
zorganizowane warsztaty pt. „Zabawa ze skarpetą kaszą i ryżem”. Z tych materiałów wykonywaliśmy 
bałwanki, zośkę piłkę, poduszeczki, zwierzątka itp. Nie zabrakło zajęć kulinarnych oraz gier, zabaw i 
ciekawych konkursów. Ostatnie dni stycznia to koniec ferii zimowych, czas do szkoły i nowych 
obowiązków w drugim semestrze szkolnym. 
 
LUTY 
Czas po feriach rozpoczął  się dla dzieci bardzo deszczową i brzydką pogodą. Nadeszła odwilż, więc 
upragniony śnieg stopniał i nasze plany z lepieniem bałwana niestety musieliśmy przełożyć. 
Codziennie do stałej grupy uczęszczało około 10 dzieci, a wieczorami i popołudniami dochodziła 
grupa starszej młodzieży około 8 osób. Rotacja była duża. Na zajęciach po odrabianiu lekcji 
oglądaliśmy filmy np. filmy „Coco”, „Hobbit…” cała seria . W następnych dniach lutego oprócz 
wolnych zajęć i gier stolikowych, odrabianie lekcji i zajęcia tematyczne tzn. matematyka na wesoło, 
dyktanda, palcem po mapie czyli zajęcia z przyrody i geografii. Na zajęciach związanych z przyrodą 
uczyliśmy się oceniać różne zjawiska pogodowe za pomocą przyrządów do tego służących, np. 
termometr, wiatromierz itp. 
 A  na zajęciach plastyczno-technicznych wykonywaliśmy ozdoby walentynkowe. Postanowiłam 
wspólnie z dziećmi porozmawiać o święcie walentynkowym. Poruszaliśmy temat miłości, sympatii 
koleżeńskiej, tęsknoty, przyjaźni i innych uczuciach związanych z walentynkami. 
14 lutego dzień zakochanych czyli walentynki. Tego dnia odbył się na świetlicy uroczysty bal. Oprócz 
tańców były: konkurs fryzur, malowania  tatuaży oraz zabawy w salonie kosmetycznym(malowanie 
paznokci). Każdy przyniósł z domu własny grzebień, spinki i lakiery do paznokci. Były trzy stanowiska 
pracy: salon stylizacji fryzur, salon tatuaży oraz salon manicure.  
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W tym miesiącu był również tłusty czwartek. Piekliśmy wspólnie pączusie serowe i oponki. Było 
smacznie i kalorycznie. 
 
MARZEC 
Od marca działa przy świetlicy środowiskowej pedagog rodzinny TPD. 
Zima nie odpuszcza . Nie możemy wyjść i spokojnie pograć w piłkę. Mamy na swoim boisku wspaniały 
kompleks sportowy, dwa kosze do koszykówki, plac do piłki siatkowej oraz stół do ping-ponga. Były 
dni, które pozwalały na kilkuminutowe wyjścia poza teren świetlicy, graliśmy dopóki mróz znowu nie 
zagościł. Pozostałe dni spędzaliśmy wewnątrz świetlicy, odrabialiśmy lekcje i w wolnych chwilach było 
karaoke, step mania, czyli elektroniczna gra w klasy, konkursy i wesołe zabawy. 
8 marca odbył się Dzień Kobiet. Chłopcy przygotowali słodkie prezenty dla swoich koleżanek i 
przeprowadzili na zajęciach konkursy związane z pracami męskimi typu: wbijanie gwoździ na 
deseczce, wkręcanie śruby itp. Zabawa była przednia. 
Na początku marca zaczęliśmy wykonywać papierowe kwiaty z bibuły potrzebne do palemek 
wielkanocnych. W połowie miesiąca zabraliśmy się na wykonywaniu ozdób wielkanocnych. Zrobiliśmy 
między innymi ażurowe jajka na balonie, ozdoby z papieru, jajka styropianowe owijane kolorowymi 
tasiemkami oraz techniką decoupage itp. 
 Całe przedsięwzięcie zajęło nam dużo godzin więc w marcu prawie cały czas zajmowaliśmy się 
ozdobami na kiermasz wielkanocny.  Do ozdób świątecznych sami zbieraliśmy ozdobne trawki, 
bukszpan itp. W przedostatnią sobotę przed niedzielą palmową wykonywaliśmy własnoręcznie 
palemki. Sprzedaliśmy wszystko: palmy, jajka itp. 
Pierwszego dnia wiosny 21 marca  przeszliśmy z orszakiem Marzanny po miejscowości i na boisku 
spaliliśmy kukłę aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. Następnie odbyło się ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. 
Z powodu pogody nie mogło odbyć się sprzątanie miejscowości ale przełożymy to na Dzień ziemi. 
 
KWIECIEŃ 
Wycieczki rowerowe do pobliskich miejscowości. Gardno - strefa przemysłowa i zwiedzanie terenu 
Zalando, Żelisławiec - odwiedzamy tamtejszą świetlicę i plac zabaw oraz Sobieradz - wycieczki nad 
jezioro. Na zajęciach pogadanki na tematy patriotyczne związane z zbliżającymi się świętami  1 i 3 
maja. Na zajęciach plastycznych i technicznych wykonujemy flagi i godło narodowe do wystroju 
świetlicy i terenu wokół.  
22 kwietnia - Dzień Ziemi i sprzątanie świata. Wyruszamy z grupą dzieci i rodziców na wycieczkę po 
miejscowości i zbieramy śmieci. Sprzątamy centralne punkty Drzenina, czyli plac zabaw, boisko, 
przystanek autobusowy oraz chodniki przy świetlicy. Następnie ognisko, pieczenie ziemniaków i 
kiełbasek. Na boisku w czasie wolnym gramy mecz koszykówki dzieci kontra rodzice. Łączymy 
przyjemne z pożytecznym. 
W związku z tym, iż coraz częściej wychodzimy w plener, postanowiłam zaprosić panią ze Straży 
Miejskiej z Gryfina w celu pouczenia dzieci jak należy poruszać się bezpiecznie po drodze, na rowerze, 
pieszo, czy jak bawić się bezpiecznie na kompleksach sportowych. 
 
