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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. 
Szczecińskiej 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 
- 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 
finansowo-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 
obowiązkowym (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 domu 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, 
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2/ prowadzenie i propagowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 
3/ rozwijanie indywidualnych form aktywności kulturalnej, 
4/ organizowanie imprez kulturalnych, promocyjnych w różnorodnych formach adekwatnych do 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, 
6/ różnorodnych form aktywizujących promocję miasta. 

 
Roczna działalność Gryfińskiego Domu Kultury to ponad 300 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 przeglądów filmów nie-
komercyjnych z całego świata. Staramy się wyświetlać najnowsze produkcje. 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 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 
pracownie artystyczne: muzyczne, wokalne, plastyczne, 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, powiatowym, wojewódzkim, a także 
ogólnopolskim. Gryfiński Dom Kultury administruje również szesnastoma filiami wiejskimi. W świetlicach 
prowadzone są zajęcia rozbudzające aktywność głównie najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
 
Kadra Gryfińskiego Domu Kultury (stan na 31 grudnia 2017 r.): 

1/ budynek przy ul. Szczecińskiej 17 - 18 osób na etat bądź ułamek etatu 
2/ Pałacyk pod Lwami (ul. B. Chrobrego 48) - 12 osób na etat bądź ułamek etatu 
3/ świetlice wiejskie - 16 osób na ułamek etatu 
 
 
 
 

Maria Zalewska 
dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury 
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załącznik nr 2 

 

Sprawozdanie z działalności 

Gryfińskiego Domu Kultury 
kalendarium imprez w 2017 r. 

  

termin nazwa imprezy miejsce 
6 stycznia obsługa techniczna wydarzenia Orszak Trzech Króli 

(prow. Kuba Kasprzyk, obsługa: Krzysztof Nowak) 
pl. Księcia Barnima I 

12 stycznia warsztaty plastyczne malowania na jedwabiu dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie  
(prow. Elżbieta Narzekalak) 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

14 stycznia 19. Błyskawiczny Orkiestrowy Turniej Szachowy WOŚP 
2017 (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

15 stycznia 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(koordynacja Piotr Ostrowski) 

pl. Księcia Barnima I 

18 stycznia obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (Krzysztof Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 stycznia promocja monografii "25 lat Teatru Tańca Vogue/Ego 
Vu" (org. Eliza Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 stycznia Muzyczny Pałacyk. edycja II: koncert kolęd (koordynacja 
Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26 stycznia Muzyczna Pałacyk. edycja III: koncert muzyki 
perkusyjnej (koordynacja Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

27 stycznia akcja miejska „Serum prawdy” w wykonaniu aktorów 
Teatru 6 i PÓŁ (org. Krzysztof Gmiter) 

Gryfino 

28 stycznia Szachowe Grand Prix Gryfina 2017 – turniej 1. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

29 stycznia I Forum wymiany myśli (org. Janusz Janiszewski) Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

4 lutego powiatowe eliminacje 62. Ogólnopolskiego Konkursu 
recytatorskiego i Małego Konkursu Recytatorskiego 
( nagrodzeni wychowankowie Gryfińskiego Domu 
Kultury: w kategorii dzieci z klas I-III laureatami zostali 
Zuzanna Zawierucha i Julian Podworski, w kategorii klas 
IV-VI najlepszymi recytatorami byli Nel Tarczyńska, Lena 
Żelech i Julia Kowalczyk, w kategorii młodzieży 
gimnazjalnej laureatami zostali Maja Stołecka i Gabriel 
Jazukiewicz. Ponadto wyróżniono: Krystynę Madejczyk, 
Lilianę Podworską, Kajetana Sędzimira Stańczaka, 
Justynę Białek, Jagodę Podworską i Amelię Maciążek) 
(org. Dorota Krutelewicz-Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

4 lutego premiera spektaklu Teatru 6 i PÓŁ pt. „Dziewictwo?” w 
reż. Krzysztofa Gmitera 

Gryfiński Dom Kultury 
Sala widowiskowa 

6 lutego dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. Gryfiński Dom Kultury 
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Krzysztof Wawrzyniak Kino Gryf 

10 lutego dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 lutego obsługa techniczna uroczystości z okazji 77. rocznicy 
pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir (prow. 
Krzysztof Rudnicki, Krzysztof Nowak) 

Cmentarz Komunalny 
W Gryfinie 

10-25 lutego 4. akcja charytatywna na rzecz Gryfińskiego Kojca 
„Napełnij moją miskę” / udział podopiecznych ze 
świetlic wiejskich: w Borzymiu, Chwarstnicy, Czepinie, 
Krajniku, Krzypnicy i Nowym Czarnowie (koordynacja 
Barbara Kłonowska) 

markety Intermarche 
W Gryfinie 

11 lutego Gryfiński Turniej na V i IV kategorię szachową (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

12 lutego II Forum wymiany myśli (org. Janusz Janiszewski) Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

13-24 lutego półkolonia z Gryfińskim Domem Kultury w Gryfinie i 
Gardnie (org. Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
Zespół Szkół w Gardnie 

13-24 lutego „Przezimuj z nami” ferie z Gryfińskim Domem Kultury w 
mieście (codzienne warsztaty artystyczne i dodatkowe 
seanse filmowe w Kinie Gryf)) (koordynacja Kuba 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami, 
Kino Gryf 

13-25 lutego „Przezimuj z nami” - ferie z Gryfińskim Domem Kultury 
w świetlicach wiejskich (codzienne 
zajęcia/warsztaty/wycieczki) (koordynacja Kuba 
Kasprzyk) 

Świetlica Wiejska  
w Barkowie, 
Świetlica Wiejska Dziupla  
w Borzymiu, 
Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy, 
Świetlica Wiejska 
w Czepinie, 
Świetlica Wiejska Zagroda  
w Daleszewie, 
Świetlica Wiejska Pod 
Dębami w Dołgich, 
Świetlica Wiejska 
w Drzeninie, 
Świetlica Wiejska 
w Krajniku, 
Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy, 
Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim, 
Świetlica Wiejska 
w Nowym Czarnowie, 
Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu, 
Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu, 
Świetlica Wiejska 
w Starym Czarnowie, 
Świetlica Wiejska 
w Wełtyniu, 
Świetlica Wiejska 
w Wirowie 

14 lutego obsługa techniczna przedsięwzięcia "Nazywam się 
miliard" (Krzysztof Nowak) 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 
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15 lutego pokaz spektaklu Teatru Tańca EGO VU „1, 2, 3, 4” 
podczas festiwalu 5. Kingdom of Art. (instr. Eliza 
Hołubowska) 

Teatr Kana 
w Szczecinie 

16 lutego pokaz spektaklu Teatru 6 i PÓŁ „Dziewictwo?” podczas 
festiwalu 5. Kingdom of Art. (instr. Eliza Hołubowska) 

Piwnica Kany 
w Szczecinie 

17 lutego pokaz spektaklu Teatru Tańca EGO VU „Mijanie” 
podczas festiwalu 5. Kingdom of Art. (instr. Eliza 
Hołubowska) 

Teatr Brama 
w Goleniowie 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 lutego –  
5 marca 

11. 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) 

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

4 marca współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2017 – 
turniej 2. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 marca Babski wieczór z piosenką (prezentacje artystyczne 
zespołu wokalnego Desire, sióstr Żurowskich oraz Emilii 
Bulsy – podopiecznych instr. Jolanty Romanowskiej) 

pub Wrota do Sławy 

10 marca obsługa techniczna koncertu z okazji Dnia Kobiet 
(Krzysztof Nowak) 

Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

16 marca X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Z pędzlem przez 
świat, Etno-portrety – Oblicza ludzkich kultur 
nagrody w kategorii rysunek/malarstwo: Martyna 
Wójcicka (instr. Karina Tyła) i Zuzia Buraczyńska (instr. 
Małgorzata Ragan) 
wyróżnienie:  Maja Chodubska (instr. Małgorzata 
Ragan) 

Młodzieżowy Dom Kultury 
Wrocław-Krzyki 

16 marca VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży 
Podwórko – Bajkowe podwórko 
 nagrody: Amelia Janik (instr. Karina Tyła), Zosia 
Kubacka (instr. Karina Tyła),  Kuba Malinowski (instr.  
Małgorzata Ragan) 

Słupsk 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 marca obchody pierwszego dnia wiosny (udział Elżbiety 
Narzekalak i Danuty Świderek) 

Zespół Szkół w Gryfinie 

21 marca warsztaty plastyczne dla uczniów - prow. Aneta 
Kopystyńska 

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Gryfinie 

21 marca współorganizacja warsztatów gitarowych dla uczniów 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie i mieszkańców 
(koordynacja Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 marca Muzyczny Pałacyk: koncert muzyki gitarowej w 
wykonaniu Jakuba Kościuszko (koordynacja Piotr 
Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 marca impreza plenerowa z okazji pierwszego dnia wiosny 
(org. Iwona Łakomiec) 

Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 
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23 marca współorganizacja powiatowych eliminacji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Zespół Szkół w Gryfinie 

23 marca udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. 
Iga Wiśniewska) w XVII Prezentacje Taneczne „A teraz 
my” w Szczecinie 

Szczecin 

24 marca współorganizacja wielkanocnych warsztatów 
plastycznych (prow. Elżbieta Narzekalak) 

Biblioteka Publiczna 
w Gryfinie 

24 marca impreza plenerowa z okazji pierwszego dnia wiosny 
(org. Dominika Bojko) 

Świetlica Wiejska 
w Krajniku 

24 marca koncert muzyczno-teatralny „Uhuru znaczy wolność” 
rozpoczynający obchody 20-lecia działalności 
artystycznej teatru (org. Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24 marca c.d. koncertu „Uhuru znaczy wolność” (m.in. koncert 
zespołu Spoko Fasolki) (org. Janusz Janiszewski) 

pub Wrota do Sławy 

25 marca rajd pieszy Powitanie wiosny (org. Kamilla Gadomska) okolice Gryfina 

25 marca współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2017 – 
turniej 3. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

25 marca udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex w 
Prezentacjach Tanecznych „A teraz my” (instr. Iga 
Wisniewska) 

Szczeciński Dom Sportu 

28 marca otwarcie wystawy fotograficznej "EGO VU w starej 
piekarni" (instr. Eliza Hołubowska) 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

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

31 marca obsługa techniczna Gali Sportu (Krzysztof Nowak, prow. 
Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5 kwietnia polsko-niemieckie warsztaty plastyczne (prow. Aneta 
Kopystyńska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Pobocze 

5 kwietnia otwarcie wystawy fotograficznej pt. „XYZ” Emilii 
Cieszyńskiej z udziałem tancerzy Teatru Tańca EGO VU 
(instr. Eliza Hołubowska) 

pub Wrota do sławy 

7 kwietnia otwarcie wystawy Anny Majewskiej pt.  „Dream Worlds” 
oraz instalacji przestrzennych pt. „Blue Grass" i „Okna 
na miasto” Doroty Tołłoczko-Femerling (org. Eliza 
Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

7-8 kwietnia Koncert Premier Teatru Tańca EGO VU (reż. Eliza 
Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

8 kwietnia udział Kapeli Ludowej Wełtynianka w 
Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem Łobeska 
Baba Wielkanocna 2017 / 3 miejsce dla zespołu (instr. 
Katarzyna Papiernik) 

Łobez 

8 kwietnia współorganizacja eliminacji powiatowych 45. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego (org. Kamilla Gadomska) 

Zespół Szkół w Gryfinie 

8 kwietnia udział wychowanków świetlic wiejskich w Chwarstnicy, 
Dołgich, Krzypnicy i Nowym Czarnowie w akcji sadzenia 
drzew „Puszcza łączy pokolenia” organizowanej przez 
Nadleśnictwo Gryfino (org. Iwona Łakomiec, Katarzyna 
Nowicka, Barbara Kłonowska, Sylwia Rzeszotarka) 

Puszcza Bukowa w 
Szczecinie 

8 kwietnia premiera spektaklu „Faust” z udziałem aktorów Teatru 6 
i PÓŁ (choreogr. Krzysztof Gmiter) 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt/Niemcy 

8-9 kwietnia udział laureatów powiatowych eliminacji Małego 
Konkursu Recytatorskiego z Gryfińskiego Domu Kultury 
w jego wojewódzkim finale / laureatką wojewódzkiego 
szczebla przeglądu z kwalifikacją do finału XXVII 
Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego 

Zamek Książąt Pomowskich 
w Szczecinie 



 
S

tr
o

n
a
5

 

została Lena Żelech, a wyróżnienia otrzymały Nel 
Tarczyńska i Julia Kowalczyk (instr. Doroty Krutelewicz-
Sobieralskiej) 

9 kwietnia Jarmark Wielkanocny (org. Aneta Kopystyńska) Gryfino, 
pl. Księcia Barnima I 

10 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

10 kwietnia warsztaty rękodzielnicze dla dzieci z Krzypnicy (prow.  
Aneta Kopystyńska) 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

11 kwietnia warsztaty rękodzielnicze dla dzieci (prow. Aneta 
Kopystyńska) 

Przedszkole im. Misia 
Uszatka w Gryfinie 

19 kwietnia współorganizacja warsztatów fletowych dla uczniów 
Szkoły Muzycznej w Gryfinie i mieszkańców miasta 
(koordynacja Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

19 kwietnia Muzyczny Pałacyk: koncert fletowy w wykonaniu 
Seweryna Zapłatyńskiego z Filharmonii Narodowej w 
Warszawie (koordynacja Piotr Ostrowski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

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

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 kwietnia premiera spektaklu „Epopeja, czyli same twórcze dni z 
życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa” Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

22 kwietnia udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex w VII 
Turnieju Tańca Nowoczesnego KeepArt w Dębnie (instr. 
Iga Wiśniewska) / nagrody: 4 miejsce dla zespołu w 
kategorii mini formacje, 10 miejsce w kategorii 
jazz/modern 11-15 lat dla duetu Lena Prusik i Martyna 
Wojdyła 

Hala Sportowo-
Rehabiliotacyjna OSiR  
w Dębnie 

23 kwietnia  pokaz spektaklu „Mijanie” Teatru Tańca EGO VU 
podczas festiwalu OFF Kontrapunkt 2017 w Szczecinie 
(choreor. Eliza Hołubowska) 

Teatr Kana w Szczecinie 

24 kwietnia obsługa techniczna II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej 
Pomocy w Gryfinie (Krzysztof Nowak) 

Nabrzeże Miejskie Gryfino 

24-25 kwietnia pokaz spektaklu „Dziewictwo?” Teatru 6 i PÓŁ podczas V 
Festiwalu Teatrów Szkolnych im. Wojciecha Siemiona w 
Grójcu (reż. Krzysztof Gmiter) 

Grójecki Ośrodek Kultury 

25 kwietnia warsztaty plastyczne realizowane z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w ramach programu Morze Kultury 
(koordynacja Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

25 kwietnia obsługa techniczna Obiadów Czwartkowych we Wtorek 
(Krzysztof Nowak) 

restauracja Arkadia, 
Gryfino 

25 kwietnia pokaz programu  satyrycznego „Doktor Piguła 
przyjmuje” Teatru Eliksir podczas cyklicznej imprezy pn. 
„Inspirujące Wtorki Centrum Seniora” (reż. Janusz 
Janiszewski) 

Domu Kultury Słowianin w 
Szczecinie 

27 kwietnia pokaz spektaklu „Dziewictwo?” Teatru 6 i PÓŁ podczas 
VII Festiwalu Młodości Teatralnej Łaknienia w 
Goleniowie (reż. Krzysztof Gmiter) 

Teatr Brama w Goleniowie / 
Goleniowski Dom Kultury 

27 kwietnia pokaz programu  satyrycznego „Doktor Piguła 
przyjmuje” Teatru Eliksir podczas II Przeglądu Teatrów 
UTW Województwa Zachodniopomorskiego Index w 
Goleniowie (reż. Janusz Janiszewski) 

Goleniowski Dom Kultury 

1-2 maja Dni Gryfina 2017 (prow. Kuba Kasprzyk)/prezentacje Nabrzeże Miejskie w Gryfinie 
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artystyczne podopiecznych GDK: Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga Wiśniewska), 
wokalistów z pracowni Jolanty Romanowskiej i Piotra 
Ostrowskiego  

1 maja współorganizacja Otwartych Międzynarodowych 
Turniejów Szachowych (20 lat UKS Biały Pion Gryfino 
1997-2017, XIX Gryfino Open 2017 i X Gryfino Open 
Junior 2017 (org. Krzysztof Rudnicki) 

Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Gryfinie 

4-16 maja remont sali widowiskowej 

6 maja udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. 
Iga Wiśniewska) w III Turniej Tańca Nowoczesnego 
Dance Stars 2017 w Szczecinie / nagrody: 1 miejsce w 
tańcu solo w kategorii wiekowej 9-11 lat dla Leny Prusik, 
2 miejsce w duetach w kategorii wiekowej 9-11 lat dla 
Leny Prusik i Martyny Wojdyły, 2 miejsce w tańcu solo 
w kategorii wiekowej 12-15 lat dla Pauliny Brody, 
wyróżnienie dla zespołu w kategorii mini formacje 12-
15 lat 

Szczecin 

8 maja obsługa techniczna obchodów Międzynarodowego Dnia 
Zwycięstwa (Krzysztof Nowak) 

Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

10 maja udział podopiecznych GDK w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym Magia teatru - lalka teatralna / nagrodzeni 
z Pracowni Plastycznej Deseń (instr. Elżbieta 
Narzekalak): Hania Staruk - jedna z nagród głównych, 
nagrody dla Laury Kasjan i Oliwii Jędraszczyk, 
wyróżnienia dla Liwii Babińskiej i Amelii Sinkiewicz. 
nagrodzeni z pracowni plastycznej Kariny Tyły: nagroda 
dla Wiktoria Kubiś, wyróżnienia dla Mileny Lipskiej, 
Patrycji Wolarz, Leny Kubiak i Amelii Janik 

Zielonogórski Ośrodek 
Kultury 

11 maja obsługa techniczna uroczystości pogrzebowych ks. B. 
Kozłowskiego (Krzysztof Nowak) 

*Pl. Księcia Barnima I 
*Cmentarz Komunalny w 
Gryfinie 

12 maja premiera spektaklu „O rybaku i złotej rybce" w 
wykonaniu Teatru Kameleon (instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 maja warsztaty plastyczne realizowane z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w ramach programu Morze Kultury/część 
druga (instr. Karina Tyła) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 maja warsztaty decoupage dla dzieci z Nowego Czarnowa 
prowadzone przez plastyka GDK Anetę Kopystyńską 

Świetlica Wiejska w Nowym 
Czarnowie 

16 maja wieczór poetycki „Wiersze z szuflady” w wykonaniu 
teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) 

Klub Nauczyciela w Gryfinie 

18 maja obsługa techniczna imprezy plenerowej w Nowym 
Czarnowie (Krzysztof Nowak) 

Dom Pomocy Społecznej w 
Nowym Czarnowie 

19 maja Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych: 
tytuł laureata dla młodszej grupy Teatru Tańca EGO VU 
(instr. Eliza Hołubowska) i Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga Wiśniewska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 maja udział Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. 
Iga Wiśniewska) w VII Festiwalu Tańca o Puchar Dziecka 

Szkoła Podstawowa nr 35 w 
Szczecinie 

20 maja udział Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) w 
Europejskiej Nocy Muzeów w INKU 

Szczeciński Inkubator Kultury 

23 maja warsztaty plastyczne realizowane z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w ramach programu Morze Kultury/część 
trzecia (instr. Elżbieta Narzekalak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

23 maja obsługa techniczna spektaklu dla dzieci z Przedszkola nr Gryfiński Dom Kultury 
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3 w Gryfinie (Krzysztof Nowak) sala widowiskowa 

25 maja obsługa techniczna debaty pt. „Porozmawiajmy o 
bezpieczeństwie - możesz mieć na to wpływ” 
organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w 
Gryfinie (Krzysztof Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

25-27 maja pokaz spektaklu „Wioska cudów” Teatru Bomba Bomba 
podczas 8. Festiwalu Akcept w Gdańsku (instr. Wioletta 
Kuriata-Janiszewska) 

Gdański Archipelag Kultury 

26 maja obsługa techniczna Przeglądu Twórczości Młodzieżowej 
Zgryfiada (Krzysztof Nowak) 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

26-28 maja występ Leny Żelech (instr. Dorota Krutelewicz-
Sobieralska) podczas XXVII Ogólnopolskiego Małego 
Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach - tytuł 
laureata przeglądu oraz nagroda Brązowego Klucza 

Starachowickie Centrum 
Kultury 

26 maja spotkanie z okazji Dnia Matki (org. Dominika Bojko) Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Krajniku 

27 maja obsługa techniczna uroczystości upamiętniających 
pierwszego proboszcza w powojennym Gryfinie - ks. 
Jana Palicy (Krzysztof Nowak) 

rondo im. Ks. Jana Palicy 
w Gryfinie 

27 maja drugi pokaz spektaklu „Epopeja, czyli same twórcze dni z 
życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa” Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 maja trzeci pokaz spektaklu „Epopeja, czyli same twórcze dni 
z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa” Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

30 maja obsługa techniczna pikniku rodzinnego (Krzysztof 
Nowak) 

Żłobek Miejski  
w Gryfinie 

1 czerwca trzy dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka (org. Krzysztof Rudnicki) Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

1 czerwca uroczystość rozdania nagród w konkursie rysunkowym 
pt. "Prąd daje moc" zorganizowanym przez placówkę i 
Eltel Networks Olsztyn S.A., w którym brały udział dzieci 
z krajnickiej świetlicy / w kategorii wiekowej 6-11 lat 1 
miejsce zdobyła praca wykonana przez Jagodę Betlej, a 
kolejne nagrodzone rysunki wykonali Tomasz Hofsoe, 
Bartek Baryła i Wiktoria Stolarz / w kategorii starszej 
12-16 lat 1 miejsce zdobył Patryk Sobolewski, a kolejne 
miejsca przypadły w udziale Mateuszowi Baryle i 
Filipowi Jazdowskiemu / wyróżnienia otrzymali Karol 
Bojko, Paulina Parobiec i Krystian Parobiec / (org. 
Dominika Bojko) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Krajniku 

1-19 czerwca wystawa prac dzieci uczęszczających na zajęcia 
Pracowni Plastycznej Deseń (instr. Elżbieta Narzekalak) 
oraz pracowni plastycznych Małgorzaty Ragan i Kariny 
Tyły 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

2 czerwca obsługa techniczna Przeglądu Piosenki Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci (Krzysztof Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

2 czerwca współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w 
Wełtyniu (org. Roksana Baczewska) 

plac przed Świetlicą Wiejską 
w Wełtyniu 

2 czerwca festyn z okazji Dnia dziecka w Krzypnicy (org. Barbara 
Kłonowska) 

plac przed Świetlicą Wiejską 
w Krzypnicy 

2 czerwca współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w plac przed Świetlicą Wiejską 
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Wirowie (org. Magdalena Włodarczak) w Wirowie 

2 czerwca występ zespołu wokalnego Ad Hoc podczas uroczystości 
50-lecia pożycia małżeńskiego (instr. Jolanta 
Romanowska) 

aula Zespołu Szkół  
w Gryfinie 

3 czerwca współorganizacja szóstego turnieju Szachowego Grand 
Prix Gryfina 2017 (org. Krzysztof Rudnicki)  

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

3 czerwca występ młodszej grupy Teatru Tańca EGO VU podczas 
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w 
Szczecinie (instr. Eliza Hołubowska) oraz Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga Wisniewska) / 
tytuł laureata przeglądu i Statuetka Dyrektora Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie dla TT EGO VU za 
samodzielny spektakl tancerek „Mniemanie, czyli mnie-
nie-ma” 

Sala Koncertowa 
w Szczecinie 

3 czerwca współorganizacja Festynu w stylu lat 80. (org. Dominika 
Bojko) 

plac w Krajniku 

3 czerwca współorganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka w 
Czepinie (org. Emilia Leszczyńska) 

plac przed Świetlicą Wiejską 
w Czepinie 

3 czerwca czwarty pokaz spektaklu „Epopeja, czyli same twórcze 
dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa” Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

5-8 czerwca obsługa techniczna warsztatów pt. "Archipelag 
skarbów" dla uczniów gryfińskich szkół (koordynacja 
Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6-9 czerwca występ Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) i Teatru 
Kameleon (instr. Dorota Krutelewicz-Sobieralska) 
podczas I Spotkań Artystycznych Seniorów w Szczecinie 

Dom Kultury 13 Muz  
w Szczecinie 

8 czerwca warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły (prow. Elżbieta 
Narzekalak) 

Zespół Szkół 
w Gryfinie 

9 czerwca pokaz spektaklu „Wioska cudów” Teatru Bomba Bomba 
(instr. Wioletta Kuriata-Janiszewska) podczas polsko-
niemieckiego festiwalu Unithea 2017 

Frankfurt n/Odrą, Słubice 

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

Grajdołek 
Gryfino 

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

boisko 
w Krzypnicy 

10 czerwca VII piknik Gotowanie na polanie - Kulinarny Dzień 
Dziecka (org. Danuta Świderek) 

plac gminny 
w Sobieradzu 

12 czerwca obsługa techniczna pokazu rodziców dla dzieci z 
Przedszkola nr 2 w Gryfinie (Krzysztof Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

14 czerwca warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły (prow. Elżbieta 
Narzekalak) 

Zespół Szkół 
w Gryfinie 

14 czerwca obsługa techniczna (Krzysztof Nowak) oraz występ 
artystów z Gryfińskiego Domu Kultury (zespoły wokalne 
AiA Sisters, Ad Hoc - instr. Jolanta Romanowska oraz 
aktorzy Grupy Teatralnej Gliptykos - instr. Maria Piznal) 
podczas imprezy charytatywnej „Podaruj In trochę 
świata!” 

