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Przedstawiam sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2019 r. 

Dokument zawiera informacje o placówce, organizowanych przez nas przedsięwzięciach, 

działających pracowniach i zespołach artystycznych, Kinie Gryf oraz o świetlicach wiejskich. 
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załącznik nr 1 
 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2019 r. 

część opisowa 
 

 

 

Gryfiński Dom Kultury istnieje od 1958 r., a od 1 stycznia 2003 r. działa jako instytucja kultury i obejmuje 
swoją działalnością teren miasta i gminy Gryfino. Główną siedzibą placówki jest budynek przy ul. Szcze-
cińskiej 17. Placówka posiada także miejską filię w Pałacyku pod Lwami przy ul. B. Chrobrego 48. 
 

Struktura organizacyjna: 

W strukturach Gryfińskiego Domu Kultury występują działy: 
1/  Kino Gryf 
2/  dział organizacji imprez 
3/  dział pracowni artystycznych 
4/  dział obsługi 
5/  dział świetlic wiejskich: 
- Świetlica Wiejska w Bartkowie, 
- Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu, 
- Świetlica Wiejska w Chwarstnicy, 
- Świetlica Wiejska w Czepinie, 
- Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie, 
- Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich, 
- Świetlica Wiejska w Drzeninie, 
- Świetlica Wiejska w Krajniku, 
- Świetlica Wiejska w Krzypnicy, 
- Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim, 
- Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie, 
- Świetlica Wiejska w Sobiemyślu, 
- Świetlica Wiejska w Sobieradzu, 
- Świetlica Wiejska w Starych Brynkach, 
- Świetlica Wiejska w Wełtyniu, 
- Świetlica Wiejska w Wirowie. 
 
Gryfiński Dom Kultury jest instytucją kultury finansowaną w trybie i na zasadach określonych w statucie 
oraz na podstawie przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury. Od 1 stycznia 2017 r. obsługę finan-
sowo-księgową placówki prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie. Gryfiński Dom Kultury podlega 
wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie i od dnia wpisu 
posiada osobowość prawną. Domem kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor. 
 

Cele i zadania: 

Gryfiński Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną w ramach zadań własnych Gminy o charakterze obo-
wiązkowym (Ustawa z dn. 25.10.1991 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dn. 27 czerwca 
1996 r. o zmianie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Celem nadrzędnym do-
mu kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska (dzieci, młodzieży i dorosłych) do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 
 
Do najważniejszych zadań Gryfińskiego Domu Kultury należy: 
1/ rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, 
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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 setki przedsięwzięć mniejszych, ale także takich, które 
bardzo mocno wpisują się na mapę wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej czy międzynarodowej. 
Jesteśmy placówką z osobowością prawną finansowaną z budżetu Gminy.  
Jednym z działów Gryfińskiego Domu Kultury jest Kino Gryf. To organizator pokazów filmów niekomercyj-
nych z całego świata oraz najnowszych produkcji mainstreamowych. Musimy jednak liczyć się z faktem, że 
dystrybutorzy filmów mają prawo narzucić nam termin, ilość oraz godziny seansów. Jeśli nie zastosujemy 
się do ich wytycznych, to nie otrzymamy prawa prezentacji nowości filmowych. Nasza sala widowiskowa 
pełni dwojaką funkcję. Poza wyświetlaniem filmów odbywają się w niej także imprezy kulturalne, a także 
jest wykorzystywana przez zespoły artystyczne pracujące w naszej placówce w celu prób scenicznych. Posia-
da 138 miejsc siedzących.  
Oferta rozwoju kulturalnego dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którą przygotowujemy jest dość bo-
gata, choć realizowana jedynie w ramach naszych możliwości finansowych. W naszej placówce funkcjonują 
różne pracownie artystyczne: muzyczne, wokalne, plastyczne dla dzieci i dorosłych, malarskie dla dzieci i 
dorosłych, teatralne dla dzieci i dorosłych, recytatorskie, taneczne dla dzieci i dorosłych. Uczestnicy tych 
pracowni odnoszą sukcesy w różnego rodzaju przeglądach i konkursach na szczeblu gminnym, powia-
towym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Gryfiński Dom Kultury administruje również szesnastoma fi-
liami wiejskimi. W świetlicach prowadzone są zajęcia rozbudzające aktywność głównie najmłodszych mie-
szkańców naszej gminy. 
 
Kadra Gryfińskiego Domu Kultury (stan na 31 grudnia 2019 r.): 

1/ budynek główny przy ul. Szczecińskiej 17: 16 osób (15,75 etatów), 
2/ filia w Pałacyku pod Lwami (ul. B. Chrobrego 48) - 8 osób (7,25 etatów), 
3/ filie w świetlicach wiejskich - 13 osób (9,5 etatów). 
 
 
 
 

Monika Drabik 
p.o. dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury 
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załącznik nr 2 

 

Sprawozdanie z działalności 

Gryfińskiego Domu Kultury 
kalendarium imprez w 2019 r. 

  

 
 

 

termin nazwa imprezy miejsce 
6 stycznia obsługa techniczna Orszaku Trzech Króli (Stanisław 

Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek), występ kapel Ludowych 
Borzymianka, Gardnianki i Wełtynianka (instr. Zygmunt 
Rosiński) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

9 stycznia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

9 stycznia Kino dla wymagających: seans filmu „Do zobaczenia w 
zaświatach” (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

12 stycznia współorganizacja 21. Błyskawicznego Orkiestrowego 
Turnieju Szachowego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

12 stycznia 7. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto 
może, nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos 
(reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

13 stycznia 8. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto 
może, nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos 
(reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

13 stycznia współorganizacja 27. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecnej Pomocy (obsługa techniczna: Stanisław 
Fabjańczuk, Tomasz Brzęczek), występ wokalistów, 
podopiecznych instr. Jolanty Romanowskiej i Piotra 
Ostrowskiego 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

15 stycznia spektakl Teatru Cogito z Krakowa dla młodzieży (org. 
Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

15 stycznia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) Koncertu 
charytatywnego na rzecz Domu dziecka w Chojnie (org. 
Przedszkole nr 2 w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 stycznia Kino dla wymagających: seans filmu „Roma” (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

18 stycznia dodatkowy seans filmowy dla przedszkoli/szkół 
(Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

20 stycznia Stand-up Gryfino: występ standuperów Kuby Rosy, 
Pawła Reszeli i Piotra Wojteczka (org. Maria Zalewska) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23 stycznia 2. spotkanie (dwie tury) w ramach Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej 
KinoPrzedszkole  (projekcje filmów połączone z 
prelekcją pedagogów) (org. Monika Drabik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

23 stycznia 9. pokaz spektaklu „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto 
może, nawet przez morze" Grupy Teatralnej Gliptykos 
(reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

23 stycznia Kino dla wymagających: seans filmu „Boso po 
ściernisku” (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 
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24 stycznia dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

26 stycznia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) pokazu bajki 
organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

26 stycznia Dzień Babci i Dziadka - występ Klary Gmiter i Kapeli 
Ludowej Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) (org. 
Danuta Świderek) 

Gryfiński Dom Kultury 
Świetlica Wiejska  
w Sobieradzu 

28 stycznia 
- 8 lutego 

Półkolonie zimowe dla dzieci z gminy Gryfino w Gryfinie 
i Gardnie (org. Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami, 
Szkoła Podstawowa  
w Gardnie 

28 stycznia 
- 8 lutego 

„Przezimuj z nami” - dwutygodniowy cykl warsztatów 
artystycznych w czasie ferii zimowych prowadzonych 
przez instruktorów Gryfińskiego Domu Kultury 

Gryfiński Dom Kultury, 
Pałacyk pod Lwami 

28 stycznia 
- 8 lutego 

„Przezimuj z nami” - dwutygodniowy cykl zajęć i 
warsztatów artystycznych w czasie ferii zimowych 
prowadzonych przez instruktorów Gryfińskiego Domu 
Kultury 

Gryfiński Dom Kultury 
świetlice wiejskie 

1 lutego pokaz dwóch bajek: „Lodowa kraina” i „Cyrk leśnych 
robaczków” w wykonaniu aktorów teatru z Krakowa 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

3 lutego pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” w wykonaniu 
Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) w Moryniu 

Miejski Ośrodek Kultury 
w Moryniu 

9 lutego pokaz spektaklu „Spotkanie po latach” w wykonaniu 
Teatru Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) w Żelechowie 

Świetlica Wiejska 
w Żelechowie 

12 lutego 2. spotkanie (dwie tury) w ramach Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej 
KinoPrzedszkole  (projekcje filmów połączone z 
prelekcją pedagogów) (org. Monika Drabik) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

16 lutego obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) pokazu bajki 
organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gryfinie 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

16 lutego Szachowe Grand Prix Gryfina 2019. Turniej 1. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

21 lutego 
- 3 marca 

13. Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży Włóczykij 
(prelekcje podróżników, spotkania autorskie, Mały 
Włóćzykij - warsztaty dla najmłodszych, koncerty, 
degustacja kuchni świata, kino świata, Bal Włóczykija, 
wystawy, wycieczki, Włóczykij Trip Extreme - rajd 
pieszy na 25 i 50 km) 

Gryfino i okolice 

22 lutego wieczór autorski Jerzego Romaniuka, aktora Teatru 
Eliksir (instr. Janusz Janiszewski) w Szczecinie 

Dom Kultury 13 Muz 
w Szczecinie 

24 lutego obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) akcji 
Nazywam się Miliard w Gryfinie organizowanej przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 

Nabrzeże Miejskie 
w Gryfinie 

26 lutego Miejsko-gminne eliminacje Małego Konkursu 
Recytatorskiego (org. Dorota Krutelewicz-Sobieralska) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

2 marca powiatowe eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego 
i 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji 
Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora (org. Dorota 
Krutelewicz-Sobieralska)  
- kwalifikacja wychowanków GDK do przeglądu 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod Lwami 
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wojewódzkiego: 
*w kategorii klas I-III - Hanna Sztylke 
*w kategorii klas IV-VI - Lena Żelech i Amelia Maciążek 
(instr. Dorota Krutelewicz-Sobieralska) 

7 marca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) spektaklu 
Teatru Cogito z Krakowa dla szkół 

Gryfiński Dom Kultury  
(sala widowiskowa) 

8 marca koncert - Babski Wieczór z Piosenką, występ zespołów 
wokalnych Ad Hoc i Desire oraz sióstr Żurowskich (org. 
Jolanta Romanowska, obsługa techniczna Stanisław 
Fabjańczuk) 

Gryfino, 
pub u Suszka 

9 marca współorganizacja eliminacji powiatowych 47. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Torystyczno-
Krajoznawczego (org. Kamilla Gadomska) 

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Gryfinie 

9 marca Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 2. (org. Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod Lwami 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

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

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

16 marca Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 3. (org. Krzysztof 
Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod Lwami 

16 marca obsługa (Joanna Macioszek, Stanisław Fabjańczuk) 
spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
(sala widowiskowa) 

21 marca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) Gali Sportu 
(org. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
(sala widowiskowa) 

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

29 marca Koncert Premier Teatru Tańca EGO VU [1] - pokaz 
spektakli grupy i wystawy artystyczne (org. Eliza 
Hołubowska, prow. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

30 marca Koncert Premier Teatru Tańca EGO VU [2] - pokaz 
spektakli grupy i wystawy artystyczne (org. Eliza 
Hołubowska, prow. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

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

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

3 kwietnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

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

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

4 kwietnia spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu Grupy Cogito 
(org.  Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5-6 kwietnia udział zespołu z pracowni turystycznej GDK w składzie 
Hanna Staruk, Jan Bodys i Wojciech Frąckiewicz (instr. 
Kamilla Gadomska) w wojewódzkich eliminacjach 47. 
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego w Cedyni 

Cedynia 

6-7 kwietnia udział recytatorów GDK w wojewódzkim finale Małego 
Konkursu Recytatorskiego: w kategorii klas I-III 
wyróżnienie otrzymała Hanna Sztylke, a w kategorii klas 
IV-VI wyróżnienie przyznano Amelii Maciążek (instr. 
Dorota Krutelewicz-Sobieralska ) 

Zamek Książąt Pomorskich  
w Szczecinie 

8-12 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla dzieci w związku ze 
strajkiem pracowników oświaty (org. Krzysztof 
Wawrzyniak, Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

8-12 kwietnia zajęcia otwarte w świetlicach wiejskich dla dzieci w 
związku ze strajkiem pracowników oświaty (org. 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
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Dominika Bojko, Malwina Goch, Małgorzata 
Grzegorzewska, Marlena Gwiazda-Gielnik, Elżbieta 
Kasprzyk, Wanda Kozłowska, Iwona Łakomiec, Maria 
Mościcka, Marta Nowak, Katarzyna Nowicka, Bernarda 
Rataj, Kazimiera Siwek, Paulina Szewczuk, Danuta 
Świderek, Joanna Woźniakowska, Joanna Żmuda)  

w Bartkowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Borzymiu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Chwarstnicy 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Czepinie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Daleszewie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Dołgich 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Drzeninie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Krajniku 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Mielenku Gryfińskim 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Nowym Czarnowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobiemyślu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobieradzu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Starych Brynkach 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Wirowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Wełtyniu 

8-12 kwietnia zajęcia otwarte w pracowniach dla dzieci w związku ze 
strajkiem pracowników oświaty (org. Kamilla 
Gadomska, Dorota Krutelewicz-Sobieralska, Elżbieta 
Narzekalak, Piotr Ostrowski, Małgorzata Ragan, Karina 
Tyła) 

Gryfiński Dom Kultury,  
filia w Pałacyku pod Lwami 

13 kwietnia Gryfiński Jarmark Wielkanocny: konkursy na babę i 
palmę wielkanocną (org. Aneta Kopystyńska), występ 
kapel ludowych Borzymianka, Gardnianki (inst.. 
Zygmunt Rosiński) i Wełtynianka, obsługa techniczna 
Tomasz Brzęczek i Stanisław Fabjańczuk 

Gryfino,  
pl. Księcia Barnima I 

13 kwietnia Szachowe Grand Prix Gryfina 2019 - turniej 4. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod Lwami 

14 kwietnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) obchodów 
Światowego Dnia Trzeźwości (org. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie) 

Gryfino,  
Nabrzeże Miejskie 

15 kwietnia obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) spotkania 
pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w 
Gryfinie z burmistrzem 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

15-16 kwietnia dodatkowe seanse filmowe dla dzieci w związku ze 
strajkiem pracowników oświaty (org. Krzysztof 
Wawrzyniak, Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

15-19 kwietnia zajęcia otwarte w świetlicach wiejskich dla dzieci w 
związku ze strajkiem pracowników oświaty (org. 
Dominika Bojko, Malwina Goch, Małgorzata 
Grzegorzewska, Marlena Gwiazda-Gielnik, Elżbieta 
Kasprzyk, Wanda Kozłowska, Iwona Łakomiec, Maria 
Mościcka, Marta Nowak, Katarzyna Nowicka, Bernarda 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Bartkowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Borzymiu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
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Rataj, Kazimiera Siwek, Paulina Szewczuk, Danuta 
Świderek, Joanna Woźniakowska, Joanna Żmuda)  

w Chwarstnicy 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Czepinie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Daleszewie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Dołgich 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Drzeninie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Krajniku 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Mielenku Gryfińskim 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Nowym Czarnowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobiemyślu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobieradzu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Starych Brynkach 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Wirowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Wełtyniu 

15-19 kwietnia zajęcia otwarte w pracowniach dla dzieci w związku ze 
strajkiem pracowników oświaty (org. Kamilla 
Gadomska, Dorota Krutelewicz-Sobieralska, Elżbieta 
Narzekalak, Piotr Ostrowski, Małgorzata Ragan, Karina 
Tyła) 

Gryfiński Dom Kultury,  
filia w Pałacyku pod Lwami 

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

Gryfino, 
restauracja Arkadia 

18 kwietnia dodatkowy seans filmowy dla dzieci w związku ze 
strajkiem pracowników oświaty (org. Krzysztof 
Wawrzyniak, Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

19 kwietnia wynajem sali widowiskowej z obsługą techniczną 
(Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

24-26 kwietnia zajęcia otwarte w świetlicach wiejskich dla dzieci 
organizowane w związku ze strajkiem pracowników 
oświaty (org. Dominika Bojko, Malwina Goch, 
Małgorzata Grzegorzewska, Marlena Gwiazda-Gielnik, 
Elżbieta Kasprzyk, Wanda Kozłowska, Iwona Łakomiec, 
Maria Mościcka, Marta Nowak, Katarzyna Nowicka, 
Bernarda Rataj, Kazimiera Siwek, Paulina Szewczuk, 
Danuta Świderek, Joanna Woźniakowska, Joanna 
Żmuda)  

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Bartkowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Borzymiu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Chwarstnicy 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Czepinie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Daleszewie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Dołgich 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Drzeninie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Krajniku 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Mielenku Gryfińskim 
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- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Nowym Czarnowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobiemyślu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobieradzu 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Starych Brynkach 
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Wirowie 
- filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Wełtyniu 

24-26 kwietnia zajęcia otwarte w pracowniach dla dzieci organizowane 
w związku ze strajkiem pracowników oświaty (org. 
Kamilla Gadomska, Dorota Krutelewicz-Sobieralska, 
Elżbieta Narzekalak, Piotr Ostrowski, Małgorzata 
Ragan, Karina Tyła) 

Gryfiński Dom Kultury,  
filia w Pałacyku pod Lwami 

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

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

1-2 maja Dni Gryfina 2019 (występy podopiecznych pracowni 
muzycznych Jolanty Romanowskiej i Piotra 
Ostrowskiego, kapel ludowych Borzymianka i 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) oraz gwiazd 
polskiej muzyki) 

Nabrzeże Miejskie w Gryfinie 

8 maja obsługa techniczna (Krzysztof Wawrzyniak) wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

8 maja obsługa techniczna (Piotr Ostrowski, Tomasz Brzęczek) 
uroczystości Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa, 
występ recytatorów pod kierunkiem instr. Doroty 
Krutelewicz-Sobieralskiej, prowadzenie: Krzysztof 
Rudnicki 

Cmentarz Komunalny  
w Gryfinie 

9 maja obsługa techniczna (Krzysztof Wawrzyniak) wykładu 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

10 maja Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych 
(org. Eliza Hołubowska) - kwalifikacja do przeglądu 
wojewódzkiego Zespołu Tańca Współczesnego Fajber 
Flex (instr. Ewelina Tołyż) i młodszej grupy Teatru 
Tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

14 maja obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) uroczystości jubileuszu Stowarzyszenia 
Amazonek Ewa 