MAJ 
1 i 3 maja święta narodowe. Pogadanki patriotyczne ciąg dalszy.  
Odrabiamy lekcje . Przygotowujemy scenariusz z okazji Dnia Matki (26 maja) i Dnia Ojca (23 czerwca). 
Razem łączymy te daty w jedno święto - Dzień Rodzica. 
Na zajęciach plastycznych wykonujemy prezenty dla rodziców: bukiety z pralinek Rafaello i ozdób 
kwiatowych.  
Przedstawienie na Dzień Rodzica odbyło się bez większych trudności, były piosenki, wierszyki i krótki 
skecz. Całość dopełnił słodki poczęstunek i wspólne śpiewanie karaoke. 
W maju dużo czasu spędzamy na boisku i placu zabaw. Gramy w piłkę nożną i koszykówkę. 
Zajęcia tematyczne:  skupiamy się na nauce i poprawie ocen. Pomagamy wspólnie odrabiać prace 
domowe i pisać projekty do szkoły, jeden z nich to projekt kapliczki na religię dowolną techniką 
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plastyczną. Projekty na język polski i historię, wykonujemy w świetlicy makiety wulkanów na 
geografię i planet na fizykę. 
 
CZERWIEC 
Na początku miesiąca, czyli 1 czerwca wypada bardzo ważny dzień - Dzień Dziecka . Tego dnia 
bawimy się i nie odrabiamy lekcji. Dzieci otrzymały upominki: czekolady i inne słodkości. Bawiliśmy 
się w świetlicy w różne zabawy a następnie udaliśmy się na boisko gdzie odbyły się tańce na świeżym 
powietrzu. W następnych dniach zmieniamy wystrój świetlicy z wiosennego na letni.  
Pod koniec miesiąca organizujemy wspólnie z sołectwem i świetlicą TPD oraz rodzicami piknik 
rodzinny na świeżym powietrzu. Pozyskałam jako pracownik świetlicy wiejskiej dofinansowanie w 
kwocie 1000 zł. I właśnie dzięki hojności firmy Fiege Zalando Gardno mogliśmy zaprosić animatora 
zabaw ze Szczecina, aby uprzyjemnił czas dzieciom podczas ich święta. Oprócz tego były kiermasze z 
loterią, malowaniem twarzy i paznokci oraz dmuchane zamki i przejazd kolorową ciuchcią. Zagościły 
również: wojsko z Podjuch, straż miejska  oraz straż pożarna z Wełtynia. Zabawa zakończyła się 
konkursem tanecznym i dyskoteką dla starszych. Dzieci bawiły się świetnie, a zwłaszcza cieszył ich 
fakt, że rozpoczęły się wakacje. 
W międzyczasie odrabiamy lekcje i szykujemy się do poprawy ocen, bo niedługo koniec roku 
szkolnego. W świetlicy zajęcia konkursowe, gry zabawy i pogadanki tematyczne. 
Świetlicę od paru miesięcy odwiedza pedagog rodzinna p. Krysia z TPD, a w tygodniu odbywają się 
zajęcia z socjoterapii. 
 
LIPIEC/SIERPIEŃ 
Czas wolny od zajęć . Zabawy na wesoło w świetlicy i na świeżym powietrzu. Oglądamy filmy, 
jeździmy na rowerze, gramy w piłkę itp. Wakacje - czas rekreacji i wycieczek.  
 
WRZESIEŃ 
Po wakacjach musimy przyzwyczajać się do obowiązków szkolnych. Nauka , obowiązki szkolne to 
właśnie będzie dla dzieci priorytetem w tym roku szkolnym . Ja ze swojej strony będę starała  się 
pomagać im w odrabianiu lekcji jak najlepiej. Ale oprócz nauki:  gry i zabawy stolikowe w świetlicy. 
Zajęcia tematyczne jak co roku: plastyka, technika, matematyka, ortografia i inne. Pogadanki na 
ciekawe tematy. Burza mózgów na ciekawe zagadnienia, etyka, świat symboli, mitologia, znaczenie 
słów itp. 
W połowie miesiąca zmieniamy dekorację świetlicy z letniej na jesienną. Na zajęciach plastycznych 
wykonujemy dekoracje jesienne.  W miarę ładnej pogody spacerujemy alejką kasztanową i zbieramy 
kasztany, a w parku żołędzie i liście. 
30 września Dzień Chłopaka. Wcześniej chłopcy przygotowali i pod moją opieką zabezpieczyli teren 
pod ognisko, a następnie piekliśmy kiełbaski i bawiliśmy się wesoło i sportowo. Dziewczyny 
przygotowały konkursy i zabawy, a my przygotowałyśmy z panią pedagog słodki poczęstunek, desery 
lodowe. 
Zajęcia z p. Magdą z TPD ze Szczecina - Aflatoun. Tym miłym akcentem zakończył się miesiąc 
wrzesień.  
 
PAŹDZIERNIK 
Zajęcia z socjoterapii. Odrabiamy lekcje i miło spędzamy czas na świetlicy. 
W szkole trwają przygotowania do Dnia Edukacji Narodowej 14 października, a w naszej świetlicy po 
tym wydarzeniu szykujemy się do Halloween oraz do Wszystkich Świętych. Naszą salę wspaniale 
ustroiliśmy dyniami, pajęczyną i słodkimi nietoperzami. W tym dniu dzieci przebrały się w 
odpowiednio do tego nastroju halloween . Wieczorem pod opieką dorosłych wyruszyły przez 
miejscowość pod hasłem „cukierek albo psikus”. Bawiliśmy się wyśmienicie. Po powrocie podzieliły 
się po równo swoim hallowenowym łupem, a resztę wieczoru bawiliśmy się na świetlicy w tym 
mrocznym nastroju. 
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W czasie pogadanek tematycznych rozmawiamy o swoich zmarłych bliskich, znajomych i 
przyjaciołach rodziny. Wyrażamy uczucia żalu i tęsknoty. Uczymy się godzić ze stanem rzeczywistości. 
Przyswajamy uczucie żalu i rozgoryczenia. 
W przedostatnich dniach października udajemy się na pobliski cmentarz i sprzątamy groby 
zapomniane. Zbieramy datki i kupujemy znicze i kwiaty na cmentarz. 
Na innych zajęciach plastyczno-technicznych wykonujemy w dalszym ciągu ozdoby jesienne: jeże, 
kolorowe kwiaty z liści klonu, latawce, ozdobne dynie i dekoracje halloweenowe. 
 