Pub Wrota do sławy 
W Gryfinie 

19 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 czerwca obsługa techniczna uroczystości zakończenia roku 
akademickiego Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (Krzysztof Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

20 czerwca koncert Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex 
(instr. Iga Wiśniewska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 
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20 czerwca pokaz wspólnego spektaklu „Można się lubić” Teatru 
Bomba Bomba (instr. Wioletta Kuriata-Janiszewska) i 
teatru Barenherz ze Schwedt podczas letniego pikniku w 
Berlinie 

Berlin 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

21 czerwca warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły (prow. Elżbieta 
Narzekalak) 

Zespół Szkół 
w Gryfinie 

22 czerwca obsługa techniczna koncertu zespołu tanecznego Step 
by Step (Krzysztof Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23 czerwca obsługa techniczna koncertu Prywatnego Ogniska 
Muzycznego Bel Canto w Gryfinie (Krzysztof Nowak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23 czerwca obsługa techniczna V Gryfińskiej Nocy Świętojańskiej / 
pokaz spektaklu Teatru 6 i PÓŁ „Legendy” (reż. Krzysztof 
Gmiter) 

Plaża Miejska 
w Gryfinie 

24 czerwca premiera spektaklu "Luther - Zwischen Liebe, Tod und 
Teufel" z udziałem tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. 
Eliza Hołubowska) 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt 

26 czerwca -  
7 lipca 

półkolonia z Gryfińskim Domem Kultury (org. Irena 
Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych pt. „Spotkanie z upcyklingiem” 
- prow. Elżbieta Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów filmowych pt. „Zróbmy telewizyjną sondę” - 
prow. Piotr Ostrowski 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Poznajemy technikę decoupage” - 
prow. Marlena Gwiazda-Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Drzeninie 

26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Owocowy zawrót głowy” - prow. Maria 
Mościcka 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim 

26 czerwca -  
7 lipca 

półkolonia z Gryfińskim Domem Kultury (org. Irena 
Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych pt. „Spotkanie z upcyklingiem” 
- prow. Elżbieta Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury 
pracownia plastyczna 

26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów filmowych pt. „Zróbmy telewizyjną sondę” - 
prow. Piotr Ostrowski 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Poznajemy technikę decoupage” - 
prow. Marlena Gwiazda-Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Drzeninie 

26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Owocowy zawrót głowy” - prow. Maria 
Mościcka 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Mielenku Gryfińskim 

30 czerwca -  
1 lipca 

I Gryfińska Senioriada Artystyczna i 5-lecie Teatru 
Eliksir (spektakle teatralne, artystyczne, wystawa) (org. 
Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa, sala Lech 

3-7 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych pt. „Zabawa w teatr” - prow. 
Krzysztof Gmiter 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

3-7 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Zdrowie, smacznie, kolorowo i do tego 
na sportowo” - prow. Roksana Baczewska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Wełtyniu 

3-7 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych Gryfiński Dom Kultury 
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warsztatów pt. „Tydzień rozmaitości” - prow. Wanda 
Kozłowska 

Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

6-16 lipca udział Teatru 6 i PÓŁ w XII Letniej Akademii Teatralnej w 
Stepnicy, gdzie gryfińscy aktorzy wzięli udział w 
warsztatach i przygotowali finałowy spektakl na 
podstawie „Wesela” S. Wyspiańskiego (instr. Krzysztof 
Gmiter) 

Stepnica 

7 lipca pokaz spektaklu „Wioska cudów” Teatru Bomba Bomba 
podczas festiwalu XXI Triada Teatralna w Dębnie (instr. 
Wioletta Kuriata-Janiszewska) 

Dębnowski Ośrodek Kultury 

10-14 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów wokalnych pt. „Wakacyjne spotkanie z 
piosenką” - prow. Jolanta Romanowska 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Ósemka 

10-14 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów recytatorskich pt. „ABC kultury żywego 
słowa” - prow. Maria Piznal 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

10-14 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „String art., czyli dekoracje ścienne z nici 
i gwoździ” - prow. Iwona Łakomiec 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Chwarstnicy 

10-14 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Wariacje na temat decoupage” - prow. 
Magdalena Włodarczak 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Wirowie 

15-19 lipca Międzynarodowa półkolonia w Polsce (trójstronny 
projekt polsko-niemiecko-ukraiński) (koordynacja Irena 
Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

17-21 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów tanecznych pt. „Taniec to tez ciężka praca” - 
prow. Iga Wisniewska 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

17-21 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych pt. „Teatr w nas - odkrywanie 
nieznanego” - prow. Janusz Janiszewski 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

17-21 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Bezpiecznie i aktywnie w czasie 
wakacji” - prow. Emilia Leszczyńska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Czepinie 

17-21 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Zmagania sportowe, czyli coś dla ciała i 
zmysłów” - prow. Dominika Bojko 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Krajniku 

20-22 lipca udział Teatru 6 i PÓŁ w Gnieźnieńskich Spotkaniach 
Teatralnych Bez kurtyny, podczas których aktorzy 
współtworzyli widowiska teatralne na rynku głównym w 
Gnieźnie (instr. Krzysztof Gmiter) 

Gniezno 

22 lipca obsługa techniczna Polsko-Niemieckich Zawodów 
Strażackich w Rzucie Sztachetą (Krzysztof Nowak) 

stadion w Daleszewie 

24-28 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów tanecznych pt. „Taneczne wakacje” - prow. 
Eliza Hołubowska 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

24-28 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych pt. „Airship - sterowce” - prow. 
Karina Tyła 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

24-28 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Sianoploty” - prow. Elżbieta Kasprzyk 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Bartkowie 

24-28 lipca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo” - prow. 
Katarzyna Nowicka 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Dołgich 

28 lipca koncert Tomasza Stockingera (org. Kuba Kasprzyk) Gryfiński Dom Kultury 
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sala widowiskowa 

29-31 lipca udział Teatru 6 i PÓŁ w VI BMF of Street Arts w Grodnie, 
gdzie na zaproszenie Grodnieńskiego Ośrodka Kultury i 
Teatru Ergo Bibamus nasi aktorzy pokazali plenerowy 
spektakl „Legendy” (reż. Krzysztof Gmiter) 

Grodno 
(Białoruś) 

31 lipca -  
4 sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów turystycznych pt. „Gryfino - legendy, 
przyroda, historia, zabawy” - prow. Kamilla Gadomska 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

31 lipca -  
4 sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Recykling - wiklina papierowa” - prow. 
Justyna Mendyk 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Borzymiu 

31 lipca -  
4 sierpnia 

Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Nylonowy świat” - prow. Danuta 
Świderek 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Sobieradzu 

1 sierpnia obsługa techniczna uroczystości rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego (Krzysztof Nowak, prow. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfino, 
pl. Solidarności 

4 sierpnia uroczystości pogrzebowe burmistrza Henryka Piłata 
(obsługa techniczna Krzysztof Nowak) 

Gryfino, 
Pl. Księcia Barnima, 
cmentarz komunalny 

6 sierpnia premiera spektaklu „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” 
Teatru Bomba Bomba podczas Zlotu Żaglowców w 
Szczecinie (instr. Wioletta Janiszewska) 

Szczecin 
nabrzeże 

7-11 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów makramy pt. „Sznurkowy zawrót głowy” - 
prow. Maria Witkowska 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

7-11 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Rowerowe wakacje” - prow. Barbara 
Kłonowska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

7-11 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Rowerowe wakacje” - prow. Sylwia 
Rzeszotarska 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Nowym Czarnowie 

12 sierpnia 8. Amatorski Turniej Piłki Siatkowej (org. Elżbieta 
Kasprzyk) 

boisko w Bartkowie 

12 sierpnia festyn z okazji 12. rocznicy otwarcia Świetlicy Wiejskiej 
w Starych Brynkach (org. Wanda Kozłowska) 

Stare Brynki 

14 sierpnia pokaz spektaklu „Legendy” Teatru 6 i PÓŁ podczas 
festiwalu 44. Ińskie Lato Filmowe (reż. Krzysztof Gmiter) 

ińsko 

18 sierpnia pokaz spektaklu „Pora ReLaksu” Teatru Tańca EGO VU 
podczas festiwalu Barlinek Lubi Teatr (instr. Eliza 
Hołubowska) 

Barlinecki Ośrodek Kultury 

19 sierpnia festyn rodzinny w Borzymiu (org. Justyna Mendyk) plac zabaw w Borzymiu 

21-22 sierpnia udział Teatru 6 i PÓŁ w 47. Fama Festiwal, gdzie aktorzy 
współtworzyli widowiska plenerowe w przestrzeni 
miejskiej dla widzów festiwalu i mieszkańców (instr. 
Krzysztof Gmiter) 

Świnoujście 

21-25 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów plastycznych pt. „Zaczarowany świat - magia 
papieru” - prow. Małgorzata Ragan 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21-25 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów teatralnych pt. „Wszystko o teatrze 
lalkowym” - prow. Dorota Krutelewicz-Sobieralska 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21-25 sierpnia Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych 
warsztatów pt. „Marchewkowy zawrót głowy” - prow. 
Elżbieta Florczak 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Sobiemyślu 

25 sierpnia obsługa techniczna festynu w Nowym Czarnowie Dom Pomocy Społecznej  
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(Krzysztof Nowak) w Nowym Czarnowie 

26 sierpnia Dożynki Gminne 2017 i VIII Festiwal Twórczości Ludowej 
w Bartkowie / konkurs na wieniec dożynkowy, 
prezentacje artystyczne zespołów Gryfińskiego Domu 
Kultury: Kapeli Ludowej Borzymianka, Zespołu 
Śpiewaczego Gardnianki (instr. Zygmunt Rosińki), 
Kapeli Ludowej Wełtynianka (instr. Katarzyna 
Papiernik) oraz zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. 
Jolanta Romanowska), występ Tadka Wasilewskiego i 
zespołu Future Folk, warsztaty malarskie, garncarskie, 
zabawy podwórkowe (org. Elżbieta Kasprzyk) 

Bartkowo 

1 września obsługa techniczna uroczystości upamiętniających 78. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej (Stanisław 
Fabjańczuk, prow. Krzysztof Rudnicki) 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

2 września Rajd Wiejski PoWsiNoga 2017 - org. świetlice wiejskie w 
Krajniku (Dominika Bojko), Krzypnicy (Barbara 
Kłonowska) i Nowym Czarnowie (Sylwia Rzeszotarska) 

Krzywy Las (okolice) 

2 września współorganizacja imprezy dla dzieci na zakończenie lata 
„Jaskiniowcy są wśród nas” (koordynacja Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

2 września udział pracowników Gryfińskiego Domu Kultury (Maria 
Piznal, Kuba Kasprzyk) oraz aktorów Grupy Teatralnej 
Gliptykos w Narodowym Czytaniu 2017 

Biblioteka Publiczna  
w Gryfinie 

9 września Regionalne Targi Gospodarcze w Gryfinie - występ 
Kapeli Ludowej Borzymianka i Zespołu Śpiewaczego 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) oraz wokalistów ze 
Studia Piosenki C-Note (instr. Piotr Ostrowski), prow. 
Kuba Kasprzyk 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

10 września warsztaty sianoplotów dla mieszkańców Borzymia 
(prow. Justyna Mendyk) 

Świetlica Wiejska  
w Borzymiu 

11-16 września rozpoczęcie działalności zespołów i kół Gryfińskiego 
Domu Kultury w sezonie artystycznym 2017-2018 
(koordynacja Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami,  
świetlice wiejskie 

13 września udział świetlicy w Krzypnicy w akcji pomocowej dla 
najmłodszych uczniów z biednych rodzin pn. "Zamiast 
jednego kup dwa" (instr. Barbara Kłonowska) 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

16 września obsługa techniczna 5. Gryfińskiego Pikniku z Psem 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfino 
pl. Solidarności 

16 września organizacja atrakcji punktu w Krzypnicy (org. Barbara 
Kłonowska) dla uczestników rajdu rowerowego 
Szkolnego Klubu Sportowego w Widuchowej 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

18 września obsługa techniczna uroczystości upamiętniających 78. 
rocznicę agresji ZSRR na Polskę (Stanisław Fabjańczuk, 
prow. Krzysztof Rudnicki, występ podopiecznych Doroty 
Krutelewicz-Sobieralskiej) 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

19 września warsztaty plastyczne w Dziennym Domu Senior - Wigor 
(prow. Elżbieta Narzekalak) 

Dzienny Dom Senior - Wigor 
w Gryfinie 

23 września współorganizacja Turnieju Szachów Błyskawicznych (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

23 września współorganizacja rekonstrukcji historycznej „Powrót do 
Arnhem” - realizacja koncertu towarzyszącego 
(koordynacja Maria Zalewska) 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

26 września uroczyste rozstrzygnięcie 50. Międzynarodowego 
Konkursu Rysunkowego w Schwedt (Niemcy)  
* nagrody dla wychowanków Małgorzaty Ragan: 
- w kategorii od 4 do 6 lat dla Darii Smulskiej, Zuzi 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt 
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Buraczyńskiej, Wiktorii Łukaszewicz, Hani Sztylke, 
Wiktora Kowalskiego i Hani Horniak; 
- w kategorii od 7 do 11 lat dla Leny Bazydło, Justyny 
Białek i Klaudii Kowalskiej; 
* nagrody dla wychowanków Kariny Tyły: 
- w kategorii od 4 do 6 lat dla Miriam Kwiatek i 
Marceliny Czajki;  
- w kategorii od 7 do 11 lat dla Oliwii Barczyńskiej; 
- w kategorii od 12 do 15 lat dla Oliwii Kurlej. 

27 września warsztaty plastyczne dla mieszkańców Krzypnicy (prow. 
Aneta Kopystyńska, org. Barbara Kłonowska) 

Świetlica Wiejska 
w Krzypnicy 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 września trzy dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

29 września ognisko na pożegnanie lata dla najmłodszych 
mieszkańców Krzypnicy (org. Barbara Kłonowska) 

Świetlica Wiejska  
w Krzypnicy 

30 września współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2017 - 
turniej 7. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

30 września obsługa techniczna Gryfińskiego Marszu Życia 
(Stanisław Fabjańczuk, prow. Kuba Kasprzyk) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

30 września rajd pieszy do Mescherin (org. Kamilla Gadomska) Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

1 października nagranie fragmentów spektaklu Teatru Tańca EGO VU 
pt. „Mijanie” (instr. Eliza Hołubowska) do filmu 
stowarzyszenia Kamera ze Szczecina 

Łasztownia 
Szczecin 

2 października dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

4 października wernisaż wystawy prac plastycznych sekcji malarskiej 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (instr. 
Karina Tyła) 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 października udział Elizy Hołubowskiej ze spektaklem „Umbra” w 
koncercie jubileuszowym ośrodka kultury w Dębnie 

Dębnowski Ośrodek Kultury 

9 października współorganizacja (z Zamkiem Książąt Pomorskich w 
Szczecinie) warsztatów dla dzieci „Bajkowi Globtroterzy” 
(1) (koordynacja Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 
 

10 października warsztaty plastyczne w Dziennym Domu Senior - Wigor 
(prow. Danuta Świderek) 

Dzienny Dom Senior - Wigor 
w Gryfinie 

10 października warsztaty lampionowe i stroikowe dla mieszkańców 
Borzymia (prow. Justyna Mendyk) 

Świetlica Wiejska  
w Borzymiu 

11 października obsługa techniczna wykładu Gryfińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

13 października dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli 
(org.  Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

13 października Jesienny Wieczór Poetycki Mieczysława Kwiatkowskiego 
w Wirowie (org. Magdalena Włodarczak) z udziałem 
Teatru 6 i PÓŁ (instr. Krzysztof Gmiter), obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk 

Świetlica Wiejska 
w Wirowie 

14 października Święto Ziemniaka w Starych Brynkach (org. Wanda 
Kozłowska) 

Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

16 października współorganizacja (z Zamkiem Książąt Pomorskich w 
Szczecinie) warsztatów dla dzieci „Bajkowi Globtroterzy” 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 
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(2) (koordynacja Kuba Kasprzyk)  

18 października projekcja filmów prewencyjnych dla młodzieży ze szkół 
średnich (org. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie) 
(Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 października współorganizacja Powiatowej Prezentacji Życia 
Twórczego Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół  - 
występ Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt 
Rosiński), przygotowanie scenografii: Danuta 
Świderek), obsługa techniczna Stanisław Fabjańczuk 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

19 października Dzień Seniora dla mieszkańców Krzypnicy, Pniewa i 
Żórawek (współorg. Barbara Kłonowska), udział Zespołu 
Śpiewaczego Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) 

Motel Saga w Pniewie 

20 października obsługa techniczna i występ zespołu wokalnego Ad Hoc 
(instr. Jolanta Romanowska) podczas uroczystości 
Złotych i Diamentowych Godów 

aula Szkoły Podstawowej  
nr 3 w Gryfinie 

20-27 
października 

udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w międzynarodowych warsztatach 
twórczych w Bröllinie (Niemcy) przy pracy nad 
musicalem „So Far, So Close” 

Ośrodek Działań Twórczych 
Schloss Bröllin 

21 października Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 8. (org. Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 października 42. Rajd Parasolowy (org. Kamilla Gadomska) Wolin 

23 października dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org.  
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 października współorganizacja (z Zamkiem Książąt Pomorskich w 
Szczecinie) warsztatów dla dzieci „Bajkowi Globtroterzy” 
(3) (koordynacja Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 
 

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

restauracja Arkadia  
w Gryfinie 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

25 października warsztaty plastyczne - malowanie na szkle (prow. Aneta 
Kopystyńska, org. Justyna Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

27 października udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w pokazie spektaklu „Luther - Zwischen 
Liebe, Tod und Teufel" teatru Uckermärkische Bühnen 
Schwedt 

Greiwswald (Niemcy) 

26 października udział podopiecznych pracowni plastycznej Małgorzaty 
Ragan w XXXIX Międzynarodowych Spotkaniach 
Artystycznych Dzieci i Młodzieży pt. "Moja przygoda w 
muzeum" / nagrody dla: Aleksandry Szewczuk i Karoliny 
Madejak / udział w pokonkursowej wystawie: Jan 
Dejewski, Justyna Białek, Alicja Grabas, Hanna 
Lubowicka i Alicja Kadłubek 

Muzeum Okręgowe  
w Toruniu 

27 października udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w pokazie spektaklu „Luther - Zwischen 
Liebe, Tod und Teufel" teatru Uckermärkische Bühnen 
Schwedt 

Greiwswald (Niemcy) 

27 października pokaz spektakli dla dzieci z gryfińskich szkół i przedszkoli 
(wynajem sali widowiskowej) (obsługa techniczna org.  
Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

28 października współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2017: 
turniej 9. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

28 października występ Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) podczas Ińsko 
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Dnia Seniora w Ińsku 

30 października współorganizacja (z Zamkiem Książąt Pomorskich w 
Szczecinie) warsztatów dla dzieci „Bajkowi Globtroterzy” 
(4) (koordynacja Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 
 

31 października 24. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem (nocna 
projekcja filmów) (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

3 listopada pokaz spektaklu „Wywózki, łagry, Katyń” w wykonaniu 
Teatru Oratorium w Warszawie (współorganizacja z 
Biblioteką Publiczna w Gryfinie) (koordynacja Kuba 
Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

4 listopada występ Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) oraz 
Kapeli Ludowej Borzymianka (instr. Zygmunt Rosiński) 
podczas potkania zespołów ludowych w Zamborsku 

Zamborsko k. Pyrzyc 

4 listopada siódmy koncert z cyklu Brzmienie Ósemki / występ 
zespołu Big Cyc (org. Monika Drabik i Krzysztof Kozak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 listopada statuetka Bociana za promocję powiatu w kategorii 
kultura dla Teatru Bomba Bomba (instr. Wioletta 
Kuriata-Janiszewska) 

Starostwo Powiatowe 
w Gryfinie 

9 listopada pokaz spektaklu teatru TEĎ NÁDECH A LEŤ „Kura nie jest 
ptakiem, Ukraina nie jest za granicą” (org. Krzysztof 
Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9-22 listopada udział wychowanków świetlic wiejskich w Borzymiu 
(instr. Justyna Mendyk), Chwarstnicy (instr. Iwona 
Łakomiec), Krajniku (instr. Dominika Bojko), Krzypnicy 
(instr. Barbara Kłonowska) i Nowym Czarnowie (instr. 
Sylwia Rzeszotarska) w corocznej akcji zbierania karmy 
dla zwierząt 

Intermarche Gryfino 

10 listopada obsługa techniczna Wieczornicy z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości (Stanisław Fabjańczuk) 

sala gimnastyczna 
Szkoły Podstawowej nr 1  
w Gryfinie 

11 listopada koncert zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta 
Romanowska) 

Trzcińskie Centrum Kultury 
Trzcińsko-Zdrój 

13 listopada Tydzień Tańca w Gryfinie: pokazy gryfińskich szkół tańca 
(współorganizacja ze stowarzyszeniem Środowisko 
Inicjatyw Artystycznych Hybadu) (org. Eliza Hołubowska 
i Krzysztof Gmiter) 

sala gimnastyczna 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

14 listopada Tydzień Tańca w Gryfinie: otwarte warsztaty taneczne 
(współorganizacja ze stowarzyszeniem Środowisko 
Inicjatyw Artystycznych Hybadu) (org. Eliza Hołubowska 
i Krzysztof Gmiter) 

sala gimnastyczna 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

14 listopada wieczór poetycko-muzyczny pt. „Do kraju tego …” w 
wykonaniu Teatru Eliksir (org. Janusz Janiszewski) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

16 listopada Tydzień Tańca w Gryfinie: rozwiązanie konkursu 
plastycznego pt. „Ekspresja w tańcu” (org. Eliza 
Hołubowska i Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

17-19 listopada Jesienna Scena Tańca - 9. Festiwal Małych Form 
Ruchowych: pokazy ośmiu spektakli w wykonaniu 
artystów z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Izraela oraz 
Japonii (współorganizacja ze stowarzyszeniem 
Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu) (org. Eliza 
Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

18 listopada współorganizacja Szachowego Grand Prix Gryfina 2017: 
turniej 10. (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

18 listopada XIII Jesienna Impreza na Orientację (rajd pieszy) (org. 
Kamilla Gadomska) 

okolice Gryfina 

18-19 listopada Jesienna Scena Tańca - 9. Festiwal Małych Form sala gimnastyczna 
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Ruchowych: warsztaty taneczne (współorganizacja ze 
stowarzyszeniem Środowisko Inicjatyw Artystycznych 
Hybadu) (org. Eliza Hołubowska) 

Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

18 listopada Jesienna Scena Tańca - 9. Festiwal Małych Form 
Ruchowych - Silent Disco (współorganizacja ze 
stowarzyszeniem Środowisko Inicjatyw Artystycznych 
Hybadu) (org. Eliza Hołubowska i Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala pobocze 

21 listopada obsługa techniczna Obiadu Czwartkowego we Wtorek 
(org. GUTW) (Stanisław Fabjańczuk) 

restauracja Arkadia  
w Gryfinie 

22 listopada obsługa techniczna uroczystości w Domu Pomocy 
Społecznej w Nowym Czarnowie (Stanisław Fabjańczuk) 

DPS w Nowym Czarnowie 

22 listopada warsztaty plastyczne (cotton balls) w Krajniku (org. 
Dominika Bojko) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Kraniku 

25 listopada wyróżnienia dla Amelii Maciążek i Nel Tarczyńskiej z 
Pracowni Teatru i Recytacji GDK prowadzonej przez 
Dorotę Krutelewicz-Sobieralską w XIII Regionalnym 
Konkursie Recytatorskim Szczeciński Parnas 

Teatr Polski 
w Szczecinie 

26 listopada piąty 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 

1 grudnia koncert „Klata spotyka Edith” w Wirowie (org. 
Magdalena Włodarczak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Wirowie 

2 grudnia uroczystość rozdania nagród i wyróżnień Przeglądu Prac 
Zespołów Plastycznych z GDK / nagrody dla 
wychowanków pracowni Małgorzaty Ragan otrzymali: 
Sara Leśniarek, Wiktor Kowalski, Hania Lubowicka, Ola 
Gorczyca i Hania Sztylke, a wyróżnienia przeglądu 
wręczono: Maritcie Matławskiej, Darii Chodubskiej, 
Darii Smulskiej, Oliwii Sucheckiej, Zuzi Buraczyńskiej i 
Gabrieli Krawczyk / nagrody dla wychowanków Elżbiety 
Narzekalak otrzymali: Basia Wilczyńska, Julia Juzyszyn, 
Hania Żurawska, Oliwia Luty i Amelia Koziek, a 
wyróżnienia trafiły do: Basi Wilczyńskiej, Leny 
Wierzbowskiej, Hani Grabowskiej i Michała Sinkiewicza 
/ nagrody dla wychowanków Kariny Tyły otrzymali: 
Marcelina Czajka i Maja Diakowska (z pracowni w 
Pałacyku pod Lwami) oraz Zofia Kubacka, Ewa Wrzesień 
i Miłosz Żmuda (z pracowni w Świetlicy Wiejskiej w 
Daleszewie), a wyróżnienia: Oliwia Barczyńska, Maja 
Grelewicz i Amelia Sienkiewicz (z pracowni w Pałacyku 
pod Lwami) oraz Amelia Janiak i Lena Kubiak (z 
pracowni w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie) / występ 
teatru Kameleon pod kierownictwem Doroty 
Krutelewicz-Sobieralskiej 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

2 grudnia sadzenie drzew przy placu zabaw w Krzypnicy pod okiem 
pracowników Nadleśnictwa Gryfino (org. Barbara 
Kłonowska) 

Krzypnica 

2 grudnia SZPAK w regionie: stand-up comedy w wykonaniu 
Tomasza Kołeckiego i Mieszka Minkiewicza dla 
dorosłych (org. Krzysztof Kozak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

3 grudnia SZPACZEK w regionie: Kazio Sponge Show dla 
najmłodszych (org. Krzysztof Kozak) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

3 grudnia koncert zespołu Trupięgi (org. Monika Drabik) pub U Suszka 
w Gryfinie 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 
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5 grudnia Mikołajki i Andrzejki w Krajniku (org. Dominika Bojko) Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Krajniku 

5 grudnia Mikołajki w Starych Brynkach (org. Wanda Kozłowska) Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

6 grudnia dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

6 grudnia warsztaty artystyczne w technice filcowanie na mokro z 
plastyczką GDK Anetą Kopystyńską (org. Justyna 
Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

6 grudnia impreza plenerowa dla najmłodszych „Roztańczone 
Mikołajki 2017” (koordynacja Krzysztof Rudnicki) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

7 grudnia dwa dodatkowe seanse filmowe dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

7 grudnia Mikołajki w Sobieradzu dla dzieci z Bartkowa i 
Sobieradza (org. Danuta Świderek i Elżbieta Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Sobieradzu 

7 grudnia warsztaty makramy z Marią Witkowską cz. 1 (org. 
Justyna Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

8 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

8 grudnia warsztaty makramy z Marią Witkowską cz. 2 (org. 
Justyna Mendyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

8 grudnia warsztaty artystyczne w technice decoupage w 
plastyczkę GDK Anetą Kopystyńską (org. Wanda 
Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska 
w Starych Brynkach 

9 grudnia współorganizacja finału Szachowego Grand Prix Gryfina 
2017 (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

9 grudnia wynajem sali dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie, 
obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 grudnia Mikołajkowe Marsza Ne Orientację (org. Kamilla 
Gadomska) 

Gryfino 

9 grudnia Mikołajki w Wirowie (org. Magdalena Włodarczak) Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska w Wirowie 

9 grudnia Mikołajki w Borzymiu (org. Justyna Mendyk) Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska Dziupla 
w Borzymiu 

10 grudnia obsługa techniczna imprezy pn. Wigilia nad Odrą w 
Mescherin (Stanisław Fabjańczuk) 

Mescherin (Niemcy) 

10 grudnia Mikołajki w Krzypnicy (org. Barbara Kłonowska) Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krzypnicy 

10 grudnia szósty 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 

11 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12 grudnia występ zespołu wokalnego Ad Hoc podczas spotkania 
wigilijnego (instr. Jolanta Romanowska) 

restauracja Zalipie 
Gryfino 

13 grudnia obsługa techniczna spektaklu w wykonaniu dzieci z 
Przedszkola nr 4 w Gryfinie (1) (Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

13 grudnia warsztaty plastyczne - świąteczne lampiony dla dzieci z 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie z plastyczką GDK 
Anetą Kopystyńską 

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Gryfinie 
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13 grudnia warsztaty decoupage dla dzieci i dorosłych - tworzenie 
styropianowych bombek z plastyczką GDK Anetą 
Kopystyńską (org. Barbara Kłonowska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Krzypnicy 