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gryfinie 

15 maja obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) szkolenia 
przedwyborczego (org. UMiG) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

16 maja 3. spotkanie (dwie tury) w ramach Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej 
KinoPrzedszkole  (projekcje filmów połączone z 
prelekcją pedagogów) (org. Monika Drabik) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

16 maja obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy 

Centrum Konferencyjne 
Wodnik w Gryfinie 

17 maja obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) uroczystości Państwowej Straży Pożarnej 

Banie 

18 maja Szachowe Grand Prix Gryfina 2019 - turniej 5. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod Lwami 

20 maja 4. spotkanie (dwie tury) w ramach Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 
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KinoPrzedszkole  (projekcje filmów połączone z 
prelekcją pedagogów) (org. Monika Drabik) 

23 maja spektakl „Grubaska” Teatru Miejskiego w Lesznie w 
wykonaniu Izabeli Noszczyk (org. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

24 maja premiera spektaklu „Stoję sobie na drodze” Teatru 6 i 
PÓŁ (reż. Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

25 maja wycieczka autokarowa do Stargardu w ramach cyklu 
„Poznajemy Zachodniopomorskie) (org. Kamilla 
Gadomska) 

Stargard 

25 maja obsługa techniczna (Joanna Macioszek, Stanisław 
Fabjańczuk) spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

25 maja współorganizacja Country Festynu 2019 przez Świetlicę 
Wiesjką w Krajniku (Dominika Bojko) 

plac w Krajniku 

25 maja obsługa techniczna (Jakub Kasprzyk) spektaklu „Krótka 
historia mojej triumfalnej porażki” teatru 
Uckermärkische Bühnen Schwedt w wykonaniu Michała 
Kuczyńskiego (org. Krzysztof Gmiter) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

31 maja dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury  
- Kino Gryf 

31 maja obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) uroczystości 
w gryfińskim żłobku 

Żłobek Miejski w Gryfinie 

1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka „Bezpieczne wakacje” (org. 
Gmina Gryfino i Gryfiński Dom Kultury) 

Stadion Miejski w Gryfinie 

1 czerwca udział tancerzy GDK w Wojewódzkim Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Tanecznych w Szczecinie - tytuł 
laureata w aktegprii wiekowej 11-15 lat dla Zespołu 
Tańca Współczesnego Fajber Flex (instr. Ewelina Tołyż), 
tytuł laureata w kategorii wiekowej powyżej 16 lat i 
nominacja do tytułu Talentu Roku 2019 dla młodszej 
grupy Teatru tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) 

Zamek Książąt Pomorskich  
w Szczecinie 

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

Gryfiński Dom Kultury  
- Kino Gryf 

4 czerwca otwarcie wystawy prac podopiecznych pracowni 
plastycznych Elżbiety Narzekalak, Małgorzaty Ragan i 
Kariny Tyły z Gryfińskiego Domu Kultury pt. „Małe rączki 
duża sztuka” 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

5 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) uroczystości 
zakończenia roku akademickiego Gryfińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5 czerwca Koncert charytatywny dla Anity Wiertelak (org. Danuta 
Świderek) - wystąpili aktorzy Grupy Teatralnej 
Gliptykos (instr. Maria Piznal), zespoły wokalne Ad Hoc i 
Cantare (instr. Jolanta Romanowska), Kapela Ludowa 
Gardnianki (instr. Zygmunt Rosiński) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

7 czerwca 5. spotkanie (dwie tury) w ramach Interdyscyplinarnego 
Programu Edukacji Medialnej i Społecznej 
KinoPrzedszkole  (projekcje filmów połączone z 
prelekcją pedagogów) (org. Monika Drabik) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

7 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, Joanna 
Macioszek) spektaklu dla dorosłych (org. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

8 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, Jakub 
Kasprzyk) spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

8 czerwca współorganizacja X Gminnego Amatorskiego Turnieju boisko sportowe w Krzypnicy 
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Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
w Krzypnicy 

8 czerwca XIV Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora 
Gryfińskiego Domu Kultury (org. Kamilla Gadomska) -  
1 miejsce w kategorii TP dla drużyny z GDK: Wojciech 
Frąckiewicz, Jan Bodys 

las czepiński 

13 czerwca Koncert Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex 
(instr. Ewelina Tołyż) kończący sezon artystyczny 
2018/19 (prowadzenie Jakub Kasprzyk, obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk i Tomasz Brzęczek) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

15 czerwca udział młodszej grupy Teatru tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w koncercie Talent Roku 2019 w 
Szczecinie 

Zamek Książąt Pomorskich  
w Szczecinie 

15 czerwca współorganizacja festynu rodzinnego w Chwarstnicy 
(org. Iwona Łakomiec) 

Chwarstnica 

15 czerwca Szachowe Grand Prix Gryfina 2019 - turniej 6. (org. 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod Lwami 

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

Gryfiński Dom Kultury  
- Kino Gryf 

17 czerwca prowadzenie (Piotr Ostrowski) i obsługa techniczna 
(Stanisław Fabjańczuk) dwóch koncertów zespołu Step 
by Step 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

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

Gryfiński Dom Kultury  
- Kino Gryf 

18 czerwca Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 2019 
- nagrody dla: 
- Barbary Wilczyńskiej, Hanny Krynickiej i Julii Godziuk 
oraz wyróżnienie dla Antosia Grodka z Pracowni 
Plastycznej Deseń Elżbiety Narzekalak; 
- Artura Błasiaka, Jakuba Wiśniewskiego i Kornelii 
Kudnickiej oraz wyróżnienie dla Marysi Kalin z pracowni 
plastycznej Małgorzaty Ragan; 
- Bożeny Rożko, Szymona Jewsiejeja i Asii Kowalczyk 
oraz wyróżnienie dla Kuby Smolnika z pracowni 
plastycznej Kariny Tyły 

Centrum Informacji 
Turystycznej w Gryfinie 

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

Gryfiński Dom Kultury  
- Kino Gryf 

19 czerwca udział wychowanków pracowni GDK w Gali Laureatów 
2019 (org. Gmina Gryfino) 

Szkoła Podstawowa nr 3  
w Gryfinie 

21 czerwca 26. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury  
- Kino Gryf 

24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
w Gryfinie: „Taniec współczesny i wyobraźnia” - prow. 
Ewelina Tołyż 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
w Mielenku Gryfińskim: „Sałatkowy zawrót głowy” - 
prow. Maria Mościcka 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Mielenku Gryfińskim 

24-28 czerwca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
w Krajniku: „Zajęcia kulinarne - wyroby mączne” - prow. 
Dominika Bojko 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Krajniku 

24 czerwca -  
5 lipca 

1 turnus półkolonii letniej w Gryfinie 
(org. Irena Perlik) 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Gryfinie 

24 czerwca -  
5 lipca 

półkolonia letnia w Gardnie 
(org. Irena Perlik) 

Szkoła Podstawowa  
w Gardnie 

28 czerwca obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk i Tomasz 
Brzęczek) 7. Gryfińskiej Nocy Świętojańskiej (org. 

teren OSiR w Gryfinie 
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Biblioteka Publiczna w Gryfinie) 

29 czerwca Festyn rodzinny w Drzeninie (współorganizacja: Marlena 
Gwiazda-Gielnik) 

Drzenin 

1-5 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
plastycznych w Gryfinie: „W świetle patyczaków” - 
prow. Małgorzata Ragan 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałącyku pod Lwami 

1-5 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
plastycznych w Chwarstnicy: „String Art, czyli dekoracje 
ścienne z nici i gwoździ” - prow. Iwona Łakomiec 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Chwarstnicy 

1-5 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl zajęć 
sportowych w Drzeninie: „Wycieczki rowerowe” - prow. 
Marlena Gwiazda-Gielnik 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Drzeninie 

1-8 lipca Kolonia międzynarodowa dla dzieci z partnerskiego 
miasta Sambor (org. Irena Perlik) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod Lwami 

8-12 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
plastycznych w Gryfinie: „Sztuka Ebru - malowanie na 
wodzie” - prow. Elżbieta Narzekalak 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala Pobocze 

8-12 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
plastyczno-technicznych w Gryfinie: „Znajoma postać”- 
prow. Karina Tyła 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod Lwami 

8-12 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl zajęć 
sportowych w Wełtyniu: „Wakacje na sportowo” - 
prow. Marta Nowak 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Wełtyniu 

8-12 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
kulinarnych w Nowym Czarnowie: „Wiemy, co jemy" - 
prow. Joanna Woźniakowska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Nowym Czarnowie 

8-19 lipca 2. turnus półkolonii letniej w Gryfinie 
(org. Irena Perlik) 

Szkoła Podstawowa nr 2  
w Gryfinie 

15-19 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
rękodzielniczych w Gryfinie: „Poznajemy makramę” - 
prow. Maria Witkowska 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala Lech 

15-19 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
ceramicznych w Bartkowie: „Gliniane cuda” - prow. 
Elżbieta Kasprzyk 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Bartkowie 

15-19 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
plastycznych w Dołgich: „Dekoracje z wikliny 
papierowej” - prow. Bernarda Rataj 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Dołgich 

20 lipca Festyn rodzinny Daleszewa i Łubnicy (obsługa 
techniczna: Stanisław Fabjańczuk i Tomasz Brzęczek), 
występ zespołu wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta 
Romanowska) 

boisko sportowe  
w Daleszewie 

22-26 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
w Gryfinie: „Wakacyjne warsztaty recytatorskie”  - 
prow. Maria Piznal 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

22-26 lipca Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
plastycznych w Borzymiu: „Zabawy z gipsem” - prow. 
Małgorzata Grzegorzewska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Borzymiu 

1 sierpnia współorganizacja uroczystości z okazji 75. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego - koncert zespołu 
wokalnego Ad Hoc (instr. Jolanta Romanowska) 

Gryfino, pl. Solidarności 

29 lipca 
- 2 sierpnia 

Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
wokalnych w Gryfinie: „Wakacyjne spotkanie z 
piosenką” - prow. Jolanta Romanowska 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala Ósemka 

29 lipca 
- 2 sierpnia 

Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
turystycznych w Gryfinie: „Tajemnice gryfińskiej historii 
i przyrody” - prow. Kamilla Gadomska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod Lwami 
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29 lipca 
- 2 sierpnia 

Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl zajęć 
sportowych w Sobiemyślu: „Zdrowo i aktywnie” - prow. 
Paulina Szewczuk 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobiemyślu 

5-9 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
plastycznych w Gryfinie: „Zwierzaki w 3D” - prow. 
Aneta Kopystyńska 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala Pobocze 

5-9 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl zajęć w 
Daleszewie: „Kolorowe warsztaty kulinarne” - prow. 
Joanna Żmuda 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Daleszewie 

5-9 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl zajęć w 
Starych Brynkach: „Moja wieś, moja ojczyzna” - prow. 
Wanda Kozłowska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Starych Brynkach 

10 sierpnia współorganizacja 10. Amatorskiego Turnieju Piłki 
Siatkowej w Bartkowie (org. Elżbieta Kasprzyk) 

boisko w Bartkowie 

17 sierpnia współorganizacja 10. Festiwalu Twórczości Ludowej w 
Bartkowie (org. Elżbieta Kasprzyk, obsługa techniczna: 
Stanisław Fabjańczuk i Tomasz Brzęczek, prowadzenie 
Jakub Kasprzyk), koncerty kapel ludowych Borzymianka 
i Gardnianki (inst.. Zygmunt Rosiński) oraz Wełtynianka 

plac w Bartkowie 

19-23 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
plastycznych w Czepinie: „Wakacyjne szydełkowanie” - 
prow. Kazimiera Siwek 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Czepinie 

24 sierpnia festyn rocznicowy Świetlicy Wiejskiej w Starych 
Brynkach (org. Wanda Kozłowska) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Starych Brynkach 

26-30 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl warsztatów 
teatralnych w Gryfinie: „Każde dziecko jest artystą!” - 
prow. Dorota Krutelewicz-Sobieralska 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Pałacyku pod Lwami 

26-30 sierpnia Twórcze wakacje 2019 - pięciodniowy cykl zajęć w 
Sobieradzu: „Tradycje ludowe" - prow. Danuta 
Świderek 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej  
w Sobieradzu 

31 sierpnia współorganizacja Dożynek Archidiecezjalno-Gminnych 
w Gryfinie, organizacja konkursu na najładniejszy 
wieniec dożynkowy (org. Monika Drabik, Elżbieta 
Narzekalak) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

31 sierpnia współorganizacja Festynu na zakończenie wakacji w 
Drzeninie (org. Marlena Gwiazda-Gielnik) 

Drzenin 

1 września współorganizacja Rajdu Wiejskiego PoWsiNOga 2019 
(org. Dominika Bojko, Joanna Woźniakowska) 

Krajnik, Krzypnica, Nowe 
Czarnowo 

2 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej, występ wychowanków Doroty 
Krutelewicz-Sobieralskiej 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

7 września wspłorganizacja Dnia Energetyka 2019 (org. Krzysztof 
Kozak) 

Stadion Miejski w Gryfinie 

od 9 września wznawianie działalności artystycznej pracowni i 
zespołów działających w Gryfińskim Domu Kultury w 
sezonie 2019/2020 

Gryfiński Dom Kultury, 
filia w Pałacyku pod Lwami, 
filie w świetlicach wiejskich 

13 września udział wychowanków pracowni plastycznych GDK w 
konkursie i wystawie pokonkursowej 52. 
Międzynarodowego Konkursu Rysunkowego w Schwedt. 
Nagrody dla wychowanków Kariny Tyły: Joanny 
Staszczyk, Liwii Babińskiej i Marceliny Czajki z grupy 
działającej w Pałacyku pod Lwami oraz dla Miłosza 
Żmudy i Miłosza Tarczyńskiego z pracowni w Świetlicy 
Wiejskiej w Daleszewie. Nagrody dla wychowanków 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt (Niemcy) 
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Małgorzaty Ragan: Wojciecha Gorczycy i Pawła 
Witkosia. 

13 września organizacja festynu z okazji 20-lecia działalności marketu 
Intermarché w Gryfinie (org. Maria Zalewska), występ 
zespołów artystycznych GDK: Cantare, An-Na, Desire 
(instr. Jolanta Romanowska) i Kapeli Ludowej 
Wełłynianka 

plac przed marketem na 
Górnym Tarasie 

13 września współorganizacja wydarzenia artystycznego „Poezja to 
brzmi pięknie” (org. Krzysztof Gmiter) 

Topolowa 3B, Pniewo 

14 września pokaz spektaklu „Ławeczka” w wykonaniu Teatru Scena 
Poczekalnia w Łodzi (org. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala widowiskowa 

14 września obsługa techniczna (Tomasz Brzęczek) 
Międzynarodowych Targów Przedsiębiorczości w 
Gryfinie 

Nabrzeże Miejskie w Gryfinie 

17 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) uroczystości upamiętniających 80. rocznicę 
agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka, prowadzenie 
Krzysztof Rudnicki 

Cmentarz Komunalny 
w Gryfinie 

20 września przedpołudniowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

20 września pokaz spektaklu „Żona do adopcji” w wykonaniu Teatru 
Old Timers Garage w Warszawie (org. Monika Drabik, 
Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala widowiskowa 

21 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) Gryfińskiego Marszu Życia (prowadzenie 
Jakub Kasprzyk), występ Kapeli Ludowej Gardnianki 
(instr. Zygmunt Rosiński) 

Gryfino 
pl. Księcia Barnima I 

21 września obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) wydarzenia pod nazwą zbiórka charytatywna 
„Budzimy Roberta - wstawaj szkoda dnia 

Nabrzeże Miejskie w Gryfinie 

26 września przedpołudniowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

27 września przedpołudniowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

28 września obsługa techniczna (Joanna Macioszek, Stanisław 
Fabjańczuk) spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

28 września pokaz spektaklu „Pora ReLaksu” Teatru Tańca EGO 
VU (instr. Eliza Hołubowska) w cyklu „Polski taniec” w 
ramach projektu „Polska - znaki szczególne" 
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach Kultury 
Dostępnej 

Teatr Kana W Szczecinie 

30 września przedpołudniowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

30 września organizacja (Jakub Kasprzyk) 1. warsztatów dla dzieci 
w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pt. „W krainie stuletnich baśni” 
przygotowanych we współpracy z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie (obsługa techniczna 
Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala Lech 

1 października dwa przedpołudniowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

2 października obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
uroczystości inauguracji roku akademickiego 
2019/2019 w Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 
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Wieku 

2 października obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) dalszego 
ciągu uroczystości inauguracji roku akademickiego 
2019/2019 w Gryfińskim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku 

Gryfino, restauracja Arkadia 

3 października obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) szkolenia 
przedwyborczego (org. UMiG Gryfino) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

4 października 6. spotkanie (dwie tury) w ramach 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i 
Społecznej KinoPrzedszkole  (projekcje filmów 
połączone z prelekcją pedagogów) (org. Monika 
Drabik, obsługa techniczna Stanisław Fabjańczuk)) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

4 października spotkanie z Jackiem Gołuchem, 15-letnim mistrzem 
świata w warcabach 100-polowych osób 
niepełnosprawnych (org. Marlena Gwiazda-Gielnik) 

Gryfiński Dom Kultury  
- filia w Świetlicy Wiejskiej 
w Drzeninie 

4-10 października udział tancerzy Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w międzynarodowym projekcie 
musicalowym „Let's Change” 

Schloss Bröllin / Niemcy 

5 października współorganizacja (Jakub Kasprzyk) otwartych 
warsztatów dla dzieci pt. „Bliżej opery” w ramach 
projektu Opery na Zamku w Szczecinie  (obsługa 
techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5 października premiera rockowego musicalu pt. „Till Ulenspiegel - 
eine Liebe für Fladern” z udziałem tancerzy Teatru 
Tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska) 

Uckermärkische Bühnen 
Schwedt / Niemcy 

5 października Eliza Hołubowska odebrała Nagrodę „Pro Arte” 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

Opera na Zamku w Szczecinie 

6 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z Polski i Niemiec 

Stadion Miejski w Gryfinie 

7 października organizacja (Jakub Kasprzyk) 2. warsztatów dla dzieci 
w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pt. „W krainie stuletnich baśni” 
przygotowanych we współpracy z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie (obsługa techniczna 
Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala Lech 

8 października dwa przedpołudniowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

10 października przedpołudniowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli 
(org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

10 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
przedsięwzięcia „55 dzieci – 55 drzewa” (org. Gmina 
Gryfino) 

Gryfino 

10 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) koncertu 
„Wiersze (pod)różne” Jakuba Blokesza (org. Biblioteka 
Publiczna w Gryfinie i Gmina Gryfino) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