LISTOPAD 
1 listopada Święto Zmarłych - udajemy się na groby bliskich. 
W tym miesiącu rozpoczęłam projekt Tesco w naszej placówce. Za zrobione zakupy żywności zdrowej 
przygotowujemy z dziećmi wspólnie posiłki. Jest więcej zajęć kulinarnych a do zajęć szczególnych 
najpierw omawiamy temat, skład zdrowotny naszego posiłku a następnie przystępujemy do 
gotowania. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Dzięki temu pogłębiają swoja wiedzę 
kulinarną i uczą się samodzielności i zręczności. 
Na zajęciach tematycznych skupiamy się w tym miesiącu na legendach, wiadomościach historycznych 
naszego regionu i państwa. 11 listopada bowiem przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę.  Podczas zajęć plastycznych wykonujemy flagi, godła Polski i stroimy uroczyście naszą 
placówkę. Omawiamy historię Polski, każdy wie podstawowe daty związane historią swojej Ojczyzny. 
Na prośbę dziewczyn zorganizowaliśmy w świetlicy zabawę w salon kosmetyczny na żywo. Pani Asia 
zaprzyjaźniona ze świetlicą i mama dwóch podopiecznych zgodziła się prowadzić krótki kurs makijażu. 
Inni prowadzili salon manicure a inni salon Spa. W zajęciach uczestniczyli również chłopcy. 
Andrzejki 29.11: w wigilię św. Andrzeja na naszej świetlicy urządzamy obrzędy andrzejkowe. Są 
zajęcia kulinarne  o tematyce owoce i warzywa-sałatki  i soki owocowo-warzywne tj. andrzejkowy 
zawrót głowy. Pieczemy również babeczki i ciasteczka z wróżbami. Są również konkursy i zabawa 
taneczna, są wróżby ,gusła i rozmawiamy o obyczajach andrzejkowych. 
 
GRUDZIEŃ 
6 grudnia Mikołajki. Dzieci otrzymały słodki upominek a na zajęciach tego dnia bawiliśmy się zabawy 
taneczne, śpiew i konkursy logiczne. Tego dnia p. Gosia - socjoterapeutka z TPD przyniosła nam miły 
prezent - pizzę.  
W grudniu prowadzimy zajęcia teatralne, uczymy się recytacji i ćwiczymy pamięć. Odbyły się również 
zajęcia aflatounu. Omawiamy wiersze naszych poetów. Czytamy ze zrozumieniem i staramy się 
zapamiętywać sens przeczytanego fragmentu. 
Odrabiamy lekcje i w dalszym ciągu na zajęciach kulinarnych uczymy się łączyć składniki w pyszne 
potrawy. Przygotowujemy razem wigilię, pieczemy ciasta, lepimy pierogi i smażymy rybę i krokiety. 
21 grudnia odbyła się uroczysta kolacja wigilijna. Uczestniczyli w niej podopieczni świetlicy z 
rodzicami . Po kolacji dzieci otworzyły pudło z prezentami od firmy Fiege-Zalando Gardno. Dzięki 
pomocy finansowej w kwocie 1000 zł , którą pozyskałam jako pracownik świetlicy wiejskiej mogłam 
zakupić właśnie te prezenty 
Otrzymaliśmy gry planszowe, klocki ,zabawki  oraz słodkości od TPD i sołectwa Drzenin. 
W przerwie świątecznej  korzystamy z naszych podarunków od Mikołaja. Gramy, bawimy się i 
czekamy na nowy rok 2019. Na zajęciach plastycznych wykonujemy stroje na bal sylwestrowy. W 
sylwestra zabawa taneczna dla dzieci. 
 

sporządziła: Marlena Gwiazda 

 

 
Świetlica Wiejska w Krajniku 
instruktorka: Dominika Bojko 
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Świetlica wiejska czynna jest od wtorku do piątku w godz. 14.30-19.30 oraz w dwa poniedziałki w 
miesiącu i dwie soboty w godz. 14.30-19.30. Czas pracy świetlicy to 14.00-20.00, w tym w godz. 
14.00-14.30 to czas na przygotowanie się do zajęć, od 19.30-20,00 to czas sprzątania. 
 
Świetlica służy wszystkim mieszkańcom wsi i nie tylko: 
- dzieci maja tutaj zajęcia plastyczne, techniczne, odrabianie lekcji, gry, zabawy ruchowe, sporty 
różnego typu (piłkarzyki, mecze na boisku w siatkówkę, piłkę nożną ,koszykówkę, rajdy rowerowe, 
spacery itp.), imprezy kalendarzowe typu bal karnawałowy, ferie, dzień dziecka, dzień sportu, 
wakacyjne zajęcia tematyczne, mikołajki);  
- dorośli mogą uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach zorganizowanych tutaj na miejscu lub we 
współpracy z filią w Pniewie Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Organizowane są imprezy typu: Dzień 
Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy, Dzień Chłopaka, Dzień Seniora itp. 
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
W tym miesiącu poza codziennym działaniem świetlicy, odbył się wieczór kolęd i pastorałek, 
warsztaty zdobienia, Dzień Babci i Dziadka. 
 
LUTY 
Akcja zbierania karmy w sklepie Intermarche dla Gryfińskiego Kojca. Podstawowe codzienne zajęcia, 
poczta walentynkowa, kartki walentynkowe, ferie zimowe, a w ich ramach: 
*1. tydzień: 13-17 lutego  
- poniedziałek w godz. 15.00-21.00: zajęcia plastyczno-techniczne (malowanie, rysowanie, prace 
przestrzenne), temat prac: okładka mojej ulubionej książki; 
- wtorek w godz. 15.00-21.00: walentynkowy zawrót głowy - serduszka, wierszyki, liściki; 
- środa: kinomaniak, czyli wypad do Kina Gryf; 
- czwartek w godz. 15.00-21.00: turniej ping-ponga, sportowe zmagania wysiłkowe; 
- piątek w godz. 15.00-21.00: domki z zapałek, czyli jak krok po kroku wykonać domek ze spalonych 
zapałek. 
*2. tydzień: 21-25 lutego 
- poniedziałek w godz. 15.00-21.00: wyjazd na łyżwy; 
- wtorek w godz. 12.00-18.00: gościnnie w filii bibliotecznej w Pniewie - czytanie i opowiadanie 
historyjek, malowanie ulubionego bohatera); 
- środa w godz. 15.00-21.00: ziemniaki w różnej postaci (frytki ,placki itp.); 
- czwartek w godz. 15.00-21.00: gry i zabawy planszowe; 
- piątek w godz. 12.00-18.00: warsztaty szkło i sznurek z dziećmi z Pniewa; 
- sobota w godz. 11.00-17.00: wyjazd autokarem do Jump World Szczecin (świat trampolin). 
 
MARZEC 
Obchodziliśmy w tym miesiącu Dzień Kobiet, który przygotowali nam mężczyźni z naszej wsi. 
Pierwszego dnia wiosny (sprzątanie naszej małej wsi) zaczęliśmy przygotowania do świąt 
wielkanocnych, czyli od warsztatów przygotowania ozdób wielkanocnych. Rajd rowerowy. 
 
KWIECIEŃ 
Ciąg dalszy przygotowań do kiermaszu wielkanocnego, robiliśmy palmę wielkanocną na konkurs 
organizowany w Gryfinie. Zaczęliśmy przygotowania do corocznego festynu majowego w Krajniku. 
 