13 grudnia premiera filmu Pawła i Michała Kulików pt. „Moja 
siostra…” z udziałem Elizy Hołubowskiej (rola główna) i 
tancerzy Teatru  Tańca EGO VU 

Kino Zamek 
w Szczecinie 

14 grudnia premiera filmu w reżyserii Anny Wiśniewskiej i 
Krzysztofa Kuźnickiego pt. „Lastadia story” z udziałem 
tancerzy Teatru Tańca EGO VU 

Stara Rzeźnia  
w Szczecinie 

15 grudnia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

15 grudnia warsztaty plastyczne - malowanie na szkle dla dzieci z 
Sobiemyśla z plastyczką GDK Anetą Kopystyńską (org. 
Elżbieta Florczak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Sobiemyślu 

16 grudnia współorganizacja Gryfińskiego Turnieju Rodzin 
Szachowych (org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 grudnia współorganizacja Koncertu Świątecznego zespołu 
dziecięcego Step by Step (koordynacja Kuba Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

 

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

 

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

informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic wiejskich 
 

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

sporządził: Kuba Kasprzyk 
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załącznik nr 3 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 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 strona:  3 
TEATR strona:  4 

pracownia teatralno-recytatorska instr. Maria Piznal strona:  4 

Teatr 6 i PÓŁ instr. Krzysztof Gmiter strona:  6 

Teatr Uhuru i Teatr Eliksir instr. Janusz Janiszewski strona:  7 

pracownia teatru i recytacji instr. Dorota Krutelewicz-Sobieralska  strona:  9 

Teatr Bomba Bomba instr. Wioletta Kuriata-Janiszewska  strona: 11 
PLASTYKA strona: 13 

pracownia plastyczna instr. Karina Tyła strona: 13 

pracownia plastyczna instr. Małgorzata Ragan strona: 14 

Pracownia Plastyczna Deseń instr. Elżbieta Narzekalak strona: 15 

Pracownia Plastyczna Jedwab instr. Aneta Kopystyńska strona: 16 
MUZYKA/FILM strona: 17 

pracownia zespołów wokalnych instr. Jolanta Romanowska strona: 17 

sala muzyczna Ósemka op. Stanisław Fabjańczuk strona: 18 

dział audio/video instr. Piotr Ostrowski  strona: 18 

MUZYKA LUDOWA strona: 20 

Kapela Ludowa Borzymianka instr. Zygmunt Rosiński  strona: 20 

Kapela Ludowa Gardnianki instr. Zygmunt Rosiński  strona: 20 

Kapela Ludowa Wełtynianka instr. Katarzyna Papiernik strona: 21 
TURYSTYKA strona: 22 

pracownia turystyczna instr. Kamilla Gadomska strona: 22 
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taniec 

Teatr Tańca EGO VU 
instruktor: 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.  
Rok 2017 był bardzo bogaty w wielopoziomowe doświadczenia artystyczne. Odbyła się promocja 
monografii - 25 lat Teatru Tańca Vogue/EGO VU, albumu zbierającego historię zespołu wydanego z 
okazji jubileuszu obchodzonego w 2016 r. Eliza Hołubowska ukończyła szkolenie w Akademii Teatru 
Alternatywnego 2015-2017, którego podsumowaniem była premiera spektaklu dyplomowego 
zrobionego na nią i aktora Teatru Polskiego w Szczecinie. W  kwietniu  odbył się coroczny Koncert 
Premier  podczas, którego prezentowały się obie grupy zespołu również w choreografiach swojego 
autorstwa. Zespół wziął udział w nowej produkcji  niemieckiego teatru Uckermarkische Buhnen w 
Schwedt oraz grał spektakle poprzedniej produkcji z 2016 r. Odbyła się 9. edycja festiwalu Jesienna 
Scena Tańca, która była najlepszą edycją pod wieloma względami. Najbogatsza finansowo i 
artystycznie,  pojawiła się  również nowa szata graficzna . Poprzedzona była projektem Tydzień 
Tańca w Gryfinie . Sprawiło to, ze Gryfino świętowało tanecznie przez cały tydzień. Tancerze wzięli 
udział w dwóch produkcjach filmowych szczecińskich twórców, "Moja siostra..." braci Pawła i 
Michała Kulików i "Lastadia story" Ani Wiśniewskiej i Krzysztofa Kuźnickiego. Jak już co roku tancerki 
zespołu wzięły udział w dwóch projektach w Schloss Brollin w Niemczech - interdyscyplinarny 
projekt letni i jesienny polsko-niemiecki musical (musical prowadzony przez Elizę Hołubowską i 
Bibiannę Chimiak). Zespół również był zapraszany do prezentacji spektakli EGO VU na festiwalach, 
m.in. Kingdom of Art (Szczecin/Goleniów), Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt (Szczecin), 
XXI Dębnowska Triada Teatralna (Dębno), Barlinek Lubi Teatr (Barlinek), jubileusz DOK (Dębno) 
oraz prowadził działania w mieście - czytanie dzieciom w przedszkolu, warsztaty tańca, udział w 
małych projektach miejskich. 

 
Kalendarz wydarzeń: 
STYCZEŃ  
- promocja monografii - 25 lat Teatru Tańca Vogue/EGO VU, GDK Gryfino, 
LUTY 
- prezentacja spektakli „1,2,3,4” i „Mijanie” podczas festiwalu Kingdom of Art: Teatr Kana (Szczecin) 
i Goleniowski Ośrodek Kultury 
 MARZEC 
- premiera spektaklu dyplomowego Elizy Hołubowskiej, kończącego  Akademię Teatru 
Alternatywnego 2015-2017, Instytut im J. Grotowskiego (Wrocław) 
KWIECIEŃ 
- Koncert Premier - 7 premierowych prezentacji obu grup EGO VU 

-  prezentacja spektaklu „Mijanie” podczas festiwalu OFF Kontrapunkt (Teatr Kana, Szczecin)  
- przygotowanie performance ruchowego „Pomrok” (Kontenerowa Scena Kontrapunktowa) podczas 
Festiwalu Kontrapunkt (Aleja  Kwiatowa, Szczecin) 
MAJ-CZERWIEC 
 - udział w nowej produkcji Uckermarkische Buhnen w Schwedt - musical o Martinie Lutherze z 
okazji rocznicy Reformacji oraz granie poprzedniej produkcji „Amore Mio - das Figarokomplott” 
- performance ruchowe  tancerzy EGO VU w ramach działań „ciało- medium” (Inkubator Kultury, 
Szczecin) 
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LIPIEC 
 - udział tancerek EGO VU w międzynarodowym interdyscyplinarnym projekcie (Schloss Broellin - 
Niemcy) 
- gościnna prezentacja spektaklu „Buka” i prowadzenie warsztatów  tanecznych przez Elizę 
Hołubowską podczas XXI Dębnowskiej Teatralnej Triady (DOK, Dębno) 
 SIERPIEŃ 
- gościnna prezentacja spektaklu „Pora ReLaksu” podczas festiwalu Barlinek Lubi Teatr (BOK 
Barlinek) 
WRZESIEŃ  
- nagrywanie ujęć  tancerzy do filmu „Lastadia Story” (fragmenty spektaklu „Mijanie) (Łasztownia, 
Szczecin) 
PAŹDZIERNIK  
- prezentacja gościnna Elizy Hołubowskiej, solowy spektakl „Umbra” podczas rozpoczęcia 
obchodów jubileuszu 50-lecia Dębnowskiego Ośrodka Kultury (DOK Dębno) 
- premiera musicalu „Luther. Zwischen Liebe, Tod und Teufel” z udziałem tancerzy EGO VU (Teatr 
Uckermärkische Bühnen Schwedt - Niemcy) 
- udział tancerek młodszej grupy EGO VU w  polsko-niemieckim musicalu „So close So far”, premiera 
spektaklu stworzonego podczas tygodniowych warsztatów (Schloss Broellin - Niemcy) 
LISTOPAD 
 - 9. edycja Festiwalu  Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca – połączona z projektem 
Tydzień Tańca w Gryfinie (animacja i promocja działań tanecznych poprzez warsztaty i pokazy 
taneczne i  konkurs plastyczny) (Gryfiński Dom Kultury, Zespól Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie) 
GRUDZIEŃ 
-  udział Elizy Hołubowskiej i tancerek EGO VU w spotkaniach, warsztatach i panelach dyskusyjnych 
podczas zlotu Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej (Maszewo) 
CZERWIEC-GRUDZIEŃ  
- realizacja dwóch produkcji filmowych, w których wzięli udział członkowie zespołu 
* ”Moja siostra..." braci Kulików - paradokument, w którym Eliza Hołubowska zagrała główną 
postać chorującą na depresję (premiera filmu: grudzień, Kino Zamek - Szczecin) 
* "Lastadia story" Anny Wiśniewskiej i Krzysztofa Kuźnickiego. Jest impresja artystyczna na temat 
wyspy Łasztownia, w której między innymi ujęty jest fragment spektaklu „Mijanie” (premiera: 
grudzień, Stara Rzeźnia - Szczecin) 
 

sporządziła: Eliza Hołubowska 

 
 
Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex 
instruktor: Iga Wiśniewska 

 
To grupa zrzeszająca w swoich szeregach uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych. Zajęcia i pierwsze publiczne prezentacje sceniczne tancerzy grupy często pozwalają 
im w przyszłości zasilać w przyszłości szeregi Teatru Tańca EGO VU. Zajęcia zespołu odbywają się 
dwa razy w tygodniu. 
 
Kalendarium prezentacji: 

• XVII Prezentacje Taneczne „A teraz my” w Szczecinie – 25.03.2017 r. 
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• VII Turniej Tańca Nowoczesnego KeepArt w Dębnie – 22.04.2017 r. (nagrody: 4 miejsce dla 
zespołu w kategorii mini formacje, 10 miejsce w kategorii jazz/modern 11-15 lat dla duetu 
Lena Prusik i Martyna Wojdyła) 

• Dni Gryfina 2017 – 1.05.2017 r. 

• VII Festiwal Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie – 20.05.2017 r. (mini formacja, duet 
w kat. 10-12 lat, duet w kat. 13-15 lat) 

• III Turniej Tańca Nowoczesnego Dance Stars 2017 w Szczecinie – 6.05.2017 r. (nagrody: 1 
miejsce w tańcu solo w kategorii wiekowej 9-11 lat dla Leny Prusik, 2 miejsce w duetach w 
kategorii wiekowej 9-11 lat dla Leny Prusik i Martyny Wojdyły, 2 miejsce w tańcu solo w 
kategorii wiekowej 12-15 lat dla Pauliny Brody, wyróżnienie dla zespołu w kategorii mini 
formacje 12-15 lat) 

• Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Gryfinie – 19.05.2017 r. 
(wyróżnienie z klasyfikacją do przeglądu wojewódzkiego) 

• Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych w Szczecinie – 3.06.2017 r. 

• koncert zespołu w Gryfińskim Domu Kultury na zakończenie sezonu 2016/17 – 20.06.2017 r. 
 

sporządziła: Iga Wiśniewska 

teatr 

pracownia teatralno-recytatorska 
instruktor: Maria Piznal 
 
Kalendarium wydarzeń: 
 

15.01 pl. Księcia 
Barnima I 

udział w 25. Finale WOŚP poprzez przekazanie na licytację dwóch 
podwójnych zaproszeń na premierę najnowszego spektaklu Grupy 
Teatralnej Gliptykos 

3.02 
 

Pałacyk  
pod Lwami 

miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; udział 
Mai Stołeckiej – awans do etapu powiatowego 

8.02 
 

Pałacyk  
pod Lwami 

powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego; tytuł laureata 
dla Mai Stołeckiej i awans do etapu wojewódzkiego 

13-17.02 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 

warsztaty teatralne prowadzone w ramach zimowych ferii  
w Gryfińskim Domu Kultury pn. „Przezimuj z nami” 

8-9.04 
 

Zamek Książąt 
Pomorskich  
w Szczecinie, 
Teatr Piwnica 
przy Krypcie 
 

udział recytatorski Mai Stołeckiej w finale wojewódzkim Małego 
Konkursu Recytatorskiego; w tym etapie wzięło udział około 100 
młodych recytatorów wyłonionych podczas przeglądów miejskich i 
powiatowych; w kategorii wiekowej uczniów szkół gimnazjalnych Maja 
Stołecka otrzymała wyróżnienie – w tej kategorii wystąpiło 27 
recytatorów z dziewiętnastu placówek województwa 

22.04 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

premiera spektaklu pt. „Epopeja, czyli same twórcze dni z życia 
pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; 
kolejny raz zespół podbił serca widzów 

27.05 
 

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 sześcioletniego Jasia Siewerta zmagającego się od urodzenia z 
mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią diparezy spastycznej 

28.05 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 

spektakl pt. „Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu 
rzeźbiarzy słowa” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na 
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rzecz dwuletniej Julci Majak, która przeszła operację usunięcia guza 
mózgu, po zabiegu poddana została chemioterapii 

3.06 
 
 
 

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 trzyletniej Milenki Janiec, u której zdiagnozowano zespół Retta - 
okrutną chorobę genetyczną 

10-14.07 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 
 

warsztaty recytatorskie pn. „ABC kultury żywego słowa” prowadzone w 
ramach akcji „Twórcze wakacje”; Uczestnicy zajęć poznawali tajniki 
sztuki recytacji. Pracowali nad niezbędnymi w tej sztuce 
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. Warsztaty były również okazją do 
spotkania z twórczością wybitnych polskich twórców literatury 
dziecięcej i młodzieżowej 

12.07 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 

wspólne zajęcia (integracyjne i artystyczne) uczestników warsztatów 
recytatorskich oraz aktorów Teatru Bomba Bomba 

14.07 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

koncert otwarty, podsumowujący zajęcia wokalne oraz recytatorskie. 
Młodzi adepci wokalistyki i sztuki żywego słowa prezentowali swoje 
talenty dla rodziców, dziadków, rodzeństwa, koleżanek i kolegów 

2.09 
 

plac przed 
Biblioteką 
Publiczną w 
Gryfinie 

aktorzy Grupy Teatralnej Gliptykos współuczestniczyli w mini spektaklu 
opartym na obszernych fragmentach „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego; wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie 

wrzesień/ 
październik 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

rozpoczęcie zajęć w nowym sezonie artystycznym 2017/2018 
 

9.11 
 

Starostwo 
Powiatowe w 
Gryfinie 
 

udział w uroczystej sesji Rady Powiatu Gryfińskiego – nominacja Grupy 
Teatralnej Gliptykos do nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję 
powiatu w kategorii pro publico bono. Podczas wydarzenia 
premierowo zaprezentowano pięknie wydany album pn. „Powiat 
gryfiński w działaniu”; w publikacji są także strony informujące o 
działalności Gliptykosa 

25.11 
 

Teatr Polski w 
Szczecinie 
 

udział recytatorki Mai Stołeckiej w XIII Regionalnym Konkursie 
Recytatorskim Szczeciński Parnas poświęconemu twórczości pisarzy 
ziemi szczecińskiej 

26.11 
 

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 ośmioletniej niepełnosprawnej Oli Skrzypy 

10.12 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 
 

spektakl pt. „Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu 
rzeźbiarzy słowa” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na 
potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Most, koło 
nr 1 w Gryfinie;  
Łącznie ze sprzedaży biletów-cegiełek na spektakle „Epopeja, czyli same 

twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa” na cele 

dobroczynne aktorzy Grupy Teatralnej GLIPTYKOS przekazali 11.830 zł 

(wraz z dochodem ze spektaklu z 7 stycznia 2018 r.)  

 
sporządziła: Maria Piznal 
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Teatr 6 i PÓŁ 
instruktor: Krzysztof Gmiter 
 

W 2017 r. na zajęcia w teatrze uczęszczało 10 osób. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. 
Grupa nawiązała współpracę z ośrodkami w Polsce i za granicą, m.in. Biblioteką Publiczną w 
Gryfinie, Świetlicą Wiejską w Wirowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stepnicy, Teatrem Kana w 
Szczecinie czy Teatrem UBS w Schwedt.   Teatr zrealizował 3 premiery teatralne, 5 akcji 
performatywnych oraz wziął udział w siedmiu festiwalach artystycznych. W sumie  swoje pokazy 
grupa prezentowała 18 razy. Ponadto aktorzy wzięli udział w  kilku sesjach warsztatowych z 
uznanymi pedagogami teatru z kraju i zagranicy. Oprócz działań scenicznych grupa stworzyła kilka 
widowisk plenerowych, w tym repertuarowy spektakl Legendy, który grany był na 
międzynarodowym festiwalu w Grodnie i otrzymał już zaproszenia na 2018 r. Młodzież teatralna 
chętnie włączała się w organizację imprez kulturalnych w Gryfinie w roli wolontariuszy.  
 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń:  
22.01  prezentacja filmu krótkometrażowego do projektu T4 zrealizowanego na terenie 

byłego szpitala w Nowym Czarnowie.  
27.01   akcja uliczna Serum prawdy na ulicach Gryfina. 
28.01-3.02 intensywne próby do premiery spektaklu „Dziewictwo”  
4.02  premiera spektaklu „Dziewictwo” w wykonaniu Weroniki Giżyckiej w Gryfińskim 

Domu Kultury 
16-19.02 festiwal Kingdom of Art. Prezentacja spektaklu „Dziewictwo” w Piwnicy Teatru Kana 

w Szczecinie  
26.02 projekt T4 – prezentacja działania podczas festiwalu Włóczykij w Tawernie na 

gryfińskim nabrzeżu. Projekt realizowany od listopada 2016 r. Dotyczył akcji T4 
realizowanej w III Rzeszy. Główny watek akcji odnosił się do szpitala w Nowym 
Czarnowie i jego historii z początku XX w.  

17.03 Wrocław - Instytut J. Grotowskiego – prezentacja pracy dyplomowej Weroniki 
Giżyckiej i Krzysztofa Gmitera w ramach Akademii Teatru Alternatywnego. Udział w 
prezentacji wzięli aktorzy Teatru i PÓŁ 

27.03-28.04 realizacja spektaklu „Faust” w ramach współpracy z teatrem Uckermaerkische 
 Buhnen Schwedt w Niemczech  
24.04  gościnny występ spektaklu „Dziewictwo” w Grójcu podczas Festiwalu Teatrów 

Szkolnych 
27-29.04 udział w festiwalu Łaknienia w Goleniowie ze spektaklem „Dziewictwo”   
5-16.06  realizacja spektaklu plenerowego „Legendy”  
17.06  otwarcie  Topolowej 3B w Pniewie - miejsca wspierania twórczości młodych  
  ludzi 
23.06   prezentacja spektaklu „Legendy” przy Stadionie Miejskim w Gryfinie w ramach  
  Nocy Świętojańskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną w Gryfinie 
24-27.06 udział w festiwalach Wejrzenia oraz Krzykowisko w Maszewie i prezentacja 

spektaklu „Legendy” 
6-16.06  Letnia Akademia Teatralna  w Stepnicy. Udział aktorów w projekcie wraz z innymi, 

dwudziestoma uczestnikami w województwa zachodniopomorskiego. Krzysztof 
Gmiter – współprowadzenie akademii i reżyserii spektaklu na motywach „Wesela” 
S. Wyspiańskiego 

18-22.06 udział Teatru 6 i PÓŁ w Królewskim Festiwalu Sztuki w Gnieźnie. Stworzenie trzech 
plenerowych akcji teatralnych wraz z teatrami z Zachodniopomorskiej Offensywy 
Teatralnej 
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27-31.07 wyjazd na festiwal Big Mini Festival w Grodnie (Białoruś) ze spektaklem „Legendy” 
na zaproszenie organizatorów  

 letnie warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone w ramach 
Artystycznych Wakacji w Gryfińskim Domu Kultury 

14-15.08 Ińskie Lato Filmowe - prezentacja spektaklu „Legendy” na zaproszenie 
organizatorów 

13.10  Wieczór poetycki w świetlicy w Wirowie poświęcony twórczości pana 
Kwiatkowskiego. Teatr 6 i PÓŁ zaprezentował spektakl poetycki oparty na tekstach 
autora 

9.11  organizacja występu teatralnego czeskiego zespołu Teď nádech a leť w Gryfińskim 
Domu Kultury   

13-19.11 pomoc w organizacji festiwalu Jesienna Scena Tańca 
28-29.12 udział w zlocie Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej w Maszewie 
 

sporządził: Krzysztof Gmiter 

 
 

 
Teatr Uhuru i Teatr Eliksir 
instruktor: Janusz Janiszewski 
 
W 2017 r. pracownia teatralna kierowana przez Janusza Janiszewskiego, w skład której wchodzą 
dwie grupy - Teatr Uhuru i Teatr Eliksor zajmowała się głównie: 

• tworzeniem spektakli teatralnych i programów okolicznościowych, 

• tworzeniem autorskich scenariuszy spektakli i programów, 

• organizacją warsztatów teatralnych dla wszystkich uczestników zajęć, 

• prezentacją własnej twórczości oraz tworzeniem artystycznego programu Sceny pod Lwami. 

• edukacją z zakresu teatru tradycyjnego i współczesnego, 

• organizacją różnych wydarzeń artystycznych własnych, 

• udziałem w różnych imprezach kulturalnych. 
 

Poza tym: 

• kontynuowana była współpraca międzynarodowa z partnerami zagranicznymi w celu 
wspólnej organizacji imprez i wymiany młodzieżowej, 

• zbierana była dokumentacja i archiwizowane były na bieżąco wydarzenia z działalności 
pracowni, 

• rozwijana współpraca z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Nauczyciela w 
Gryfinie, Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Gryfinie, Biblioteką Publiczną w Gryfinie, Teatrem Bomba Bomba, a także z ośrodkami 
kultury spoza Gryfina: z Teatrem Uckermarkische Buhnen w Schwedt, Domem Kultury 13 
Muz. 

 
Kalendarz imprez - ważniejsze wydarzenia artystyczne: 
STYCZEŃ 
14.01 TVP Szczecin: spotkanie w Telewizyjnym Klubie Srebrnego Włosa, prezentacja fragmentu 
spektaklu „Doktor Piguła” Teatru Eliksir 
LUTY 
13-17.02 ferie zimowe – otwarta pracownia teatralna, wspólne warsztaty teatralne, gry i zabawy 
sceniczne, improwizacje i tworzenie spektaklu razem z aktorami Teatru Uhuru i Eliksir 
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MARZEC 
7.03 występ Teatru Eliksir z programem z okazji Dnia Kobiet w Domu Dziennym Senior Wigor w 
Gryfinie 
10.03. Teatr Eliksir. Spotkanie z poezją kobiecą – program poetycki w Klubie Nauczyciela w Gryfinie 
12.03. występ Teatru Eliksir z programem z okazji Dnia Kobiet w Domu Kultury w Moryniu  
24.03 koncert muzyczny „Uhuru znaczy wolność” w wykonaniu aktorów Teatru Uhuru i 
zaproszonych gości na scenie Gryfińskiego Domu Kultury – inauguracja jubileuszu Teatru Uhuru 
KWIECIEŃ 
25.04 prezentacja spektaklu „Doktor Piguła przyjmuje” Teatru Eliksir  w Domu Kultury w Szczecinie 
27.04 prezentacja spektaklu „Doktor Piguła przyjmuje” Teatru Eliksir podczas Przeglądu Teatrów 
Senioralnych w Goleniowie 
MAJ 
16.05 prezentacja programu poetyckiego pt. „Wiersze z szuflady” w wykonaniu Teatru Eliksir w 
Klubie Nauczyciela w Gryfinie 
20-23.05 udział aktorów Teatru Uhuru i Eliksir w przygotowaniu programu artystycznego i spektaklu 
teatralnego podczas wspólnych warsztatów teatralnych w Gross Pinnow z okazji Dnia Europy 
23.05 prezentacja spektakli i programu artystycznego z okazji Dnia Europy 2017 w ośrodku 
niemieckim Landhoff Arche w Gross Pinnow 
25-27 udział w Festiwalu Teatralnym Akcept wraz Teatrem Bomba Bomba - opieka techniczna i 
artystyczna nad grupą oraz prezentacją spektaklu 
CZERWIEC 
1.06 udział aktorów w programie artystycznym z okazji Dnia dziecka w Pałacyku pod Lwami, 
wspólne zabawy z dziećmi w teatrze cieni na Scenie Pod Lwami 
6.06 prezentacja spektaklu „Doktor Piguła przyjmuje” podczas I SAS w Szczecinie. 
6.-8.06 udział Teatru Eliksir w I Spotkaniach Artystycznych Seniorów w DK 13 Muz w Szczecinie. 
9.06 Słubice: udział w Festiwalu Teatralnym Unithea Teatru Bomba Bomba - opieka techniczna i 
artystyczna nad grupą oraz prezentacją spektaklu  
30.06 I Senioriada Gryfińska i 5-lecie Teatr Eliksir: prezentacje artystyczne z zaproszonymi grupami 
artystycznymi z województwa zachodniopomorskiego w Gryfińskim Domu Kultury – cz. I. 
LIPIEC 
1.07 I Senioriada Gryfińska i 5-lecie Teatr Eliksir:  prezentacje artystyczne z zaproszonymi grupami 
artystycznymi z województwa zachodniopomorskiego w Gryfińskim Domu Kultury – cz. II. 
7.07. Dębno: udział w Festiwalu Teatralnym Triada Teatralna wraz Teatrem Bomba Bomba, opieka 
techniczna i artystyczna nad grupą oraz prezentacją spektaklu    
17-21.07 „Wakacje w mieście” – otwarta pracowania teatralne, zajęcia dla dzieci i młodzieży, 
warsztaty teatralne, tworzenie wspólnego przedstawienia.  
SIERPIEŃ 
15-20.08 Polsko-Niemieckie Wakacyjne Warsztaty Teatralne w ośrodku Landhoff Arche w Gross 
Pinnow z udziałem grup z niepełnosprawnością: Teatru Bomba Bomba z Gryfina, Teatru Zgoda z 
Warszawy i grupy z ośrodka w Schwedt 
SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 
26.08-4.09 udział młodzeży z Teatru Uhuru w Międzynarodwych Warsztatach Artystycznych 
„International Sommer Workshop“ w ośrdoku wanseeFORUM w Berlinie 
PAŹDZIERNIK 
3.10 inauguracja roku akademickiego 2007/2018 GUTW na scenie Gryfińskiego Domu Kultury: 
prezentacja programu poetyckiego w wykonaniu Teatru Eliksir „Pogoda ducha w poezji”. 
24.10 udział aktorów Teatru Eliksir z poezją podczas Obiadu czwartkowego we Worek w restauracji 
Arkadia 
28.10 Ińsko: występ Teatru Eliksir z programem „Doktor Piguła przyjmuje” podczas programu 
artystycznego z okazji Dnia Seniora 
31.10 udział Teatru Eliksir w programie „Zaduszki Poetyckie” w DK 13 Muz w Szczecinie 
LISTOPAD 
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14.11 prezentacja patriotycznego programu poetyckiego pt. „Do kraju tego” w wykonaniu aktorów 
Teatru Eliksir i Teatru Uhuru w Pałacyku pod Lwami 
GRUDZIEŃ 
6.12 udział w przygotowaniu i realizacji Mikołajków – programu dla dzieci na pl. Księcia Barnima I 
7.12 udział aktorów Teatru Eliksir z autorskim programem pt. „Anielskie wróżki” na Festiwalu 
Aniołów o Ośrodku Kultury w Górzycy 
10.12 Teatralna Wigilia: spotkanie świąteczne aktorów z Teatrów Eliksir, Uhuru, Bomba Bomba i 
Barenherz ze Schwedt 
 

sporządził: Janusz Janiszewski 

 
 

pracownia teatru i recytacji 
instruktor: Dorota Krytelewicz-Sobieralska 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w pracowni działały: 
– Teatr Tespisek (dzieci i młodzież gimnazjalna) 
– Teatr Kameleon (seniorki) 
– koło recytatorskie  (dzieci i młodzież gimnazjalna) 
Na systematyczne zajęcia w kołach uczęszczało 30 osób. 
 