12 października 5. turniej klasyfikacyjny na IV i V kategorię szachową 
(org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod Lwami 

12 października szkoleniowa impreza na orientacje dla dzieci i 
opiekunów ze szkół w Kliniskach Wielkich, Goleniowie 
i Białuniu (prowadzenie Kamilla Gadomska) 

okolice Gryfina 

15 października obsługa techniczna (Stanisław Fabjańczuk) 
uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej (org. 
Gmina Gryfino) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

17 października współorganizacja XIX Powiatowej Prezentacji Życia 
Twórczego Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół pt. 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 
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"Dookoła Brzechwy" (obsługa techniczna Stanisław 
Fabjańczuk) 

19 października 44. Rajd Parasolowy - wyjazd do Barlinka (org. 
Kamilla Gadomska) 

Barlinek 

19 października premiera spektaklu "Szeherezada, czyli disco-polo live 
w Gryflisie!" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. Maria 
Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

19-20 października współorganizacja (Monika Drabik) Gryfińskiego 
Festiwalu Smaków Świata (obsługa: Joanna 
Macioszek, Piotr Ostrowski) 

Gryfino, 
pl. Księcia Barnima I 

20 października drugi pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli disco-polo 
live w Gryflisie!" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. 
Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

21 października organizacja (Jakub Kasprzyk) 3. warsztatów dla dzieci 
w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pt. „W krainie stuletnich baśni” 
przygotowanych we współpracy z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie (obsługa techniczna 
Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala Lech 

24 października współorganizacja (Jakub Kasprzyk, Krzysztof 
Wawrzyniak) projekcji filmu „Kresy” 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

25 października trzeci pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli disco-polo 
live w Gryflisie!" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. 
Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

26 października obsługa techniczna (Joanna Macioszek, Stanisław 
Fabjańczuk) spektaklu dla dzieci (org. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

26 października XXI Szachowe Grand Prix Gryfina 2019 - turniej 8. 
(org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod Lwami 

27 października czwarty pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli disco-
polo live w Gryflisie!" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. 
Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

28 października organizacja (Jakub Kasprzyk) 4. warsztatów dla dzieci 
w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pt. „W krainie stuletnich baśni” 
przygotowanych we współpracy z Zamkiem Książąt 
Pomorskich w Szczecinie (obsługa techniczna 
Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury 
- sala Lech 

31 października/ 
1 listopada 

27. Noc Grozy. Gryfińskie Spotkania z Horrorem (org. 
Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

4 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) projekcji 
filmu i prelekcji dla młodzieży (org. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5 listopada 7. spotkanie (dwie tury) w ramach 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i 
Społecznej KinoPrzedszkole  (projekcje filmów 
połączone z prelekcją pedagogów) (org. Monika 
Drabik, obsługa techniczna Stanisław Fabjańczuk)) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

7 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) dwóch 
projekcji filmu zrealizowanego przez fundację Złączyć 
się z narodem i prelekcji 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

8 listopada Dzień Seniora w Krajniku (org. Dominka Bojko) Gryfiński Dom Kultury  
- Świetlica Wiejska w Krajniku 

9 listopada piąty pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli disco-polo 
live w Gryflisie!" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. 
Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 
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9 listopada Maria Piznal otrzymała srebrną Odznakę Gryfa 
Zachodniopomorskiego z rąk Olgierda Kustosza, 
wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

11 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) gminnych 
obchodów Święta Niepodległości (prowadzenie 
Krzysztof Rudnicki) 

Gryfino, pl. Sybiraków 

15 listopada udział młodych wokalistów z GDK (instr. Piotr 
Ostrowski) w uroczystości złotych i diamentowych 
godów 

aula Szkoły Podstawowej nr 3 
w Gryfinie 

16 listopada szósty pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli disco-polo 
live w Gryflisie!" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. 
Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

16 listopada 15. Jesienna Impreza na Orientację (org. Kamilla 
Gadomska) 

Grajdołek - Gryfino 

23 listopada XXI Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 9. Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod Lwami 

17 listopada koncert muzyki poważnej w wykonaniu kwintetu Con 
Casta ze Szczecina (org. Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

20 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) debaty 
dla seniorów (org. Lomenda Powiatowa Policji w 
Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

20 listopada obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) pokazu 
filmów powarsztatpwych (org. Gryfiński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

22-24 listopada 10 lat Jesiennej Sceny Tańca: 
- pokazy spektakli tanecznych, występ Teatru Tańca 
EGO VU (instr. Eliza Hołubowska), Zespołu Tańca 
Współczesnego Fajber Flex (inst.. Ewelina Tołyż), 
otwarte warsztaty taneczne, wirtualna wystawa 
podsumowująca dotychczasowe edycje festiwalu 
(org. Eliza Hołubowska, prowadzenie Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 
- sala Lech 
sala gimnastyczna Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących  
w Gryfinie 

23 listopada XXI Szachowe Grand Prix Gryfina - turniej 10. Gryfiński Dom Kultury 
- filia w Pałacyku pod Lwami 

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

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

1 grudnia udział  Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w 13. polskich eliminacjach 
Międzynarodowego Festiwalu Solo Duo Dance w 
Bytomiu. Gryfińscy tancerze zostali zakwalifikowani 
do eliminacji finałowych Solo Duo Dance Festival - 
Budapeszt 2019/2020 oraz  do udziału w festiwalach 
Mandala we Wrocławiu i Kalejdoskop w Białymstoku 

Teatr Rozbark w Bytomiu 

3 grudnia 7. spotkanie (dwie tury) w ramach 
Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i 
Społecznej KinoPrzedszkole  (projekcje filmów 
połączone z prelekcją pedagogów) (org. Monika 
Drabik, obsługa techniczna Stanisław Fabjańczuk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

5 grudnia przedpołudniowy spektakl teatralny dla szkół (org. 
Jakub Kasprzyk) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

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

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

6 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk, Tomasz 
Brzęczek) otwarcia skateparku w Gryfinie 

Stadion Miejski w Gryfinie 

6 grudnia Gryfińskie mikołajki „Nie do wiary. Mikołaj istnieje!” 
(org. Krzysztof Rudnicki) 

Gryfino, pl. Księcia Barnima I 

7 grudnia siódmy pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli disco-polo Gryfiński Dom Kultury  
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live w Gryflisie!" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. 
Maria Piznal) 

- sala widowiskowa 

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

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

14 grudnia Mikołajkowe Marsze na Orientację 2019 (org. Kamilla 
Gadomska) 

Gryfino - Grajdołek 

15 grudnia ósmy pokaz spektaklu "Szeherezada, czyli disco-polo 
live w Gryflisie!" Grupy Teatralnej Gliptykos (reż. 
Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

15 grudnia występ Teatru Tańca EGO VU (instr. Eliza 
Hołubowska) w Berlinie 

Kulturfabrik Moabit w Berlinie 

18 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) 
widowiska „W wigilijną noc” (org. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

18 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) koncertu 
„Aniołkowe granie” (org. Przedszkole nr 2 w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

19 grudnia obsługa techniczna  (Stanisław Fabjańczuk) spektaklu 
wigilijnego (org. Przedszkole nr 4 w Gryfinie) 

Gryfiński Dom Kultury  
- sala widowiskowa 

20 grudnia dwa przedpołudniowe seanse filmowe dla 
szkół/przedszkoli (org. Krzysztof Wawrzyniak) 

Gryfiński Dom Kultury 
- Kino Gryf 

21 grudnia Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Kapeli 
Ludowej Wełtynianka (instr. Maja Merska) 

kościół w Wełtyniu 

 

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 (plastyczne, malarskie, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale 
zajęć w obu budynkach w mieście; 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, świetlice wiejskie oraz najważniejsze nasze imprezy 
organizowane przez Gryfiński Dom Kultury, posiadają swoje strony internetowe, w tym także na 
portalu społecznościowym Facebook 
 

sporządził: Jakub Kasprzyk 
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załącznik nr 3 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2019 r. 

pracownie artystyczne i turystyczna 

 

 
 
 

 
TANIEC strona:  2 

Teatr Tańca EGO VU instr. Eliza Hołubowska strona:  2 

Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex instr. Ewelina Tołyż strona:  3 

TEATR strona:  4 

Teatr 6 i PÓŁ instr. Krzysztof Gmiter strona:  4 

pracownia teatralno-recytatorska instr. Maria Piznal strona:  6 

Teatr Bomba Bomba instr. Wioletta Kuriata-Janiszewska  strona:  8 

PLASTYKA strona: 12 

Pracownia Plastyczna Deseń instr. Elżbieta Narzekalak strona: 12 

pracownia plastyczna instr. Karina Tyła strona: 13 

pracownia plastyczna instr. Małgorzata Ragan strona: 15 

MUZYKA/FILM strona: 15 

pracownia zespołów wokalnych instr. Jolanta Romanowska strona: 15 

dział audio/video instr. Piotr Ostrowski  strona: 16 

MUZYKA LUDOWA strona: 18 

Kapela Ludowa Borzymianka instr. Zygmunt Rosiński  strona: 18 

Kapela Ludowa Gardnianki instr. Zygmunt Rosiński  strona: 19 

Kapela Ludowa Wełtynianka instr. Katarzyna Papiernik strona: 20 

TURYSTYKA strona: 20 

pracownia turystyczna instr. Kamilla Gadomska strona: 20 

 
 
 
 

 

 



 
S

tr
o

n
a
2

 

TANIEC 
Teatr Tańca EGO VU 
instruktorka: Eliza Hołubowska 
 
*Teatr Tańca EGO VU 
Jest to grupa starszej młodzieży i dorosłych z Gryfina, Szczecina i Świnoujścia. Praca zespołu odbywa 
się trzy razy w tygodniu. Ilość uczestników - 14 osób. 
* młodsza grupa Teatru Tańca EGO VU 
Jest to grupa młodzieży głównie licealnej Gryfina i Szczecina, która często stawia swoje pierwsze 
kroki w zakresie tańca i teatru tańca. Praca grupy odbywa się dwa razy w tygodniu. Ilość 
uczestników - 12 osób. 
Obie grupy prezentują się podczas koncertów premier zespołu, festiwalu Jesienna Scena Tańca oraz 
podczas festiwali w Polsce i za granicą. 
 
Dofinansowanie imprez: 
10 lat Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca 
- Województwo Zachodniopomorskie: 8 000 zł, 
- Powiat Gryfiński: 5 500 zł 
- Gmina Gryfino: 5 000 zł 
 
Aktywności Teatru Tańca EGO VU w 2019 r.: 
LUTY 
- 6-8 lutego: warsztaty taneczne dla dzieci z gminy Gryfino w ramach Ferii w mieście” – Gryfiński 
Dom Kultury, prowadzenie Eliza Hołubowska; 
- 23 lutego: warsztaty taneczne dla tancerzy – Dance Factory- Szczecin, prowadzenie Eliza 
Hołubowska; 
MARZEC 
- 29/30 marca: Koncert Premier Teatru Tańca EGO VU – Gryfiński Dom Kultury, cztery premiery 
(„Niestrojenie”, „One, one” - Eliza Hołubowska, „Baby kontratakują” - Patryk Kowalczyk, „Kształt 
czasu” - Bartosz Wilniewicz, Agnieszka Bogusławska); 
KWIECIEŃ 
- 3 kwietnia: prób koncepcyjna do produkcji letniej „Shrek” - Uckermarkische Buhnen w 
Schwedt/Niemcy, choreografia Eliza Hołubowska, tancerze: Bartosz Wilniewicz, Sebastian 
Zemankiewicz; 
- 11 kwietnia: VII Festiwal Kingdom of Art - Teatr Kana, Szczecin, prezentacja młodszej grupy EGO VU  
„Baby kontratakują”, reżyseria Patryk Kowalczyk; 
MAJ 
- 10 maja: Powiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych - Gryfiński Dom Kultury, młodsza 
grupa TT EGO VU - choreografia „One, one” - wyróżnienie z kwalifikacja do Wojewódzkiego 
Przeglądu  Zespołów Tanecznych w Szczecinie; 
CZERWIEC 
- 1 czerwca: Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 
młodsza grupa TT EGO VU - choreografia „One, one”: tytuł laureata i nominacja do koncertu „Talent 
Roku 2019”; 
- 8 czerwca: premiera spektaklu „Shrek” z udziałem tancerzy zespołu - Uckermarkische Buhnen 
Schwedt/Niemcy; 
- 12 czerwca: próba koncepcyjna do produkcji jesiennej „Till Ulenspiegel -  Eine Liebie fur Flandern” 
- Uckermarkische Buhnen w Schwedt/Niemcy, choreografia Eliza Hołubowska, tancerze: Katarzyna 
Łyczakowska, Ewelina Tołyż, Bartosz Wilniewicz, Sebastian Zemankiewicz; 
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- 15 czerwca: Koncert Galowy przeglądu „Talent Roku 2019” – Zamek Książąt Pomorskich w 
Szczecinie, choreografia Elizy Hołubowskiej „One, one” - młodsza grupa TT EGO VU; 
- 27-29 czerwca: Festiwal UNITHEA Frankfurt Oder/Niemcy - prezentacja spektaklu TT EGO VU 
„Viźon”, choreografia Eliza Hołubowska; 
WRZESIEŃ 
- 28 września: „Znaki Szczególne - Polska” - projekt Agencji Artystycznej w Szczecinie - Teatr Kana w 
Szczecinie - prezentacja spektaklu TT EGO VU „Pora ReLaksu”, choreografia Eliza Hołubowska; 
PAŹDZIERNIK 
- 4-11 października: polsko-niemiecki projekt musicalowy „Let’s Change” - Schloss Broellin/Niemcy, 
warsztaty dla niemieckiej młodzieży i młodszej grupy TT EGO VU (wokalne i teatralne, prow. Bibi 
Chimiak, Teatr Kana w Szczecinie oraz ruchowe i taneczne, prow. Eliza Hołubowska); 
- 5 października: Gala wręczania nagród Pro Arte Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury - Opera na Zamku w Szczecinie, nagroda za całokształt 
pracy artystycznej na rzecz województwa zachodniopomorskiego dla Elizy Hołubowskiej 
- 5 października: premiera spektaklu „Till Ulenspiegel - Eine Liebie fur Flandern” z udziałem tancerzy 
zespołu - Uckermarkische Buhnen Schwedt/Niemcy; 
- 21 października: nagrywanie teledysku dla zespołu ZGR Squad - Stara Rzeźnia, plenery w Gryfinie - 
reżyseria Eliza Hołubowska, współpraca Teatru Tańca EGO VU i Teatru 6 i PÓŁ, Nyx Media TV&Film 
- 28 października - 5 listopada: projekt teatralny Artgender - Madryt/Hiszpania, udział tancerek 
młodszej grupy TT EGO VU, prowadzenie projektu i warsztatów Krzysztof Gmiter; 
LISTOPAD 
- 16 listopada: gala jubileuszowa 60 lat Klubu Sportowego Hermes, Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Gryfinie - prezentacja choreografii „Hit the Road Jack”, młodsza grupa TT EGO VU; 
- 22-24 listopada: 10 lat Festiwalu Małych Form Ruchowych Jesienna Scena Tańca - Gryfiński Dom 
Kultury, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie (spektakle teatru tańca, wystawy, warsztaty 
tańca); 
GRUDZIEŃ 
- 1 grudnia: polskie eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Solo Duo - Teatr Rozbark w 
Bytomiu, prezentacja duetu ze spektaklu „Niestrojenie”- nagrody: kwalifikacja do konkursu 
głównego w Budapeszcie 15-18.01.2020, zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Tańca 
Współczesnego Kalejdoskop w Białymstoku (maj 2010) i Mandala Performance Festiwal we 
Wrocławiu (wrzesień 2020); 
- 9 grudnia: Festiwal Filmowy Oniros Fim Awards - Saint Vincent Włochy, nominacja/wyróżnienie 
dla najlepszej aktorki Elizy Hołubowskiej w edycji listopadowej za film „Moja siostra” Michała i 
Pawła Kulików; 
- 15 grudnia: festiwal Winterfest - Kulturfabrik Moabit Berlin/ Niemcy,  prezentacja spektaklu TT 
EGO VU „Viźon”, choreografia Eliza Hołubowska; 
- 20 grudnia: premiera internetowa teledysku ZGR Squad „Radykalni”; 
- 28/29 grudnia: Zlot Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej - Gminny Ośrodek Kultury w 
Stepnicy. 
 

sporządziła: Eliza Hołubowska 

 
Zespół Tańca Współczesnego Fajber Flex 
instruktorka: Ewelina Tołyż 
 
Grupa powstała przy Gryfińskim Domu Kultury w 2006 r. Założycielką grupy jest Magda Wyduba. Od 
2010 do 2015 zespołem kierowała Joanna Buśko. W latach 2015-2018 zespół przejęła Iga 
Wiśniewska. Obecnym instruktorem grupy jest Ewelina Tołyż. Zespół skupia młodych tancerzy w 
wieku 7-17 lat. 
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Fajber Flex często bierze udział w imprezach lokalnych, corocznie reprezentuje miasto w 
Powiatowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych. Do wojewódzkiego przeglądu zespół 
zakwalifikował się w 2009, 2010, 2014, 2015, 2018, 2019 r. Z czego w 2019 r. uzyskał tytuł laureata 
Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych.  
Grupa cyklicznie bierze udział w kilku szczecińskich festiwalach i zawodach. Dziewczęta wystąpiły 
również podczas Festiwalu Małych Form Tanecznych Jesienna Scena Tańca organizowanym przez 
Gryfiński Dom Kultury oraz Teatr Tańca EGO VU. 
Od 2015 r. na scenie Gryfińskiego Domu Kultury zespół organizuje samodzielny koncert, podczas 
którego prezentowane są choreografie grupy oraz samodzielne, często pierwsze prace tancerek. 
W sezonie 2018/2019 zespół prezentował się podczas: 
- XIX Prezentacji Tanecznych „ATeraz My” w Szczecinie; 
- Festiwal Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie, gdzie zdobył II miejsce w kategorii Mini 
Formacje; 
- V Turnieju Tańca Nowoczesnego „Dance Stars” w Szczecinie, gdzie zdobył II miejsce w kategorii 
Mini Formacje; 
- Powiatowego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w Gryfinie, gdzie uzyskał wyróżnienie 
z kwalifikacją do Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych; 
- Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł 
laureata; 
- Festiwalu Tańca „Taneczne Miraże” w Bydgoszczy, gdzie zdobył VIII miejsce w kategorii solo 14-15 
lat oraz V miejsce w kategorii formacje 14-15 lat. 
13 czerwca 2019 r. zespół zakończył sezon taneczny uroczystym koncertem, podczas którego 
zaprezentował 13 premierowych choreografii. 
Pierwsze zajęcia w sezonie 2019/2020 odbyły się 7.10.2019 r. Ze względu na dużą liczbę tancerek, w 
dużym przedziale wiekowym zespół  podzielony został na dwie grupy: Fajber Flex mini (7-12 lat) i 
Fajber Flex (13-17 lat). 
W listopadzie 2019 r. zespół Fajber Flex zaprezentował się podczas Festiwalu Małych Form 
Ruchowych Jesienna Scena Tańca organizowanego przez Gryfiński Dom Kultury, Środowisko 
Inicjatyw Artystycznych Hybadu oraz Teatr Tańca EGO VU. 
 