MAJ 
Festyn w stylu lat 90., który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Loteria fantowa, konkursy, 
występy, zabawy. Dzień Mamy.  
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CZERWIEC 
Dzień Dziecka, rajdy rowerowe, ogniska, zmagania sportowe, mecze na naszym boisku. 
 
LIPIEC 
Wakacyjne zajęcia świetlicowe, zabawy, gry, noclegi z oglądaniem filmów, ogniska. 
 
SIERPIEŃ 
Tydzień wakacji na sportowo, zabawy, gry, zajęcia w świetlicy, rajdy rowerowe. 
 
WRZESIEŃ 
Rajd PoWsiNoga organizowany wspólnie z Krzypnicą i Nowym Czarnowem. Dzień Chłopaka i wyjazd 
do skateroomu w Szczecinie. 
 
PAŹDZIERNIK 
Dzień Seniora i wyjazd do ogrodu w Glinnej i Puszczy Bukowej pod przewodnictwem Urszuli 
Czapiewskiej. 
 
LISTOPAD 
Święto dyni.  
 
GRUDZIEŃ 
Mikołajki, kartki ozdobne, ozdoby bożonarodzeniowe. 
 
Organizowaliśmy również w tym roku wyjazdy na kręgle, do kina, piekliśmy ciasteczka, naleśniki, 
robiliśmy frytki. Braliśmy udział w imprezach organizowanych przez inne wsie typu: Gotowanie na 
polanie w Sobieradzu, turniej piłki nożnej w Krzypnicy, turniej piłki siatkowej w Bartkowie, Dożynki 
Gminne w Wełtyniu, wystawialiśmy się z ciastem na innych imprezach. Organizowaliśmy warsztaty 
wspólnie z Anetą Wiśniewską. Odbywały się zebrania wiejskie. 
 

sporządziła: Dominika Bojko 

 

 
Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
instruktorka: Barbara Kłonowska 

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, manualne, rekreacyjno-sportowe (wszystko w zależności od ilości i 
wieku będących w świetlicy dzieci). W świetlicy odbywają się zebrania i różne spotkania mieszkańców 
naszej wsi. Organizowane są różne imprezy okolicznościowe, np. zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, 
Dzień Seniora, Andrzejki, Mikołajki, wigilia. 
Naszą cykliczną imprezą jest Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej organizowany co roku w czerwcu. 
Z roku na rok turniej się rozwija i przyjeżdża do nas coraz więcej amatorskich drużyn chcących spędzić 
czas na zdrowej rywalizacji. Drugą cykliczną imprezą jest rajd pieszy PoWsiNoga organizowany we 
wrześniu we współpracy z Krajnikiem i Nowym Czarnowem. 
Nasi mieszkańcy biorą udział w wielu imprezach organizowanych przez inne sołectwa. Co roku 
pomagamy w organizacji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Nasza świetlica jest koordynatorem organizowanej podczas ferii zimowych i wakacji akcji 
charytatywnej „Napełnij moją miskę”, która polega na zbieraniu karmy w sieci sklepów Intermarche 
dla Gryfińskiego Kojca oraz bezdomnych kotów. 
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W lutym tradycyjnie odbyły się u nas zajęcia podczas ferii zimowych skierowane do najmłodszych 
mieszkańców miejscowości. 
 
Plan zajęć podczas ferii zimowych:   
16.01 wtorek, godz. 13.00-15.00 
ferie z leśnikiem, czyli wizyta Urszuli Czapiewskiej i zajęcia pt. „Leśne ciekawostki”  
17.01 środa, godz. 14.00-16.00 
wyjazd na warsztaty do Nowego Czarnowa - kwiaty z rajstop 
18.01 czwartek godz. 10.00-12.00 
wyjazd do Przechowalni Nasion w Pniewie 
19.01 piątek, godz. 14.00-16.00  
przygotowanie laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka 
20.01 sobota, godz.  9.00-11.00 
zbiórka karmy w sieci sklepów Intermarche - akcja charytatywna „Napełnij moją miskę” 
22.01 poniedziałek, godz. 9.00  
wyjazd pociągiem do Szczecina - kino, kręgle, KFC  
23.01 wtorek. Godz. 14.00-16.00 
warsztaty: gwiazdy i gwiazdeczki z rolek po papierze i ręcznikach papierowych, dekorowanie sali na 
bal 
24.01 środa, godz. 14.00-16.00 
warsztaty - szycie ozdób z materiału (serduszka i ptaszki) 
25.01 czwartek, godz. 11.00 
wyjazd do Centrum Wodnego Laguna 
26.01 piątek, godz. 16.00-19.00  
bal przebierańców 

 
W marcu wraz z dziećmi ze świetlicy w Nowym Czarnowie, poubierani w kolorowe stroje i z wcześniej 
przygotowaną marzanną, udaliśmy się do Ośrodka Jeździeckiego Konikowo w Pacholętach, by tam 
przy ognisku przywitać wiosnę. Dzieci śpiewały piosenki, bawiły się i jeździły konno. W kwietniu 
wzięliśmy udział w akcji organizowanej przez Nadleśnictwo Gryfino „Puszcza łączy pokolenia”, w 
ramach której sadziliśmy drzewa w Puszczy Bukowej. Dzięki wsparciu finansowemu z naszego 
funduszu sołeckiego, w czerwcu dzieci wraz z rodzicami pojechały do ZOO w Poznaniu. 
W czasie wakacji odbyły się pięciodniowe zajęcia  pt. „Roztańczone wakacje”. Pod okiem fachowca 
dzieci nauczyły się choreografii, którą zaprezentowały na koniec tygodnia swoim bliskim. Warsztaty 
miały na celu pokazanie dzieciom możliwości aktywnego ruchowo i wesołego spędzania czasu ze 
swoimi rówieśnikami . 
W ciągu całego roku odbyło się kilka warsztatów z dziećmi i dorosłymi. Były m.in. warsztaty 
malowania na szkle, przygotowywania styropianowych jajek na różne sposoby, zdobienia 
drewnianych skrzyneczki metodą shabby chic i decoupage, palm i stroików wielkanocnych. 

sporządziła: Barbara Kłonowska 

 