Kalendarium najważniejszych wydarzeń: 
STYCZEŃ 
- Teatr Kameleon - przygotowanie przedstawienia „O rybaku i złotej rybce” 
- organizacja miejsko-gminnych i powiatowych eliminacji Małego Konkursu Recytatorskiego 
- koło recytatorskie – przygotowanie dwunastu recytatorów do udziału w Małym Konkursie 
Recytatorskim 
- Teatr Tespisek - przygotowanie inscenizacji według wiersza Jana Brzechwy „Żuk” 
LUTY 
- 1.02  miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego, przygotowałam dwunastu 
recytatorów 
- 4.02  powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego (organizacja i prowadzenie) do 
wojewódzkiego finału Małego Konkursu Recytatorskiego w Szczecinie zakwalifikowano sześcioro 
recytatorów: Lenę Żelech, Nel Tarczyńską, Julię Kowalczyk, Gabriela Jazukiewicza, Juliana 
Podworskiego i Zuzannę Zawieruchę 
MARZEC 
- Teatr Tespisek - występ dla dzieci z przedstawieniem „Koza, kózka i wilk”                                
- koło recytatorskie – przygotowania do udziału w finale wojewódzkiego Małego Konkursu 
Recytatorskiego 
- Teatr Kameleon - przygotowania do przedstawienia „O rybaku i złotej rybce” 
KWIECIEŃ 
- 8-9.04  wojewódzki finał Małego Konkursu Recytatorskiego – Lena Żelech zdobywa tytuł laureatki i 
kwalifikację do udziału w ogólnopolskim finale Małego Konkursu Recytatorskiego w Starachowicach. 
Nel Tarczyńska i Julia Kowalczyk zostają wyróżnione    
- 11.04  Teatr Tespisek - występ dla dzieci z przedstawieniem „Koza, kózka i wilk” 
- 25.04  Teatr Kameleon - premiera przedstawienia „O rybaku i złotej rybce”- występ dla 
przedszkolaków i Teatru Bomba-Bomba 
- 26.04  występ Teatru Tespisek z przedstawieniem „Koza, kózka i wilk” 
- 27.04  występ Teatru Kameleon z przedstawieniem „O rybaku i złotej rybce” 
MAJ 
- 9.05  występ teatrów Kameleon i Tespisek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Pokaz 
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przedstawień „O rybaku i złotej rybce” i „ Koza, kózka i wilk” 
- 12.05   występ Teatru Kameleon dla dzieci z przedszkoli 
- 23.05   występ teatrów Kameleon i Tespisek dla dzieci z przedszkoli 
- 26-28.05  Lena Żelech jako jedna z dwojga recytatorów z województwa zachodniopomorskiego 
reprezentowała Gryfiński Dom Kultury w ogólnopolskim finale Małego Konkursu Recytatorskiego w 
Starachowicach, zdobywając tytuł laureatki              
CZERWIEC 
- 1.06  festyn z okazji Dnia Dziecka: występ Teatru Tespisek z etiudą „Żuk”, występ Teatru Kameleon z 
przedstawieniem „O rybaku i złotej rybce” i etiudą „Lokomotywa” Juliana Tuwima                                                      
- 3.06   występ Teatru Kameleon z etiudą „Lokomotywa” i przedstawieniem „O rybaku i złotej rybce” 
w Bibliotece Publicznej w Gryfinie podczas Nocy Bibliotek 
- 6.06   występ Teatru Tespisek z przedstawieniem „Koza, kózka i wilk” dla dzieci z przedszkola 
- 7.06   występ Teatru Kameleon w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie podczas Seniorady: pokaz 
przedstawienia „O rybaku i złotej rybce” i etiudy „Lokomotywa” 
- 17.06  zakończenie roku artystycznego w pracowni teatralnej i sezonu szachowego: występ 
laureatki ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego Leny Żelech i Teatru Tespisek z 
przedstawieniem „Koza, kózka i wilk”                                                             
- 20.06  udział w Gali Laureatów sześciorga  recytatorów wyróżnionych za osiągnięcia na szczeblu 
wojewódzkim i ogólnopolskim, występy zaproszonych recytatorów w programie artystycznym                                                                                                                               
SIERPIEŃ   
- 21.08-25.08   otwarte warsztaty teatralne dla dzieci                                                                                               
WRZESIEŃ                                                                                                                           
- organizacja pracowni – nabór nowych uczestników do zespołów. Reaktywacja zespołów: Teatru 
Tespisek, Teatru Kameleon i koła recytatorskiego              
- 1.09  występ recytatorów podczas uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej 
- 17.09  występ recytatorów podczas uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę napaści sowieckiej 
na Polskę 
PAŹDZIERNIK                                                                                                                     
- występy Teatru Kameleon z przedstawieniem „O rybaku i złotej rybce” dla dzieci z przedszkoli                                             
- Teatr Tespisek - przygotowanie przedstawienia „Czerwony kapturek” 
- Teatr Kameleon - wznowienie przedstawienia „Księżniczka na ziarnku grochu” 
- koło recytatorskie: poszukiwanie repertuaru na konkursy recytatorskie  
LISTOPAD                                                                                                                      
- występ recytatorów podczas obchodów Święta Niepodległości                                                
- udział dwóch recytatorek: Nel Tarczyńskiej i Amelii  Maciążek w XIII Regionalnym Konkursie 
Recytatorskim Szczeciński Parnas poświęconemu twórczości pisarzy ziemi szczecińskiej. Obie 
recytatorki zostały wyróżnione 
- występy Teatru Kameleon z przedstawieniem „O rybaku i złotej rybce” dla dzieci z przedszkola i 
szkoły podstawowej                                                                                                 
GRUDZIEŃ  
- koło recytatorskie – przygotowanie jedenastu recytatorów do udziału w Małym Konkursie 
Recytatorskim                                                                                                                    
- występy Teatru Kameleon” dla dzieci 

sporządziła: Dorota Krutelewicz-Sobieralska 
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Teatr Bomba Bomba 
instruktor: Wioletta Kuriata-Janiszewska 
 
Od lutego 2017 r. 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 więc niebagatelne na wielu 
płaszczyznach: indywidualnych doświadczeń, w kontekście zespołu i grupy, ma także wymiar 
społeczny. 
 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń:  
LUTY 
- praca nad spektaklem „Wioska cudów” . Przygotowanie do prezentacji wyjazdowych  
- udział w warsztatach tańca afrykańskiego prowadzonych przez Magdalenę Prieditis  
- wspólna próba w czasie ferii zimowych z dziećmi na zajęciach teatralnych w Gryfińskim Domu 
Kultury  
MARZEC 
- wyjazd do Szczecina, udział w koncercie zespołu Na Górze  
- wyjazd do Papugarni w Szczecinie 
KWIECIEŃ 
- 1.04 – Telewizja RBB  - radio Antenne/Frankfurt. Wizyta w niemieckiej rozgłośni Teatru Bomba 
Bomba i Teatru Barenherz, udział w nagraniach, spotkanie z dziennikarzami TV RBB  
- 10.04 – Galeria Prezydencka - Szczecin„ Zobaczyć więcej”- wystawa portretów wykonanych 
ołówkiem przez Monikę Kuriatę. Na portretach są aktorzy Teatru Bomba Bomba  
MAJ 
- 9.05 – Dom Kultury Słowianin – spektakl „Wioska cudów” dla klubu seniora i osób z warsztatów 
terapii zajęciowej  
- 25-27.05 Festiwal Akcept w Gdańsku: spektakl „Wioska cudów”, udział w warsztatach oraz w 
panelu dyskusyjnym organizowanym przez Uniwersytet Gdański, na temat działalności teatrów 
osób niepełnosprawnych. Za swój spektakl Teatr Bomba Bomba otrzymał brawa na stojąco.  
CZERWIEC 
- 9.06  – Unithea polsko-niemiecki festiwal Frankfurt Słubice pod wspólnym tytułem „My”. Teatr 
Bomba Bomba zaprezentował tam spektakl „ Wioska cudów” 
- 20.06 – Berlin, na zaproszenie polsko-niemieckiej współpracy młodzieży Teatr Bomba Bomba 
został zaproszony do udziału w przyjęciu letnim pod tegorocznym hasłem Różnorodność. Jest to 
coroczne spotkanie, na którym podsumowywany jest cały rok działalności i prezentowane 



 
S

tr
o

n
a
1

2
 

najciekawsze projekty. Spośród trzech prezentowanych został przedstawiony także projekt Teatru 
Bomba Bomba i Teatru Barenherz. Aktorzy zostali zaproszeni do panelu dyskusyjnego, opowiadali o 
swojej działalności i planach na przyszłość 
LIPIEC 
- 7.07 – festiwal XXI Triada Teatralna w Dębnie, Pośród bardzo bogatego programu spektakli z całej 
Polski i koncertów zaprezentował się także Teatr Bomba Bomba ze spektaklem„ Wioska cudów” 
SIERPIEŃ 
- 6.08 – The Tall Ships Races 2017 Zlot Żaglowców Szczecin - premiera bajki „Opowieści Ptaka Dunga 
Malunga” na scenie dziecięcej na placu Adama Mickiewicza, w strefie dziecięcej.   
- 15-20.08 – polsko-niemieckie warsztaty teatralno-artystyczne w Gross Pinow/Niemcy. W 
warsztatach udział wzięła grupa z ośrodka w Schwedt, Teatr Zgoda z warszawy oraz Teatr Bomba 
Bomba. W czasie warsztatów pracowano nad nowym spektaklem, grano na bębnach. Uczestnicy 
wzięli także udział w wycieczce do Berlina. Organizatorem projektu były organizacje EJF Landchof 
Arche i DK 13 Muz.  
WRZESIEŃ 
- 2.09 - „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” - spektakl w Nowym Czarnowie dla dzieci w ramach 
rajdu PoWsiNoga. Aktorzy Teatru Bomba Bomba bardzo chcieli przygotować spektakl, który mogliby 
pokazać  w małych miejscowościach. Takim przedstawieniem jest właśnie bajka afrykańska. Z 
pięknie przygotowanymi kostiumami i rekwizytami z towarzyszeniem bębnów i muzyka grającego 
na djembe.  
- przygotowanie prezentacji do kolejnych miejscowości 
- 22.09 - spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem – premiera spektaklu „ 
Idę na swoje”. Specjalnie na spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich aktorzy przygotowali 
spektakl, trzy scenki rodzajowe, mówiący o sytuacji i problemach osób z niepełnosprawnościami. 
Aktorzy wzięli także udział w dyskusji i aktywnie angażowali się w rozmowę o problemach w życiu 
codziennym związanych z samodzielnością, niezależnością osób, szansa na zatrudnienie, osób , 
które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności 
PAŹDZIERNIK 
- 20.10 - udział w przeglądzie teatrów organizowany przez Stowarzyszenie MOST w Gryfińskim 
Domu Kultury. Prezentacja spektaklu „Idę na swoje”  
LISTOPAD 
- 9.11 - Teatr Bomba Bomba otrzymuje statuetkę Bociana - nagrodę Starosty Gryfińskiego w 
dziedzinie kultury. Jest to wyjątkowe wyróżnienie w dziedzinie kultury. Podsumowanie działalności 
teatru w 2017 roku, bo za taki okres przyznawana jest statuetka – przez członków komisji ocenione 
zostało bardzo wysoko. Nagroda jest wspaniałym wyróżnieniem dla tego aktywnego i 
zaangażowanego w swoją prace zespołu.  
GRUDZIEŃ 
- 15.12 - spektakl „Opowieści Ptaka Dunga Malunga” w Moryniu. Dom Pomocy Społecznej w 
Moryniu zorganizował specjalne spotkanie z aktorami Teatru Bomba Bomba. W spotkaniu wzięła 
udział liczna grupa mieszkańców DPS w Moryniu.  
- 21.12 - spotkanie wigilijne  Teatru Bomba Bomba 

 
sporządziła: Wioletta Kuriata-Janiszewska 
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pracownia plastyczna 
instruktor: Karina Tyła 

 
W 2017 r. prowadziłam zajęcia dydaktyczne w Pałacyku pod Lwami oraz w Świetlicy Wiejskiej 
Zagroda w Daleszewie. W tym czasie moi wychowankowie otrzymali następujące nagrody: 
*pracownia w Daleszewie 
- konkurs ogólnopolski „Bajkowe podwórko”: nagrody dla Zosi Kubackiej l.6, Amelii Janik l.6 
- konkurs ogólnopolski „Lalka teatralna”: nagroda dla Wiktorii Kubiś l.10, wyróżnienie dla Patrycji 
Wolarz l.11, Mileny Lipskiej l.12, Leny Kubiak l.6 , Amelii Janik l.6 
- konkurs ogólnopolski „Mały Makuś - zwierzę w mieście”: 1 miejsce - Milosz Żmuda l.7, 2 miejsce -  
Milena Lipska l.12 
*pracownia w Pałacyku pod Lwami 
- konkurs ogólnopolski ”Etno-portret z pędzlem przez świat”: nagroda dla Martyny Wójcickiej l.7 
- 50 Konkurs Plastyczny Brandenburgii - Schwedt/Oder: nagrody dla Oliwii Barczynskiej l.7, 
Marceliny Czajki l.6, Miriam Kwiatek l.6, Oliwii Kurlej l.15 
Podczas Gali Laureatów (nagrody burmistrza) nagrodzono 9 osób. 
W czerwcu zorganizowałam Przegląd Prac Zespołów Plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury, w 
którym otrzymaliśmy: 
- 5 nagród: Marcelina Czajka l.6 (Gryfino), Maja Diakowska l.15 (Gryfino), Miłosz Żmuda l.7 
(Daleszewo), Zosia Kubacka l.6 (Daleszewo), Ewa Wrzesień l.5 (Daleszewo) 
- 5 wyróżnień: Oliwia Barczynska l.7 (Gryfino), Maja Grelewicz l.7 (Gryfino), Amelia Sienkiewicz l.7 
(Gryfino), Amelia Janik l.6 (Daleszewo), Lena Kubiak l.7 (Daleszewo) 
Jury doceniło prezentowane prace za różnorodność środków wypowiedzi oraz wysoki poziom 
plastyczny 
 
W zajęciach pracowni w Pałacyku pod Lwami w 2017 r. uczestniczyło 30 dzieci, 14 młodzieży, a w 
filii GDK w pracowni w Daleszewie 15 osób. 
Z młodzieżą tworzyłam prace malarskie opierając sie na starej szkole malarskiej i ucząc ich 
kompozycji pracy, perspektywy, plamy i barwy. W 2017 r. z uczestniczka zajęć Maja Diakowska 
złożyła teczkę prac do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie, a którą opracowałam 
zagadnienia egzaminacyjne. Maja dostała sie do szkoły. 
Kolejny rok z rzędu prowadziłam także sekcję malarską Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W zajęciach uczestniczyło 12 osób. W październiku zorganizowałam wystawę w Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie, na której zaprezentowanych zostało 25 prac. 
Każdy z uczestników moich zajęć ma możliwość zachowania własnego charakteru pracy i 
samodzielnie zgłębiać wiadomości warsztatowe. 
W 2017 r. kontynuowałam współpracę z Grupą Teatralną Gliptykos, dla której stworzyłam kolejną 
(trzecią) scenografię do spektaklu „Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu 
rzeźbiarzy słowa". 
 
Ponadto wykonałam: 
1) scenografię dla Przedszkola im. Calineczki do przedstawienia "Dziewczynka z zapałkami" 
pokazywanego w scenie Gryfińskiego Domu Kultury 
2) plakaty na WOŚP oraz dekorację sceny 
3) plakaty na koncert kolęd w Pałacyku pod Lwami 
4) plakaty na gminne i powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego 
5) plakat do spektaklu "Złota rybka" 
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6) plakat "Szachy świata" 
7) elementy dekoracji na festyn z okazji Dnia Dziecka 
8) prowadziłam zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji 
9) stworzyłam wystawę prac dzieci uczestniczących w półkolonii letniej w Pałacyku pod Lwami 
 

sporządziła: Karina Tyła 

 
 

pracownia plastyczna 
instruktor: Małgorzata Ragan 
 

Rok 2017 można uznać za bardzo owocny, w pracowni plastycznej w Pałacyku pod Lwami panowała 
twórcza atmosfera, czego przełożeniem były liczne nagrody przyznane w konkursach plastycznych 
zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Na zajęcia uczęszczała liczna grupa młodych 
artystów w granicach 60 osób. Przez cały rok przede wszystkim przygotowywaliśmy się do wzięcia 
udziału w konkursach i przeglądach, ale również staraliśmy się przyjemnie i jednocześnie twórczo 
spędzić czas, czy to w pracowni, czy w plenerze, gdzie powstawały między innymi duże formy 
przestrzenne, szkice itp. Oprócz zajęć z dziećmi i młodzieżą współpracowałam z innymi jednostkami 
na terenie Gryfina w ramach wzajemnej współpracy. Brałam udział w projekcie Pomerania w SP Nr 
1 w Gryfinie, podczas którego prowadziłam warsztaty z grupą polsko-niemiecką.  Współpracowałam 
z Dziennym Domem Senior-Wigor. Byłam współorganizatorem  cyklicznych imprez plenerowych: 
WOŚP, Mikołajki, Dzień Dziecka. Podczas ferii zimowych i wakacyjnych prowadziłam warsztaty 
plastyczne w pracowni. Byłam współorganizatorem Przeglądu Prac Zespołów Plastycznych 
Gryfińskiego Domu Kultury, jak i również dwukrotnym organizatorem wystaw w CIT. Pierwsza z nich 
miała miejsce w okresie letnim, była to wystawa prac plastycznych uczestników zajęć. Natomiast 
druga była wystawą rysunków satyrycznych znanego artysty Juliusza Puchalskiego. Poproszona 
zostałam w ramach projektu prowadzonego przez Gminę Gryfino (Gryfino-Stralsund-Stargard) o 
wzięcie udziału w wystawie prac w Stralsund. W ramach promocji naszego miasta prace można  
zobaczyć od października do kwietnia 2018 r. 
 
Najważniejsze osiągnięcia młodych artystów z pracowni 
W Przeglądzie Prac Zespołów Plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury 2017, w którego składzie 
komisji byli Marta Kempińska-Mielnicka oraz Maciej Mielnicki (cyt. protokołu: ,,zespół pod 
kierunkiem Małgorzaty Ragan : jury ocenia poziom prezentowanych prac jako bardzo wysoki, 
różnorodność środków wypowiedzi plastycznych, swoboda i ekspresja twórcza autorów, świadczy o 
kompetencjach i umiejętnościach instruktora). Nagrody otrzymali Sara Lesniarek, Wiktor Kowalski, 
Hanna Lubowicka, Aleksandra Gorczyca i Hanna Sztylke, a wyróżnienia - Marita Matławska, Daria 
Chodubska, Daria Smulska, Oliwia Suchecka, Zuzanna Buraczyńska i Gabriela Krawczyk 
 
Nagrody i wyróżnienie w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych: 
- Jakub Malinowski - nagroda - VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży ,,Bajkowe 
podwórko'' 
- Oliwia Gęślowska - nagroda - XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej ,,Świat 
w oczach najmłodszych - w kwitnącym ogrodzie" 
-  Maja Cirocka - nagroda - 49. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Brandenburgii 
- Karolina Madejak - wyróżnienie - XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej 
,,Świat w oczach najmłodszych - w kwitnącym ogrodzie " 
- Jan Dejewski - 2 miejsce ex aequo - „Mały Makuś - zwierzęta w mieście" 
-  Lidia Kujawa - 1 miejsce ex aequo - „Mały Makuś - zwierzęta w mieście" 
-  Zuzanna Buraczyńska - nagroda - X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Z pędzlem przez świat - Etno 
Portret" 
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-  Hanna Sztylke - wyróżnienie - VII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach 2017 
- Świat wielkich i małych kotów" 
- Maja Chodubska - wyróznienie -  X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Z pędzlem przez świat - Etno 
Portret" 
- Adam Mosiejczuk - nagroda - 49. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Brandenburgii 
Wszyscy zostali zaproszeni na uroczysta Galę Laureatów 2017 przez burmistrza Gryfina, podczas 
której otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia i podziękowania za godne reprezentowanie miasta 
poza granicami. 
 
Podczas wakacji zostały rozstrzygnięte kolejne konkursy w których braliśmy udział. Nie ukrywamy 
że ich wyniki bardzo nas ucieszyły min. ze względu na wysoką ich rangę. I tak Justyna Białek 
otrzymała wyróżnienie w XXVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej - ColorArt 2017. 
Po rozpatrzeniu ponad 1600 nadesłanych prac jury zdecydowało, że nagrodę otrzymują Aleksandra 
Szewczuk oraz Karolina Madejak podczas XXXIX edycji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych 
dla Dzieci i Młodzieży pt. ,,Moja przygoda w muzeum" organizowanych przez Muzeum Okręgowe w 
Toruniu. W konkursie tym jury zakwalifikowało także na wystawę pokonkursową prace, których 
autorami są: Jan Dejewski, Justyna Białek, Alicja Grabas, Hanna Lubowicka i Alicja Kadłubek. 
Wszystkie prace można było oglądać od 15 września do 12 listopada 2017 r. w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu. 
Ucieszyły nas również wyniki 50. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Brandenburgii 2017. 
Nagrody otrzymali: Wiktoria Łukaszewicz, Lena Bazydło, Hanna Horniak, Wiktor Kowalski, Daria 
Smulska, Justyna Białek, Hanna Sztylke, Zuzanna Buraczyńska i Klaudia Kowalska. 
W ramach lokalnej współpracy, uczestnicy koła plastycznego przystąpili także do konkursu ,,Krzywy 
Las - tropem historii niezwykłej" ogłoszonego przez Nadleśnictwo Gryfino, w wyniku którego 
ukazała się publikacja stanowiąca zbiór nadesłanych prac autorami których są: Justyna Białek, 
Oliwia Suchecka, Blanka Janicka, Nadia Janicka, Jan Dejewski, Karolina Madejak, Alicja Kadłubek, 
Weronika Grelewicz, Katarzyna Gała, Katarzyna Ragan, Nikola Maliki Katarzyna Zielińska. 
W dalszym ciągu tworzymy, poznajemy tajniki w dziedzinie plastyki i mam nadzieję, że cieszy nas to 
oraz przynosi satysfakcję.  
 

sporządziła: Małgorzata Ragan 

 
 

Pracownia Plastyczna Deseń 
instruktor: Elżbieta Narzekalak 
 
Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są dwa razy w tygodniu, w każdych średnio uczestniczy 
14 osób. Mają na celu rozbudzanie wyobraźni, wyrażanie siebie poprzez sztukę, wolne 
eksperymentowanie, uczenie ekspresji, zasad kompozycji oraz odkrywanie potencjału twórczego w 
ramach poznawanych technik plastycznych takich jak: pastel, tempera, rysunek, batik, malowanie 
na jedwabiu, frotage, monotypia, filcowanie wełny na mokro.  
Spotkania zarówno w pracowni jak i w ramach organizowanych warsztatów plastycznych podczas 
ferii zimowych oraz wakacji, stanowią doskonałą okazję do poznania różnych technik, środków 
wyrazu oraz ekspresji artystycznej. Do zadań pracowni należy współpraca z grupami przedszkolnymi  
szkołami w Gryfinie, podczas prowadzonych zajęć, dzieci poznają technikę malowania na jedwabiu, 
filcowanie wełny na mokro, praca w masie solnej, warsztaty z papierem czerpanym. Wychowanie 
plastyczne ma uwadze głównie skutki w procesie działań, w trakcie procesu tworzenia. Staramy się 
zachęcać dzieci w znalezieniu sposobów wyrażania swych uczuć, przeżyć i własnej wrażliwości 
estetycznej, czemu też w dużej mierze służą przygotowania dzieci do udziału w następujących 
konkursach plastycznych: 
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- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia teatru - lalka teatralna” 
- VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach 2016” 
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wielki artysta może objawić się w każdym” 
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezdroża fantazji” (I edycja pt. „W świecie baśni) 
- II Biennale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nasi mniejsi bracia” 
- Powiatowy Przegląd Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Okładka mojej 
ulubionej książki” 
- 49. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny  Brandenburgii 2016 zorganizowany w Schwedt, pt. 
„Pokażcie nam jak malujecie” 
- Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. „Zawsze niebiesko, zawsze 
zielono 
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Marzenia małego człowieka” 
 
Inna działalność: 
- akcja Ferie w mieście - prowadzenie zajęć 
- Koncert Jubileuszowy Teatru Tańca EGO VU – oprawa artystyczna imprezy, przygotowanie wystaw 
- Gryfińska Majówka - prowadzenie warsztatów papieru czerpanego 
- zorganizowanie wystawy przeglądu prac plastycznych 
- Twórcze wakacje z Gryfińskim Domem Kultury - warsztaty papieru czerpanego 
- Jesienna Scena Tańca – wykonanie reklamy wizualnej, wykonanie 30 ceramicznych statuetek, 
przygotowanie wystawy fotograficznej 
- 40-lecie Kapeli Ludowej Borzymianka - wykonanie reklamy 
- otwarte warsztaty stylizacji mebli - organizacja 
- otwarte warsztaty odlewania świec - organizacja 
 

sporządziła: Elżbieta Narzekalak 

 
 

Pracownia Plastyczna dla Dorosłych Jedwab 
instruktor: Aneta Kopystyńska 
 
W zajęciach organizowanych przez pracownię Jedwab uczestniczą osoby dorosłe oraz osoby 
zrzeszone w Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 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. 
W 2017 r. w zajęciach obywających się w czwartki w godz. 16.00-20.00 oraz w piątki w godz. 10.00-
13.00, uczestniczyło 25 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 tej technice, 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 
prowadziłam także spotkania w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz świetlicach wiejskich, a 
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w okresie ferii – zajęcia są organizowane w Gryfińskim 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 w Gryfinie, świetlice wiejskie w Krzypnicy, Borzymiu, 
Sobiemyślu, Nowym Czarnowie i Starych Brynkach oraz Przedszkole nr 2 w Gryfinie. W czasie tych 
spotkań dzieci uczą się przez zabawę różnych technik plastycznych, w szczególności wykonywania 
ozdób z masy solnej, malowania specjalistycznymi farbami do tkanin, tworzenia świątecznych 
dekoracji oraz kartek okolicznościowych. 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. Pod 
względem intelektualnym, szkolę opiekunów, aby dzieci poprzez zabawę rozwijały w sobie 
umiejętności twórczego rozwoju, kreatywności w pracy z różnymi materiałami plastycznymi oraz 
zdolności ich wykorzystywania dla osiągnięcia satysfakcji z przeprowadzonych przez siebie działań. 
Prace te mają również na celu podniesieniu zdolności integracyjnej w grupach społecznych co 
umożliwia dzieciom 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. 
Moje pedagogiczne działania moje skierowane są także w zakresie pomocy przy organizowaniu 
szeroko rozumianych przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym. Chodzi tu o różnego 
rodzaju imprezy, jak warsztaty plastyczne, wystawy okolicznościowe, zabawy oraz gry 
organizowane w lokalnych społecznościach, podczas których pomagam w zakresie oprawy 
plastycznej (dekoracje), prowadzenia zajęć oraz pomocy w organizacji konkretnych wydarzeń. Z 
kolei 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 Gryfińskiego Domu Kultury, jak 
ulotki, foldery, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, plakaty dotyczące imprez okolicznościowych 
organizowanych przez GDK i UMiG oraz inne organizacje społeczno-kulturalne. 
 