 

sporządziła: Ewelina Tołyż 

 

TEATR 
Teatr 6 i PÓŁ 
instruktor: Krzysztof Gmiter 
 

Teatr 6 i PÓŁ skupia w swoich szeregach głównie młodzież licealną i studentów. Zajęcia adresowane 
są do młodzieży od 14. roku życia.  
Teatr nastawiony jest na nieformalną edukację młodzieży w obrębie działań teatralnych, 
animacyjnych i społecznych. Od 2006 r. członkowie teatru aktywnie uczestniczą w organizacji 
festiwali artystycznych na terenie gminy Gryfino, a także angażują się w projekty teatralno-
społeczne województwa zachodniopomorskiego. Funkcjonowanie na pograniczu polsko-niemieckim 
wpłynęło naturalnie na rozwój współpracy z partnerami niemieckimi. Owocem tej współpracy są 
realizacje wymian kulturowych młodzieży, wspólne warsztaty teatralne, czy projekty nastawione na 
znoszenie barier interpersonalnych. Teatr 6 i PÓŁ jest współzałożycielem Zachodniopomorskiej 
Offensywy Teatralnej (ZOT). 
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W 2019 r. na zajęcia w teatrze uczęszczało 9 osób. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. Grupa 
podjęła współpracę z ośrodkami w Polsce i za granicą, m.in. Gminnym Ośrodkiem Kultury w 
Stepnicy, Teatrem Kana w Szczecinie, Teatrem Brama z Goleniowa, Zachodniopomorską Offensywą 
Teatralną czy Teatrem UBS w Schwedt. Na polu międzynarodowych projektów  współpracowaliśmy 
z organizacją EDERED oraz hiszpańskim Teatrem Residuo.     
Teatr zrealizował trzy premiery teatralne, cztery akcje performatywne oraz wziął udział w trzech 
festiwalach artystycznych. W sumie swoje pokazy grupa prezentowała dziewięć razy. Ponadto 
aktorzy wzięli udział w blisko 60 sesjach warsztatowych z uznanymi pedagogami teatru z kraju i 
zagranicy. Niemal wszystkie te zajęcia odbyły się nieodpłatnie. Dzięki współpracy barterowej teatru 
6 i PÓŁ z partnerami a także dzięki dofinansowaniu z programów polskich i europejskich 
wspierających działania kulturalne, udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 60 400 zł. 
Młodzież związana z Teatrem 6 i PÓŁ samodzielnie zorganizowała wieczór piosenki aktorskiej 
„Poezja to brzmi pięknie” oraz Zlot ZOT - zjazd kilkunastu teatrów naszego województwa, który 
odbył się pod koniec roku. Grupa, jak co roku, chętnie włączała się wolontaryjnie w organizację 
imprez kulturalnych organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury, jak festiwal Miejsc i Podróży 
Włóczykij czy Jesienna Scena Tańca. 
Poza działalnością artystyczną członkowie Teatru 6 i PÓŁ brali udział w międzynarodowych 
szkoleniach. Uczyli się prowadzenia działań społecznych jako elementu rewitalizacji przestrzeni 
miejskiej. Szkolenia odbyły się  w ramach programu operacyjnego POWER.  
 
 
Chronologiczny spis aktywności Teatru 6 i PÓŁ w 2019 r.: 
STYCZEŃ 
17-20 stycznia obóz teatralny/warsztaty zamknięte w Osuchu (koszt noclegu po stronie GDK,  

koszty wyżywienia opłacili uczestnicy);  
29-31 stycznia warsztaty teatralne dla dzieci podczas ferii zimowych; 
LUTY 
21 lutego 
- 3 marca pomoc aktorów 6 i PÓŁ przy 13. Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij; 
MARZEC 
25-31 marca intensywne próby do premiery spektaklu „Stoję sobie na drodze”; 
MAJ 
6-13 maja  OffKontrapunkt w Szczecinie – udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w ramach 

przynależności do Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej w organizacji, 
wolontariacie oraz warsztatach aktorskich;  

14-24 maja intensywne próby do premiery spektaklu i premiera  „Stoję sobie na drodze” (zakup 
rekwizytów i scenografii do spektaklu: pozyskane 2.500 PLN zewnętrznych środków); 

25 maja  organizacja wystawienia spektaklu gościnnego „Scheitern” z Uckermaerkische 
Buhnen Schwedt (Niemcy) na scenie GDK (wstęp wolny, brak kosztów ze strony 
GDK);  

CZERWIEC 
2-15 czerwca Cień Mistrza – Job shadowing efektywną formą uczenia się od najlepszych – drugi 

wyjazd uczestników międzynarodowego projektu polsko-francuskiego do Paryża. 
Program Wiedza Edukacja, Rozwój. W projekcie udział biorą aktorzy Teatru 6 i PÓŁ. 
Organizatorami są stowarzyszenie Hybadu i Gryfiński Dom Kultury, partnerem 
organizacja GONGLE w Paryżu. Uczestnicy uczyli się  metod współpracy z lokalną 
instytucją kultury, władzami miasta i mieszkańcami dzielnicy Paryża w związku z 
rewitalizacją przestrzeni miejskiej z okazji zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w 
2024 roku (pozyskano środki zewnętrzne z  programu europejskiego POWER w 
wysokości 42 000 zł); 

SIERPIEŃ 
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5-11 sierpnia  udział aktorów Teatru 6 i PÓŁ w międzynarodowym projekcie EDERED 2019 w 
Hanko (Finlandia). stowarzyszenie European Drama Encounters Recontres 
Européennes de Drama organizuje coroczną wymianę dzieci i młodzieży. EDERED 
jest najstarszą i najbardziej rozpoznawalną wymianą międzynarodową na świecie. 
współudział w projekcie umożliwia Polsce, a w szczególności zachodnio-pomorskiej 
kulturze teatralnej, długofalową współpracę, udział na przyszłych wymianach oraz 
poszerzenie sieci edukatorów międzynarodowych (projekt z dofinansowaniem od 
partnera GDK -  Hybadu w wysokości 2 000 zł. Koszty pobytu opłacone ze środków 
pozyskanych przez partnera fińskiego); 

WRZESIEŃ 
9-13 września  Poezja to brzmi pięknie. Wieczór piosenki aktorskiej (13.09) przygotowany i 

prowadzony przez aktorów Teatru 6 i PÓŁ. Impreza odbyła się w Pniewie, w 
partnerstwie GDK-Hybadu (wkład rzeczowy GDK w wysokości 1 000 zł, pozyskano 
środki zewnętrzne z  programu Społecznik w wysokości 3 900 zł) 

PAŹDZIERNIK 
28 października 
-5 listopada udział w ArtGender: międzynarodowym, czterostronnym (Hiszpania, Polska, 

Niderlandy, Węgry) projekcie artystycznym organizowanym przez Residui Teatro 
(Madryt) z programu ERASMUS+. Projekt organizowany w partnerstwie ze 
stowarzyszeniem Hybadu (pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 10 000 zł) 

LISTOPAD 
23-24 listopada pomoc aktorów 6 i PÓŁ przy organizacji festiwalu Jesienna Scena Tańca 
GRUDZIEŃ 
28-29 grudnia Zlot Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej w Gryfinie. Organizacja zjazdu 

przedstawicieli 13 teatrów z województwa zachodniopomorskiego i zaproszonych 
gości. W ramach zjazdu odbyły się panele dyskusyjne, warsztaty teatralne dla 
młodzieży. Ponadto odbyła się prezentacja zaproszonego spektaklu oraz koncert 
muzyczny. Zjazd miał na celu podsumowanie pracy teatrów Zachodniopomorskiej 
Offensywy teatralnej w 2019 r. oraz opracowanie planu działań na 2020 r. Teatr 6 i 
PÓŁ jest współzałożycielem i członkiem ZOT od 2012 r. (koszty organizacyjne pokryte 
z dotacji Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego i środków własnych ZOT). 

 
sporządził: Krzysztof Gmiter 

 
pracownia teatralno-recytatorska 
instruktorka: Maria Piznal 
 
Zajęcia w Grupie Teatralnej Gliptykos adresowane są  do dorosłych uczestników, a w kole 
recytatorskim – do dzieci i młodzieży. W 2019 r. w pracowni prowadzonej przez instr. M. Piznal 
stale uczestniczyło 21 osób. 

 
Kalendarium wydarzeń w 2019 r.: 
 

 

data 
 

 

miejsce 
 

 

wydarzenie 
 

12 stycznia 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 

spektakl pt. „Katastrofa, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez morze” 
w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na leczenie i 
rehabilitację Sylwii Bronickiej 
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13 stycznia 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 

spektakl pt. „Katastrofa,, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez 
morze” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na rzecz 
WOŚP 

13 stycznia 
 

pl. Księcia 
Barnima I 

udział w 27. Finale WOŚP – zespołowe przekazanie dochodu z biletów-
cegiełek na spektakl zagrany na rzez WOŚP 

23 stycznia 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

spektakl pt. „Katastrofa,, czyli... ratuj się, kto może, nawet przez 
morze” w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; bilety-cegiełki na leczenie i 
rehabilitację J. Medyńskiej. 
Łącznie ze sprzedaży biletów-cegiełek oraz programików (za 
symboliczną złotówkę) na spektakle „Katastrofa, czyli...” na cele 
dobroczynne zespół przekazał 18 650 zł 
 

23 stycznia 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

udział Grupy Teatralnej Gliptykos w nagraniu reportażu radiowego pt. 
„Gliptykos z Gryfina” red. Małgorzaty Furgi dla stacji Rado Szczecin 

22 marca 
 

XVI LO Szczecin 
 

recytatorka Maja Stołecka laureatką Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Polskiego Romantyzmu „Razem, młodzi 
przyjaciele!...”; konkurs objęty Honorowym Patronatem 
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

5 czerwca 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

 

udział aktorów Grupy Teatralnej Gliptykos w koncercie charytatywnym 
na rzecz mieszkanki gryfińskiej gminy A. Wiertelak (na leczenie i 
rehabilitację) 
 

22-26 lipca 
 
 
 
 
 

 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 
 
 
 

 

wakacyjne warsztaty recytatorskie. Prowadzone w formie zabawy 
warsztaty przybliżyły ich uczestnikom najważniejsze zasady 
obowiązujące w sztuce recytacji. Były ćwiczenia związane z rytmem 
wiersza, emisją głosu, dykcją i artykulacją, oddechem przeponowym, 
interpretacją wybranych utworów oraz zachowaniem się podczas 
recytacji. Uczestnicy zajęć bawili się rymem, odkrywali „kolorowe 
słowa” i tworzyli plastyczną interpretację utworów poetyckich, a także 
próbowali swoich sił na scenie, recytując ulubione wiersze 

wrzesień 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

zajęcia otwarte – rozpoczęcie działalności  pracowni recytatorskiej i 
teatralnej w nowym sezonie artystycznym 2019/2020; przyjmowanie 
nowych uczestników. 

7 września 
 

Biblioteka 
Publiczna w 
Gryfinie 

aktorzy Grupy Teatralnej Gliptykos po raz kolejny zostali przyłączyli się  
do akcji pn. „Narodowe Czytanie” – społecznej kampanii promującej 
czytelnictwo, której patronuje para prezydencka. 

18 
października 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 

przedstawienie pt. „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” w 
wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos – próba generalna z udziałem 
publiczności.  

19 
października 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 

premiera spektaklu pt. „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” 
w wyk. Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód ze sprzedaży programików 
przekazano Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” 
koło nr 1 w Gryfinie. 

20 
października 
 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

spektakl pt. „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” w wyk. 
Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód z biletów-cegiełek i programików – 
na transport medyczny do kliniki w Zabrzu chorego na mukowiscydozę 
W. Panaszczuka z Dłużyny. 

25 
października 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

spektakl pt. „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” w wyk. 
Grupy Teatralnej Gliptykos; zakupiony przez Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Gryfinie z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 
dochód ze sprzedaży programików przekazano Stowarzyszeniu na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Most” koło nr 1 w Gryfinie. 
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27 
października 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

spektakl pt. „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” w wyk. 
Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód z biletów-cegiełek i programików – 
na leczenie i rehabilitację pozostającego od 9 maja 2019 r. w stanie 
śpiączki mózgowej  gryfinianina R. Janika  

9 listopada 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

spektakl pt. „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” w wyk. 
Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód z biletów-cegiełek i programików – 
na leczenie J. Górki z Chojny. 

9 listopada 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, w uznaniu zasług dla 
rozwoju regionu, nadał Marii Piznal srebrną Odznakę Honorową Gryfa 
Zachodniopomorskiego. Aktu wręczenia dokonał Olgierd Kustosz, 
wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, a sylwetkę 
odznaczonej przybliżył profesor Bogdan Matławski.  

16 listopada 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

spektakl pt. „Szeherezada czyli disco-polo live w Gryflisie!” w wyk. 
Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód z biletów-cegiełek i programików – 
na rzecz gryfinianki D. Gąsiewskiej  zmagającej się z nieuleczalną 
chorobą genetyczną - pląsawicą Huntingtona. 

7 grudnia 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

spektakl pt. „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” w wyk. 
Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód z biletów-cegiełek i programików – 
na leczenie i rehabilitację F. Borodeńko z Drzenina po amputacji lewej 
nogi i będącego w trakcie chemioterapii w walce z nowotworem 
złośliwym płuc i oskrzeli. 

15 grudnia 
 

Gryfiński Dom 
Kultury 
 

spektakl pt. „Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” w wyk. 
Grupy Teatralnej Gliptykos; dochód z biletów-cegiełek – na rzecz braci 
mniejszych z Gryfińskiego Kojca; dochód ze sprzedaży programików 
przekazano Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most” 
koło nr 1 w Gryfinie. 

Łącznie ze sprzedaży biletów-cegiełek oraz programików (za symboliczną złotówkę) na spektakle 
„Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!” na cele dobroczynne aktorzy Grupy Teatralnej Gliptykos 
przekazali 25 421,93 zł (wraz z dochodem z dwóch spektakli zagranych w styczniu 2020 r.) 

 
sporządziła: Maria Piznal 

 
Teatr Bomba Bomba 
instruktorka: 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 okolicznych miejscowościach: Gardno, 
Stare Brynki, Wysoka Gryfińska, Nowe Czarnowo, Pniewo. Pomimo utrudnień komunikacyjnych 
regularnie uczestniczą w spotkaniach teatru, które odbywają 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.  
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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, na poznawanie 
nowych ludzi i nawiązywanie nowych przyjaźni. Granie dla nowej publiczności, konfrontacja z ich 
opinia jest ogromnym doświadczeniem scalającym grupę, ale też włączającym w społeczeństwo i 
budującym inkluzję społeczną.  
Znaczenie działalności Teatru Bomba Bomba jest niebagatelne, więc na wielu płaszczyznach: 
indywidualnych doświadczeń, w kontekście zespołu i grupy, ma także wymiar społeczny.  
Liczba uczestników: 7 osób, od maja 2019 r. - 5 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. 
Przedział wiekowy 24-36 lat. 
 
Kalendarium zespołu w 2019 r.:  
STYCZEŃ  
Regularne próby zespołu. Teatr Bomba Bomba został zaproszony do udziału w Enrich Festival w 
Watford w Wielkiej Brytanii. Ten fakt zdominował wszelkie nasze działania i zmobilizował zespół do 
pracy nad spektaklem, który miał być zaprezentowany w Palace Theater w Watford. Dużego 
zaangażowania wymagała też praca nad organizacją całości przedsięwzięcia: przelotów, pobytu w 
Anglii, pozyskania dofinansowania na materiały promocyjne i przejazd na lotnisko.  
- 24 stycznia: w Klubie Odys w Gryfinie odbyło się noworoczne i karnawałowe spotkanie z Teatrem 
Bomba Bomba. W spotkaniu udział wzięli aktorzy Teatru Eliksir, Teatru Na Raz i przedstawiciele 
Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkaniu pojawiły się osoby ze świata gryfińskiej 
kultury, radni i społecznicy. Oprócz zabawy i wspólnych tańców uczestnicy podsumowywali także 
osiągnięcia z ubiegłego roku. Wszyscy obecni artyści mogli zaprezentować program artystyczny 
przygotowany na okazje spotkania i opowiedzieć o swojej działalności, a także przedstawić swoje 
plany na przyszłość. Spotkania z mieszkańcami Gryfina, przyjaciółmi teatru, innymi twórcami sztuki i 
ludźmi kultury stanowi podstawę funkcjonowania grupy teatralnej. Przynależność do środowiska 
twórców, akceptacja społeczna pozwala uczestnikom zajęć teatralnych na integrację ze 
społeczeństwem i mobilizuje do działania. W organizację spotkania zaangażował się marszałek 
województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Na wniosek teatru pozyskano kwotę 1 500 
zł z przeznaczeniem na catering i organizację imprezy. Bezpośrednim wykonawcą zlecenia na 
organizacje spotkania noworocznego była zewnętrzna firma eventowa, zajmująca się organizacją 
imprez.  
 
LUTY  
Regularne próby, przygotowanie spektaklu „Tajemnicza walizka” na festiwal w  Watford. Próby 
wznowieniowe spektaklu „Z życia wzięte”. Próba z udziałem Moniki Frankowicz - tłumaczki, 
nauczycielki w niemieckiej szkole, nauczycielki języka angielskiego. Lekcja języka angielskiego dla 
grupy wyjeżdżającej do Watford.  
 
MARZEC 
Spotkanie z Justyną Kmiecik, opracowywanie scenografii i kostiumów do spektaklu na festiwal w 
Anglii.  
- 15 marca: spotkanie z zastępcą starosty gryfińskiego Ewą Dudar. Omówienie przygotowań 
związanych z wyjazdem na Enrich Festival w UK. Spotkanie z przedstawicielami władz, osobami 
sprawującymi ważne funkcje społeczne mobilizują grupę do dalszych działań. Dają poczucie 
akceptacji i przynależności. A zaangażowanie w działalność teatru aktorów nabiera na znaczeniu i 
wartości. Uczestnicy zajęć czują, że to co robią jest ważne i społecznie potrzebne.  
Próby do spektaklu „Z życia wzięte” związane z planowanym występem w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Stargardzie. 
 