 
 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim 
instruktor: Maria Mościcka 
 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim jest miejscem, w którym każdy może spędzić wolny czas. 
Placówka czynna jest w ramach poczekalni dla dzieci w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do 
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piątku w godz. 7.00-7.30 oraz w poniedziałki, wtorki i od czwartku do soboty w godz. 15.00-20.00. 
Organizowany czas wolny dzieciom i młodzieży według ich zainteresowań, stwarza warunki do 
rozwijania zdolności, jak i umiejętności każdego dziecka do różnych zajęć. Na stolikach gromadzone 
są również przybory do rysowania, malowania, można więc wykonać ulubioną pracę, pograć w gry 
zręcznościowe, posłuchać muzyki, a także potańczyć. W świetlicy można korzystać z komputera z 
dostępem do Internetu. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z różnych gier np. ping ponga, 
piłkarzyków, kart oraz gier planszowych. Dzieci chętnie wykonują różnego rodzaju prace m.in. malują, 
robią ozdoby z kolorowego papieru. Jako instruktor-wychowawca podczas zajęć podsuwam pomysły i 
zachęcam do działania. W świetlicy były organizowane spotkania okolicznościowe – Dzień Kobiet, 
Andrzejki, Mikołajki oraz zabawa sylwestrowa. Podczas ferii zimowych w okresie 15-27.01.2018 r. 
dzieci oraz młodzież spędzały wolny czas biorąc udział w zajęciach technicznych, plastycznych i 
twórczych. Robiliśmy karmniki z kartonów oraz przyborniki biurkowe. Wykonywaliśmy laurki i ozdoby 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, prace origami z kółek. Dzieci wykonywały także figurki z masy solnej. W 
kolejnych dniach dzieci chętnie rozwiązywały krzyżówki, łamigłówki oraz rebusy. W trakcie ferii 
odbywały się także zajęcia dowolne: gra w tenisa stołowego, piłkarzyki, gry stolikowe. W wolnym 
czasie dzieci oraz młodzież korzystały z komputera z dostępem do Internetu, słuchały ulubionej 
muzyki. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży minęły w sposób interesujący i pełen atrakcji. Z okazji 
Walentynek dzieci wykonywały laurki i serca. Na święta Wielkanocne, dzieci robiły pisanki w różnych 
technikach oraz kartki wielkanocne. 2 czerwca odbyła się zabawa z okazji Dnia Dziecka. W dniach od 
2 do 6 lipca w naszej świetlicy odbyły się pięciodniowe warsztaty twórcze robienia biżuterii, 
breloczków i zawieszek pt. „Biżuteria z pomysłem”. Warsztaty  pokazały jak można w ciekawy sposób 
własnoręcznie zaprojektować i wykonać dla siebie lub bliskich biżuterię  z koralików  i innych 
elementów. Warsztaty były doskonałą okazją do twórczego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. W 
czasie wakacji organizowane były zabawy, gry w ping ponga oraz piłkarzyki. We wrześniu odbyła się 
akcja „Sprzątanie świata”, w listopadzie zabawa andrzejkowa, natomiast 7 grudnia odbyła się zabawa 
mikołajkowa. Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia dzieci wykonywały różne ozdoby 
świąteczne m.in. bombki, mikołajki, aniołki oraz bałwanki. 
 

sporządziła: Maria Mościcka 

 

 
Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie 
instruktorka: Sylwia Rzeszotarska 
 
Kalendarium 
16-26.01 - „Przezimuj z nami 2018” - cykl zajęć i warsztatów podczas ferii zimowych; 
12-13.01 - „Napełnij moją miskę” - akcja pomocowa dla bezdomnych gryfińskich kotów - dzieci z 
Nowego Czarnowa brały udział w zbieraniu karmy w sklepie Intermarche w Gryfinie - 1 cykl; 
19-20.01 - „Napełnij moją miskę” - akcja pomocowa dla bezdomnych gryfińskich kotów - dzieci z 
Nowego Czarnowa brały udział w zbieraniu karmy w sklepie Intermarche w Gryfinie - 2 cykl; 
26-27.01 - „Napełnij moją miskę” - akcja pomocowa dla bezdomnych gryfińskich kotów - dzieci z 
Nowego Czarnowa brały udział w zbieraniu karmy w sklepie Intermarche w Gryfinie - 3 cykl; 
 

instruktorka: Katarzyna Olejniczak 
 
Kalendarium 
8.06 - festyn z okazji Dnia Dziecka w Nowym Czarnowie  
9-12.07 - Twórcze wakacje 2018 - cykl wakacyjnych warsztatów dla dzieci „Owocowe dania i napoje”; 
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sporządził: Jakub Kasprzyk 

 
Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 
instruktor: Katarzyna Nowicka 
 
Od sierpnia, kiedy rozpoczęłam funkcję opiekuna świetlicy placówka była czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 13.00-19.00 i w co drugą sobotę.  Rano w godz. 7.00-8.00 służy jako poczekalnia dla 
dzieci dojeżdżających do szkoły podstawowej. We wrześniu i październiku świetlica przeszła 
gruntowny remont  - środki pozyskane zostały z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 
granty sołeckie 2018. Mieszkańcy sami w wolnym czasie remontowali świetlicę. Zostały pomalowane 
ściany, wymieniono całą podłogę, w każdym pomieszczeniu zostały położone płytki . W łazience 
zainstalowano dwie umywalki (zakupione z funduszu sołeckiego), bojler zakupiony przez Gryfiński 
Dom Kultury. Ponadto została odświeżona elewacja budynku. W pomieszczeniu po byłej bibliotece 
powstała sala bilardowa, która obecnie cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzież i dorosłych.   
Placówka dostępna jest dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. Jest to również miejsce 
spotkań i zebrań wiejskich, podczas których omawiane były sprawy sołectwa, uchwalany fundusz 
sołecki, czy różne konsultacje społeczne. Ponadto świetlica jest wynajmowana mieszkańcom na różne 
imprezy okolicznościowe. W placówce działa ognisko przedszkolne TPD w godz.8.00-15.00 oraz 
świetlica środowiskowa TPD .   
W świetlicy odbywały się różne zajęcia plastyczne, manualne, kulinarne, taneczne itp. Nie mamy 
ustalonych godzin zajęć, a ich tematyka uzależniona była od różnych uroczystości, zainteresowań czy 
pory roku. W placówce znajdują się dwa komputery z dostępem do internetu, różne gry planszowe, 
stół do ping-ponga.  Dzieciaki bardzo chętnie z tego korzystają i miło tu spędzają wolny czas.  
 
Kalendarium                                                                                                                                            
SIERPIEŃ 
- wakacyjne warsztaty „Zabawa z włóczką”;                                                                             
- „Tanecznym krokiem wracamy do szkoły”- dwutygodniowe zajęcia taneczne z instruktorem 
Katarzyną Pawlak . Zajęcia odbywały się w świetlicy w Dołgich. Całość zakończył występ dzieci dla 
rodziców i zaproszonych gości.                          
 