Wykaz najważniejszych imprez i przedsięwzięć poza kręgiem działań pracowni: 
- scenografia sceny podczas Orszaku Trzech Króli 2017 
- przygotowanie wystaw fotograficznych na festiwal Włóczykij 
- organizacja Jarmarku Wielkanocnego w Gryfinie 
- warsztaty plastyczne w klasach 0 w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfinie 
- przygotowanie wystaw fotograficznych oraz prezentów dla uczestników i sponsorów koncertu 
Teatru Tańca EGO VU 
- praca jurora podczas przeglądów plastycznych 
 

sporządziła: Aneta Kopystyńska 

 

muzyka/film 
pracownia zespołów wokalnych 
instruktor: Jolanta Romanowska 

W 2017 r. w ramach pracowni działały: 
- zespół wokalny Ad Hoc  - zajęcia w Gryfińskim Domu Kultury 
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- zespół wokalny Desire (od stycznia do sierpnia 2017 r.) - zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Borzymiu 
- zespoły wokalne Cantare, An-Na i Teens (od września 2017 r.) - zajęcia w Gryfińskim Domu Kultury 
Dodatkowo zespół Ad Hoc w dalszym ciągu współpracował w zakresie muzycznym i wokalnym z 
Grupą Teatralną Gliptykos. 
 
Kalendarium najważniejszych prezentacji: 
8. 01 - WOŚP 2017 – występ zespołu Desire 
8. 03 - Dzień Kobiet – oprawa wokalna imprezy, występ zespołów Desire, Ad Hoc, Sióstr Żurowskich 
oraz Emilii Bulsy 
10.03 - Dzień Kobiet w Świetlicy Wiejskiej w Sobiemyślu – występ zespół Desire 
1.05 - Dni Gryfina - występ Sandry Kudły, Emilii Bulsy 
14.06 - impreza charytatywna „Podarujmy im trochę świata!”  - występ zespołów Ad Hoc,  Siostry 
Żurowskie 
2.07 - Dni Ińska - występ zespołu Ad Hoc 
1.08 - uroczystości rocznicy Powstania Warszawskiego - koncert zespołu Ad Hoc  i grupy wokalnej 
.patriotyczni.gryfino. 
24.09 - Powrót do Arnhem – koncert pieśni patriotycznych - koncert zespołu Ad Hoc i grupay 
wokalnej .patriotyczni.gryfino. 
20.10 - obchody Złotych Godów – koncert zespołu Ad Hoc 
17.11 - spotkanie z okazji Dnia Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Wirowie – koncert zespołu Ad Hoc  
6. 12 - Mikołajki w Gryfinie – występ zespołów Cantare i An-Na 
12.12 - spotkanie opłatkowe Związku Sybiraków - koncert kolęd w wykonaniu zespołu Ad Hoc 
 
Dwukrotnie prowadziłam też otwarte warsztaty wokalne podczas ferii i wakacji z Gryfińskim 
Domem Kultury, w których uczestniczyło łącznie 33 dzieci. W ramach współpracy z Grupą Teatralną 
Gliptykos przygotowałam oprawę muzyczną i wraz z zespołem wokalnym Ad Hoc wykonałam ją 
podczas spektakli pt. „Epopeja, czyli same twórcze dni z życia pewnego zespołu rzeźbiarzy słowa”. 

 
sporządziła: Jolanta Romanowska 

 
sala muzyczna Ósemka 
opiekun: Stanisław Fabjańczuk 

Odkąd przejąłem opiekę nad salą muzyczną czyli od 1 września 2017 r., regularnie, co tydzień nad 
swoimi umiejętnościami pracują zespoły muzyczne grające muzykę ciężką: Basileus i Sfera. 4 
listopada 2017 odbył się koncert promujący naszych wykonawców pt. Brzemienie Ósemki. Ponadto 
wszystkie z wyżej wymienionych zespołów prezentują się podczas wielu imprez w Gryfinie, jak 
również poza naszą gminą.  

sporządził: Stanisław Fabjańczuk 

 
 
dział audio/video 
instruktor: Piotr Ostrowski 
 
Dział audio/video zawiera w sobie: pracownię muzyczną, pracownię filmową oraz tzw. studio 
audio/video. 
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Pracownia muzyczna prowadzi zajęcia wokalne indywidualne oparte 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. To zajęcia teoretyczne oraz tzw. praca w terenie 
polegająca  na rejestracji video imprez okolicznościowych organizowanych na terenie gminy 
Gryfino. W zajęciach obu pracowni uczestniczy około 20 osób. 
Studio audio/video – to realizacja i produkcja nagrań dźwiękowych audio (płyty CD zespołów i 
wokalistów Gryfińskiego Domu Kultury + realizacja spotów i udźwiękowień itp. oraz produkcja video 
(rejestracja i realizacja reportaży z wydarzeń GDK i gminy Gryfino, a także realizacja teledysków 
spotów reklamowych dla GDK). 
 
Kalendarium działalności: 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017 – przygotowanie oraz koordynacja imprezy (pl. Księcia 
Barnima I) 
- Muzyczny Pałacyk - III edycja koncertu – przygotowanie  
- montaż i produkcja spotu video „Włóczykij 2017”  
- ferie zimowe w mieście „Przezimuj z nami”– cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży  
- półkolonia zimowa – cykl warsztatów i zajęć dla uczestników półkolonii organizowanych przez 
Gryfiński Dom Kultury  
- „Uhuru znaczy wolność” – realizacja dźwiękowa nagrań audio oraz montaż video materiałów 
wykorzystywanych w koncercie  
- Muzyczny Pałacyk – IV edycja - przygotowanie koncertu  
- nagranie studyjne i realizacja słuchowiska muzycznego „Nieposłuszne jajo” dla Przedszkola nr 4  w 
Gryfinie  
- przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej oraz Powiatowego 
Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych  
- rejestracja video i realizacja filmu z przedstawienia teatralnego „Epopeja” Grupy Teatralnej 
Gliptykos    
- Dni Gryfina 2017 – występy uczestników pracowni muzycznej  
- nagrania studyjne na płytę CD zespołu wokalnego Desire z  GDK  
- festyn Dzień Dziecka 2017 -  przygotowanie i realizacja oraz występy wokalistów uczęszczających 
do pracowni  
- Twórcze wakacje 2017 – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży  
- półkolonia letnia – cykl warsztatów i zajęć dla uczestników półkolonii organizowanych przez GDK  
- trójstronne spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec oraz Ukrainy 
- gminne uroczystości upamiętniające 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego  
- rocznica wybuchu II wojny światowej – obsługa merytoryczno-techniczna imprezy 
- mastering i produkcja płyty CD zespołu Desire z GDK  
- realizacja i produkcja trailera filmowego „U psychiatry...”  
- nagrania dźwiękowe + płyty CD gryfińskich przedszkoli do koncertu Gryfińskie Mikołajki 2017 
- nagranie video i realizacja filmu z przedstawienia edukacyjno pro-ekologicznego „Zielony 
Kopciuszek” dla UMiG Gryfino 
- Roztańczone Mikołajki 2017 – przygotowanie oraz obsługa pod względem technicznym i 
artystycznym imprezy plenerowej dla dzieci (pl. Ks. Barnima I) 
 

sporządził: Piotr Ostrowski 
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muzyka ludowa 

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

Kalendarium występów: 
21.01 - Lubanowo; Dzień Babci i Dziadka 
22.01 - Banie; kościół; koncert Macierzanek 
11-12.02 - Mętno k/Chojny; spotkanie zespołów ludowych 
25.02 - Piaseczno; Dzień Kobiet i Dzień Seniora 
8.03 - Gryfino; Dzień Kobiet; Kwadrat; 
10.03 - Stare Brynki; Szwedzi w Polsce 
10.03 - Daleszewo 
18.03 - Lubanowo; Ukraińcy w Polsce; Nauczyciele z Kijowa 
5.05 - Gryfino; stadion; niepełnosprawni 
19.05 - Nowe Czarnowo DPS 
27.05 - Gryfino; otwarcie ronda 
28.05 - Glinna; II Święto Mleka 
03.06 - Borzym; festyn; Dzień Dziecka 
18.06 - Pacholęta; odpust Jana Chrzciciela 
30.06 - Zbąszynek; Wspólnota Polska 
8.07 - Czepino; Święto Kapusty 
22.07 - Daleszewo; Międzynarodowe Mistrzostwa Rzutu Sztachetą 
4.08 - Pacholęta; 5-lecie Macierzanki 
19.08 - Borzym; festyn 
26.08 - Bartkowo; dożynki i Festiwal Twórczości Ludowej 
8.09 - Świnoujście; VI Kapeliada Nadmorska 
9.09 - Gryfino; Targi Rzemiosła 
30.09 - Gryfino; klub emerytów 
15.10 - Cedynia; koncert charytatywny w kościele 
19.10 - Gryfino; Gryfiński Dom Kultury; przegląd 
21.10 - Police; spotkanie zespołów – piosenka kresowa 
4.11 - Zaborsko; Spotkanie zespołów 
11.11 - Pacholęta – 99. rocznica odzyskania niepodległości 
  

sporządził: Zygmunt Rosiński 

 

 
Kapela Ludowa Gardnianki 
instruktor: Zygmunt Rosiński 
 
Zajęcia zespołu odbywają się w Szkole Podstawowej w Gardnie. 
 
Kalendarium występów: 
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5.01 - Sobieradz; otwarta próba zespołu 
21.01 - Lisie Pole; Dzień Babci i Dziadka 
27.01 - Chwarstnica; TPD; Dzień Babci i Dziadka 
11-12.02 - Mętno k/Chojny; spotkanie zespołów  
9.03 - Sobieradz; Dzień Kobiet 
21.04 - Gryfino; Arkadia; strażacy emeryci  
6.05 - Radziszewo; kościół; odpust 
13.05 - Czepino; kościół; odpust 
24.05 - Sobieradz; otwarta próba zespołu 
26.05 - Chwarstnica; TPD; Dzień Matki  
27.05 - Glinna; II Święto Mleka 
10.06 - Sobieradz; VIII Gotowanie na polanie 
22.06 - Łęczyca  
29.06 - Glinna; Pałac Baranowskiego; 
8.07 - Dołgie; festyn 
5.08 - Pacholęta; 5-lecie zespołu Macierzanka 
17.08 - Sobieradz; otwarta próba zespołu 
26.08 - Bartkowo; dożynki, Festiwal Twórczości Ludowej 
2.09 - Chojna; Marsz Życia; korowód 
2.09 - Nowe Czarnowo; festyn 
9.09 - Gryfino; Targi Rzemiosła  
14.09 - Sobieradz; otwarta próba zespołu 
16.09 - Gardno; festyn – Święto Ziemniaka 
13.10 - Gardno; Dzień Seniora 
17.10 - Pniewo – Saga; Dzień Seniora 
20.10 - Krajnik; Dzień Seniora 
22.10 - Sobieradz; otwarta próba zespołu 
28.10 - Czepino; Dzień Seniora 
16.11 - Sobieradz; otwarta próba zespołu 
10.12 - Swobnica; spotkanie opłatkowe 
21.12 - Gryfino, przedszkole k/starostwa; spotkanie opłatkowe 
28.12 - Gardno; spotkanie z burmistrzem Mieczysławem Sawarynem; wręczenie nagrody dla 
zespołu 

sporządził: Zygmunt Rosiński 

 

 
Kapela Ludowa Wełtynianka 
instruktor: Katarzyna Papiernik 

 
W 2017 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.  
W 2017 r. najważniejsze z nich to:  
- „Wielkanocne Spotkanie z Folklorem” XIII Łobeska Baba Wielkanocna – 8.04.2017 r., w ramach 
którego kapela zdobyła wyróżnienie 
- Żabnica Majówka (1.05.2017 r.) 
- uroczystość upamiętniająca ks. Jana Palicę (27.05.2017 r.) 
- 25-lecie nowogardzkiej kapeli Wesoła Ferajna (3.06.2017 r.) 
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- 12. spotkanie przyjaciół w Bielinku (10.06.2017 r.) 
- 5-lecie zespołu Macierzanka z Pacholąt (5.08.2017 r.) 
- Dożynki Gminne połączone z Festiwalem Twórczości Ludowej w Bartkowie (26.08.2017 r.) 
- Dożynki Sołeckie w Wełtyniu (27.08.2017 r.) 
- Kapeliada Nadmorska – Świnoujście (8.09.2017 r.) 
- wyjazd do Raciechowic w ramach XI Święta Jabłka i Gruszki (15-18.09.2017 r.) 
- Dzień Seniora w Wełtyniu (25.11.2017 r.)  
 

sporządziła: Katarzyna Papiernik 

 

turystyka 
pracownia turystyczna 
instruktor: Kamilla Gadomska 

W 2017 r. pracownia zorganizowała następujące imprezy turystyczno-krajoznawcze: 
luty - warsztaty turystyczne podczas ferii zimowych; 
marzec - rajd pieszy do Wirowa "Powitanie wiosny"; 
kwiecień - eliminacje powiatowe XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego ; 
kwiecień – wycieczka po mieście dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie; 
maj – spotkanie turystyczne z dziećmi z Kita Regenbogenhaus (Tęczowe Przedszkole) w Gartz  
i Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie; 
maj – spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka w bibliotece, temat spotkania – 
„Poznajemy Polskę”; 
czerwiec - XII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury; 
sierpień – wakacyjne warsztaty turystyczne; 
wrzesień – wycieczka po mieście dla dzieci z Przedszkola nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie; 
wrzesień – rajd pieszy do Mescherin; 
październik – 42. Rajd Parasolowy w Wolinie; 
listopad - XII Jesienna Impreza na Orientację; 
grudzień - Mikołajkowe Marsze na Orientację. 
 
W imprezach wzięło udział ponad 370 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 
2017 r. wzięły w nich udział dzieci z Kita Regenbogenhaus (Tęczowe Przedszkole) w Gartz, 
Przedszkola nr 3 im. Kubusia Puchatka, Przedszkola nr 4 im. Pszczółki Mai oraz Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Gryfinie. 
Od 2011 r. pracownia turystyczna współpracuje z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Ta 
grupa turystyczna liczy ponad 40 osób. 

sporządziła: Kamilla Gadomska 

 
 

zebrał: Kuba Kasprzyk 
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załącznik nr 4 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 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 

Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich strona:   8 

Świetlica Wiejska w Drzeninie strona: 10 

Świetlica Wiejska w Krajniku strona: 14 

Świetlica Wiejska w Krzypnicy strona: 15 

Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim strona: 16 

Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie strona: 17 

Świetlica Wiejska w Sobiemyślu strona: 18 

Świetlica Wiejska w Sobieradzu strona: 19 

Świetlica Wiejska w Starych Brynkach strona: 21 

Świetlica Wiejska w Wełtyniu strona: 21 

Świetlica Wiejska w Wirowie strona: 22 
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Świetlica Wiejska w Bartkowie 
instruktor: Elżbieta Kasprzyk 
 
W 2017 r. świetlica była czynna od poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę w godzinach: 
- 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. Z myślą o dzieciach i młodzieży 
organizowane były zajęcia plastyczne, gry i zabawy, dyskoteki, imprezy okolicznościowe 
typu: Dzień Dziecka, Dzień Babci, dożynki, Festiwal Twórczości Ludowej, Gminny Turniej 
Piłki Siatkowej, itp. Współpracujemy i wspólnie organizujemy zajęcia z Dziennym Domem 
Pobytu Senior Wigor i filią w Pniewie Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Zorganizowaliśmy 
wspólnie z Seniorem Wigor zajęcia podczas ferii zimowych zajęcia muzyczno-kulinarne i 
warsztaty „Coś z niczego”, czyli twórcze i kreatywne spojrzenie na nasze otoczenie i 
otaczające nas przedmioty oraz ponownego przetworzenia surowców wtórnych w 
przedmioty domowego użytku. Ponadto podczas wakacji organizowane były warsztaty 
sianoplotów na które równeż zaprosiliśmy Tadeusza Wasilewskiego wraz z uczestnikami dziennego 
domu pobytu. W warsztatach wzięli również udział dzieci i seniorzy z Bartkowa. W twórczej 
atmosferze, chętni uczestnicy uwijali się  z sianem w rękach, z zapałem je ubijając, owijając nićmi i 
wygładzając, aż do osiągnięcia oczekiwanego kształtu - dorodnej kury, ptaszka, wianków i innych 
przedmiotów, które posłużyły do dekoracji podczas gminnych dożynek w Bartkowie. Przygotowane 
formy ozdobiono następnie materiałami pozyskanymi z łąk i lasów. Skrzydła - z gałęzi, kory i szyszek, 
ogony - z patyczków, oczy - z plasterków drewna. W efekcie tej inspirującej zabawy powstały 
niepowtarzalne dekoracje, naturalnie wpisujące się w wiejski krajobraz.  
Współpraca z biblioteką w Pniewie polega na organizowaniu wspólnych warsztatów w Bartkowie i 
Pniewie. Ponadto, wspólnie organizujemy cykliczne co miesięczne warsztaty rękodzieła dla 
wszystkich mieszkańców, którzy pragną poznać m.in techniki decoupage, scrapbooking oraz 
wykonać własnorecznie ozdoby okolicznościowe czy też nadać drugie życie przedmiotom 
porzuconym, albo ukrytym głęboko w szufladach. Podczas zajęć wykonywane były przedmioty przy 
wykorzystaniu m.in. technik: 
- scrapbooking - to sztuka ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami 
rodzinnymi. Przeprowadzony został cykl zajęć na których dzieci wykonywały kartki okolicznościowe, 
mini albumy, zakładki do książek. Tą metodą wykorzystano również do tworzenia pięknych  ozdób 
świątecznych i pojemników „ przyda się” wykorzystując do tego celu materiały  z recyklingu; 
 - nauka szycia ręcznego -zajęcia polegały na poznaniu różnych ściegów szycia ręcznego, a następnie 
wykonaniu własnoręcznie różnych przedmiotów (serduszka,maskotki, ptaszki); 
- decoupage -technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną 
powierzchnię (praktycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) 
wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej. Tą techniką dzieci wykonywały bombki na 
choinkę, tworzyły pisanki  oraz dawały „drugie życie” przedmiotom takim jak: butelki szklane, słoiki, 
kartony itp.; 
 W związku z organizacją dożynek gminnych w Bartkowie odbyło się szereg spotkań w celu 
przygotowania wieńca dożynkowego. Do pracy włączyły się dzieci i dorośli mieszkańcy Bartkowa.  
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Świetlica to miejsce spotkań i zebrań wiejskich, podczas których omawiane były ważne sprawy 
dotyczące sołectwa, konsultacje społeczne, uchwalany fundusz sołecki. Placówka jest wyposażona 
w podręczną biblioteczkę i Internet dostępny dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Świetlica, 
chętnie współpracowała i uczestniczyła w wydarzeniach jakie odbywały się na terenie gminy 
Gryfino. 
Co roku współorganizujemy dwie duże imprezy o zasięgu regionalnym: Festiwal Twórczości Ludowej 
i Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. W 2017 r. festiwal dodatkowo został połączony z Dożynkami 
Gminnymi. 
Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie już na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych, 
oryginalnych imprez. Także w 2017 r. podgryfińska miejscowość stała się na chwilę stolicą folkloru. 
W programie festiwalu znalazły się występy lokalnych kapel ludowych, a także koncertyzespołu 
Future Folk i Tadka Wasilewskiego. Ponadto przewidziano zabawy dla dzieci z Akademią Cyrkową, 
stoiska gastronomiczne i z rękodziełem oraz zabawę taneczną. 
Już od kilku lat w Bartkowie odbywa się impreza dedykowana amatorom gry w siatkówkę, 
wystarczą tylko chęci aby zagrać i skompletowanie drużyny. Chociaż założeniem turnieju jest 
wspólna zabawa oparta na grze zespołowej, to zawodnicy i drużyny podchodzą niezwykle ambitnie 
do rozgrywek i dają z siebie wszystko. Podobnie jak publiczność, która gorąco dopinguje 
uczestników turnieju. Amatorskie rozgrywki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Coraz 
więcej drużyn zgłasza chęć uczestnictwa. Dlatego w 2019 r. chcemy, aby była to impreza 
dwudniowa, połączona z rodzinnym biegiem przełajowym. 
 
 W świetlicy wiejskiej spotykały się i rozwijały swoje talenty plastyczne aktywne kobiety. Materiały 
plastyczne kupowane były przez uczestniczki zajęć ze środków własnych. Podczas zajęć 
wykonywane były przedmioty ozdabiane techniką decoupage, scraopbooking. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia filcowania na mokro, gdzie łącząc jedwabie i czesankę 
wełnianą powstawały piękne szale, torebki, kapcie i biżuteria wełniana. W świetlicy, z projektu 
unijnego stworzona została pracownia witrażu, dzięki temu tworzone były zawieszki i biżuteria 
witrażowa. Odbyło się również wiele spotkań na których powstawały ozdoby świąteczne, szyte były 
lalki, maskotki i inne przedmioty które zdobią i sprawiają przyjemność osobom obdarowanym. 
Podczas warsztatów z masy porcelanowej tworzona była piękne i niepowtarzalne przedmioty. 
Nasza świetlica to miejsce przyjazne dla wszystkich gości i mieszkańców sołectwa. 
 
 

sporządziła: Elżbieta Kasprzyk 

 
 
Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
instruktor: Justyna Mendyk 
 
IMPREZY CYKLICZNE: 
- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Mamy i Dzień Taty - w zależności od ilości i 
zaangażowania dzieci odbywają się występy i pokazy taneczne dla gości oraz wcześniejsze warsztaty 
plastyczne, podczas których dzieci przygotowują przeróżnego rodzaju podarunki. Dzieci 
przygotowują również wcześniej na zajęciach kulinarnych poczęstunek( pieką babeczki, ciasta i 
ciasteczka); 
- powitanie wiosny – najpierw wspólnie przygotowujemy Marzannę, następnie z niepotrzebnych 
ubrań robimy sobie kolorowe przebrania i głośne instrumenty cos z niczego czyli pokrywki 
plastikowe butelki = coś co robi dużo hałasu. W dniu powitania wiosny wszyscy poprzebierani 
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razem z Marzanną maszerujemy od końca do końca wioski hałasując naszymi zabawkami 
wypędzając w ten sposób zimę a witamy wiosnę. Dzień ten zakańczamy pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku; 
- akcja „Moja okolica piękna i czysta” – sprzątanie świata zakończone pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku; 
- Dzień Dziecka zawsze połączony jest z festynem rodzinnym. Impreza ta jest zawsze organizowana 
wspólnie z sołtysem i radą sołecką i dużą część atrakcji pokryta jest ze środków funduszu sołeckiego 
oraz od sponsorów. Były konkursy sprawnościowe prowadzone przez Agnieszkę Muchę, blok 
rekreacyjno sportowy LKS piast, jazda konna, pokaz paralotni, zjeżdżalnia dmuchana, napoje i 
słodycze dla dzieci. Dla dorosłych uczestników  odbyły się trzy konkursy min. rzut patelnią. 
Zwycięzcy  otrzymali atrakcyjne nagrody sprzęt AGD. Kapela Ludowa Borzymianka umilała czas 
między konkursami a wieczorom odbyła się zabawa na Świerzym powietrzu; 
- wróżby andrzejkowe - co roku dzieci biorą udział w najróżniejszych wróżbach mające ukazać nam 
naszą nowa sympatie czy miłość. Staram się by wróżby nie powtarzały się i były ciekawe a zarazem 
śmieszne. Spotkanie kończymy zabawą andrzejkowa z poczęstunkiem od sołtysa ze środków 
funduszu sołeckiego; 
- Mikołajki - w tym roku Czaruś i Kropka którzy przebrani  za skrzata i Mikołajkę przybyli razem z 
Mikołajem i zabawiali dzieci. Atrakcję tę ufundowała nasza radna Małgorzata Wisińskaa a podarunki 
od świętego Mikołaja - sołtys Andrzej Szewczuk ze środków  funduszu sołeckiego. Obdarowane 
zostały wszystkie dzieci od 1 roku do trzeciej klasy gimnazjum; 
- kolędowanie od domu do domu – podtrzymujemy zanikającą piękną tradycje i już któryś rok z 
kolei uczymy się krótkiego przedstawienia oraz kolęd (co roku inny tekst oraz inne kolędy, by nasze 
wizyty w domach były ciekawsze)przebieramy się i kolędujemy od domu do domu. Nasze 
kolędowanie trwa przez trzy dni w różnych warunkach pogodowych a mimo wszystko co roku 
występuje większa grupa dzieci – co bardzo mnie cieszy. W naszej wiosce to już tradycja i  bardzo 
się cieszymy słysząc od domowników, że nas oczekiwali i wypatrywali przez okna - kiedy 
nadejdziemy.   