KWIECIEŃ 
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- 9 kwietnia: prezentacja spektaklu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Stargardzie. 
Prezentację w tym ośrodku zorganizowała pedagożka i radna powiatowa Aleksandra Misiuna-Gólcz. 
Po prezentacji spektaklu widzowie wzięli udział w spotkaniu z aktorami Teatru Bomba Bomba. 
Rozmowa dotyczyła działalności teatru, planów na przyszłość, wydarzeń i przygód jakie związane są 
z funkcjonowaniem teatru. Wielu spotkań i zaproszeń w nowe miejsca.  Widzowie zainteresowani 
byli motywami do budowy spektaklu „Z życia wzięte” i inspiracjami. Ponieważ treść spektaklu 
dotyczy problemów z jakimi na co dzień spotykają się osoby niepełnosprawne, stało się to kolejnym, 
ważnym i integrującym tematem do dyskusji. Zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby w MOS 
w Stargardzie należą do grup  zagrożonych wykluczeniem, często defaworyzowanymi, wywiązała się 
bardzo interesująca dyskusja, a wszystkich uczestników spotkania połączyła nić porozumienia i 
sympatii. MOS w Stargardzie - organizator wydarzenia. Sfinansowany przejazd. 
 
MAJ 
- 19 maja: wizyta na lotnisku w Goleniowie. Aktorzy zapoznali się z procedurami obowiązującymi na 
lotnisku, miejscem i przebiegiem odprawy, koniecznymi przygotowaniami do tego, by zostać 
pasażerem samolotu. Ta wizyta miała związek z zaproszeniem grupy na Enrich Festival w Londynie.  
- 21 maja: udział prowadzącej grupę w audycji na żywo w TVP Szczecin „Menu Kulturalne”. 
Rozmowa w programie dotyczyła planowanego udziału Teatru Bomba Bomba w Enrich Festivalu w 
Londynie.  
- 25  maja: spotkanie z dziennikarzem Polskiego Radia Szczecin Januszem Wilczyńskim. Dziennikarz 
spędził dzień z Teatrem Bomba Bomba. Wziął udział w próbie i przeprowadził wywiady z aktorami 
teatru. Efektem tego spotkania był wspaniały reportaż, jaki został wyemitowany na antenie 
Polskiego Radia Szczecin, już po powrocie aktorów z UK.  
 
CZERWIEC 
- 6-9 czerwca: udział Teatru Bomba Bomba w pierwszym inkluzyjnym Enrich Festival w Watford/UK. 
Grupa do Londynu udała się samolotem z lotniska w Goleniowie. Było to niesamowite 
doświadczenie. Wraz z Teatrem Bomba Bomba do Watford pod Londynem poleciała grupa 
muzyczna Zespół Na Górze. W Watford aktorzy teatru wzięli udział we wszystkich wydarzeniach 
związanych z Enrich Fetivalem. Uczestniczyli w uroczystym otwarciu festiwalu w pubie i 
jednocześnie sali koncertowej. Wzięli udział w warsztatach samby. Każdego dnia grupa zwiedzała 
Watford drugiego dnia pobytu 7 czerwca obydwa zespoły udały się na zwiedzanie Londynu. 8 
czerwca Teatr Bomba Bomba zagrał spektakl „Tajemnicza walizka” w przepięknym teatrze Palace 
Theater w Watford. Na widowni obecni byli terapeuci, pracownicy socjalni, wielu mieszkających w 
UK Polaków, osoby niepełnosprawne i wielu uczestników festiwalu. Odbiór spektaklu była 
fantastyczny, a recenzje znakomite. Teatr Bomba Bomba zaskoczył nie tylko swoimi aktorskimi 
umiejętnościami, ale także tematyka spektaklu, która została uznana za odważną. Wraz z aktorami 
Teatru Bomba Bomba do Watford poleciała ekipa techniczna i wspierająca wolontariuszy: Janusz 
Janiszewski, Monika Kuriata, Jonasz Janiszewski.  
Starostwo Powiatowe w Gryfinie wsparło Teatr Bomba Bomba dofinansowaniem w wysokości 3 000 
zł, kwota ta została przeznaczona w całości na przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych ( 
foldery, ulotki, plakaty) , kupno nowych koszulek i nadruk. Całość zlecenia wykonała firma 
zewnętrzna. Część kwoty została przeznaczona na pokrycie kosztów transportu. Dojazd teatru na 
lotnisko w Goleniowie w dniu wylotu i powrót z lotniska w Goleniowie w dzień powrotu. Przewozu 
zespołu podjęła się firma transportowa Czekan. Pobyt, przeloty samolotem, zakwaterowanie i 
posiłki sfinansowane zostały przez organizatora Enrich Festivalu w Watford, 
- 24 czerwca: premiera reportażu Janusza Wilczyńskiego o Teatrze Bomba Bomba w PR Szczecin. 
Rozmowa na żywo w studio radiowym na temat pedagogiki teatru. Prowadzący audycję Konrad 
Wojtyła.  
- 26 czerwca: wizyta Teatru Bomba Bomba w studio radiowym PR Szczecin. Spotkanie z Januszem 
Wilczyńskim. Zwiedzanie studia radiowego.  
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- 26 czerwca: na zaproszenie dyrektor Hotelu Radisson Blu w Szczecinie  Wioletty Szczepańskiej, 
aktorzy teatru zwiedzili hotel Radisson Blu w Szczecinie. Aktorzy obejrzeli pokoje, kuchnię, strefę 
SPA. Aktorzy zostali też zaproszeni na poczęstunek do hotelowej restauracji.  
Fundator poczęstunku: Hotel Radisson Blu Szczecin 
 
LIPIEC  
Regularne próby/przerwa urlopowa. 
 
SIERPIEŃ 
Przygotowania do udziału w trasie ze spektaklem „Tajemnicza walizka”. Spektakl zostanie 
zaprezentowany w Wałczu, na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu z okazji 
Dnia Zdrowia Psychicznego w Wałeckim Centrum Kultury. W Chodzieży Teatr Bomba Bomba 
weźmie udział w dużym wydarzeniu, jakim będzie 25-lecie Zespołu Na Górze.  
 
WRZESIEŃ 
Próby spektaklu „Tajemnicza walizka” 
 
PAŹDZIERNIK 
- 5 października: prezentacja spektaklu „Tajemnicza walizka” na spotkaniu z mieszkającymi w 
Pyrzycach Romami. Spotkanie odbyło się pod hasłem integracji i zapobieganiu wykluczeniom.  
Organizator: Fundacja dla Rozwoju Obszarów Wiejskich sfinansowana organizacja wydarzenia przez 
organizatora. 
- 16 października: wyjazd do Wałcza na zaproszenie Anny Baculewskiej- dyrektor Środowiskowego 
Domu  Samopomocy. Teatr Bomba Bomba wystąpił w Waleckim Centrum Kultury. Okazją były 
uroczyście obchodzone w Wałczu Dni Zdrowia psychicznego. Teatr zaprezentował spektakl dla 
pełnej widowni, na której obecni był także burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski, radni, uczniowie, 
nauczyciele, osoby z niepełnosprawnościami. Pracownicy Centrum Kultury i Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Po spektaklu aktorzy zaproszeni zostali na zwiedzanie i spotkanie ŚDS w Wałczu. 
Mieliśmy także okazję grać na bębnach wspólnie z uczestnikami ŚDS. Zwiedziliśmy także miasto i 
znany w Wałczu ruchomy most, oraz centrum treningów olimpijskich.   
Dzień Zdrowia Psychicznego organizowany przez Burmistrza Wałcza i ŚDS w Wałczu. Sfinansowana 
organizacja wydarzenia przez organizatora. 
- 17 października: spektakl w Chodzieży z okazji 25-lecia zespołu Na Górze i udział w wielkim 
wydarzeniu kulturalnym, jakim był jubileusz zespołu. Teatr Bomba Bomba zagrał spektakl, wziął 
także udział w koncercie jubileuszowym. Na scenie wystąpiło wielu znakomitych artystów, odbył się 
także premierowy pokaz filmu dokumentalnego poświęconego działalności zespołu pt: „Na Górze 
tyryryry”.  
25-lecie zespołu Na Górze/ organizator  Chodzieski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Na Górze/ 
Sfinansowana organizacja wydarzenia przez organizatora 
 
LISTOPAD 
- 9 listopada: wyjście aktorów Teatru Bomba Bomba na kręgle.  
- 14 listopada: Gala w Starostwie Powiatowym. Teatr Bomba Bomba miał okazję, jako laureat 
nagrody Bociana w dziedzinie kultury za rok 2017, opowiedzieć o swoim pobycie w UK i udziale w 
Enriche Festivalu.  
 
GRUDZIEŃ  
- 14 grudnia: udział Teatru Bomba Bomba w Jarmarku Świątecznym w Tantow/ Niemcy na 
zaproszenie Marty Szuster, radnej Mescherin. Aktorzy pojawili się w strojach postaci świątecznych: 
elfów, choinki, zimowego królika. 
Jarmark świąteczny/ organizatorzy mieszkańcy Tantow 
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- 21 grudnia: organizowane wspólnie z Teatrem Eliksir Świąteczne Spotkanie Artystyczne. Spotkanie 
odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego. W programie były prezentacje artystyczne. W 
spotkaniu udział wzięło wielu artystów i przyjaciół teatru. Także przedstawicieli starostwa 
powiatowego. Z-ca starosty Ewa Dudar, radni Andrzej Urbański, Magdalena Pieczyńska, radna 
Mescherin Marta Szuster. Aktorzy Teatru Eliksr przedstawiciele Uniwersytetu III wieku.  
Spotkanie dofinansował marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, kwota 
800 zł. w całości przeznaczona została na usługę cateringową.  
 

sporządziła: Wioletta Kuriata-Janiszewska 
 
 
 

PLASTYKA 
Pracownia Plastyczna Deseń 
instruktorka: Elżbieta Narzekalak 
 
Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są cztery razy w tygodniu, w których średnio 
uczestniczy 46 osób. Prowadzone zajęcia mają na celu rozbudzanie wyobraźni, wyrażanie siebie 
poprzez sztukę, wolne eksperymentowanie, uczenie ekspresji, zasad kompozycji oraz odkrywanie 
potencjału twórczego w ramach poznawanych technik plastycznych takich jak: pastel, tempera, 
rysunek, batik, malowanie na jedwabiu, frotage, monotypia, filcowanie wełny na mokro.  
Spotkania zarówno w pracowni jak i w ramach organizowanych warsztatów plastycznych podczas 
ferii zimowych oraz wakacji, stanowią doskonałą okazję do poznania różnych technik, środków 
wyrazu oraz ekspresji artystycznej. Do zadań pracowni należy współpraca z grupami przedszkolnymi  
szkołami w Gryfinie, podczas prowadzonych zajęć, dzieci poznają technikę malowania na jedwabiu, 
decoupage, filcowanie wełny na mokro, praca w masie solnej, warsztaty z papierem czerpanym.  
 
Wychowanie plastyczne ma uwadze głównie skutki, które proces tworzenia pozostawia w psychice 
dziecka. Staramy się zachęcać dzieci w znalezieniu sposobów wyrażania swych uczuć, przeżyć i 
własnej wrażliwości estetycznej, czemu też w dużej mierze służą przygotowania dzieci do udziału w 
następujących konkursach plastycznych: 
- 52. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Brandenburgii 2019 „Pokażcie nam jak malujecie!”, 
zorganizowany w Schwedt/Niemcy przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Wspierających Szkołę 
Muzyczną i Artystyczną im. J.A.P. Schulza w Schwedt nad Odrą  
nagroda: Lena Wierzbowska 8 lat 
- 50. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Pentel Poland Sp. z o.o. oraz Biiku 
Bunka Kyokai (Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki) w Japonii 
nagroda Supreme Gold (najwyższe złoto) Maja Szymańska 8 lat 
- 17. Międzynarodowy Konkurs - Inne spojrzenie, organizator Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Sosnowcu 
nagroda: Julia Miler 9 lat, Wiktoria Wawrzyniak 9 lat,  
wyróżnienie: Hanna Krynicka 9 lat 
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ryby na niby”, organizator Centrum Kultury Agora we 
Wrocławiu  
nagroda: Julia Garbowska 10 lat 
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny w Międzyzdrojach „Legendy polskie”, organizator Miejska 
Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach oraz koło nr 19 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 
Międzyzdrojach 
nagroda: Hanna Staruk 11 lat 
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wyróżnienie: Julia Garbowska 10 lat 
- X Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Kot 2019”, organizator Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży 
we Wrocławiu  
nagroda dyrektora: Julia Godziuk 9 lat 
- Powiatowy Przegląd Prac Zespołów Plastycznych, organizator Gryfiński Dom Kultury 
nagrody: Barbara Wilczyńska 13 lat, Hanna Krynicka  8 lat, Julia Godziuk 8 lat 
wyrożnienie: Antoś Grodek 8 lat 
- Gminny Konkurs Plastyczny „Jak prąd zmienił nasze życie?”, organizator: Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Warszawie 
nagroda: Filip Jach 8 lat 
 
Inne przedsięwzięcia artystyczne: 
- warsztaty podczas ferii zimowych „Przezimuj z nami” w Gryfińskim Domu Kultury - zajęcia z 
papieroplastyki, tworzenie kompozycji kołowych z recyklingu (wytłoczki po jajkach); 
- warsztaty – papier czerpany, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ilość uczestników: 30 
osób; 
- organizacja Przegląd Zespołów Prac Plastycznych Gryfińskiego Domu Kultury w Centrum Informacji 
Turystycznej; 
- warsztaty w pracowni ceramicznej i osady średniowiecznej w Lubiechowie Dolnym, ilość 
uczestników: 50 osób; 
- warsztaty w technice ebru (turecka technika malowania na wodzie) - wakacyjne warsztaty w 
Gryfińskim Domu Kultury; 
- warsztaty w technice ebru ze słuchaczami Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 

sporządziła: Elżbieta Narzekalak 

 
pracownia plastyczna 
instruktorka: Karina Tyła 

1. Pracownia plastyczna w Pałacyku pod Lwami 
W 2019 r. w zajęciach brały udział dzieci (53 osoby) i młodzież (8 osób)       

 
Zajęcia z dziećmi skierowane są do 5-13-latków. Mają na celu pokazanie uczestnikom, że tworzenie  
prac na zajęciach jest pasjonujące i konstruktywne oraz wnosi mnóstwo satysfakcji. Dzieci poznają 
różnorodność wyrazu plastycznego poprzez łączenie technik oraz tworzenie prac przestrzennych. 
Zajęcia z młodzieżą. Tu za cel obieram wnikliwość obserwacji i jej interpretację opartą o 
rzeczywistość. Scalam wszystkie zasady rysunku oraz malarstwa poprzez rozmaitość ćwiczeń. W 
efekcie końcowym powstaje piękna historia każdego obrazu. Na zajęcia zapraszam osoby powyżej 
14. roku życia. Dbam o przygotowanie teczek oraz egzaminy wstępne do szkół średnich PLSP i 
architekturę oraz egzaminów wstępnych na studia. 

 
W 2019 r. otrzymaliśmy następujące nagrody i wyróżnienia: 
- Międzynarodowy Konkurs Internationaler Zeichenwettbewerb Des Landes Brandenburg Schwedt 
/Oder 
nagrody: Asia Staszczyk, Liwia Babińska, Marcelina Czajka 
- Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Zespołów Plastycznych GDK 
(główny sponsor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A oddział Zespół Elektrowni Dolna 
Odra)                                 
nagrody: Bożena Rożko, Szymon Jewsiej, Asia Kowalczyk 
wyróżnienie: Kuba Smolnik 
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- XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Nieskończoność wyobraźni” w Lublinie 
pierwsze miejsce: Amelia Sienkiewicz 
- X Ogólnopolskie Biennale Plastyczne „Kot 2019” we  Wrocławiu 
pierwsze miejsce: Lena Andrejczuk 
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ptaki Fruwaki” we Wrocławiu 
pierwsze miejsce:  Michalina Mały 
- Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny „Hej przygodo” w Raciborzu 
pierwsze miejsce: Oliwia Bandrowska 

 
 
2. Pracownia plastyczna w Świetlicy Wiejskiej Zagroda w Daleszewie 
W 2019 r. w zajęciach brały udział dzieci (12 osób) 
 
Otrzymaliśmy następujące nagrody i wyróżnienia: 
- Internationaler Zeichenwettbewerb Des Landes Brandenburg Schwedt /Oder 
nagrody: Miłosz Żmuda, Miłosz Taczyński 
- XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Nieskończoność wyobraźni” w Lublinie 
3 miejsce: Julia Staszak 
wyróżnienie: Lena Kubiak 
- XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pudełko moich marzeń” 
3 miejsce: Zosia Kubacka 
- Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny „Hej przygodo” 
1 miejsce: Julia Staszak 
3 miejsce: Zosia Kubacka 
- Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny „Hej przygodo” w Raciborzu 
1 miejsce: Julia Staszak 
3 miejsce: Zosia Kubacka 
 
 
3. Pracownia malarska dla studentów Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
W 2019 r. w zajęciach brało udział 12 osób. 
 
Zajęcia skierowane są do osób ze szczególnym zamiłowaniem do malarstwa i rysunku. Grupa 
uczestników określa się w roku akademickim, systematycznie uczęszczając na zajęcia. Moje 
podejście do każdego z nich jest indywidualne. Każdy rok zakończony jest wystawą podsumowującą 
całokształt pracy artystów w CIT na nabrzeżu. Zajęcia mają na celu stworzenie godnej przestrzeni do 
pracy i profesjonalnej opieki instruktorskiej. 