WRZESIEŃ                                                                                                                              
- rajd rowerowy – zwiedzamy okolice ; przejechaliśmy 20 km;                                       
- zajęcia z panią pedagog na świeżym powietrzu;                                                             
 - gry i zabawy na dworze (remont świetlicy).                                                                                             
 
PAŹDZIERNIK                                                                                                                                  
- Dzień Jabłka- fondue czekoladowe, konkursy i zabawy;                                           
- wizyta koordynatora TPD – zajęcia z dziećmi - wykonywaliśmy lalki.                                     
 
LISTOPAD                                                                                                                                             
- Święto Niepodległości – wykonanie biało-czerwonych kotylionów;                                
- Andrzejki – wróżby, konkursy, tańce oraz poczęstunek w świetlicy.                  
 
GRUDZIEŃ:                                                                                                                                  
- Dzień Górnika - malowanie węglem;                                                                            
- zabawa mikołajkowa z klownami Czarusiem i Kropką . Imprezę zorganizował sołtys., paczki dla 
wszystkich dzieci;                                                       
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- kiermasz bożonarodzeniowy - sprzedawaliśmy wcześniej przygotowane stroiki, bombki, choinki i 
ozdoby świąteczne.  
 

sporządziła: Katarzyna Nowicka 

 

 
Świetlica Wiejska w Sobieradzu 
instruktorka: Danuta Świderek 
 
Kalendarium 
STYCZEŃ 
- IX kolędowanie – wspólne śpiewanie kolęd z kapelami ludowymi Gardnianki, Borzymianka i 
Wełtynianka, kiermasz charytatywny na rzecz Janka Siewerta; 
- warsztaty odlewów gipsowych i cementowych, wykonywanie doniczek z cementu i firanki; 
- WOŚP - zbiórka pieniędzy przez młodzież; 
-zabawa taneczna dla babć i dziadków przy muzyce zespołu Nova. 
 
LUTY 
- ferie zimowe - codzienne zajęcia dla najmłodszych: 
*Quisling - ozdoby z kolorowych paseczków papierowych, 
*kulinarna przygoda, 
*walentynki - wspólne dekorowanie kartek walentynkowych, 
*balonowe szaleństwo - różne wygibasy z balonami, 
*wyjście do lasu, dokarmianie zwierząt i wspólne ognisko z kiełbaskami. 
 
MARZEC 
- powitanie wiosny: wspólne wykonanie marzanny, a następnie wyjście  pod  dąb i starodawnym 
obrzędem spalenie kukły, a koniec wspólne pieczenie kiełbasek, 
- palmy Wielkanoce - własnoręcznie wykonywanie kwiatów z kolorowej bibuły, 
- wypieki wielkanocne - babki i mazurki 
 
KWIECIEŃ 
-Sprzątanie Świata - w ramach współpracy z osp w sobieradzu dzieci i młodzież posprzątały teren 
wokół jeziora , a następnie strażacy zrobili poczęstunek dla uczestników,  
-piesza wycieczka pod farmę wiatrakową, 
- otwarta próba Kapeli Ludowej Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek ludowych z publicznością, 
- sałatka wiosenna - wspólne przygotowywanie i krojenie warzyw, degustacja. 
 
MAJ 
- Dni Gryfina - pomoc przy organizacji, 
- warsztaty z papierową wikliną - wykonywanie koszyczków itp. 
- otwarta próba Kapeli Ludowej Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych z publicznością 
- kolorowe kanapki - przygotowanie kanapek z własnych nowalijek. 
 
CZERWIEC 
- Dzień Dziecka - spotkanie z różowym słodkim busem, przejazd ciuchcią z Glinnej, zabawa na 
dmuchawcach, 
- przygotowania do festynu Gotowanie na polanie 
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LIPIEC 
- festyn wiejski VIII Gotowanie na polanie: paskudowe jedzonko - fast food i inne niezdrowe 
smakołyki, 
- przygotowania dożynek gminnych i archidiecezjalnych. 
 
SIERPIEŃ 
- otwarta próba Kapeli Ludowej Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek o tematyce dożynkowej 
- zbieranie materiałów potrzebnych do dekoracji sceny na dożynki gminne, 
- wykonanie dekoracji na dożynki („krecikowy ogród”). 
 
WRZESIEŃ 
- udział w Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie, 
- dożynki gminne - dekoracja sceny i udział w imprezie, 
- wykopki dla dzieci z Przedszkola TPD w Chwarstnicy - wspólne zbieranie ziemniaków oraz poznanie 
maszyn rolniczych, po skończonych wykopkach wspólny grill oraz wata cukrowa, dzieci zabrały ze 
sobą ziemniaczane potworki oraz inne warzywa z ogrodu, 
- Dzień Chłopaka - wspólne gry i zabawy , 
- otwarta próba Kapeli Ludowej Gardnianki - wspólne przygotowywanie piosenek na Dzień Seniora; 
- Gminna Mapa Kultury w ramach Sztukowania Miasta 2018 - warsztaty: sztuka cyrkowa 
 
PAŹDZIERNIK 
- papierowa wiklina - z makulatury gazetowej kręcimy rurki, a następnie wyplatamy koszyki i innych 
przedmioty, dekoracja według własnego pomysłu, 
- prowadzenie warsztatów: rajstopowe kwiatki w Dziennym Domu Senior+ w Gryfinie, 
- wyjazd z seniorami do Marianowskiego Domu Chleba, 
- guzikowe obrazy, 
- otwarta próba Kapeli Ludowej Gardnianki - przyśpiewki ludowe na wieczór dziadowski. 
 
LISTOPAD 
- Gminna Mapa Kultury w ramach Sztukowania Miasta 2018 - warsztaty instrumenty muzyczne z 
niczego:  wiaderka , butelki , foliowe torebki, 
- wieczór dziadowski - wspólne biesiadowanie przy muzyce kapel ludowych Gardnianki i 
Borzymianka, atrakcją wieczoru były osoby przebrane za dziadów, 
- warsztaty: wykonywanie bałwanków z wytłaczanek po jajkach i dekoracja sali, 
- wyjście do lasu - zbieranie mchu i szyszek do dekoracji stroików świątecznych. 
 
GRUDZIEŃ 
- Mikołajki - wspólna zabawa dzieci i animatorów z grupy Elmo ze Szczecina, spotkanie z bałwanem 
Olafem i Elfem, którzy  przenieśli dzieci w krainę lodu podczas zabaw z chustą animacyjną, podczas 
przygotowywania pierniczków do świetlicy zawitał Mikołaj, który rozdał prezenty. 
- warsztaty wykonywania świec - mieszkańcy Sobieradza mieli okazję zapoznać się z tą techniką, 
własnoręczne świece posłużyły jako prezenty świąteczne, 
- Gminna Mapa Kultury w ramach Sztukowania Miasta 2018 - warsztaty sztuki przetwarzania słowa, 
- próby i wyjazd dzieci 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 i zdobyły wyróżnienia, 
- przygotowanie stroików i ozdób świątecznych. 
 

sporządziła: Danuta Świderek 
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Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 
instruktorka: Wanda Kozłowska 
 
Dni i godziny otwarcia świetlicy: 
poniedziałki - 17.00-20.00 
wtorki - 17.00-20.00 
środy - 17.00-20.00 
piątki - 17.00-20.00 
soboty -  14.00-17.00 
 
Kalendarium imprez cyklicznych: 
- Święto Ziemi (kwiecień): podczas spotkania uczestników zajęć i mieszkańców wsi staramy się 
przeprowadzić jak najwięcej prac porządkowych. Po ich zakończeniu zbieramy się na placu przy 
świetlicy, gdzie czeka na nas LKS Piast z blokiem sportowym oraz rozpalamy ognisko. Przy dźwiękach 
muzyki bawimy się i pieczemy kiełbaski czy ziemniaki. Tak pożytecznie spędzone popołudnie sprzyja 
integracji mieszkańców, a także poprawia estetykę naszego otoczenia. 
 