DODATKOWE WYDARZENIA W ŚWIETLICY: 
STYCZEŃ 
 - dzieci w nagrodę za udział w kolędowaniu pojechały na bajkę do Kina Gryf, do sali zabaw Tęczowa 
Kraina oraz na gorącą czekoladę i frytki  
LUTY 
- bal maskowy dzieci z Borzymia, Chwarstnicy, Krzypnicy i Nowego Czarnowa oraz konkurs na 
najciekawsze przebranie oraz króla i królowa balu 
- bezpłatne komputerowe badanie wzroku dla młodzieży i dorosłych 
KWIECIEŃ 
 - dokarmianie zwierzyny leśnej w okolicy Leśnictwa Dołgie przez dzieci ze świetlic w Borzymiu, 
Dołgich, Sobiemyślu oraz Sosnowie wraz z myśliwymi z Koła Łowieckiego Orlik 
- ,,Puszcza łączy pokolenia” - udział mieszkańców w akcji sadzenia lasu w Puszczy Bukowej 
LIPIEC 
- wyjazd dzieci do Kina Gryf na sens „Gru, Dru i Minionki” 
SIERPIEŃ 
- wakacyjne warsztaty z papierowej wikliny 
- festyn rodzinny zakończony zabawa taneczną zorganizowany wspólnie z sołtysem i radą sołecką. 
Czarus i Kropa – klauni zabawiali dzieci pokazując różne sztuczki i prowadząc zabawy, była 
dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa,  kurtyna baniek mydlanych, soczki i słodycze. Kapela Ludowa 
Borzymianka wystąpiła z nowym repertuarem,  a po jej występach odbyła się zabawa taneczna 
-  warsztaty sianoplotów - dzieci i dorośli kreatywnością i tworzyli z siana myszki, kaczki, jeże oraz 
ślimaki 
PAŹDZIERNIK 
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 - warsztaty string art odbyły się w październiku i opłacone były ze środków wystaranych przez 
instruktora świetlicy. Zajęcia prowadziła Iwona Łakomiec ze świetlicy w Chwarstnicy                                                                                                                             
- warsztaty malowania na szkle prowadzone przez Anetę Kopystyńską, plastyczkę Gryfińskiego 
Domu Kultury 
GRUDZIEŃ 
- warsztaty makramy prowadzone przez Marię Witkowską z Gryfińskiego Domu Kultury, dzieci 
poznając nowe techniki tworzyły sowy na patykach oraz śnieżynki                                                                                                                
- warsztaty filcowania na mokro prowadzone przez Anetę Kopystyńską, plastyczkę Gryfińskiego 
Domu Kultury 
- wyjazd dzieci na bajkę do Kina Gryf autokar i bilety zostały opłacone z funduszu sołeckiego 

INNE PRZEJAWY DZIAŁALNOŚCI: 
- warsztaty z plastyczne z grupami: Krasnali i Motylków z Przedszkola ,,Calineczka” w Gryfinie 
prowadzone są przez instruktora świetlicy w zależności od potrzeb przedszkola 
- ,,Napełnij moja miskę” - bierzemy udział w charytatywnej akcji na rzecz Gryfińskiego Kojca i 
zbieramy karmę w Intermarche w ferie zimowe, wakacje i w listopadzie. 
- dwa razy w roku odbywa się otwarty turniej tenisa stołowego w różnych kategoriach wiekowych 
(dzieci, młodzież oraz dorośli) 
- co roku w świetlicy gościmy pielgrzymów z myśliborskiej pieszej pielgrzymki, którzy zatrzymują się 
u nas na nocny spoczynek. Mieszkańcy przynoszą gotowe dania, jak i również w świetlicy 
przygotowujemy kolację oraz śniadanie dla uczestników 
- maratony filmowe odbywają się w czasie ferii zimowych, wakacji oraz jesienią 
- zajęcia fitness odbywały się dwa lub trzy razy w tygodniu dla osób pełnoletnich 

W świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne  i techniczne na których dzieci poznają nowe techniki 
takie jak: malowanie piana czy mlekiem, odbarwianie bibuły, kalkowanie, malowanie cukrem, 
wypalanie w drewnie, wycinanie w styropianie, decoupage, filcowanie na sucho itp. 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, próby  2 razy w miesiącu po 2 godz.                                                                                                                     
- Kapela Ludowa Borzymianka, próby raz w tygodniu po 3 godz. 
 
W godzinach rannych 7.30-8.30 świetlica służy jako poczekalnia na autobus dla dzieci 
dojeżdżających do szkoły podstawowej. 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 Małgorzatą Wisińską, zespołem wokalnym 
Desire, Kapelą Ludową Borzymianka, Nadleśnictwem Gryfino oraz OSP Sobieradz. 
                                                                                                                                                                                          
 

sporządziła: Justyna Mendyk 
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Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 
instruktor: Iwona łakomiec 

W Świetlicy Wiejskiej w Chwarstnicy odbywają się codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieży w godz. 
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. W czasie karnawału wykonywaliśmy różnego rodzaju 
maski karnawałowe, w których dzieci miały okazję zaprezentować się podczas balu karnawałowego  
w Borzymiu. To była wspólna impreza czterech świetlic w Krzypnicy, Borzymiu, Nowym  Czarnowie 
oraz Chwarstnicy. W czasie ferii zimowych dla dzieci zostały przygotowane codzienne inne zajęcia  
takie jak: papierowa wiklina, projektowanie biżuterii oraz  kwiaty z bibuły. Podczas ferii dzieci mogły 
również grać w tenisa stołowego oraz w gry planszowe i karciane. Dla najmłodszych zostały 
przygotowane klocki lego, z których powstały piękne budowle. Na zakończenie ferii w tłusty 
czwartek piekliśmy babeczki i ciasteczka. 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.  
Najciekawszą imprezą minionego roku był piknik rodzinny, który przygotowałam na placu zabaw 
przy remizie w Chwarstnicy. Impreza była w całości finansowana z funduszu sołeckiego. Zabawa 
była udana, trwała przez kilka godzin, dzieci wraz z rodzicami chętnie brali udział w konkursach i 
grach na świeżym powietrzu, a wszystko przy wesołej muzyce. Umilałam najmłodszym czas robiąc 
figurki z balonów oraz malując im buzie. Niespodziankę dla uczestników  przygotowali strażacy, 
którzy z dachu  samochodu strażackiego rzucali dla dzieci cukierki. Rodzice i dzieci mogli odpocząć 
przy stołach z napojami i słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie pikniku wszyscy uczestnicy zostali 
obdarowani nagrodami rzeczowymi i słodyczami. 
Podczas wakacji spędzaliśmy z dziećmi dużo czasu na świeżym powietrzu, graliśmy w piłkę lub 
paletki na boisku szkolnym. Mieliśmy na świetlicy specjalnych gości ze straży miejskiej, policji oraz 
ratowników medycznych,  którzy pod hasłem „Bezpieczne wakacje” zapoznali nas, jak należy się 
właściwie zachować nad woda oraz jak udzielić pierwszej pomocy. W czasie wakacji odbyły się także 
warsztaty twórcze string art, w których wzięło udział dużo dzieci nie tylko z Chwarstnicy, ale 
również z Bartkowa, Mielenka Gryfińskiego oraz Dołgich. String art to technika polegająca na 
wyplataniu obrazków z kolorowej włóczki lub nici na drewnianych ramkach lub deskach. Kontury 
wzorów najpierw rysujemy na desce, a następnie wbijamy gwoździe, które stają się stelażem do 
wyplatania przepięknych dekoracji. Dzieci dzięki tej technice mogą rozwijać swoja kreatywność oraz 
uczyć sie koncentracji podczas tworzenia precyzyjnych dekoracji. Samodzielna praca i jej efekt 
sprawiły dzieciom dużą radość. Moi podopieczni mieli również okazje odwiedzić świetlicę w 
Bartkowie, gdzie pod czujnym okiem Elżbiety Kasprzyk powstawały piękne koguty wyplatane z 
siana. To ciekawe doświadczenie stało się inspiracją do zrobienia wieńca dożynkowego. Przez kilka 
tygodni dzieci z rodzicami na świetlicy pomagali w robieniu wieńca,  który podczas dożynek 
gminnych w Bartkowie reprezentował naszą wioskę. Włożony trud się opłacił bo za udział w 
konkursie na wieniec otrzymaliśmy nagrodę, za która zakupiliśmy dużą tablice korkowa, na której 
umieszczamy ważne informacje bądź robimy gazetki okolicznościowe.  
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. Na zaproszenie 
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świetlicy w Borzymiu  poprowadziłam tam warsztaty string art, które tam również się bardzo dobrze 
przyjęły.  
Udało nam się również zorganizować nocny maraton filmowy połączony z noclegiem, w którego 
organizacji pomagali nam rodzice, teraz dzieci pytają kiedy następny  maraton bo bardzo im się 
podobało. Jesienią zbieraliśmy z dziećmi liście klonu , z których wykonaliśmy  bukiety na dekoracje 
stołów podczas uroczystości Pasowania na przedszkolaka w przedszkolu TPD. Z okazji andrzejek 
zorganizowałam dla dzieci wieczór wróżb i czarów, a na umilenie czasu  dyskotekę. Końcówka roku 
upłynęła bardzo szybko, bo przygotowywanie ozdób świątecznych bardzo wciąga. Powstało 
mnóstwo małych choinek, stroików i aniołów, które przekazaliśmy do szkoły w Chwarstnicy na 
kiermasz świąteczny, z którego dochód był przekazany na pomoc dla chorego chłopca. 
Zorganizowałam również warsztaty świąteczne dla dzieci i rodziców, na których powstawały stroiki 
z żywych gałązek  szyszek i bombek do ozdoby stołu lub do powieszenia na drzwi. 

 
Ponadto ze świetlicy w miarę potrzeb korzysta rada sołecka w celu przeprowadzenia zebrań z 
mieszkańcami wsi. Placówka jest również wynajmowana mieszkańcom wsi na różnego rodzaju 
imprezy okolicznościowe: urodziny, imieniny, rocznice, sylwester i inne spotkania towarzyskie.  
W ramach współpracy z paniami z przedszkola TPD  w razie potrzeby udostępniamy sobie 
pomieszczenia oraz wypożyczamy sprzęty i naczynia kuchenne. 
 

sporządziła: Iwona Łakomiec 

 
 
Świetlica Wiejska w Czepinie 
instruktor: Emilia Leszczyńska 
 
Świetlica Wiejska w Czepinie w 2017 r. otwarta była od wtorku do piątku w godz. 14.30-20.30, zaś w 
soboty w godz. 12.00-18.00. W ubiegłym roku dzieci uczestniczące w zajęciach na świetlicy mogły 
liczyć na pomoc w nauce oraz odrabianiu prac domowych. Brały udział w cyklu zajęć kulinarnych, 
plastycznych, a także w licznych formach wypoczynku na świeżym powietrzu. Ponadto świetlica 
prowadziła akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz potrzebujących dzieci. W świetlicy 
prowadzono zajęcia brazylijskiego ju jitsu dla dzieci i dorosłych. 
 
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA ŚWIETLICY w 2017 r.: 
- organizacja pierwszego dnia wiosny 
- współorganizacja z radą kościelną, sołtysem i radą sołecką oraz kołem gospodyń wiejskich odpustu 
parafialnego - zapewnienie oprawy artystycznej 
- organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka 
- współorganizacja Biesiady Kapuścianej - zapewnienie oprawy artystycznej oraz przeprowadzenie 
zabaw i konkursów 
- współorganizacja Dnia Seniora - zapewnienie oprawy artystycznej 
- współorganizacja ze świetlicą w Daleszewie zabawy andrzejkowej dla dzieci 
- współorganizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców - zapewnienie oprawy artystycznej 
- udział w akcjach zbiórki karmy dla zwierząt w sklepach Intermarche w Gryfinie 
 
 

sporządziła: Emilia Leszczyńska 
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Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie 
instruktor: Joanna Żmuda 

Od  6 września 2017 r., kiedy rozpoczęłam pracę - placówka była otwarta od poniedziałku do piątku 
w godz.13.30-19.30. Zajęcia dydaktyczne odbywały się od 15.00 do 19.00. Świetlica była również 
dodatkowo czynna w dwie soboty każdego miesiąca, kiedy prowadzone były zajęcia kulinarne dla 
dzieci. W każdą środę w godz. 15.00-17.00 odbywały się darmowe lekcje języka angielskiego dla 
dzieci młodszych i starszych. W środy i czwartki w godz.15.00-18.30 zajęcia plastyczne prowadziła 
plastyczka Gryfińskiego Domu Kultury - Karina Tyła. W świetlicy odbywały się także spotkania 
Stowarzyszenia Radość, Koła Gospodyń Wiejskich Europejki oraz sołtysów i radnych 
 
KALENDARIUM NAJWŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ: 
PAŹDZIERNIK 
-Dzień Seniora                 
LISTOPAD 
- andrzejki dla dzieci i dorosłych  
GRUDZIEŃ 
- mikołajki, wigilia dla mieszkańców połączone z jasełkami, w których udział brały dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Radziszewie 
- zabawa sylwestrowa  

sporządziła: Joanna Żmuda 
 
 

 
Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich 
instruktor: Katarzyna Nowicka 
 
W 2017 r. świetlica była czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-19.00 i w co 
druga sobotę. Każdego dnia dzieci, młodzież i dorośli mogli skorzystać z różnych zajęć odbywających 
się w placówce, np. plastyczno-manualnych, muzycznych, tanecznych itp. Nie mamy ustalonych 
godzin.  W  ciągu roku mieliśmy wiele okazji do tworzenia i rozwijania zdolności plastyczno-
manualnych (tematyka uzależniona jest od pory roku i różnych uroczystości). Dwa razy w tygodniu 
(poniedziałek i środa ) odbywały się zajęcia fitness dla osób dorosłych.  
Świetlica wyposażona jest w różne gry planszowe, stół do ping ponga, grę piłkarzyki , zabawki dla 
młodszych dzieci, Internet, można również poczytać gazety. Dzieciaki bardzo chętnie z tego 
korzystały i miło tu spędzały wolny czas. Dwa razy w miesiącu odbywały się  zajęcia 
kulinarne(piątek), podczas których piekliśmy ciasta, robiliśmy desery itp.  W świetlicy odbywały się: 
tzw. nocki, rajdy rowerowe , rajdy piesze, wyjazdy do kina i na kręgle, różne zabawy budynku i w 
plenerze. Ponadto ze świetlicy korzystała rada sołecka w celu przeprowadzenia zebrań z 
mieszkańcami wsi. Świetlica była również wynajmowana mieszkańcom  na różne imprezy 
okolicznościowe czy spotkania towarzyskie.    
 
KALENDARIUM: 
STYCZEŃ  
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- Dzień Babci i Dziadka – dzieci przygotowały wiersze , piosenki oraz piękne kwiaty z bibuły ,  a rada 
sołecka poczęstunek.   
LUTY 
- ferie zimowe: wykonywanie prac plastycznych z rolek papierowych, zabawy i konkursy 
walentynkowe, nocka w świetlicy – pizza , popcorn i oglądanie filmów, wykonywanie kuli 
ziarnowych dla ptaków  
- wspólnie z wychowankami świetlic w Borzymiu i Sobiemyślu oraz Kołem Łowieckim Orlik 
wybraliśmy się do lasu na dokarmianie zwierząt. Wcześniej w okolicy świetlicy w Dołgich zebraliśmy 
11 worków żołędzi. Później koło świetlicy był poczęstunek i ognisko (kiełbaski, pączki i drożdżówki 
zakupiła radna Małgorzata Wisińska). Były konkursy i zabawy. Gryfiński Dom Kultury zadbał o  
nagrody i dyplomy dla uczestników .  
- zajęcia decoupage; zdobienie butelek i słoików  
- pieczenie pączków  
- gry i zabawy  
MARZEC 
-Dzień Kobiet  - przygotowany wspólnie przez świetlicę i rade sołecką  
- wiosenne warsztaty – każdy robił marzannę według własnego uznania, z bibuły, słomy czy  gazet. 
Marzanny wyszły świetne i bajkowe. Później - jak zwyczaj każe - zostały spalone, a następnie odbyło 
się ognisko, turniej siatkówki i gra w zbijaka.  
- wyjazd na kręgle do Gryfina ze środków uzyskanych ze sprzedaży pączków 
KWIECIEŃ  
- wykonywanie palm wielkanocnych – dzieci i dorośli  
- zdobienie jajek wielkanocnych metodą decoupage i wstążką - dzieci i dorośli  
- „Puszcza Bukowa łączy pokolenia” – wspólne sadzenie lasu z Nadleśnictwem Gryfino w Puszczy 
Bukowej 
- wycieczka do Raciechowic (5 dni) – zorganizowana dla dzieci przez radną Małgorzatę Wisińską   
MAJ 
- wycieczka rowerowa – „Dbajmy o swoje zdrowie”  
- Dzień Matki – każda mama dostała storczyka wykonanego przez dziecko oraz dyplom idealnej 
mamy  
CZERWIEC 
- sprzątanie świata – dla wszystkich sprzątających była kiełbaska z ogniska, lody i soki  
- przygotowanie prac plastycznych o tematyce letniej  
LIPIEC/SIERPIEŃ 
W czasie wakacji odbył się piknik rodzinny przygotowany przez radę sołecką. Była zjeżdżalnia dla 
dzieci, loteria, obfity bufet, ciasto, wata cukrowa, malowanie twarzy, występ clownów Czarusia i 
Kropki. Odbyły się konkursy dla dzieci i dorosłych. Wystąpiła Kapela Ludowa Gardnianka 
- pięciodniowe zajęcia kulinarne „Smacznie, zdrowo, kolorowo”   
- wycieczki rowerowe, gry, zabawy, ogniska, nocki w świetlicy, zajęcia plastyczne, dyskoteki itp.  
PAŹDZIERNIK  
- święto pieczonego ziemniaka dla dzieci 
- „Co nam natura dała” – robiliśmy zwierzątka i bukiety z kolorowych liści 
LISTOPAD 
- andrzejki  w świetlicy - gry i zabawy, lanie wosku, a na zakończenie dyskoteka  
GRUDZIEŃ 
- zabawa mikołajkowa z klownami Czarusiem i Kropką, imprezę zorganizował sołtys 
- kiermasz bożonarodzeniowy - sprzedawaliśmy wcześniej przygotowane stroiki, bombki i ozdoby 
świąteczne 
 

sporządziła: Katarzyna Nowicka 
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Świetlica Wiejska w Drzeninie 
instruktor: Marlena Gwiazda-Gielnik 
 
Jak  co roku zajęcia na naszej świetlicy odbywały się tematycznie. Świetlica otwierana była 
codziennie rano, gdy dzieci jadą do szkoły w godzinach od 7.20- 8.00 oraz w godz. 12.00-15.00 (TPD) 
i 15.00-20.00 (GDK) - zajęcia z dziećmi. 
 
Tygodniowy plan zajęć: 
- w poniedziałki: wspólne odrabianie lekcji, zajęcia plastyczne i techniczne, gry i zabawy 
- we wtorki: wspólne odrabianie lekcji, zajęcia konkursowe(ortografia, matematyka, ciekawostki) 
- w środy: wspólne odrabianie lekcji, muzyka, taniec, film 
- w czwartki: wspólne odrabianie lekcji, sport, gry stolikowe 
- w piątki: wspólne odrabianie lekcji, zajęcia konkursowe 
 