 
Dodatkowe aktywności: 
28 stycznia - 8 lutego: prowadzenie warsztatów plastycznych w ramach akcji „Ferie w mieście 2019”; 
4-8 lutego: prowadzenie zajęć malarskich z uczestnikami półkolonii w Gryfinie; 
21 marca: prowadzenie warsztatów w SP w Gryfinie; 
27 marca: przygotowanie palmy wielkanocnej na Jarmark Wielkanocny w Gryfinie z uczestnikami 
zajęć plastycznych w Świetlicy Wiejskiej w Daleszewie; 
11-18 maja: udział w polsko-niemieckim plenerze w Lubminie (Zamek Ludwigsburg na Pomorzu 
Przednim); projekt ten był wspierany przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia - Pomorze 
Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomorze; 
8 czerwca: wyjazd z grupa dzieci pracowni GDK Gryfino do Cedyni na warsztaty ceramiczne; 
19 czerwca: udział w Gali Laureatów (nagrody burmistrza), nagrody dla 12 osób z mojej pracowni; 
24 września: prezentacja prac własnych i uczennicy Mai Diakowskiej (kl.III PLSP Szczecin) podczas 
ogólnopolskiej wystawy „Mistrz i jego uczeń” w Galerii N w Koszalinie; 
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28 listopada: prowadzenie zajęć plastycznych w Przedszkolu nr2 w Gryfinie; 
29 listopada: przygotowanie poplenerowej wystawy w Szczecińskiej Agencji Artystycznej. 

 
sporządziła: Karina Tyła 

 
 

pracownia plastyczna 
instruktorka: Małgorzata Ragan 
 
Pracownia plastyczna działa od blisko 15 lat. Zajęcia kierowane są przede wszystkim do dzieci, a ich celem jest 
kształtowanie osobowości - dzieci radosnych, otwartych na świat, a także przygotowanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Głównym zadaniem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
plastycznych, wyzwalanie aktywności artystycznej, budzenie zainteresowań i ciekawości w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. 
W roku 2019 na zajęcia uczestniczyła grupa około 60 osób. W tym czasie przystępowaliśmy do licznych 
konkursów plastycznych zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, w których niejednokrotnie 
podopieczni zdobywali nagrody i wyróżnienia: 
- trzy nagrody i wyróżnienie w przeglądzie XVI Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów - „Portret”, 
- dwa wyróżnienia w XXIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój świat - nieskończoność 
wyobraźni”, 
- dwie nagrody w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym z cyklu ,,Ziemia jest jedna - las", 
- dwie nagrody w XII Ogolnopolskim Konkursie Plastycznym „Etno portrety - korzenie kultury”, 
- wyróżnienie w XXIX Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art. „We wnętrzu morza”, 
- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ryby na niby”, 
- nagroda w 51. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Brandenburgii, 
- wyróżnienie w Międzynarodowym Przeglądzie Plastycznym „Ogród piękna, dobra i radości - mieszkańcy 
ogrodów”. 
W związku z tymi osiągnięciami instruktor wielokrotnie otrzymywał od ośrodków kultury liczne 
podziękowania za kreowanie postaw twórczych, opiekę artystyczną i przygotowanie prac do konkursu. 
W ubiegłym roku zostały także przeprowadzone w pracowni letnie i zimowe warsztaty artystyczne w ramach 
promocji i krzepienia kultury w naszym mieście dla wszystkich chętnych uczestników. W czerwcu w Centrum 
Informacji Turystycznej w Gryfinie została zorganizowana wystawa prac plastycznych młodych artystów, a 
także przeprowadzony Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Gryfińskiego Domu Kultury. W 
przeglądzie wzięły udział trzy zespoły (76 prac indywidualnych). Wręczono nagrody i wyróżnienia, na które 
pozyskano fundusze z PGE. Również w czerwcu liczna grupa nagrodzonych i wyróżnionych w wymienionych 
wyżej konkursach została zaproszona wraz z instruktorem przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na 
uroczystą Galę Laureatów. 
 

sporządziła: Małgorzata Ragan 

 

 

MUZYKA/FILM 
pracownia zespołów wokalnych 
instruktorka: Jolanta Romanowska 

Zespoły wokalne: 
- dziecięce: Cantare, An-Na, 
- młodzieżowe: Teens 
- dla dorosłych: Desire, Ad Hoc 
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Wokaliści wystąpili podczas wielu imprez i wydarzeń kulturalnych dla środowiska lokalnego: 
13 stycznia: finał WOŚP 2019 w Gryfinie 
8 marca: Dzień Kobiet w pubie Wrota do sławy w Gryfinie 
1 maja: Dni Gryfina 
1 czerwca: Gryfiński Dzień Dziecka 
5 czerwca: koncert charytatywny 
20 lipca: festyn w Daleszewie 
1 sierpnia: uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Gryfinie 
30 sierpnia: występ na spotkaniu Wspólnoty Polskiej w Gryfinie 
1 września: występ podczas spotkania w Hańczówce 
13 września: Święto Intermarche w Gryfinie 
14 września: Targi Pracy w Gryfinie 
27 września: Dzień Seniora w Sobieradzu 
 
Dodatkowe aktywności instruktora: 
- 29 lipca - 2 sierpnia: prowadzenie warsztatów wokalnych pod hasłem „Wakacyjne spotkanie z 
piosenką” 
- w  ramach współpracy z Grupą Teatralną Gliptykos przygotowanie i nagranie wraz z zespołem Ad 
Hoc oprawy muzycznej do spektaklu pt.”Szeherezada” 

 
sporządziła: Jolanta Romanowska 

 
dział audio/video 
instruktor: Piotr Ostrowski 
 
Pracownia audio/video składa się z trzech odrębnych, choć ściśle ze sobą powiązanych działów: 
 
1. Studio Piosenki C-Note 
Uczestnicy: dzieci, młodzież, dorośli od 10. roku życia 
Ilość uczestników: 14 osób 
 
Pracownia ma na celu umuzykalnienie oraz uwrażliwienie młodych ludzi na muzykę. Do pracowni 
przyjmowani są chętni o różnym stopniu zaawansowania. Repertuar oraz natężenie ćwiczeń 
dobierane jest indywidualnie do możliwości uczestnika zajęć. Podstawowe wiadomości dotyczące 
elementów dzieła muzycznego, techniki wokalnej zdobywane są stopniowo i wynikają z działań 
praktycznych. Pracując z instruktorem oprócz techniki śpiewania, wokaliści uczą się interpretacji 
tekstu, profesjonalnego zachowania na scenie, kreując na nowo znane i lubiane utwory z kręgu 
szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. Uczestnicy pracowni mają możliwość zaprezentowania się 
m.in. podczas: Dni Gryfina, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dnia Dziecka czy 
Mikołajek. Biorą także udział w przeglądach i festiwalach wokalnych 
 
2. Studio filmowe 
uczestnicy: młodzież, dorośli od 15. roku życia 
ilość uczestników: 2-5 osób 
 
Uczestnicy zajęć zajmują się tworzeniem małych (krótkometrażowych), a z czasem większych 
(fabularnych) form filmowych. Poprzez adaptację cudzych i pisanie własnych scenariuszy stawiają 
pierwsze kroki jako scenarzyści i reżyserzy. Zapoznają się ze sztuką operatorską oraz montażem 
cyfrowym, poznając podstawowe pojęcia związane z filmem. Oprócz głównych celów pracowni, 
koło realizuje wiele produkcji filmowych oraz archiwizacji video z imprez organizowanych przez 
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Gryfiński Dom Kultury i Gminę Gryfino, np. Teatr Uhuru - „Apocalypsis”, montaże video dla: 
festiwalu Włóczykij, Teatru Tańca EGO VU, Teatru 6 i PÓŁ, teledyski zespołu wokalnego Ad Hoc i 
Tadka Wasilewskiego, reportaże i filmy dokumentalne z Transgranicznego Biegu Doliną Dolnej Odry, 
festiwalu Zgryfiada, Dni Gryfina. Uczestnicy pracowni w 2006 r. jeszcze pod nazwą 8MM stworzyli 
pierwszy na Pomorzu Zachodnim pełnometrażowy film fabularny pt. „Klub  Samobójców”. 
 
3. Mini studio realizacji audio/video 
Studio zajmuje się realizacją i produkcją nagrań dźwiękowych (płyty CD) na potrzeby zespołów i 
pracowni artystycznych Gryfińskiego Domu Kultury oraz rejestracją i produkcją materiałów 
filmowych, spotów reklamowych związanych z działalnością i reklamą imprez GDK. 
 
Kalendarium pracowni: 
STYCZEŃ 
- realizacja studyjna oprawy muzycznej spektaklu Grupy Teatralnej Gliptykos: 
- przygotowanie i koordynacja występów artystycznych uczestników finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 2019 
- prowadzenie otwartych warsztatów wokalnych podczas ferii zimowych w Gryfińskim Domu 
Kultury 
LUTY 
- realizacja filmowego spotu reklamowego Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży Włóczykij 
MARZEC 
- realizacja nagrań studyjnych audio uczestników pracowni wokalnej 
- montaż filmu video z przedstawienia Grupy Teatralnej Gliptykos 
KWIECIEŃ: 
- przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Estradowej 
MAJ: 
- występy artystyczne dzieci i młodzieży podczas Dni Gryfina 2019 
- realizacja studyjna audio oprawy dźwiękowej spektaklu „Stoję sobie na drodze" Teatru 6 i PÓŁ 
CZERWIEC 
- przygotowanie występów artystycznych dzieci i młodzieży podczas Gryfińskiego Dnia Dziecka 
WRZESIEŃ 
- występy artystyczne dzieci i młodzieży podczas Targów Przedsiębiorczości 2019 w Gryfinie 
- pomoc techniczna w realizacji Wieczoru Piosenki Aktorskiej pt. „Poezja to brzmi pięknie vol. 2” 
PAŹDZIERNIK 
- realizacja studyjna oprawy muzycznej spektaklu "Szeherezada, czyli disco-polo live w Gryflisie!"  
- realizacja nagrań studyjnych płyty audio CD zespołu wokalnego Ad Hoc 
LISTOPAD 
- oprawa artystyczna imprezy, występy wokalistów podczas obchody Złotych i Diamentowych 
Godów (impreza org. przez UMiG Gryfino) 
GRUDZIEŃ 
- nagrania studyjne audio do spektaklu świątecznego Przedszkola im. Pszczółki Mai w Gryfinie 
- nagrania audio do spektaklu plenerowego podczas Mikołajek na Placu Barnima 2019, 
przygotowanie i obsługa imprezy  
 

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 zespołu: 
STYCZEŃ 
5 stycznia: Borzym - pogrzeb śp. Zofii Mendyk, członkini Kapeli Ludowej Borzymianka; 
6 stycznia: Gryfino - Orszak Trzech Króli; 
19 stycznia: Szczecin, kościół Jana Chrzciciela - koncert dla Wspólnoty Polskiej; 
23 stycznia: Berlin - Grine Woche; 
LUTY 
15 lutego: Daleszewo - koncert na uroczystości KGW Europejki; 
MARZEC 
31 marca: Żarczyn - występ podczas 90. rocznicy urodzin Heleny Rus; 
KWIECIEŃ 
6 kwietnia: Sobieradz - koncert dla KGW; 
13 kwietnia: Gryfino - koncert podczas Jarmarku Wielkanocnego; 
MAJ 
2 maja: Gryfino - koncert podczas Dni Gryfina; 
10 maja: Gryfino - występ podczas 97. rocznicy urodzin Joanny Włoch, wokalistki kapeli 
18 maja: Niemcy - występ w Spreweewald; 
31 maja: Daleszewo - koncert podczas uroczystości 15-lecia KGW Europejki; 
31 maja: Gryfino, OSiR - spotkanie z mieszkańcami Świebodzina, org. Wspólnota Polska; 
CZERWIEC 
16 czerwca: Police - występ podczas spotkania Wspólnoty Polskiej; 
23 czerwca: Pacholęta - występ podczas Odpustu Jana Chrzciciela; 
LIPIEC 
20 lipca: Boleszkowice - koncert podczas IV Biesiady Boleszkowickiej; 
27 lipca: Sobieradz - występ podczas festynu strażackiego; 
27 lipca: Borzym - występ podczas festynu strażackiego; 
28 lipca: Radziszewo - występ podczas festynu strażackiego 
28 lipca: Chwarstnica - występ podczas festynu strażackiego 
SIERPIE 
4 sierpnia: Stobno - koncert podczas festynu 
9 sierpnia: Borzym - spotkanie z burmistrzem M. Sawarynem 
17 sierpnia: Bartkowo - koncert podczas Festiwalu Twórczości Ludowej 
30 sierpnia: Gryfino, OSiR - występ podczas festynu Wspólnoty Polskiej 
31 sierpnia: Gryfino - występ podczas Dożynek Archidiecezjalnych 
PAŹDZIERNI 
19 października: Żarczyn - koncert podczas Święta Dyni 
26 października: Krzywin - występ podczas Święta Kapusty 
GRUDZIE 
7 grudnia: Wełtyń - występ podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 
20 grudnia: Krzywin - spotkanie opłatkowe. 
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sporządził: Zygmunt Rosiński 

 

 
Kapela Ludowa Gardnianki 
instruktor: Zygmunt Rosiński 
 
Zajęcia zespołu odbywają się w Szkole Podstawowej w Gardnie. 
 
Kalendarium zespołu: 
STYCZEŃ 
3 stycznia: Sobieradz - występ w świetlicy wiejskiej; 
6 stycznia: Gryfino - Orszak Trzech Króli; 
26 stycznia: Sobieradz - występ z okazji Dnia Babci i Dziadka; 
LUTY 
15 lutego: Daleszewo - występ podczas uroczystości KGW Europejki; 
MARZEC 
9 marca: Police - występ z okazji Dnia Kobiet; 
14 marca: Gardno, Szkoła Podstawowa - spotkanie z muzyką dla dzieci z klas I-III; 
16 marca: Police-Niekończyce, Szkoła Podstawowa - występ z okazji Dnia Kobiet; 
KWIECIEŃ 
6 kwietnia: Sobieradz - występ dla KGW; 
13 kwietnia: Gryfino - występ podczas Jarmarku Wielkanocnego; 
MAJ 
2 maja: Gryfino - koncert podczas Dni Gryfina; 
25 maja: Krajnik - występ podczas festyn rodzinnego; 
CZERWIEC 
4 czerwca: Sobieradz - występ w świetlicy wiejskiej; 
5 czerwca: Gryfino- występ podczas koncertu charytatywnego dla A. Wiertelak; 
15 czerwca: Szczecin-Stołczyn - występ podczas Koncertu Charytatywnego Caritasu; 
23 czerwca: Pacholęta - występ podczas Odpustu Jana Chrzciciela; 
SIERPIEŃ 
17 sierpnia: Bartkowo - koncert podczas Festiwalu Twórczości Ludowej; 
24 sierpnia: Krzypnica, Czarnowo, Pniewo - festyn; 
30 sierpnia: Gryfino, OSiR - występ podczas festynu Wspólnoty Polskiej; 
31 sierpnia: Gryfino - występ podczas Dożynek Archidiecezjalnych; 
WRZESIEŃ 
7 września: Gardno - występ podczas Święta Ziemniaka; 
14 września: Chojna - występ podczas Marszu Życia; 
21 września: Gryfino - występ podczas Marszu Życia; 
PAŹDZIERNIK 
11października: Gardno - występ podczas Dnia Seniora; 
LISTOPAD 
14 listopada: Chwarstnica - występ podczas Dnia Seniora; 
GRUDZIEŃ 
20 grudnia: Wysoka Gryfińska - występ podczas spotkania Opłatkowego; 
 

sporządził: Zygmunt Rosiński 
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Kapela Ludowa Wełtynianka 
instruktorka: Maja Merska 
 
Kapela wykonuje polską muzykę ludową. W jej skład wchodzą instrumentaliści (akordeon, 
kontrabas, bęben, cymbały) i wokaliści. Skład kapeli liczy 10 osób w wieku 11-65 lat. 
 
Kalendarium koncertowe grupy w 2019 r.: 
6 stycznia: Orszak Trzech Króli w Gryfinie 
13 kwietnia: Gryfiński Jarmark Wielkanocny 
14 kwietnia: Międzynarodowe Wielkanocne Spotkania z Folklorem „XV Łobeska Baba Wielkanocna 
2019” 
31 maja: 15-lecie Koła Gospodyń Wiejskich Europejki w Daleszewie 
15 czerwca: Żabnickie Lato z Rybką 
27-30 czerwca: 53. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 
17 sierpnia: X Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie 
31 sierpnia: Dożynki Archidiecezjalne w Gryfinie 
13 września: Festyn z okazji 20-lecia Intermarche w Gryfinie 
7 grudnia: Wełtyński Jarmark Bożonarodzeniowy 
15 grudnia: Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie 
21 grudnia: Koncert Kolęd i Pastorałek w Wełtyniu 
 
Kapela zajęła I miejsce na Międzynarodowych Wielkanocnych Spotkaniach z Folklorem „XV Łobeska 
Baba Wielkanocna 2019” w kategorii cymbaliści i zespoły z towarzyszeniem cymbalistów. Nagrodą 
był występ podczas 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym, na który udało się pozyskać wsparcie w formie nieodpłatnego transportu (dwa busy,) który 
zapewnił nam Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.  
 

sporządziła: Maja Merska 

 

TURYSTYKA 
pracownia turystyczna 
instruktorka: Kamilla Gadomska 

Pracownia turystyczna co roku organizuje wycieczki po Gryfinie dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i 
szkół w Gryfinie. W 2019 r. wzięły w nich udział dzieci z Przedszkola nr 4 im. Pszczółki Mai. Od 2011 r. 
pracownia turystyczna współpracuje z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Grupa 
turystyczna GUTW liczy ponad 40 osób. 
 
W 2019 r. odbyły się następujące imprezy turystyczno-krajoznawcze: 
- luty: warsztaty turystyczne podczas ferii zimowych; 
- 9 marca: eliminacje powiatowe 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego w Gryfinie; zespół z GDK w składzie: Hanna Staruk, Wojciech Frąckiewicz, Jan Bodys 
zajął 3 miejsce; organizatorem turnieju była Pracownia Regionalna PTTK w Szczecinie oraz Gryfiński 
Dom Kultury; 
- 23 marca: rajd pieszy do Wirowa "Powitanie Wiosny"; 
- 5-7 kwietnia: eliminacje wojewódzkie 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-
Krajoznawczego w Cedyni; zespół z GDK w składzie: Hanna Staruk, Wojciech Frąckiewicz, Jan Bodys 
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zajął 7 miejsce; 
- 25 maja: wycieczka autokarowa do Stargardu (dofinansowanie PGE 1000 zł); 
- 8 czerwca: 14. Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury 
(dofinansowanie PGE 1000 zł); zespół z GDK zajął 1 miejsce; 
- 12 października: szkoleniowa impreza na orientację dla szkół z Goleniowa, Klinisk Wielkich i 
Białunia; 
- 19 października: 44 Rajd Parasolowy w Barlinku (dofinansowanie PGE 1000 zł); 
- 16 listopada: 15. Jesienna Impreza na Orientację (dofinansowanie PGE 1000 zł); 
- 14 grudnia: Mikołajkowe Marsze na Orientację. 
 