- festyn rodzinny (maj/czerwiec) ma na celu, by rodzice wspólnie z dziećmi miło spędzili czas. 
Przygotowujemy część rozrywkową dla dzieci, słodki poczęstunek, loterię fantową oraz blok sportowy 
LKS Piast. W godzinach wieczornych odbywa się zabawa taneczna przy muzyce na żywo do późnych 
godzin nocnych. 
 
- festyn rocznicowy (sierpień): zabawa z okazji rocznicy otwarcia świetlicy. Jest to impreza zazwyczaj 
skromniejsza od festynu rodzinnego, ale cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców wsi, zarówno 
młodych, jak i tych starszych. Staramy się pozyskiwać sponsorów na uświetnienie tej imprezy, co 
często daje duże rezultaty. 
 
- Święto Ziemniaka (wrzesień/październik): przygotowujemy ognisko na pieczenie ziemniaków oraz 
podajemy różne potrawy, gdzie główną rolę odgrywa ziemniak. Podstawowe danie to frytki i placki 
ziemniaczane. 
 
- mikołajki (grudzień): spotkanie z Mikołajem najmłodszych mieszkańców wsi, którzy są 
obdarowywani słodyczami. 
 
W ciągu roku odbywają się różne imprezy, jak występy muzyczne, teatralne, spotkania rodzinne, 
wiejskie. W roku 2018 przypadła setna rocznica uzyskania niepodległości przez Polskę, którą 
uczciliśmy w listopadzie bardzo odświętnie w gronie licznie zgromadzonych mieszkańców wsi. 
Świetlica wiejska jest miejscem, gdzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało ognisko 
przedszkolne oraz świetlicę środowiskową. W rezultacie tego działalność świetlicy wiejskiej odbywa 
się od godz. 7.00 do 20.00. W tym czasie odbywają się zajęcia sportowe od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 18.30 do 20.30 oraz nauczanie języka angielskiego w czwartki od 17.15 do 19.15. 
Na co dzień świetlica jest miejscem dla dzieci, aby wspólnie spędzić czas grając w gry planszowe, 
zręcznościowe. Dzieci bardzo chętnie grają w gry edukacyjne i uczestniczą w zajęciach muzycznych 
czy plastycznych. 
Działalność świetlicy nie ogranicza się tylko do dzieci i młodzieży. Organizowane są także imprezy na 
które zapraszani są dorośli. Wytwarza się atmosferę spójności naszego społeczeństwa, która jest 
niezbędna w życiu każdej społeczności niezależnej od wieku czy przekonań politycznych i religijnych. 

 sporządziła: Wanda Kozłowska 
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Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
instruktorka: Marta Nowak 
 
Świetlica czynna jest od 12.00 do 19.00, z czego ostatnia godzina przeznaczona jest na sprzątanie. W 
okresach ferii zimowych oraz letnich świetlica była czynna od 10.00 do 16.00. Stałymi zajęciami w 
placówce są zajęcia sportowe, plastyczne oraz codzienne odrabianie lekcji. W tym roku został 
podarowany nam stół do ping-ponga oraz piłkarzyki, z których dzieci bardzo chętnie korzystają i 
często organizujemy turnieje wewnętrzne.  
W tym roku braliśmy również udział w cyklu warsztatów Gminna Mapa Kultury w ramach 
Sztukowania Miasta 2018, które odbywały się u nas we wrześniu, listopadzie i na przełomie listopada 
i grudnia. Powstała również strona facebookowa strona świetlica, na której na bieżąco pojawiają się 
relacje z imprez odbywających się w świetlicy.  
W godzinach wieczornych odbywają się u nas spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, próby Kapeli 
Ludowej Wełtynianka oraz darmowe zajęcia fitness prowadzone przez trenera personalnego Beatę 
Kowalkowską. Działa również filia biblioteczna prowadzona przez Grażynę Pasik. Istnieje również 
możliwość wynajęcia sal świetlicowych z zapleczem kuchennym na imprezy okolicznościowe bądź 
spotkania z której chętnie korzystają mieszkańcy nie tylko miejscowości Wełtyń,  ale i gminy Gryfino.  
 
Kalendarium  
STYCZEŃ 
- 5 stycznia: Jasełka w Szkole Podstawowej w Gardnie oraz kolejne przedstawienie w Świetlicy 
Wiejskiej w Wirowie; 
- zajęcia w czasie ferii zimowych „Przezimuj z nami”: 
15 stycznia: gry planszowe (17 dzieci), 
16 stycznia: laurki na dzień Babci i Dziadka zabawy na śniegu (17 dzieci), 
17 stycznia: wykonujemy sałatkę warzywną (15 dzieci), 
18 stycznia; wykonujemy maski karnawałowe (17 dzieci), 
19 stycznia: wykonujemy bałwanki przy pomocy pasty do zębów (17 dzieci), 
22 stycznia: pieczenie babeczek (18 dzieci), 
23 stycznia: Dzień Babci i Dziadka (54 uczestników), 
24 stycznia: wykonujemy wulkany (14 dzieci), 
25 stycznia: „planszówki” (16 dzieci), 
26 stycznia: bal karnawałowy (24 dzieci); 
 
LUTY 
- 8 lutego: tłusty czwartek pieczenie faworków (26 dzieci) 
- 22 lutego: bal walentynkowy; 
 
MARZEC 
- przygotowanie ozdób wielkanocnych oraz palmy wielkanocnej na kiermasz, który odbył się 24 
marca na placu Księcia Barnima I w Gryfinie; 
 