KALENDARIUM: 
STYCZEŃ 
W styczniu poprawiamy pilnie i sumiennie oceny, gdyż niedługo koniec półrocza i ferie tuż, tuż. Już 
od początku miesiąca przygotowujemy się artystycznie do Dnia Babci i Dnia Dziadka, które 
przypadają na 21 i 22 stycznia. Nasze przedstawienie i miłą uroczystość przełożyliśmy na 23 
stycznia. Dzieci przygotowały wiersze, piosenki i krótki skecz o pasującej do tego święta tematyce. 
Jako prezent dzieci wręczyły własnoręcznie robione ozdobne świeczki i laurki. Podczas  uroczystość 
był syto zastawiony stół słodkościami  i odbyła się ona  w miłej atmosferze. W miarę pogody często 
wychodzimy na długie spacery i dokarmiamy zwierzęta, ptaki zamieszkujące w naszym parku. 
Zajęcia tematyczne skupiają się głównie na poruszaniu problemów zwierząt, które muszą przetrwać 
zimę. Zastanawiamy się jak możemy im pomóc i staramy się jak najczęściej je dokarmiać.  Wycieczki 
do lasu, Parku są prawie co trzeci dzień a jedzenie staramy się kupować lub przynosić z domów. 
Miesiąc płynie bardzo szybko na odrabianiu lekcji, zajęciach artystycznych i miłym spędzaniu 
popołudnia po szkole w naszej placówce. Niedługo ferie więc odpoczniemy i miło pobawimy się na 
świetlicy w przeróżne gry i zabawy. 
LUTY 
Na początku  lutego zaczęliśmy nowe wyzwanie związane z pracami techniczno- plastycznymi.  
Prace plastyczne  wykonujemy głównie z papieru i materiałów z recyklingu. Wykonujemy ozdoby do 
wystroju naszej świetlicy i  zmieniamy jej wystrój bardzo często.  W połowie miesiąca zaczynają się 
ferie zimowe i przypada bardzo ważne dla niektórych święto Walentynki 14 luty. Przygotowujemy z 
tej okazji kartki walentynkowe i piękne serduszka z materiału. 
Ferie zimowe:  13-24 lutego 
 W ferie zimowe świetlica czynna była w godz. od 12.00 do 18.00, a zajęcia tematyczne 
organizowałam w godz. 14.00-16.00. 
- 13.02 przygotowywaliśmy się do balu walentynowo-karnawałowego. Ozdabialiśmy świetlicę w 
dekoracje serduszkowe i karnawałowe. Wykonywaliśmy maski karnawałowe, stroje karnawałowe 
oraz inne akcesoria niezbędne do balu.  Powiesiliśmy girlandy z serc, serpentyny, serca wiklinowe i 
podobne ozdoby aby nasza świetlica była przygotowana odpowiednio do naszej zabawy. 
- 14.02 bal walentynkowo-karnawałowy rozpoczęliśmy od słodkiego poczęstunku. Następnie były 
zabawy i gry, muzyczne zgadywanki, taniec na gazecie, tanie z balonem, gorące krzesła, 
przechodzenie pod liną, zabawy z magiczną chustą i inne. Dzieci przebrały się w odpowiednie stroje 
karnawałowe był strażak Sam, księżniczki, myszka Minie, baletnica, aniołek. Bawiliśmy się 
doskonale a na samym końcu odbyła się zabawa taneczna. 
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- 15.02 zamiast wcześniej planowanego wyjazdu do kina pojechaliśmy do pobliskiego KFC. Wraz z 
mamą  jednej z wychowanków świetlicy samochodami prywatnymi zabrałyśmy grupę dzieci na 
wycieczkę. 
- 16.02 odbyła się dyskusja na temat wychowania patriotycznego. Zastanawialiśmy się wspólnie co 
to znaczy mieć szacunek do ojczyzny, jakie mamy święta narodowe, jakie są w naszych dziejach 
wydarzenia historyczne, które zaważyły nad losem naszego kraju. Omawialiśmy legendy polskie, 
polskie zwyczaje. Na podstawie atlasu geograficznego omawialiśmy wielkie miasta ,rzeki, jeziora 
Polski. Na samym końcu  omówiliśmy naszą gminę Gryfino , pomogła nam seria książek Mariana  
Anklewicza. 
- 17.02 tego dnia odbył się konkurs muzyczny pt. „Jaka to melodia”. Uczestnicy w swoich grupach 
wiekowych prezentowali piosenki wszystkim znane i lubiane. Dziewczęta przygotowały teksty 
piosenek  i wspólnie śpiewaliśmy. Po zajęciach gry stolikowe i zajęcia techniczne: malowanie, 
bransoletki z muliny. 
- 20.02 odbyliśmy spacer po miejscowości w celu obserwacji przyrody, odbyliśmy pogadankę pod 
hasłem „Jest zima - pamiętajmy o zwierzętach”. Pamiętajmy o tych na polu, w lesie, ale i tych w 
naszym domu i na podwórku. Ptasie sejmiki, rozmowa o ptakach na podstawie atlasu ptaków 
polskich. Ciekawostki z życia zwierząt, co  możemy zrobić aby pomóc naszym pupilom zimą.  
- 21.02 był dniem edukacji prozdrowotnej. Odbyliśmy pogadankę na temat zdrowego odżywiania 
się, uświadomienia, że nie wszystkie diety są zdrowe. Czasami możemy sobie nimi zaszkodzić.  
Znaczenie owoców i warzyw w naszym jadłospisie,  z własnego ogrodu najzdrowsze. Zasady 
racjonalnego żywienia, piramida żywności co to jest. Higiena osobista , higiena spożywania 
posiłków,  znaczenie odpoczynku i snu dla zdrowia każdego człowieka. Ulubione dyscypliny 
sportowe, zabawy i gry zespołowe na boisku. 
- 22.02 zajęcia kulinarne: pieczenie frytek i nuggetsów. Syty posiłek zakupiony z funduszy TPD. 
Wspólnie obieraliśmy ziemniaki a następnie piekliśmy we frytkownicy długie frytki. Po posiłku 
odbyła się krótka pogadanka na temat bajek. Wspominaliśmy bajki i baśnie z naszego dzieciństwa, 
bajkowe postacie jakie znamy i lubimy nie tylko z książek ale i ekranizacji filmowych. Morał co to 
jest i jaki ma sens w bajce , wierszu. Na koniec zajęcia plastyczne czyli malowanie ilustracji do bajek. 
Konkurs prac. 
- 23.02 szanujemy się nawzajem, zwracamy się do siebie z należytym szacunkiem, konflikty 
rozwiązujemy poprzez negocjacje i  kompromisy .Wspólne rozważania na w/w temat.  
- 24.02 zakończenie ferii. Malowanie na podobraziu własnych przemyśleń na temat świata, w 
którym żyjemy. Malowanie przeróżnymi technikami za pomocą farb olejnych.  Pogadanka na temat 
słynnych malarzy. Na koniec zabawy, konkursy i słodki poczęstunek. Takim miłym akcentem 
zakończyliśmy kolejny zimowy miesiąc.   
MARZEC 
Na początku miesiąca jest jeszcze zimno i mroźnie. Ale my na świetlicy już myślimy o nadchodzącej 
wiośnie i planujemy wycieczki i rajdy rowerowe.  Wykonujemy na zajęciach technicznych ozdoby 
wiosenne do zmiany gazetki i dekoracji na świetlicy. Okres przedwiosenny  spędzamy na grach, 
konkursach logicznych wewnątrz placówki. 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny zaczynamy od 
spaceru z marzanną po miejscowości a następnie udajemy się na boisko i żegnamy zimę paląc naszą 
panią marzannę  w ognisku. Kolejno udajemy się aby posprzątać naszą miejscowość ze 
zgromadzonych po zimie śmieci. Sprzątamy centralne punkty Drzenina czyli park, boisko, 
przystanek, teren koło świetlicy.  Po ciężkiej pracy udajemy się znowu na boisko i pieczemy kiełbaski  
na ognisku. Odbywają się tam również konkursy sportowe i słodki poczęstunek. Pod koniec marca 
robi się coraz cieplej więc możemy urządzić pierwszy rajd rowerowy, jedziemy na wycieczkę do 
pobliskiej miejscowości Żelisławiec. Na zajęciach w świetlicy rozmawiamy o naszej przyszłości – kim 
byśmy chcieli być w życiu. Poruszamy temat zawodu lekarza i pielęgniarki.  Spotykamy się z panią 
dietetyk, która pomaga nam ocenić czy dobrze się odżywiamy, czy kontrolujemy  masę naszego 
ciała, powie nam co należy jeść , jak zdrowo się odżywiać.  Spacerujemy coraz częściej i więcej czasu 
bawimy się na dworze. Z tego powodu krótka pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się 
podczas gier zespołowych i  wycieczek w terenie. 
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 KWIECIEŃ 
Wiosenne porządki wokół naszej placówki mają na celu kształtowanie nawyku sprzątania po sobie i 
innych.  Uczymy się dbać o miejsca w których się bawimy. Na zajęciach plastycznych wykonujemy 
ozdoby wielkanocne . Wykonujemy lampiony z krepiny i tektury kolorowej na zajęciach z witrażu.  
W dni konkursowe bawimy się poznając tradycje i ciekawostki związane ze świętami 
wielkanocnymi.  Kolejno ozdabiamy sznurkiem i cekinami jajka styropianowe,  poznajemy również 
technikę decoupage i stosujemy ją na ozdobach świątecznych. Tematycznie, jak co tydzień, w 
kolejnych dniach mamy pogadanki, tym razem o utrwaleniu form grzecznościowych: „proszę”, 
„przepraszam”, „dziękuję”.  Po świętach  uczymy się pilnie aby jak najwięcej czasu przebywać na 
dworze i grać wspólnie w piłkę i inne gry zespołowe.  W wolnych chwilach film, gry na xboks.  Miło 
organizujemy sobie popołudniowe zajęcia.  
- 22 kwietnia Dzień Ziemi - jak co roku udajemy się na długi spacer łącząc przyjemne z pożytecznym 
, więc sprzątamy okolicę i spacerujemy w wiosenne popołudnie. Na zajęciach w świetlicy 
wykonujemy papierowe ptaki techniką orgiami, rozwijamy swoje zainteresowania z książką, kulturą 
swojego kraju. 
MAJ 
Miesiąc rozpoczynamy od Święta Pracy, Dnia Flagi i Dnia Konstytucji 3 Maja. W świetlicy wcześniej 
wykonaliśmy na zajęciach technicznych flagi papierowe i ustroiliśmy z tych okazji naszą salę. 
Rozmawialiśmy również o tych świętach, co one dla nas znaczą i czy należycie i z szacunkiem 
obchodzimy te święta. Podczas pogadanek kształtowaliśmy szacunek, tradycje symboli narodowych. 
Na zajęciach konkursowych rozwiązywaliśmy zagadki patriotyczne i krzyżówki. Na zajęciach w  
grupie uczyliśmy się wyzwalać pozytywne emocje takie jak radość, zadowolenie, poczucie 
bezpieczeństwa. Zabawy integracyjne , każdy opowiada swoją najciekawszą historię.  Rozmawiamy 
na temat Karty Praw Dziecka. Prawa i obowiązki dziecka, próby wspólnego rozwiązywania 
konfliktów. 
Niedługo Dzień Matki 26 maj przygotowujemy przedstawienie i  drobne prezenciki dla rodziców.  
Uroczystość dla naszych rodziców przygotowaliśmy bardzo dokładnie i starannie. Jako upominki 
wręczyliśmy róże i własnoręcznie pieczone ciasteczka. Całe przedstawienie udało się znakomicie, po 
przedstawieniu wspólnie śpiewaliśmy piosenki i bawiliśmy się w gry słowne. 
CZERWIEC 
1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Z tej okazji na naszej świetlicy zorganizowaliśmy wspaniałą 
zabawę taneczną z konkursami i słodkim poczęstunkiem. Wśród zabaw królowało karaoke, 
konkursy sprawnościowe, taniec z balonem, taniec na gazecie i wiele innych. W trakcie zabawy w 
świetlicy, udaliśmy się na boisko w celu zorganizowania sportowych konkursów na świeżym 
powietrzu. Dzieci otrzymały słodki poczęstunek i po małej czekoladce w ramach nagrody. 
W tym miesiącu tym dzieci kończą szkołę, więc trzeba się ostro wziąć za poprawę ocen. Wspólnie 
robimy projekty, makiety na rożne tematy aby zarobić dodatkową ocenę . Miesiąc letni więc jak 
najczęściej chodzimy na spacery, na boisko, plac zabaw. Dotleniamy się w miarę ładnej pogody. Na 
świetlicy jak co dzień odrabiamy lekcje, organizujemy przeróżne zabawy konkursowe i wykonujemy 
prace techniczno-plastyczne . Odbyliśmy również kilka wycieczek rowerowych do pobliskich 
miejscowości. 
LIPIEC/SIERPIEŃ 
Wakacje - czas zabaw i odpoczynku. Organizujemy warsztaty decoupage z materiałów nadających 
się do recyklingu tzn. papier, drewno, szkło, plastik. Codziennie przez tydzień wykonywaliśmy jedną 
ozdobę z danego materiału. Po całym tygodniu wyszło nam kilkanaście pięknych ozdób techniką 
decoupage. 
WRZESIEŃ 
Początek roku szkolnego, nowe wyzwania i nowe pomysły. Analizujemy na zajęciach „Atlas 
grzybów”, zapamiętujemy ciekawostki na temat zbierania grzybów, następnie podczas wycieczki do 
lasu wykorzystujemy swoje wiadomości. Niektórzy opuścili progi świetlicy i udali się do szkoły do 
miasta. Jest to dla nich nowy początek, nowy etap. My jak co dzień odrabiamy lekcje, a w wolnych 
chwilach gry, zabawy i zajęcia tematyczne. We wrześniu przypada Dzień Chłopaka. Dziewczynki 
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przygotowały dla chłopców zabawy.  W międzyczasie zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, 
logiczne itp. drobne upominki i wiele ciekawych zabaw. Były konkursy malowania paznokci, 
makijażu, szycia igłą i kurs gotowania. po konkursach odbyła się zabawa taneczna i konkurs śpiewu. 
Sumiennie odrabiamy lekcje i prowadzimy korepetycje dla tych którzy mają kłopoty w szkole z 
nauką. 
PAŹDZIERNIK 
Początek jesieni więc na samym początku miesiąca wykonujemy na zajęciach plastycznych nowe 
ozdoby jesienne i ustrajamy nimi świetlicę. W miarę pogody chodzimy na długie spacery alejką 
kasztanową i zbieramy owoce jesieni . Następnie na zajęciach plastycznych wykonujemy ludziki z 
kasztanów, żołędzi, jarzębiny, buczyny. W tym miesiącu jest bardzo ważny dzień dla nauczycieli, 
bowiem Dzień Edukacji Narodowej 14 października. Na zajęciach urządziłam pogadankę na temat 
tego święta, dzieci wykonały laurki dla swoich nauczycieli oraz piękne bukiety z cukierków. 
Wykonały gazetkę ścienną o tej tematyce. Pod koniec października rozmawiamy długo o 
zbliżającym się święcie zmarłych. każdy z nas ma kogoś kogo wspomina, kto opuścił ten świat. 
Wspominamy bliskich, ważne osobistości . Na zajęciach technicznych wykonujemy stroiki  i 
zanosimy je na opuszczone groby w Gryfinie.  Podczas zajęć tematycznych omawiamy przyrodę - las 
jesienią, ciekawostki na temat zachowania zwierząt przed zbliżającą się zimą. Popołudniami  
deszczowymi i zimnymi siadamy nad książką. Przerabiamy tematycznie tomiki poezji. Na zajęciach 
plastycznych wykonujemy prace odbijania liści w farbie plakatowej i przenoszenie tego jako 
pieczątki na kartkę papieru. 
LISTOPAD 
2 listopada w dalszym ciągu wspominamy swoich bliskich - Dzień Zaduszny. Na technice 
wykonujemy flagi z papieru , gdyż niedługo 11 listopada - Dzień Niepodległości.  Z racji tego, że 
święto wypada w sobotę, rozmawiamy o tej tradycji świąt narodowych w przeddzień. Omawiamy 
wszystko, co związane jest z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.  Na zajęciach ortograficznych 
dyktanda dla klas 2-5 w celu utrwalenia wiadomości z zasad ortografii, a w czasie wolnym muzyczne 
potyczki „Voice of świetlica", czyli najładniejszy głos w świetlicy.  W listopadzie odwiedził nas gość 
ze straży pożarnej. Pokrótce opowiedział nam o swojej pracy i wykonał analizy bezpieczeństwa w 
naszej świetlicy.  Już niedługo Andrzejki. 30 listopada planujemy gry i zabawy taneczne, wróżby, 
lanie wosku, śpiew i zabawy z magiczną chustą. Zmieniamy również dekoracje świetlicy w nastroju 
zabawy andrzejkowej i sami przebieramy się za wróżki i wróżbitów. Cała zabawa przebiegła 
pomyślnie i w miłej atmosferze. Dzieci bawiły się wyśmienicie, a wyniki wróżb niektórych rozbawiły 
a niektórych wprawiły w zadumę. 
GRUDZIEŃ 
4 grudnia - Barbórka - rozmowa na temat tradycji barbórkowej, górnictwa i przemysłu 
wydobywczego. Gazetka ścienna na ten temat. Powoli zmieniamy wystrój naszej sali na zimowo-
świąteczny. 6 grudnia - mikołajki, jedziemy autobusem liniowym na plac Barnima do Gryfina , aby 
spotkać się z Mikołajem. W świetlicy wykonujemy ozdoby świąteczne: bombki, łańcuchy, choinki 
itp. Zorganizowałam też warsztaty kulek cotton balls dla dzieci i ich rodziców. Każdy podczas 
warsztatów mógł wykonać dla siebie kulki i zabrać do domu, aby wykorzystać je jako bombki lub 
wykonać łańcuch świetlny z większej ilości.  Na następnych warsztatach uczymy się szyć skrzaty 
świąteczne ze skarpetki i filcu.  prawie codziennie skupiamy się na warsztatach techniki, gdyż okres 
świąt Bożego narodzenia tego od nas wymaga. Wykonujemy prześliczne bombki techniką 
decoupage, choinki oklejamy sznurkiem i brokatem, kartki świąteczne z kolorowych papierów, 
lampiony świąteczne i zimowe. Tydzień przed wigilią rozmawiamy o tradycjach jakie panują w 
naszych domach podczas Wigilii , Świąt Bożego narodzenia, sylwestra i Nowego Roku.  21 grudnia 
odbyła się kolacja wigilijna dla uczestników świetlicy i ich rodziców, a po świętach czas gier, zabaw , 
aerobik. Opowiadamy o swoich podarunkach od Mikołaja, każdy skromnie chwali się co dostał pod 
choinkę. Przed sylwestrem organizujemy sobie zabawę taneczną- sylwestrową. 
Tak w miłej atmosferze w towarzystwie i z pomocą Towarzystwa Przyjaciół Dzieciom minął nam 
2017 r. 
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sporządziła: Marlena Gwiazda 

 
 
Świetlica Wiejska w Krajniku 
instruktor: Dominika Bojko 
 
Świetlica Wiejska w Krajniku to miejsce spotkań naszych mieszkańców i nie tylko, przychodzą tu 
nasze dzieci, młodzież i dorośli. Każdy, kto ma potrzebę uczestniczyć w zajęciach, wykazać chęć 
pomocy lub zaangażować sie we wspólną pracę. Organizowane są w tym kierunku zajęcia 
plastyczne, techniczne, manualne, gry i zabawy. Odbywają się imprezy cykliczne i okolicznościowe. 
Współpracujemy z innymi świetlicami, filią biblioteczną w Pniewie. Bierzemy udział w imprezach 
organizowanych przez inne świetlice i gminę Gryfino. 
Rok 2017 rozpoczęliśmy wspólnymi zabawami i przygotowaniem się do ferii zimowych. Plan zajęć 
opracowaliśmy wspólnie z naszymi dziećmi i ich rodzicami, którzy na niektóre wyjazdy zakładali 
pieniążki z własnej kieszeni w celu zapewnienia dzieciom atrakcji, a część opłacona była z pieniędzy 
ze sprzedaży ciast oraz z dochodów z organizowanych kiermaszów. Wykonywaliśmy prace 
plastyczne, techniczne, kulinarne, organizowaliśmy wyjazdy na łyżwy, kręgle, do kina oraz jump 
word. Gościliśmy w bibliotece w Pniewie na warsztatach. Zmagaliśmy się w grach sportowych. 
Według kalendarza organizowaliśmy kolejne imprezy, a mianowicie w Tłusty Czwartek piekliśmy 
całuski i faworki. Na Wielkanoc robiliśmy okolicznościowe stroiki, palmy, świeczniki itp. 
Organizowaliśmy kiermasz. W maju odbył się Dzień Mamy, który miał na celu pokazać naszym 
mamom, jak są dla nas ważne i zapewniliśmy im salon piękności (makijaż, paznokcie, fryzura). W 
organizację tego wydarzenia zaangażowały się Aneta Jagielska, Gabrysia Tumanowicz, Klaudia 
Woźniakowska, salon Prestiż oraz nasze lokalne dziewczyny - Agata Czyż i Weronika Bojko. w ten 
sposób pokazaliśmy im, że zasługują na taką przyjemność za to, co dla nas robią. W czerwcu na 
Dzień Dziecka odbył się konkurs rysunkowy dla naszych młodszych mieszkańców, a zorganizowany 
przez naszą świetlicę oraz firmę Eltel Network z Olsztyna. Konkurs polegał na wykonaniu prac pt. 
„Prąd daje moc". Odbył się też coroczny festyn zatytułowane „Lata 80.", który cieszył się ogromnym 
zainteresowanie . Były atrakcje dla dzieci i dorosłych. Braliśmy też udział w turnieju piłki nożnej w 
Krzypnicy oraz w Sobieradzu na cyklicznej imprezie „Gotowanie na polanie". 
Wakacje spędziliśmy kreatywnie ,sportowo i zabawnie, a mianowicie odbyły się biesiady przy 
ognisku, wyścigi rowerowe, wypad na kręgle, wspólne pogaduchy, noce kinomaniaka ze wspólnym 
przygotowaniem posiłków. Malowanie, rysowanie, gra w piłkę i w klasy, malowanie kredą też dały 
nam dużo radości. Twórcze wakacje spędziliśmy na zajęciach o pomocy i bezpieczeństwa z panami 
ze sztabu kryzysowego wraz z gośćmi ze świetlicy z Krzypnicy. Była wyprawa rowerowa na hot dogi 
do Gryfina, baloniada, mecze, spacery. To wszystko w temacie „Sportowe zmagania". Odbył się 
wyjazd wiejski do Sprewaldu z pieniędzy zebranych podczas festynu. Na zakończenie wakacji został 
uczestniczyliśmy w organizacji Rajdu Pieszego PoWsiNoga. 
30 września obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Jesień była równie atrakcyjna w pomysły. 
Wykonywaliśmy prace z dyni, liści, stroiki jesienne, prace plastyczne i techniczne, organizowaliśmy z 
biblioteką w Pniewie warsztaty cotton balls, warsztaty z ozdobnymi choinkami, byłam na 
warsztatach z masy perłowej w Bartkowie, w Pniewie na warsztatach medalionów. Odbył się także 
coroczny Dzień Seniora z Kapelą Ludową Gardnianki, mikołajki z klaunem Czarusiem i Kropką i 
prezentami dla dzieci. Oczywiście w codziennych dniach całego roku zmagamy się z odrabianiem 
lekcji, zabawami, grami, wyklejaniem czy rysowanie. Rok zakończyliśmy wieczorkiem wigilijnym dla 
dzieci. 
Nasz świetlica służy również mieszkańcom na zebrania, spotkania, warsztaty dla dorosłych i dzieci. 
To miejsce otwarte dla wszystkich chętnych. 
 

sporządziła: Dominika Bojko 
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Świetlica Wiejska w Krzypnicy 
instruktor: Barbara Kłonowska 

Świetlica  Wiejska w Krzypnicy w 2017 r. była otwarta dla dzieci od poniedziałku do piątku i w co 
drugą sobotę - w godzinach od 13.00 do 19.00. W czasie ferii i wakacji placówka była czynna jest od  
godz. 10.00 do 16.00. Cyklicznie odbywały się u nas zajęcia plastyczne, techniczno-manualne i 
rekreacyjno-sportowe (wszystko w zależności od ilości i wieku przebywających w placówce dzieci). 
W świetlicy odbywały się także zebrania i różne spotkania mieszkańców naszej wsi. Organizowane 
były cykliczne imprezy okolicznościowe, np. zabawa choinkowa, walentynki, Dzień Dziecka, Dzień 
Seniora, andrzejki, zabawa mikołajkowa czy wiejska wigilia. 
Naszą najważniejszą cykliczną imprezą organizowaną z coraz większym rozmachem jest Gminny 
Amatorski Turniej Piłki Nożnej, odbywający się w czerwcu. Z roku na rok turniej się rozwija i do 
Krzypnicy przyjeżdża coraz więcej amatorskich drużyn, także spoza terenu naszej gminy, chcących 
spędzić czas na zdrowej rywalizacji. Drugą ważną imprezą, mam nadzieję, że w przyszłości cykliczną, 
jest Rajd Pieszy PoWsiNoga, zorganizowany po raz pierwszy we wrześniu 2017 r. we współpracy z 
Krajnikiem i Nowym Czarnowem. W pierwszej edycji wzięło udział ponad 20 drużyn. Mieszkańcy 
Krzypnicy chętnie biorą udział w wielu imprezach organizowanych przez inne sołectwa. Co roku 
pomagamy w organizacji  Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasza świetlica jest 
koordynatorem akcji charytatywnej organizowanej podczas ferii zimowych i wakacji pod nazwą 
„Napełnij moją miskę”, która polega na zbieraniu karmy w sieci sklepów Intermarche dla 
Gryfińskiego Kojca zajmującego się bezdomnymi psami. W kwietniu wzięliśmy udział w akcji 
„Puszcza łączy pokolenia”, organizowanej przez Nadleśnictwo Gryfino i sadziliśmy drzewa w Puszczy 
Bukowej. Późną jesienią podobną akcję przeprowadziliśmy u siebie w miejscowości. Sadziliśmy 
brzozy i świerki przy placu zabaw. W maju dzieci pojechały do filii bibliotecznej w Pniewie na 
ciekawe spotkanie z pisarką Moniką Marin, autorką trylogii „Kroniki Saltamontes”, pełnej przygód i 
wzruszeń powieści przygodowej dla dzieci i młodzieży. W sierpniu włączyliśmy się w akcję pomocy 
dzieciom poszkodowanym przez nawałnicę, pod nazwą „Zamiast 1 kup 2” i zorganizowaliśmy w 
świetlicy zbiórkę przyborów szkolnych. We wrześniu odwiedził nas Szkolny Klub Rowerowy z 
Widuchowej. Wspólne ognisko i zabawa była formą integracji z dziećmi z ościennej gminy. 
W ciągu całego roku odbyło się kilka wspólnych warsztatów z dziećmi i dorosłymi ze świetlicy w 
Nowym Czarnowie. Organizowane były na przemian w każdej ze świetlic. Były m.in. warsztaty 
pielęgnacyjno-makijażowe dla pań, malowania na szkle, wykorzystywanie styropianowych jajek i 
bombek na różne sposoby, shabby chic, decoupage czy tworzenia palm wielkanocnych. 
 
Plan ferii 2017 r. zrealizowany w Świetlicy Wiejskiej w Krzypnicy: 
13.02 warsztaty plastyczne-wykonywanie masek i walentynek 
14.02 dyskoteka walentynkowa  
15.02 ferie z leśnikiem, czyli wizyta Urszuli Czapiewskiej z Nadleśnictwa Gryfino 
16.02 wyjazd na bal karnawałowy do Borzymia 
20.02 warsztaty z plastyczką z Gryfińskiego Domu Kultury „Wariacje z bibułą” 
21.02 wyjazd na wycieczkę do Szczecina 
22.02 warsztaty kulinarne: pieczenie chrustów  
23.02 wycieczka do Ośrodka Jeździeckiego Konikowo z Pacholąt - ognisko i konna przejażdżka 
24.02 i 25.02 zbiórka karmy dla bezpańskich psów i kotów w sieci sklepów Intermarche w Gryfinie 
 
Rowerowe wakacje 2017:  
Dzieci ze świetlic wiejskich w Krzypnicy i Nowym Czarnowie spędziły ten czas bardzo aktywnie. 
Zjeździły rowerami całą okolicę, odwiedzając ciekawe miejsca: zaczynając od Krzywego Lasu po 
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częściowo Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Nie zabrakło również kąpieli w jeziorze w Steklnie 
oraz w Lagunie w Gryfinie (młodsze dzieci bawiły się w tym czasie na kręgielni). Zwiedziły również 
pralnię Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie. 

sporządziła: Barbara Kłonowska 

 
 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim 
instruktor: Maria Mościcka 
 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim jest miejscem otwartym dla wszystkich. Placówka czynna 
jest w ramach poczekalni dla dzieci w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-
8.00 oraz w poniedziałki, wtorki i od czwartku do soboty w godz. 15.00-20.00 - celem spędzenia 
wolnego czasu przez dzieci, młodzież, a także dorosłych. Organizuję czas wolny dzieciom i młodzieży 
według ich zainteresowań. Stwarza to warunki do rozwijania zdolności, jak i umiejętności każdego 
dziecka do zajęć grupowych, a także indywidualnych. 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 rysują, malują, wykonują różnego rodzaju ozdoby z bibuły 
czy kolorowego papieru. Jako instruktor-wychowawca podczas zajęć dyskretnie kieruję, 
niezdecydowanym doradzam, podsuwam pomysły i zachęcam do działania. W świetlicy 
organizowane są różnego rodzaju spotkania okolicznościowe. 
Podczas ferii zimowych w okresie 13 – 25.02.2017 r. dzieci oraz młodzież spędzały wolny czas, 
biorąc udział w zajęciach kulinarnych, podczas których wspólnie wykonywaliśmy desery z galaretek; 
plastycznych – wykonywaliśmy ozdoby z kolorowego papieru oraz plakaty o tematyce zimowej; 
twórczych – robienie biżuterii z  koralików, kartek walentynkowych oraz masek i czapek 
karnawałowych. Dzieci wykonywały także figurki z masy solnej oraz bawiły się plasteliną, z której 
lepiły figurki. 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 i 
układanie puzzli. 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, a organizowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych, dzieci wykonywały pisanki w różnych technikach oraz kartki 
wielkanocne. W maju dzieci wykonywały laurki oraz serca z okazji Dnia Matki. 3 czerwca odbyła się 
zabawa z wieloma atrakcjami z okazji Dnia Dziecka. W dniach od 26 do 30 czerwca w naszej 
świetlicy odbyły się warsztaty kulinarne pt. „Owocowy zawrót głowy”. Uczestnicy codziennej 
zabawy wykonywali oraz konsumowali sałatki owocowe oraz te z galaretek.  Warsztaty były 
doskonałą okazją do twórczego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. W czasie wakacji 
organizowane były także zabawy i turnieje gry w ping ponga oraz piłkarzyki. Dla najmłodszych dzieci 
prowadzone były gry i zabawy na świeżym powietrzu. We wrześniu odbyła się akcja „Sprzątanie 
świata”, a 9 grudnia odbyła się zabawa mikołajkowa. Mikołaj rozdał paczki, dzieci były bardzo 
zadowolone. Przed zbliżającymi się świętami dzieci wykonywały kartki świąteczne oraz różnego 
rodzaju ozdoby, m.in. mikołajki, aniołki oraz bałwanki. 
 

sporządziła: Maria Mościcka 
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Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie 
instruktor: Sylwia Rzeszotarska 
 
W 2017 r. Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie otwarta była dla dzieci i młodzieży od 
poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 19.00 i w co drugą sobotę od 9.00 do 15.00. Dzieci, 
które przychodzą do placówki, mogą liczyć na moją pomoc w nauce oraz odrabianiu lekcji. Razem 
czytamy lektury, rozmawiamy o problemach, troskach i szczęściu poszczególnych bohaterów. Nasza 
świetlica z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych organizuje zajęcia kulinarne, plastyczne oraz 
interesujące warsztaty. Ponadto świetlica udostępniana jest na zebrania organizowane przez 
sołtysa i radę sołecką, oraz na spotkania mieszkańców. 
 