W imprezach organizowanych przez pracownię turystyczną wzięło udział ok. 400 osób (dzieci i 
młodzież ze szkół w Gryfinie, Chojnie, Szczecinie, Klinisk Wielkich, Goleniowa, Kołbaskowa, Cedyni 
oraz rodziny z dziećmi i turyści indywidualni). 

sporządziła: Kamilla Gadomska 
 
zebrał: Jakub Kasprzyk 
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załącznik nr 4 

 

 

Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2019 r.  

świetlice wiejskie 
 

 
 
 

 
Świetlica Wiejska w Bartkowie strona:   2 

Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu strona:   2 
Świetlica Wiejska w Chwarstnicy strona:   3 

Świetlica Wiejska w Czepinie strona:   4 
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie strona:   4 
Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich strona:   5 

Świetlica Wiejska w Drzeninie strona:   6 
Świetlica Wiejska w Krajniku strona:   7 

Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim strona:   8 
Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie strona:   9 

Świetlica Wiejska w Sobiemyślu strona:   9 
Świetlica Wiejska w Wełtyniu strona: 10 
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Świetlica Wiejska w Bartkowie 
instruktorka: Elżbieta Kasprzyk 
 
W 2019 r. świetlica była czynna od poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę w godz.: 
- 7.00-8.00 – poczekalnia dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół,   
- 16.00-21.00 – zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców, 
- 15.00-16.00 – czas na przygotowanie instruktora 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 
jestem w stanie realizować. 
Z myślą o dzieciach i młodzieży organizowane były zajęcia plastyczne, gry i zabawy, dyskoteki, 
imprezy okolicznościowe typu: Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki itp. Współpracowaliśmy i 
wspólnie organizowaliśmy zajęcia z Dziennym Domem Senior+ w Gryfinie i filią biblioteki w Pniewie. 
Raz w miesiącu prowadzone były zajęcia plastyczne z mieszkankami Pniewa. Placówka 
zorganizowała dla dzieci z Bartkowa, Pniewa i Żórawi ferie zimowe, których tematem przewodnim 
były przedmioty wykonane z włóczki. W ramach organizacji Dnia Dziecka odbył się wyjazd do 
Lubiechowa Dolnego, gdzie dzieci miały okazję zwiedzić pracownię ceramiczną, pracować z gliną, 
przeżyć najazd Wikingów oraz rywalizować w różnych potyczkach sportowych zaproponowanych 
przez gospodarzy. 
Od lipca 2019 r. w świetlicy działa pracownia ceramiczna. W okresie letnim odbyły się warsztaty 
ceramiczne. Ponadto w każdy wtorek i czwartek odbywały się zajęcia ceramiczne. Przeprowadziłam 
również zajęcia dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Most”. 
Co roku świetlica współorganizuje dwie duże imprezy o zasięgu regionalnym: Festiwal Twórczości 
Ludowej i Amatorski Turniej Piłki Siatkowej. W 2019 r. odbyła się już dziesiąta edycja obu imprez. 
Festiwal miał szczególny charakter, ponieważ nadano temu wydarzenie imię Edwarda Mojsaka, 
natomiast turniej siatkówki cieszył się takim zainteresowaniem, że musieliśmy ograniczyć ilość 
zgłaszanych drużyn. Ubiegłoroczne mikołajki to wyjazd na kręgle, zabawa z animatorami i bajka w 
Kinie Gryf. 
Świetlica Wiejska w Bartkowie to miejsce spotkań i zebrań wiejskich, podczas których omawiane 
były ważne sprawy dotyczące sołectwa, konsultacje społeczne, uchwalany fundusz sołecki. 
Placówka wyposażona jest w podręczną biblioteczkę i internet dostępny dla wszystkich 
mieszkańców sołectwa. Chętnie wraz z uczestnikami zajęć współpracowaliśmy i uczestniczyliśmy w 
wydarzeniach, jakie odbywały się na terenie gminy Gryfino. 
 

sporządziła: Elżbieta Kasprzyk 

 
Świetlica Wiejska Dziupla w Borzymiu 
instruktorka: Małgorzata Grzegorzewska (zastępstwo) 
 
Świetlica Wiejska w Borzymiu otwarta w 2019 r. dla wszystkich mieszkańców od poniedziałku do 
czwartku w godz. 14.00-19.00, w piątki w godz. 13.00-18.00 i w co drugą sobotę od godziny 10.00 
do 15.00. Z placówki korzystał również zespół wokalny Desire działający w strukturach Gryfińskiego 
Domu Kultury w środy od godz. 18.00 oraz Kapela Ludowa Borzymianka w piątki od godz. 18.00.  
Ze świetlicy najchętniej korzystają dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat, dziennie średnio 10-15 osób. 
Najważniejszą z imprez cyklicznych w 2019 r. był festyn rodzinny, który odbywa się co roku w 
wakacje. Ostatni przypadł 27 lipca. Główną atrakcją dla dzieci byli animatorzy z Elmo Urodzinek, 
którzy zabawiali dzieci różnymi konkursami i zabawami. Maluszki mogły skorzystać z dmuchańców, 
ponadto dostępny był salonik fryzjerski, w którym wykonywano przeróżne fryzurki i kolorowe 
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warkoczyki. Mocniejszych wrażeń można było szukać korzystając z przejażdżki motocyklem z 
panami z Moto Ekipy z Gryfina. Można też było sprawdzić się w strzelaniu z wiatrówki czy rzucie 
lotkami, na które zapraszał LKS Piast. W przerwie między atrakcjami można było usiąść i zjeść 
słodkie desery, które przygotowywały Buble Waffle na Kołach. Na festynie można było obejrzeć i 
wylicytować prace dzieci z naszej świetlicy, a na koniec odbyła się zabawa taneczna dla starszych do 
białego rana. Festyn jak co roku odniósł duży sukces, bo integrował całą wioskę, a nawet 
przyciągnął ludzi z okolic.  
Ferie zimowe spędziliśmy na sportowo, odwiedziliśmy klub sportowy Kliasen Team, gdzie pan 
Włodek poprowadził z dziećmi trening na macie. Wzięliśmy też udział w Turnieju Wsi w Sobiemyślu. 
Jak co roku odbył się również Turniej Tenisa Stołowego. Odwiedzili nas przedstawiciele straży 
miejskiej, którzy przeprowadzili spotkanie pt. „Bezpieczne Ferie”. Poza tym bawiliśmy się i 
przyrządzaliśmy różne słodkości.  
Podczas wakacyjnych warsztatów pt. „Zabawy z gipsem” wykonywaliśmy różne prace, jak 
świeczniki, doniczki, miseczki i różne ozdoby z gipsu. Prace były wystawione na letnim Festynie 
Rodzinnym w Borzymiu.  
 

sporządziła: Małgorzata Grzegorzewska 

 

 
Świetlica Wiejska w Chwarstnicy 
instruktorka: Iwona Łakomiec 
 
W Świetlicy Wiejskiej w Chwarstnicy w 2019 r. odbywały się codziennie zajęcia dla dzieci w wieku 6-
15 lat od poniedziałku do piątku w godz. od 14.30 do 19.30 oraz w co drugą sobotę od 10.30 do 
16.30. Zajęcia na świetlicy prowadzone były pod kątem edukacyjnym, artystycznym, plastycznym, 
rekreacyjnym oraz muzycznym. W ciągu roku mieliśmy wiele okazji do tworzenia i rozwijania 
zdolności  artystycznych dzieci.  
26 stycznia 2019 r. przygotowaliśmy uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Impreza była bardzo 
udana, dzieci występowały w grupie 14-osobowej przed licznie zgromadzoną publicznością. Były 
piosenki , wiersze, tańce, a nawet gra na instrumentach.  
W czasie ferii zimowych od 28  stycznia do 8 lutego dla dzieci zostały przygotowane codziennie inne 
ciekawe zajęcia. Ferie rozpoczęły się od wyjazdu do Sobiemyśla na turniej świetlic. W następne dni 
odbywały się zajęcia w świetlicy: ozdabianie słoiczków, przygotowanie kartek walentynkowych, 
zajęcia z zimnej porcelany, glutki z kleju oraz kulinarne (robiliśmy pizze i sałatki owocowe). Na 
zakończenie ferii odbyła dyskoteka z karaoke. Z okazji pierwszego dnia wiosny wybraliśmy się na 
spacer nad jezioro razem z marzanną, którą samodzielnie przygotowało ośmioro dzieci. 
W lutym rozpoczęliśmy przygotowania do Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się 13 kwietnia w 
Gryfinie. Braliśmy udział w dwóch konkursach na babę wielkanocną oraz na palmę wielkanocną. 
Przygotowanie kwiatów  z krepiny do palm trwało długo, ale w efekcie wykonaliśmy piękną  
dwumetrową palmę oraz drugą - mniejszą, która zajęła trzecie miejsce w konkursie. Dzieci były 
zadowolone, bo włożony trud opłacił się i dostaliśmy fajne nagrody za udział w konkursach.  
Jedną z ciekawszych imprez minionego roku był Piknik Rodzinny 15 czerwca, który przygotowałam 
wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz radą sołecką na placu zabaw przy remizie w 
Chwarstnicy. Niespodzianką dla dzieci był klaun Czaruś.  Były kolorowe bańki mydlane, malowanie 
buzi, skręcane balony oraz wata cukrowa. Rodzice i dzieci mogli odpocząć przy stołach z napojami  i 
słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie pikniku wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami 
rzeczowymi i słodyczami. W imprezie brało udział ok. 40 dzieci w różnym wieku.  
Podczas wakacji spędzaliśmy z dziećmi dużo czasu na świeżym powietrzu, graliśmy w piłkę lub 
paletki na boisku szkolnym. W okolicy świetlicy powstała ścieżka rowerowa, z której chętnie 
korzystamy, bo można w bezpieczny sposób zorganizować wycieczkę rowerową lub spacer. W 
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czasie wakacji odbyły się warsztaty String Art polegające  na tworzeniu obrazów na deseczce 
drewnianej z nici i gwoździków. W zajęciach brało udział kilkanaście osób, a samodzielna praca i jej 
efekt sprawiły dzieciom dużą radość.  
Świetlica w Chwarstnicy od lipca jest siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich, którego jestem 
przewodniczącą i dlatego wspólnie przygotowaliśmy wieniec dożynkowy, który zajął 3 miejsce w 
konkursie gminnym podczas dożynek. Takie prace dają dzieciom okazję do zapoznania się z 
dawnymi ludowymi zwyczajami.  
30 października zrobiliśmy wieczór strachów i potworów, dzieci były przebrane w  stroje i bawiły się 
świetnie. Było ok. 10 uczestników. 5 grudnia odbyły się Mikołajki. Impreza była bardzo udana, było 
30 dzieci z opiekunami, a zabawę prowadził  Teatr Duet z Krakowa. Końcówka roku upłynęła bardzo 
szybko, bo przygotowywanie ozdób świątecznych bardzo wciąga. Powstało mnóstwo małych 
choinek, stroików i aniołów.  

sporządziła: Iwona Łakomiec 

 
Świetlica Wiejska w Czepinie 
instruktorki: Kazimiera Siwek (zastępstwo), Emilia Leszczyńska 
 
Świetlica Wiejska w Czepinie w 2019 r. była otwarta: 
- styczeń  - październik: od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 
- listopad - grudzień: od wtorku do piątku w godz. 14.00-20.00 oraz w co drugi poniedziałek w godz. 
14.00-20.00 i w co drugą sobotę w godz. 10.00-16.00. 
Najchętniej uczęszczającą do nas grupą wiekową były dzieci w wieku 6-12 lat. Średnio dziennie 
świetlicę odwiedzało ok 10 osób. 
Największą i najbardziej charakterystyczną imprezą była Biesiada Kapuściana współorganizowana z 
sołtysem i radą sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz radą kościelną. Głównym punktem 
Biesiady tradycyjnie był pokaz kiszenia kapusty. Celem tego cyklicznego wydarzenia jest integracja 
lokalnej społeczności. 
Ponadto w ubiegłym roku zorganizowano: Dzień Kobiet, Dzień Seniora oraz spotkanie opłatkowe. 
W czasie ferii zimowych dzieci uczyły się szydełkowania, piekły pizzę, wyjechały do kina.  Podczas 
warsztatów wakacyjnych przygotowywały dekoracje z ziaren do wieńca dożynkowego. 
 
 

sporządziła: Kazimiera Siwek i Emilia Leszczyńska 

 
 
Świetlica Wiejska Zagroda w Daleszewie 
instruktorka: Joanna Żmuda 
 
W świetlicy w Daleszewie w 2019 r. zajęcia dla dzieci odbywały się w dni robocze w godz. 
12.00-18.00 oraz w dwie soboty w miesiącu, kiedy prowadzone były zajęcia kulinarne dla 
dzieci. W każdą środę odbywały się zajęcia plastyczne, które prowadziła instruktorka GDK 
Karina Tyła. Ze świetlicy najczęściej korzystają dzieci w wielu 8-10 lat, codziennie 
odwiedzało ją 4-8 osób. Czasami przychodzili uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej, żeby 
zrobić wspólny projekt lub pracę grupową. W świetlicy spotykają się panie z Koła Gospodyń 
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Wiejskich, członkowie Stowarzyszenia Radość. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w 
Radziszewie, radą sołecką i sołtysami.  
Świetlica wynajmowana jest również na różne okoliczności.  
Ważniejsze wydarzenia w 2019 r. to Dzień Seniora,  wakacyjne warsztaty kulinarne, 
integracyjna zabawa andrzejkowa i sylwestrowa, ferie zimowe, zbiórka rzeczy dla 
pogorzelców z Klucza, wspólna Wigilia połączona z jasełkami oraz Mikołajki, na których 
bawiła się setka dzieciaków! 
Do  świetlicy dzieci przychodzą się bawić oraz odrabiać lekcje.  

 

sporządziła: Joanna Żmuda 

 
 

Świetlica Wiejska Pod Dębami w Dołgich 
instruktorka: Paulina Szewczuk 

Świetlica Pod Dębami w 2019 r.  była czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 
19.00. Wszystkie zajęcia, które organizowałam były dobierane pod kątem potrzeb i zainteresowań 
dzieci uczestniczących w życiu świetlicy. Do placówki uczęszczało dziennie od 3 do 5 osób, wiek tych 
osób to 6-15 lat.  
Na terenie placówki pracowały dwie panie. Przez pół roku mojej pracy w tym miejscu 
zorganizowałam kilka przedsięwzięć. 
 
STYCZEŃ 
1. Bal karnawałowy – uczestnicy balu mieli za zadanie przebrać się za postać ze swojego ulubionego 
filmu. 
2. Mały Turniej Świetlic Wiejskich - organizacja wyjazdu dzieci do świetlicy w Sobiemyślu, gdzie 
razem z dziećmi stworzyliśmy grupę i dzielnie rywalizowaliśmy w potyczkach, które zostały 
przygotowane przez organizatorów. 
3. Organizacja pierwszego tygodnia ferii zimowych -  każdy dzień został zorganizowany pod kątem 
prac plastycznych i manualnych. Wszyscy uczestnicy zajęć poznali wiele ciekawych trików 
artystycznych, które mogli wykorzystać podczas wykonywania przydzielonego im  zadania. 
 
LUTY 
1. Tłusty czwartek - organizacja zajęć kulinarnych dla dzieci - mogły upiec smakołyki, które potem 
wspólnie przy gorącej czekoladzie mogli skosztować.  
 
MARZEC I KWIECIEŃ 
1. Wyjazd do Puszczy Bukowej, gdzie dzieci wspólnie sadziły nowe drzewa pod okiem  leśniczych. 
Przy okazji mogły dowiedzieć się wielu ciekawostek w dziedzinie leśnictwa. 
2. Organizacja zasadzenia czterech dębów na terenie świetlicy Pod Dębami. W tym czasie 
towarzyszył leśniczy z Nadleśnictwa Sosnowo. 
 