KWIECIEŃ 
- 27 kwietnia: Dzień Ziemi organizowany przy współpracy stowarzyszenia oraz filii bibliotecznej w 
Wełtyniu. Dzieci i rodzice w tym dniu sprzątali teren przy świetlicy oraz wokół kościoła. Sprzątanie 
zakończyło się ogniskiem. 
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MAJ  
- 6 maja odbył się wyjazd do Filharmonii Szczecińskiej z programu „Limuzynką do Filharmonii”, w 
wyjeździe wzięło udział 98 osób; 
- 30 maja odbył się coroczny festyn z okazji Dnia Dziecka. W imprezie wzięło udział około 200 osób. W 
trakcie imprezy były zbierane fundusze na rehabilitację mieszkańca Wełtynia egzoszkieletem - pana 
Grada. W trakcie imprezy dzieci mogły skakać na zamkach dmuchanych, korzystać z strzelnicy ASG, 
brać udział w zawodach organizowanych przez OSP Wełtyń, obejrzeć pokaz zrobiony przez grupę 
SWAR ze Szczecina, jeździć kolejką Baranowski, puszczać bańki mydlane, zajadać się pyszną watą 
cukrową, lodami i ciastem;  
 
CZERWIEC 
- w tym miesiącu dzieci brały udział w zajęciach planowych organizowanych przez instruktora oraz 
dodatkowo plotły wianki na Noc Świętojańską; 
 
LIPIEC 
- w pierwszym miesiącu wakacji dzieci brały udział głównie w zajęciach sportowych (rolki, piłka 
nożna, skakanki itp.) 
 
SIERPIEŃ 
- 18 sierpnia odbyło się nocowanie na świetlicy, w godzinach wieczornych odbyła się zabawa w 
podchody.  
- od 20 do 24 sierpnia odbyła się półkolonia w trakcie tych dni dzieci przygotowywały ozdoby na 
dożynki oraz ozdabiały budynek świetlicy pięknymi kwiatami.  
- 25 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne  
 
WRZESIEŃ 
- 7 września odbyło się spotkanie z Jolantą Witowską, w trakcie którego dzieci dowiedziały się jak być 
odpowiedzialnym opiekunem; 
- 14-15 września odbyły się pierwsze warsztaty z programu Gminna Mapa Kultury prowadzone były 
przez Kamile Paradowską;  
 
PAŹDZIERNIK 
- 28 października grupa dzieci z świetlicy wraz z Klubem Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w 
Gardnie odwiedziły Cmentarz w Wełtyniu w celu ustawienia zniczy na grobach niczyich; 
 
LISTOPAD 
- 16-17 listopada: warsztaty z programu Gminna Mapa Kultury prowadzone przez Rafała Biesiadę; 
- 30 listopada - 1 grudnia: ostatnie warsztaty z cyklu Gminna Mapa Kultury prowadzone przez Piotra 
Śniegółę „Jaszczura”; 
 
GRUDZIEŃ 
- 18 grudnia odwiedził nas Teatr Rozmaitości Gwitajcie z przedstawieniem bożonarodzeniowym; 
- 28 grudnia odbyły się warsztaty teatralne organizowane przez stowarzyszenie Hybadu. 
 

sporządziła : Marta Nowak 
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Świetlica Wiejska w Wirowie 
instruktorka: Magdalena Włodarczak 
 
Kalendarium 
5.01 - pokaz jasełek w wykonaniu dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu; 
16-25.01 - akcja „Przezimuj z nami” - cykl zajęć i warsztatów zimowych; 
16.02 - pokaz spektaklu „Kronika przypadków” w wykonaniu Teatru 6 i PÓŁ z Gryfińskiego Domu 
Kultury; 
29.05 - Dnia Dziecka; 
27-31.08 - Twórcze wakacje 2018 - warsztaty „Zdrowa żywność”; 
14-15.09 - Sztukowanie Miasta 2018: projekt Gminna Mapa Kultury - 1. cykl artystycznych 
warsztatów dla dzieci i ich rodziców; 
16-17.11 - Sztukowanie Miasta 2018: projekt Gminna Mapa Kultury - 2. cykl artystycznych 
warsztatów dla dzieci i ich rodziców; 
30.11-1.12 - Sztukowanie Miasta 2018: projekt Gminna Mapa Kultury - 3. cykl artystycznych 
warsztatów dla dzieci i ich rodziców. 
 

Sporządził: Jakub Kasprzyk 
 

instruktorka: Malwina Goch 
 
Pracę w Świetlicy Wiejskiej w Wirowie rozpoczęłam w październiku 2018 r. Od tego czasu 
organizowałam w placówce zabawy i gry dla najmłodszych mieszkańców miejscowości, a później 
także zajęcia kulinarne i ognisko. 23 listopada odbył się wieczór poetycki  z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości (org. Rada Sołecka w Wirowie). Odbyły się także Andrzejki 
oraz odwiedził nas Mikołaj. 
 

Sporządziła: Malwina Goch 

 
zebrał i opracował: Jakub Kasprzyk 
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załącznik nr 5 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2018 r.  

Kino Gryf 
 

 

 
W 2018 r. Kino Gryf pokazało 138 tytułów filmowych w ubiegłym roku 111). Odbyło się 907 seansów 
(w ubiegłym roku 895), w tym 34 przedpołudniowe zorganizowane dla szkół i przedszkoli ( w 
ubiegłym roku 42), w których uczestniczyło łącznie 21.083 widzów (w ubiegłym roku 17.330 widzów). 
 
NAJPOPULARNIEJSZE TYTUŁY WYŚWIETLANIE W KINIE GRYF W 2018 R.: 
„Kler” (prod. Polska) - 3.378 widzów  
„Planeta Singli” (prod. Polska) - 968 widzów 
„Nowe oblicze Greya” - 814 widzów 
„Cudowny chłopak” (familijny) - 797 widzów 
 „Krzysiu, gdzie jesteś?” (familijny) - 682 widzów 
„Iniemamocni 2”(animacja)  - 608 widzów 
 „Narzeczony na niby” (prod. Polska) - 515 widzów 
„Hotel Transylwania 3” (animacja) - 490 widzów 
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”(prod. Polska) - 480 widzów 
„Kobiety mafii”(prod. Polska) - 379 widzów 
 
CYKLE FILMOWE: 
- 31 października/1 listopada: 25. Noc Grozy Gryfińskie Spotkania z Horrorem 
- 5, 12, 19 grudnia: Kino dla wymagających - pojedyncze projekcje filmów artystycznych 
 
ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE: 

miesiąc ilość widzów ilość seansów 

styczeń  2376 85 

luty  1337 62 

marzec 2569 81 

kwiecień  269 50 

maj  589 67 

czerwiec  751 70 

lipiec 1388 85 
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sierpień  985 80 

wrzesień 2877 85 

październik  4407 88 

listopad 1942 77 

grudzień  1593 77 

razem 21.083 907 

 
 

sporządzili: Krzysztof Wawrzyniak i Jakub Kasprzyk 
 