KALENDARIUM: 
STYCZEŃ 
- zabawy na śniegu, kulig w lesie 
- gry i zabawy na świetlicy 
- wykonywanie laurek oraz prezentów z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka  
MARZEC 
- piesza wycieczka do Ośrodka Jeździeckiego Konikowo w Pacholętach zakończona ogniskiem 
- gry i zabawy w okolicznym lesie 
-  porządkowanie terenu przyległego wokół świetlicy 
KWIECIEŃ 
- wykonywanie palmy wielkanocnej, która stanęła przy głównym ołtarzu kościoła w Pniewie 
- porządkowanie terenu wokół krzyża we wsi 
- tworzenie ozdób wielkanocnych 
- wycieczka do Puszczy Bukowej 
- kącik kulinarny pod nazwą „Master Chef świetlicy" (pieczenie pizzy, zapiekanek) 
- z okazji Dnia Ziemi razem dziećmi i ich rodzicami porządkowaliśmy naszą wieś oraz okoliczny las 
MAJ 
- warsztaty dla mieszkanek Nowego Czarnowa dotyczące zabiegów pielęgnacyjno-makijażowych 
prowadzone  przez doradcę firmy Mary Kay Cosmetics 
- wyjazd dzieci do filii bibliotecznej w Pniewie na spotkanie z Moniką Marin, autorką książek dla 
dzieci i nie tylko "Kroniki Saltamontez" 
- warsztaty metodą decupage prowadzone przez Anetę Kopystyńską, plastyczkę z Gryfińskiego 
Domu Kultury 
CZERWIEC 
- wspólne sprzątanie boiska zakończone ogniskiem 
- gry i zabawy na powietrzu 
- wycieczki piesze po lesie 
LIPIEC 
- Dzień Dziecka - dzieci odwiedziła Klaun Mimikonewka, podczas imprezy zostały rozegrane 
mecze piłki nożnej pomiędzy Krzypnicą, Krajnikiem, Nowym Czarnowem i Nowym Czarnowem 
sanatorium 
- w ramach akcji "Bezpieczne wakacje" odwiedzili nas goście z policji, straży miejskiej oraz ratownik 
medyczny; podczas spotkania dzieci dowiedziały się o zagrożeniach, jakie grożą im podczas wakacji 
oraz jak można ich uniknąć 
SIERPIEŃ 
- kolejna odsłona naszego kulinarnego kącika "Master Chef świetlicy"; tym razem 
piekliśmy babeczki i ciasteczka 
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- „Rowerowe wakacje”: podczas pięciodniowych warsztatów wakacyjnych razem z dziećmi z 
Krzypnicy zwiedziliśmy Krzywy Las, pralnię Fliegel Tekstilservice, jezioro w Steklnie, trasę  zalewową 
Odry ciągnącą się od Marwic do Krajnika i na zakończenie wybraliśmy się do Centrum Wodnego 
Laguna na pływalnię i kręgle 
WRZESIEŃ 
- mieszkańcy Nowego Czarnowa włączyli się w pomoc w organizowaniu Rajdu Wiejskiego 
PoWsiNoga - przygotowywaliśmy ognisko, miejsce na odpoczynek, był też słodki poczęstunek dla 
uczestników rajdu 
- Święto Pieczonego Ziemniaka - dzieci poznały historię kartofla, jego odmiany i miejsce 
pochodzenia, wykonywały pieczątki z tych warzyw, a na koniec odbyło się ognisko z kiełbaskami 
i pieczonymi ziemniaczkami 
- wyjazd na warsztaty "Na szkle malowane" do Krzypnicy prowadzone przez Anetę Kopystyńską z 
Gryfińskiego Domu Kultury  
- spacer do lasu, a z zebranych liści, kasztanów i żołędzi powstały piękne ludziki i jesienne stroiki 
PAŹDZIERNIK 
- warsztaty shabby chic (metoda postarzania mebli) dla mieszkańców Nowego Czarnowa oraz 
Krzypnicy prowadzone przez Anetę Kopystyńską z Gryfińskiego Domu Kultury 
- gry planszowe w świetlicy 
- pomoc przy organizowaniu Dnia Seniora 
LISTOPAD 
- zbiórka karmy w sklepie Intermarche w ramach akcji "Napełnij moja miskę" dla Gryfińskiego Kojca 
- wspólne odrabianie lekcji i pisanie wypracowań 
GRUDZIEŃ 
- wyjazd autokarem dzieci z Nowego Czarnowa i sanatorium na coroczna imprezę mikołajkową do 
Szczecina 
- zdobienie styropianowych bombek metodą decoupage 
- przygotowywanie naszej świetlicy do świąt Bożego Narodzenia w wykonane przez dzieci ozdoby 
świąteczne w atmosferze śpiewanych kolęd i pastorałek 

 
sporządziła: Sylwia Rzeszotarska 

 
Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 
instruktor: Elżbieta Florczak 
 
W 2017 r. świetlica była czynna od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do 19.00 oraz dwie soboty 
w miesiącu według ustalonego grafiku. 
Styczeń, jak co roku, rozpoczął się uroczystym spotkaniem z okazji ,Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci 
wykonały skromne upominki, które wręczyły swoim babciom i dziadkom. W lutym organizowane 
były walentynki przy muzyce. W czasie ferii - 18 lutego - został zorganizowany wyjazd dzieci do 
świetlicy w Dołgich, gdzie w okolicy dokarmialiśmy zwierzęta. Po powrocie z lasu można było ogrzać 
się gorącą herbatą i upieczoną kiełbaską. Odbyły się też konkursy na placu przed świetlicą. W lutym 
wypadł Tłusty Czwartek, toteż wspólnie z dziećmi piekliśmy pączki. W marcu odbył się poczęstunek 
przy kawie i cieście z okazji Dnia Kobiet przy miłej muzyce. 21 marca zorganizowaliśmy orszak dzieci 
z kukłą marzanny, która została spalona. Później dzieci mogły ogrzać się przy ognisku oraz piec 
kiełbaski. W kwietniu w ramach Święta Ziemi zorganizowałam sprzątanie swojego obejścia. W maju 
z okazji Dnia Matki dzieci wykonały skromne upominki, które później wręczyły swoim mamom. W 
czerwcu odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, który połączony był również z Dniem Matki. Festyn 
odbył się na boisku sportowym, gdzie dzieci miały dużo atrakcji. W czasie wakacji dzieci brały 
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czynny udział w grach i zabawach planszowych, zajęciach plastyczno-technicznych, rozwijały swoje 
uzdolnienia i zainteresowania i poznawały nowe techniki plastyczne: orgiami, collage oraz 
decoupage. W lipcu organizowany był wyjazd nad morze przez panią sołtys i radę sołecką, a 3 
sierpnia po raz pierwszy zorganizowane było nocowanie w świetlicy - wspólne opowieści, kolacja - 
pizza, oglądanie filmu. ,,Marchewkowy zawrót głowy” to hasło pięciodniowych sierpniowych 
wakacyjnych warsztatów. W ich ramach piekliśmy ciasta i babeczki z marchewką oraz wspólnie 
wykonywaliśmy sałatę jarzynową. 22 września w ramach akcji „Sprzątanie Świata” zorganizowałam 
pogadankę na temat recyklingu. We wrześniu także chłopcy mieli swoje święto, zorganizowałam 
konkursy i skromne upominki. W listopadzie odbyły się tradycyjne andrzejki, czyli wróżby na temat, 
co ciekawego może spotkać ich jeszcze w tym roku. W grudniu naszą świetlicę odwiedził Mikołaj, od 
którego dzieci otrzymały paczki. Mikołajową imprezę rozweselał teatr Czaruś i Kropka - organizowali 
gry i zabawy. 
Przez cały rok zgodnie z tematyką zajęć, porą roku oraz świętami kalendarzowymi dbaliśmy o 
wystrój świetlicy. 
 

sporządziła: Elżbieta Florczak 

 
 
Świetlica Wiejska w Sobieradzu 
instruktor: Danuta Świderek 
 
KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ w 2017 R.: 
STYCZEŃ 
- Nowy Rok przywitany przy wspaniałej muzyce 
- Wieczór Dziadowski – wspólne śpiewanie kolęd z Zespołem Śpiewaczym Gardnianki, wspólne 
biesiadowanie przy swojskich potrawach 
- warsztaty odlewów gipsowych - dzieci poznawały technikę odlewów i dekoracji, własnoręcznie 
odlewały gipsowe figurki 
- Dzień Babci i Dzień Dziadka - wspólna zabawa z wnukami, konkursy, tańce i śpiewy z Zespołem 
Śpiewaczym Gardnianki 
- ferie zimowe: wykonywanie stroików wielkanocnych, wspólne dekorowanie kartek 
walentynkowych, turniej ping ponga, wyjście do lasu w celu dokarmienia zwierząt, zajęcia qullingu 
(poznawanie nowej techniki kręcenia papierków) 
LUTY 
- wytapianie świec 
- warsztaty wikliny w Dziennym Domu Senior-Wigor w Gryfinie 
- współpraca z przedszkolem TPD w Chwarstnicy w zakresie organizacji zabawy karnawałowej 
- warsztaty wykonywania ozdób świąteczno-wiosennych (krokusy w doniczkach z krepiny) 
MARZEC 
- powitanie wiosny - wspólne wykonanie marzanny, a następnie wspólne wyjście pod stary dąb we 
wsi  i dawnym zwyczajem jej spalenie; na koniec wspólne pieczenie kiełbasek 
- wykonujemy palmy wielkanocne 
- wykonujemy babki i baranki wielkanocne 
KWIECIEŃ 
- akcja „Sprzątanie świata” - w ramach współpracy z OSP Sobieradz, dzieci i młodzież posprzątały 
teren wokół jeziora, a strażacy przygotowali poczęstunek dla uczestników  
- piesza wycieczka pod farmę wiatrową 
- otwarta próba Zespołu Śpiewaczego Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek ludowych 
- wykonanie sałatki wiosennej - wspólne przygotowywanie i krojenie warzyw, degustacja 
MAJ 
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- Dni Gryfina - pomoc przy organizacji imprez plenerowych 
- warsztaty wiklinowe dla mieszkańców wsi - tworzenie koszów z wikliny 
- otwarta próba Zespołu Śpiewaczego Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych 
- kolorowe kanapki - przygotowanie kanapek z własnych nowalijek 
CZWARTEK 
- Dzień Dziecka połączony z festynem VIII Gotowanie na polanie - konkurs na najsmaczniejszy deser, 
występ kapeli z Marianowa, Gardnianek, działania artystyczne Grupy Animacyjnej Elmo ze szczecina 
oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych 
- udział w festynach w Gardnie 
SIERPIEŃ 
- otwarta próba Kapeli Ludowej Gardnianki - wspólne śpiewanie piosenek o tematyce dożynkowej 
- zbieranie materiałów potrzebnych do dekoracji sceny na dożynki gminne 
- przygotowywanie kogutów i gromadzenie płodów rolnych wykorzystanych do scenografii sceny 
WRZESIEŃ 
- Dożynki Gminne w Bartkowie - dekoracja sceny i udział w imprezie 
- współpraca przy organizacji wykopek i zabaw dla dzieci z przedszkola TPD w Chwarstnicy  - 
wspólne zbieranie ziemniaków oraz poznawanie maszyn rolniczych, wspólny grill oraz wata 
cukrowa; dzieci zabrały ze sobą ziemniaczane potworki oraz inne warzywa z ogrodu. 
- renowacja regałów w świetlicy 
- Dzień Chłopaka - wspólne gry i zabawy w świetlicy 
- otwarta próba Kapeli Ludowej Gardnianki - przygotowywanie piosenek na Dzień Seniora 
PAŹDZIERNIK 
- warsztaty z papierowej wikliny - kręcenie rurek z makulatury gazetowej, a następnie wyplatanie 
koszyków i innych przedmiotów 
- warsztaty wykonywania aniołków ze sznurka 
- wigor-rajstopy, z których powstawały przecudne kwiaty 
- otwarta próba Kapeli Ludowej Gardnianki – przygotowywanie przyśpiewek ludowych na Wieczór 
Dziadowski w Sobieradzu 
LISTOPAD 
- warsztaty wikliny i wikliny papierowej w Dziennym Domu Senior-Wigor w Gryfinie - pokaz i nauka 
podstawowych splotów wikliniarskich; seniorzy własnoręcznie wykonywali koszyki i kwiaty; twórcze 
rozmowy i wymiana doświadczeń 
- nocowanie w świetlicy: dzieci przez dwa dni przebywały w świetlicy, wspólnie przygotowywały 
posiłki oraz organizowały zabawy w grupie: kalambury, koło fortuny, zagadki wesołej paczki i liczne 
konkursy sprawnościowe 
- wyjście do lasu - zbieranie mchu i szyszek do dekoracji stroików świątecznych 
- wieczór andrzejkowy 
GRUDZIEŃ 
- mikołajki - wspólna zabawa dzieci z Sobieradza i Bartkowa, spektakl teatrzyku pt. „Dziadek do 
orzechów”, wspólna zabawa z aktorami, wizyta motomikołajów, słodki prezencik dla każdego 
dziecka 
- warsztaty plastyczne - bombki z kordonka: młodzież oraz rodzice wykonali bombki z kordonka 
zanurzonego w kleju  
- warsztaty wykonywania świec: mieszkańcy Sobieradza własnoręcznie wykonali świece, które stały 
się prezentami świątecznymi 
- wyjazd do Zespołu Szkół w Chwarstnicy - udział w jasełkach 
- wyjazd do przedszkola TPD w Chwarstnicy towarzystwa przyjaciół dzieci, oraz do Przedszkola im. 
Misia Uszatka w Gryfinie. wspólne wykonywanie masy porcelanowej z dziećmi 
 
 

sporządziła: Danuta Świderek 
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Świetlica Wiejska w Starych Brynkach 
instruktor: Wanda Kozłowska 
 
W 2017 r. Świetlica Wiejska w Starych Brynkach działała od poniedziałku do soboty z wyłączeniem 
środy. Zajęcia odbywały się w godz. od 17.00 do 20.00, a w soboty od 14.00 do 17.00. Oprócz 
prowadzonych przeze mnie zajęć, działają tu również ognisko przedszkolne TPD oraz świetlica 
środowiskowa TPD. Zajęcia przedszkolne odbywały się od 8.00 do 13.00, a  w świetlicy TPD od 13.00 
do 17.00 od poniedziałku do piątku. W miarę potrzeb organizowane też były zajęcia w godzinach 
poza harmonogramem. Od  czerwca 2017 r. został zlikwidowany punkt biblioteczny w związku z 
brakiem czytelników. W pomieszczeniu po bibliotece organizujemy pracownię komputerową, która 
będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszej wsi. W chwili obecnej pomieszczenie wykorzystywane 
jest dla dzieci i młodzieży do nauki języka angielskiego, która odbywa się raz w tygodniu w środę od 
godz. 17.20 do 19.30. Zajęcia dla uczestników są bezpłatne, bo sponsoruje je szwedzki darczyńca. 
Poza tym równolegle z zajęciami instruktora GDK odbywają się zajęcia sportowe w poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki od godz. 18.00 do 20.30. Oprócz działalności edukacyjnej naszej, placówki 
prowadzone są zajęcia rozrywkowe, do których można zaliczyć festyny. 
  
KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ: 
- Święto Ziemi (kwiecień) 
- festyn rodzinny (przełom maja i czerwca) 
- festyn rocznicowy świetlicy (sierpień) 
- święto ziemniaka (wrzesień) 
- mikołajki (grudzień) 
 
Świetlica jest miejscem spotkań wiejskich, wynajmowana jest też na imprezy prywatne. W miarę 
możliwości i zainteresowania organizowane są u nas warsztaty plastyczne, zapraszany jest teatr, 
odbywają się też spotkania z ciekawymi ludźmi. Podczas festynów często jest organizowana loteria 
czy też kiermasze, z których dochód przeznaczamy na nasze potrzeby i tak w 2017 r. został opłacony 
Teatr Duet, zakupiliśmy gilotynę do cięcia papieru oraz brakującą roletę na okno. Świetlica 
współpracuje z sołtysem wsi i radą sołecką oraz bierze czynny udział w przeprowadzanych 
projektach. 
Na wyposażeniu świetlicy mamy dwa komputery, sprzęt nagłaśniający, dwie lodówki, dwie kuchenki 
mikrofalowe oraz kuchnię gazowo-elektryczną. 

  
 sporządziła: Wanda Kozłowska 

 
Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
instruktor: Marta Nowak 
 
Funkcję opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu objęłam z początkiem listopada 2017 r. Po 
sprawdzeniu zasobów, które zastałam, dokonałam zakupów pod kątem planowania warsztatów, 
podaczas których miały powstać ozdoby świąteczne. I tak przez cały listopad i połowę grudnia dzieci 
przygotowywały się do świąt, wykonując ozdoby choinkowe, jak również brały udział w 
odbywających się dwa lub trzy razy w tygodniu próbach do jasełek. 17 grudnia zorganizowaliśmy 
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premierę jasełek w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Wełtyniu. W przedstawieniu brało 
udział 21 dzieci. Kolejny występ miał miejsce 28 grudnia, również w kościele na prośbę proboszcza. 
Jasełka były wystawiane z okazji spotkania wigilijnego księży z biskupem. Dwa kolejne występy 
odbyły się w styczniu. 
Wczesniej, bo 5 grudnia wraz z dziećmi piekliśmy pierniczki. Dwa dni później były one dekorowane, 
a zajęcia te prowadziła Helena Bobrowicz. Ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci zostały 
przekazane na kiermasz organizowany przez rodziców. Celem kiermaszu było zebranie pieniędzy na 
dzień dziecka, który ma się odbyć 30 maja 2018 r. 
 
 

sporządziła : Marta Nowak 

 
Świetlica Wiejska w Wirowie 
instruktor: Magdalena Włodarczak 
 
W 2017 r. Świetlica Wiejska w Wirowie była czynna w godz. od 15.00 do 19.00 od poniedziałku do 
piątku oraz dwa razy w miesiącu w soboty w godz. od 10.00-14.00. Celem obranym na 2017 r. było 
przybliżanie kultury oraz integracja społeczności wiejskiej wykraczająca poza granice Wirowa. 
Starałam się realizować to poprzez organizację wydarzeń i promocję nie tylko w miejscowości, ale 
również w sąsiednich wioskach, lokalnej prasie oraz poprzez nowoczesne technologie.   
  
Założenie, że świetlica wiejska może być nie tylko obiektem, gdzie dzieci i młodzież będą spędzać 
wolne popołudnia, powstało ze względu na specyfikę Wirowa. Nieduża liczba mieszkańców oraz 
bliskość do Gryfina i Szczecina powoduje, że oferta świetlicy jedynie jako miejsce zabaw i spędzania 
wolnego czasu dla dzieci jest mało atrakcyjna. Kroki podjęte ku temu, aby świetlica stała się 
miejscem atrakcyjnym dla lokalnej społeczności w mojej ocenie przyniosły bardzo dobre efekty. 
Nasza świetlica staje się krok po kroku małym “wiejskim centrum kultury” oraz lokalnym ośrodkiem 
edukacji muzycznej. Podjęte działania stały się możliwe dzięki współpracy z działającym w 
Gryfińskim Domu Kultury Teatrem 6 i PÓŁ pod kierownictwem Krzysztofa Gmitera oraz przy dużym 
zaangażowaniu sołtysa Wirowa i rady sołeckiej. Na przełomie lutego i marca 2017 r. nastąpiła 
zmiana gospodarza świetlicy - wróciłam tam do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. 
W marcu i kwietniu podjęto współpracę ze Świetlicą Wiejską w Wełtyniu, gdzie zebrała się grupa 
pań z miejscowości, które wyraziły pragnienie rozwoju w zakresie śpiewu liturgicznego. W kwietniu 
rozpoczęły się też indywidualne zajęcia z gry na gitarze dla młodzieży i studentów. Maj był czasem 
kontynuowania prowadzenia zajęć z gry na gitarze. Również w tym czasie wielokrotnie należało 
przygotować obiekt pod wynajem. Ponadto udało się zorganizować warsztaty decoupage, które 
były prowadzone przez instruktor Gryfińskiego Domu Kultury Anetę Kopystyńską oraz uczestniczyć 
w zajęciach plastycznych z decoupage w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Czarnowie. W czerwcu, dzięki 
współpracy z sołtysem, udało się pozyskać fundusze i zorganizować Dzień Dziecka. Został on 
poprowadzony przez animatorki z Bawialni Fantazja w Gryfinie. Zabawa była bardzo udana, przyszło 
wiele dzieci wraz z opiekunami. W lipcu w ramach „Twórczy wakacji” organizowanych w Gryfinie i 
wszystkich świetlicach wiejskich na terenie naszej gminy, odbyły się kilkudniowe warsztaty z 
decopuage, podczas których można było się nauczyć jak zrobić coś z niczego. Od lipca rozpoczęły się 
też przygotowania do jesiennych wydarzeń w świetlicy. W związku z tym odbywały się spotkania z 
Mieczysławem Kwiatkowskim, Krzysztofem Gmiterem oraz Zenoną Gorzkiewicz. W sierpniu oraz 
wrześniu w świetlicy odbywały się sporadycznie zajęcia muzyczne indywidualne oraz grupowe. Był 
to również czas przeznaczony na niektóre prace na terenie obiektu. Wielokrotnie świetlica pełniła 
też rolę centrum informacji turystycznej wskazując turystom drogę oraz odpowiednie miejsca 
rekreacji i wypoczynku oraz lokalne obiekty noclegowe. Bardzo pomocne do realizacji tych zadań 
był darmowy w świetlicy internet Wi-Fi oraz zgromadzone mapy i przewodniki turystyczne.  
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13 października 2017 r. odbył się Jesienny Wieczór Poetycki Mieczysława Kwiatkowskiego - poety z 
Wirowa. Zainteresowanie imprezą było bardzo duże, że liczba uczestników przekroczyła dostępne w 
świetlicy miejsca (ponad 100 osób wewnątrz i na zewnątrz). Poezja Mieczysława Kwiatkowskiego 
przyciągnęła ludzi nie tylko z Wirowa, ale również z wielu innych okolicznych miejscowości oraz ze 
Szczecina. Twórczość naszego lokalnego artysty była prezentowana przez mieszkańców Wirowa, 
wielu przedstawicieli grona pedagogicznego z Gryfina oraz przez aktorów Teatru 6 i PÓŁ. Ponadto 
tego wieczoru gościliśmy uczniów Szkoły Muzycznej w Gryfinie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Gryfinie, którzy prezentowali swoje talenty muzyczne pod kierunkiem Edyty Smolik.   
Od połowy października rozpoczęły się w świetlicy regularne zajęcia z emisji głosu wokalnie dla 
aktorów Teatru 6 i PÓŁ, dla zespołu wokalnego Ad Hoc. Ponadto, oprócz zajęć grupowych, 
odbywały się regularnie zajęcia z emisji głosu dla osób zawodowo posługujących się głosem. Dzięki 
temu pozyskano sponsora, który wielokrotnie zakupił dla świetlicy artykuły spożywcze oraz środki 
czystości. Październik to również miesiąc, w którym zaczęły się regularne zajęcia ze śpiewu 
liturgicznego dla pań z Wełtynia. W listopadzie kontynuowałam prowadzenie wszystkich wyżej 
wymienionych zajęć z dodatkiem konsultacji z gry na gitarze z nut dla dziecka ze Szkoły Muzycznej w 
Gryfinie. Wszystkie zajęcia prowadzone były regularnie i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, 
do tego stopnia, że liczba chętnych na zajęcia w świetlicy była większa niż liczba godzin, którą 
dysponował gospodarz świetlicy. Dzięki prowadzonym nieodpłatnie zajęciom, świetlica pozyskała 
wielu sponsorów indywidualnych, którzy wsparli placówkę poprzez zakup podstawowych artykułów 
spożywczych. Dzięki temu każdy odwiedzający świetlicę może napić się dobrej kawy i skosztować 
czegoś słodkiego. W listopadzie zorganizowałam został Dzień Seniora. Współorganizatorami 
imprezy był sołtys oraz rada sołecka. Animatorem spotkania była mieszkanka Wirowa - Zenona 
Gorzkiewicz. Podczas tego wieczoru wystąpił zespół Ad Hoc, który pięknie śpiewał i wprowadzał 
wszystkich obecnych w niesamowity nastrój. Wszyscy seniorzy byli bardzo zadowoleni z organizacji 
imprezy. Dzięki zaangażowaniu sołectwa, jak również wielu mieszkańców, zorganizowany został 
słodki poczęstunek. Wiele pań z Wirowa upiekło ciasta, jak również pomagało w organizacji samej 
imprezy.  
1 grudnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wirowie odbył się koncert Klary Gmiter pt. “Klara spotyka 
Edith”. Akompaniował jej szczeciński instrumentalista i aranżer współpracujący z Teatrem 
Rozmaitości Grawitacje - Miłosz Wojciechowski. Bilety-cegiełki rozeszły się w mgnieniu oka, a 
zainteresowanie było tak ogromne, że organizatorzy zdecydowali się na dodruk „cegiełek”. Mimo 
tego było jeszcze wiele osób, które jako lista rezerwowa oczekiwały, że może w ostatniej chwili 
zwolni się dla nich miejsce. Do świetlicy przyszło ponad 80 osób, nie licząc organizatorów oraz osób 
pomagających.  Pani Klara oczarowała publiczność swoim wyjątkowym głosem i charyzmą, a 
mieszkańcy Wirowa, jak również znaczna ilość gości z Gryfina i okolic została przeniesiona w klimat 
Paryża z lat 30. XX w. Wydarzenie to miało też duże znaczenie promocyjne dla samej miejscowości, 
gdyż dzięki zorganizowaniu promocji wydarzenia na większą skalę oraz przybyciu wielu gości z 
regionu, zarówno nasza miejscowość, jak również świetlica otrzymały wiele pozytywnych recenzji 
jako miejsce przybliżania kultury.  W tym miesiącu zostały zorganizowane w świetlicy we 
współpracy z sołtysem oraz radą sołecką mikołajki. Dzieci i ich opiekunowie mieli szansę poznawać 
w praktyce zasady dotyczące pierwszej pomocy. Szkolenie zorganizowało Gryfińskie Stowarzyszenie 
Ratownicze Rescue. Następnie do naszej świetlicy przybył na wozie zaprzęgniętym w konie św. 
Mikołaj, który wraz z gospodarzem świetlicy animował zabawy. Dzieci musiały sprostać 
różnorodnym zadaniom, by otrzymać prezent. Wszystkie jednak były bardzo zadowolone, ponieważ 
dzięki sołtysowi Robertowi Gorzkiewiczowi prezentów nie zabrakło dla nikogo. Podczas mikołajek w 
świetlicy był zorganizowany też słodki poczęstunek. W imprezie udział wzięło kilkanaścioro dzieci z 
Wirowa i Wirówka oraz przybyli goście. Wśród nich była też dziewczynka z Irlandii, która miała 
okazję poznać polskie obyczaje świąteczne.  
W grudniu poza stałymi zajęciami muzycznymi świetlica posłużyła też jako miejsce nagrania 
akompaniamentu dla chłopca z Wirowa, który startował w Konkursie Piosenki Międzynarodowej. 
Ponadto odbyły się kilkukrotnie konsultacje ze śpiewu przygotowujące do konkursu. Jurij - 
mieszkaniec Wirowa zajął 4 miejsce w konkursie.  Pod koniec grudnia odbyło się rozstrzygnięcie 



 
S

tr
o

n
a
2

4
 

konkursu plastyczno-technicznego na wirowskiego aniołka, zorganizowanego przez sołtysa 
miejscowości. Podczas spotkania w świetlicy dzieciom zostały wręczone nagrody.  
  
Ponadto w 2017 r. 
- uruchomiono stronę internetową świetlicy (swietlica-wirow.pl) - wszystkie koszty związane z 
zaprojektowaniem, zaprogramowaniem i utrzymaniem strony poniosła firma ArtsMedia Sp. z o.o. 
-  powstał fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/swietlica.wirow/) oraz kanał na 
Youtube promujące działania podejmowane w świetlicy w Wirowie 
- pozyskano kwotę 1050 zł z funduszu sołeckiego Wirowa na zakup szafy do świetlicy (wykonanej na 
wymiar)  
- podjęto ścisłą współpracę ze Świetlicą Wiejskąw Wełtyniu - zarówno z Roksaną Baczewską (byłym 
gospodarzem), jak również z Martą Nowak (obecnym gospodarzem w Wełtyniu)  
- podjęto również współpracę z Grażyną Pasik - bibliotekarką w filii bibliotecznej w ełtyniu - m.in w 
zakresie wsparcia promocji wydarzeń i imprez  
- nawiązano kontakty z innymi instruktorami Gryfińskiego Domu Kultury, osobami ze środowiska 
artystycznego i edukacyjnego – m.in. Klarą Gmiter, Edytą Smolik, Miłoszem Wojciechowskim, 
Teatrem 6 i PÓŁ  
- dzięki stałej współpracy z firmą ArtsMedia Sp. z o.o. rozpoczęto działania promocyjne wydarzeń w 
świetlicy wykorzystując profesjonalne narzędzia - utworzono podstawową identyfikację wizualną 
świetlicy oraz korzystamy ze wsparcia w/w firmy w opracowaniu promocji wydarzeń (projekty 
plakatów, banerów na stronę i media społecznościowe, krótkie filmy promocyjne) 
 
 

sporządziła: Madgalena Włodarczak 

 
zebrał: Jakub Kasprzyk 



załącznik nr 5 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2017 r.  

Kino Gryf 
 

 
 

W 2017 r. Kino Gryf pokazało 111 tytułów filmowych. Odbyły się 895 seansów (w tym 42 przedpołu-

dniowe zorganizowane dla szkół i przedszkoli), w których uczestniczyło łącznie 16.303 widzów. 

 

NAJPOPULARNIEJSZE TYTUŁY WYŚWIETLANIE W KINIE GRYF W 2017 R.: 
„Listy do M. 3” (prod. Polska) - 1.218 widzów  

„Botoks” (prod. Polska) - 1.110 widzów 

„Sztuka kochania” (prod. Polska) - 867 widzów 

„Ciemniejsza strona Greya” - 734 widzów 

 „Kumple z dżungli” - 576 widzów 

„Auta 3” - 575 widzów 

 „Ozzy” - 527 widzów 

„Gwiezdne wojny: ostatni Jedi” - 524 widzów 

„Balerina” - 430 widzów 

„Sing” - 414 widzów 

 

CYKLE FILMOWE: 
- 31 października/1 listopada: 24. Noc Grozy Gryfińskie Spotkania z Horrorem 

 

ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE: 

miesiąc ilość widzów ilość seansów 

styczeń  1470 74 

luty  1911 72 

marzec 1866 70 

kwiecień  636 62 

maj  374 46 

czerwiec  1447 84 

lipiec 1246 92 

sierpień  1126 104 



wrzesień 924 69 

październik  2131 94 

listopad 1491 51 

grudzień  1681 77 

razem 16.303 895 

 

 

sporządzili: Krzysztof Wawrzyniak i Kuba Kasprzyk 