CZERWIEC 
1. Dzień Dziecka – organizacja gier i zabaw ruchowych dla dzieci na świeżym powietrzu przy dobrej 
pogodzie i słodkim poczęstunku. 

sporządziła: Paulina Szewczuk 
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instruktorka: Bernarda Rataj 
 
Do lipca 2019 r. świetlica w Dołgich była czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 19.00 oraz w 
każdą sobotę od 12.00 do16.00, natomiast od sierpnia od 12.00 do 18.00 oraz w dwie soboty w 
miesiącu. Do świetlicy przychodziły dzieci młodzież i dorośli. Organizowane były zajęcia plastyczne, 
techniczne, manualne, gry i zabawy. W pierwszych godzinach otwarcia ze świetlicy najczęściej 
korzystały dzieci w wieku szkolnym 6-14 lat. 
Wykonywały różne prace plastyczne, grały w gry planszowe. W późniejszych godzinach placówkę 
odwiedzała młodzież w wieku 17-20 lat, która najczęściej grała w tenisa stołowego. Liczba osób 
przebywających w świetlicy była zróżnicowana, gdyż jednego dnia było to 10 osób, następnego 5 
osób, a czasami tylko 2 osoby. 
W lutym w czasie ferii podczas warsztatów odwiedziła nas Alicja Kubiak ze Straży Miejskiej w 
Gryfinie, która zorganizowała dla wszystkich uczestników ciekawe konkursy oraz gry i zabawy 
edukacyjne. W następne dni warsztatów dzieci tworzyły z wełny przeróżne zwierzaki: zajączki, 
ptaszki itp. Na koniec ferii zorganizowaliśmy dzień kulinarny, podczas którego wypiekaliśmy 
słodkości. W zajęciach tych brało udział około 10 osób. 
Podczas wakacyjnych warsztatów w lipcu wraz z dziećmi tworzyliśmy przeróżne ozdoby z wikliny 
papierowej. Zajęcia te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, nawet po zakończeniu 
warsztatów. 
W grudniu dzieci wykonywały ozdoby świąteczne, którymi ozdobiliśmy naszą świetlicę. 6 grudnia 
odbyła się zabawa mikołajkowa, podczas której dzieci wspólnie ubrały choinkę, a następnie bawiąc 
się, oczekiwały na Mikołaja. 
W okresie przedświątecznym odwiedziły nas konsultantki firmy Oriflame. Panie przygotowały dla 
naszych mieszkanek prezentacje kosmetyków, jak i drobne zabiegi kosmetyczne. Uczestniczki 
zostały obdarowane drobnymi upominkami. 
Nasza świetlica oprócz imprez okolicznościowych jest także miejscem spotkań i zebrań wiejskich, 
podczas których omawiane są ważne sprawy dotyczące naszej miejscowości. 
 

sporządziła: Bernarda Rataj 

 

 
Świetlica Wiejska w Drzeninie 
instruktorka: Marlena Gwiazda-Gielnik 
 
Godziny otwarcia świetlicy w Drzeninie: 
- poniedziałek - czwartek: 15.00-21.00 
- piątek i sobota (dwie w miesiącu): 13.00-19.00. 
W świetlicy wiejskiej działa Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD codziennie w godzinach od 
12.00-15.00. Od 2017 do 2019 r. gościł u nas pedagog rodzinny TPD. Dzieci dzięki  ŚOW TPD 
otrzymują posiłek. 
W 2019 r. do świetlicy dziennie  uczęszczała stała grupa dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 18 
lat. W sumie jest to około 10 dzieci. Najczęściej w tygodniu to grupa maluszków od 5 do 7 lat oraz 
dzieci ze szkoły podstawowej. W piątki grupa zwiększa się do 15, gdyż powracają licealiści z 
internatu. Popołudniu przychodzą osoby starsze (mamy naszych 5-,  6-latków). Wspólnie omawiamy 
zachowanie dzieci i planujemy zajęcia, warsztaty. 
W 2019 r. w naszej świetlicy odbyło się kilka uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, bal walentynowo-
karnawałowy, Dzień Matki i Dzień Ojca połączony z Dniem Dziecka na Pikniku Rodzinnym 
29.06.2019 r., kolorowe zakończenie wakacji z kinem pod chmurką i proszkami Holi (ostatni 
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weekend wakacji), Dzień Chłopaka, Andrzejki i kolacja wigilijna. Trzy razy w roku odbyły się 
tradycyjne warsztaty: na ferie zimowe dla dzieci i świąteczne dla dzieci i ich rodziców. 
W naszej miejscowości dzieci traktują świetlicę jak drugi dom, odrabiają tu lekcje, bawią się, 
uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych, wycieczkach rowerowych, a popołudniami 
odpoczywają oglądając telewizję, grając na komputerze, a często w gry stolikowe. Bawimy się 
również w supermarket, dom itp. Świetlica wyposażona jest w dwa komputery stacjonarne z 
dostępem do internetu, skaner, drukarkę, telewizor. Mamy dobrze wyposażoną kuchnię, więc 
odbywają się też zajęcia kulinarne.  
Świetlicę odwiedzają również mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z komputera i drukarki. 
Aktywnie uczestniczymy jako placówka kulturalna w życiu miejscowości wspólnie z sołtysem i radą 
sołecką, Stowarzyszeniem Nasz Drzenin  organizujemy wspólne pikniki i akcje typu: sprzątanie 
miejscowości, pomoc innym (pikniki charytatywne), wyjazdy do innych sołectw np. Sobieradz na 
turniej piłki nożnej (sierpień 2019 r.). 
 

sporządziła: Marlena Gwiazda-Gielnik 

 
 
Świetlica Wiejska w Krajniku 
instruktorka: Dominika Bojko 
 
W 2019 r. Świetlica Wiejska w Krajniku była czynna od wtorku do piątku od godz. 14.30-19.30 oraz 
w dwa poniedziałki  i w dwie soboty w miesiącu w godz. 14.30-19.3. Czas pracy świetlicy godz.  
14.00-20.00, w tym 14.00-14.30 to czas na przygotowanie się do zajęć, natomiast 19.30-20.00 to 
czas sprzątania. 
Świetlica służy wszystkim mieszkańcom wsi. Dzieci maja tutaj zajęcia plastyczne, techniczne, 
odrabianie lekcji, gry, zabawy ruchowe, sporty różnego typu (piłkarzyki, mecze na boisku w 
siatkówkę, piłkę nożną ,koszykówkę, rajdy rowerowe, spacery), imprezy kalendarzowe typu: bal 
karnawałowy, ferie, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, wakacyjne zajęcia tematyczne, mikołajki). Z kolei 
dorośli mogą uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach zorganizowanych na miejscu lub we 
współpracy z filią biblioteki w Pniewie.  
Zajęcia organizowane podczas ferii zimowych (wykonanie i montaż karmników dla ptaków w 
okolicznym lesie, wyjazd do kina w Gryfinie na bajkę „Ralph Demolka”, wyjazd do filii biblioteki w 
Pniewie i robienie kartek walentynkowych metodą scrabbuuking, wyjazd do parku trampolin, bal 
karnawałowy). Ilość dzieci biorących udział w codziennych zajęciach w czasie ferii od 5 do 23 dzieci 
w wieku 6-19 lat. 
  
Imprezy cykliczne odbywające się w świetlicy: 
*Dzień Kobiet, który przygotowali mężczyźni z naszej wsi. Ta impreza przeznaczona była dla osób 
dorosłych i zorganizowana, aby integrować się w naszej wsi i miło spędzić wspólnie czas, co 
umożliwiło nam potem wspólne organizowanie innych imprez wiejskich. Był to mile spędzony czas i 
pamięć naszych panów o nas, kobietach.  
 
*Pierwszy dzień wiosny - warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych na kiermasz. Wykonaliśmy 
też palmę wielkanocną na konkurs organizowany w Gryfinie.  
 
*Festyn w stylu country, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem (loteria fantowa, konkursy, 
występy, zabawy). Impreza została przygotowana wspólnie z mieszkańcami dla ludzi z całej gminy, 
mająca na celu pokazanie innej kultury w innych czasach. Co roku nawiązujemy do innego tematu, 
aby móc choć na chwilę przenieś sie w tamtejsze klimaty, kiedy większość mieszkańców wsi  



 
S

tr
o

n
a
8

 

przebiera się w stroje odpowiednie do tamtych lat. Jest to oderwanie od codzienności i możliwość 
fajnej zabawy. Stroiliśmy też wieś jak przystało na dany temat. Na festynie gościliśmy blisko 500 
osób. 
 
*Rajd PoWsiNoga organizowany wspólnie z Krzypnicą i Nowym Czarnowem. Jest to impreza na 
orientację w terenie niczym mały Włóczykij. Wspólnie z rodzinami można spędzić czas na dojściu do 
celu z mapą i kompasem. Po drodze rozwiązujemy zadania na stanowiskach, dostajemy punkty za 
zadania, zazwyczaj trasy przebiegają na terenach leśnych, a na koniec biesiadujemy przy ognisku. 
Ilośc uczestników - 100 osób. 
 
Były też Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Dzień Seniora, rajdy rowerowe, ogniska, 
zmagania sportowe, mecze na naszym boisku. Tydzień wakacji na sportowo, zabawy, gry, zajęcia w 
świetlicy.  
W 2019 r. zorganizowaliśmy koncert kolęd w naszym kościele, aby wspólnie przeżywać czas świąt 
Bożego Narodzenia.  Wystąpili utalentowani młodzi artyści z różnych miejscowości. Koncert 
poprowadziłam wspólnie z Łukaszem Tokarskim, przełożyło się to na występ również w kościele w 
Marwicach, który cieszył się dużym zainteresowaniem, kościół był wypełniony po brzegi. 
Organizowaliśmy także wyjazdy na kręgle, do kina, piekliśmy ciasteczka, naleśniki, robiliśmy frytki. 
Braliśmy udział w imprezach organizowanych przez inne wsie: turniej piłki nożnej, turniej piłki 
siatkowej, Dożynki Gminne, wystawialiśmy się z ciastem na innych imprezach. Organizowaliśmy 
warsztaty wspólnie z Anetą Wiśniewską. W świetlicy odbywały się zebrania wiejskie. 
Na co dzień korzystają ze świetlicy nasze dzieci, a w czasie ferii zimowych mieliśmy także dzieci z 
Pniewa ,które corocznie uczestniczą w naszych zajęciach. Ilość dzieci odwiedzających świetlicę 
codziennie jest uzależniona od ich zajęć w szkole, wiec jest to 3-10.  
 

sporządziła: Dominika Bojko 

 
 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim 
instruktor: Maria Mościcka 
 
Świetlica Wiejska w Mielenku Gryfińskim w 2019 r.  czynna była w poniedziałki, wtorki i od czwartku 
do soboty w godz. 15.00-20.00. Na co dzień najchętniej korzystały z niej dzieci i młodzież wieku od 7 
do 19 lat. W ciągu dnia średnio odwiedzały placówkę 4 osoby, natomiast w ciągu miesiąca około 30 
osób.  
Podczas ferii zimowych w okresie 28.01-8.02.2019 r. dzieci oraz młodzież spędzały wolny czas 
biorąc udział w zajęciach artystycznych, plastycznych i twórczych. 22 czerwca odbyła się zabawa z 
okazji Dnia Dziecka oraz rozpoczęcia wakacji. W dniach od 24 do 28 czerwca w naszej świetlicy 
odbyły się pięciodniowe warsztaty kulinarne pt. „Sałatkowy zawrót głowy”. We wrześniu odbyła się 
akcja „Sprzątanie świata”. W świetlicy były organizowane spotkania okolicznościowe – Andrzejki, 
Mikołajki oraz zabawa sylwestrowa. 
 

sporządziła: Maria Mościcka 

 
 
 
 



 
S

tr
o

n
a
9

 

 
Świetlica Wiejska w Nowym Czarnowie 
instruktorka: Joanna Woźniakowska 

W 2019 r. Świetlica w Nowym Czarnowie czynna była w godz. 12.00-18.00, a w czasie ferii 
zimowych i wakacji w godz. 10.00-16.00. Do świetlicy uczęszczają dzieci wieku od 2 do 16 lat, jak 
również dorośli. Dzieci do świetlicy przychodzą różnie, ale jest za zwyczaj od 2 do 7 dzieci dziennie. 
W 2019 r. naszą najważniejszą imprezą był Dzień Dziecka. Imprezę uważam za bardzo udaną, 
dzieciom się bardzo podobało. Były dmuchane zamki, trampolina, malowanie twarzy, wata 
cukrowa, ognisko z kiełbaskami, klauni, którzy prowadzili zabawę z konkursami, była również 
przejażdżka motorem, konkurencje sportowe (LZS), a na koniec dzieci dostawały drobne upominki. 
W imprezie wzięło udział ok. 90 dzieci. 
Kolejna ważna i bardzo udana impreza to Dzień Matki, na który dzieci bardzo się przygotowały. Były 
wierszyki i piosenki, dzieci zrobiły drobne upominki dla mam, później był poczęstunek i wspólna 
zabawa (było ok. 12 dzieci). Był też bal karnawałowy, gdzie dzieci stroiły salę, robiły maski 
karnawałowe, były gry i konkursy i dużo dobrej zabawy przy muzyce, a na koniec było ognisko z 
kiełbaskami (ok. 20 dzieci). 
W grudniu odbył wyjazd do Szczecina, gdzie odbyła się zabawa z Mikołajem i każde dziecko dostało 
prezent (ok. 40 dzieci). Także w okresie świąt Bożego Narodzenia dzieci w świetlicy robiły ozdoby 
świąteczne, piekły pierniki i opowiadały, jak w ich domach spędza się święta. W święta wielkanocne 
robiliśmy zajączki ze skarpety, wraz z rodzicami dzieci robiły palmy. Na powitanie wiosny dzieci  
zrobiły Marzannę, było ognisko, kiełbaski i trochę muzyki. W tłusty czwartek robiliśmy całuski. We 
wrześniu braliśmy udział w rajdzie PoWsiNoga. W lipcu odbyła się zabawa dla dzieci przed świetlicą, 
były konkursu: przeciąganie liny, wyścig wielkiej stopy, rzucanie do celu, przerzucanie balonów z 
wodą i festiwal kolorów. W wakacje odbyły się warsztaty, podczas których dzieci poznawały smaki 
owoców egzotycznych i dowiadywały się o zdrowym odżywianiu, robiliśmy soki, żelki, lody, 
zapiekankę. Dzieci robiły piramidę zdrowia, oglądały filmy o zdrowym odżywianiu. Było spotkanie z 
leśnikiem Nadleśnictwa Gryfino Urszulą Czapiewską (chodziło ok. 15-20 dzieci). W sierpniu 
zorganizowałam rodzinny wyjazd nad morze do Dziwnówka. Dzieci miały tam lody i skakały na 
dmuchańcu.  
W dni takie zwykłe, kiedy dzieci przychodzą do świetlicy, grają w różne gry. Zazwyczaj jest to 
twister, wykonują pracę plastyczne i techniczne (breloczki z włóczki, wazony z gipsu, pizzę, frytki, 
gofry). Odbyło się również pidżama party, gdzie wraz z dziećmi nocowaliśmy w świetlicy: był wtedy 
seans filmowy, gry i dyskoteka w pidżamach (ok. 15 dzieci). 
Poza zajęciami w świetlicy, organizujemy też  zabawy na świeżym powietrzu: podchody, spacery do 
lasu, na boisku konkurencje sportowe. W marcu był Dzień Kobiet dla dorosłych, wraz z kobietkami 
ze wsi  odbyliśmy kilkugodzinny marsz nordic walking. 

 
Sporządziła: Joanna Woźniakowska 

 
Świetlica Wiejska w Sobiemyślu 
instruktorka: Paulina Szewczuk 
 
Od 1 lipca 2019 r., czyli od momentu podjęcia przeze mnie pracy, świetlica czynna była od 
poniedziałku do piątku i w co drugą sobotę w godzinach od 13.00 do 19.00.  
Przez ten czas organizowałam : 
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LIPIEC 
Twórcze wakacje 2019 – organizacja wycieczek pieszych i rowerowych po okolicy, pikników dla 
dzieci, zajęcia  plastyczne o tematyce lata, gry sprawnościowe oraz zajęcia kulinarne w świetlicy. 
 
SIERPIEŃ 
Szlakiem III Armii – wycieczki poznawcza szlakiem nadmorskich miejscowości. Podczas tej wyprawy 
razem z dziećmi odwiedziliśmy m.in. Fort Gerharda, gdzie przeszliśmy szkolenie sprawnościowe, czy 
latarnię morską w Świnoujściu. Odwiedziliśmy także bunkier - mini muzeum V-3 w Zalesiu. 
Uczestnicy wycieczki mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o II wojnie światowej , a także 
zobaczyć na żywo przedmioty wojskowe z tamtych czasów. 

WRZESIEŃ 
1. Gminne Dożynki – organizacja wycieczki pieszej do sąsiedniej miejscowości na Gminne Dożynki. 
Podczas tej wycieczki uczestnicy mogli zobaczyć, jak przebiegają tego typu wydarzenia, poznać kogoś 
nowego, docenić wkład pracy całej społeczności tam mieszkającej. Dzieci mogły także skorzystać z 
wielu atrakcji, jakie przygotował dla odwiedzających to miejsce organizator. 
2. Sprzątanie  świata - organizacja sprzątania wsi Sobiemyśl i jej okolicy. 
 
PAŹDZIERNIK 
1. Dzień Pieczonego Ziemniaka – ten dzień zakręcony był tematem związanym z ziemniakiem. Była 
pogadanka na temat jego uprawy, jego odmian. Poznaliśmy wiele przepisów kulinarnych. 
Wspominaliśmy z mamami dzieci uczestniczących w życiu świetlicy ich lata młodości i wyjazdy na 
wykopki w szkołach. Dzień zakończyliśmy ogniskiem, gdzie piekliśmy pyszne ziemniaki i kiełbaski 
przy dalszych rozmowach. 
2. Bal Dyni – organizacja zajęć z wykrajania i oczyszczania dyni, dyskoteka dla najmłodszych z 
różnymi przebraniami oraz słodki poczęstunek. 
 
LISTOPAD 
Andrzejki – przygotowanie różnych wróżb i przepowiedni. 
 
GRUDZIEŃ 
Kiermasz świąteczny oraz jasełka – występ dzieci z Punktu Przedszkolnego TPD w Sobiemyślu. Ten 
występ połączyliśmy z wystawą-kiermaszem wcześniej przygotowywanych przez nas ozdób 
choinkowych i świątecznych, stroików i choinek, bombek oraz kartek z okazji Bożego Narodzenia. 
Całość zorganizowaliśmy wspólnie dla mieszkańców wsi. 
 
Placówkę dziennie odwiedza od 10 do 15 osób. Są to osoby w przedziale wiekowym 6-17 lat i 
starsze. Wszystkie zajęcia, które organizuję, są przygotowywane pod kątem zainteresowań i potrzeb 
uczestników. 

sporządziła: Paulina Szewczuk 

 
 
Świetlica Wiejska w Wełtyniu 
instruktorka: Marta Nowak 
 
W 2019 r. świetlica w Wełtyniu była czynna w dni robocze od godz. 13.00 do 19.00, z czego ostatnia 
godzina przeznaczona była na sprzątanie. Grupa wiekowa korzystająca na co dzień ze świetlicy to 
dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat. Średnio dziennie świetlicę odwiedza dziesięcioro dzieci. 
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Co roku w trakcie ferii zimowych odbywają się zajęcia, które w naszej świetlicy odbywały się w godz. 
9.00-15.00. W trakcie ostatnich ferii odbywały się zajęcia plastyczne, ruchowe oraz bardzo lubiane 
przez dzieci gotowanie. Na zakończenie dwutygodniowego cyklu odbył się bal karnawałowy. W 
trakcie ferii za zajęcia uczęszcza około 20 dzieci.  
Wiosną zorganizowaliśmy tradycyjne sprzątanie świata zakończone ogniskiem. W tej imprezie 
cykliczne bierze udział około 25 dzieci i dorosłych. 
W okresie wielkanocnym dzieci z naszej świetlicy biorą udział w konkursie na palmę wielkanocną 
oraz babę wielkanocną. Konkurs ten odbywa się w trakcie Jarmarku Wielkanocnego w Gryfinie.  
W czerwcu odbył się Wertyński Dzień Dziecka, w którym brało udział około 100 uczestników. 
Odbywały się konkursy z nagrodami, warsztaty plastyczne, dzieci mogły skorzystać z zamków 
dmuchanych, dużą atrakcją była możliwość jazdy kolejką oraz jazda na motocyklu.  
W trakcie zajęć wakacyjnych z samego rana całą grupą robiliśmy rozruch poranny - biegi, a inni mieli 
możliwość jazdy na rowerze. W trakcie półkolonii odbyła się wycieczka rowerowa oraz coroczne 
nocowanie w świetlicy połączone z wieczornymi podchodami. 
 

sporządziła : Marta Nowak 

 
zebrał i opracował: Jakub Kasprzyk 
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Sprawozdanie z działalności 
Gryfińskiego Domu Kultury w 2019 r.  

Kino Gryf 
 

 

W 2019 r. Kino Gryf pokazało 134 tytuły filmowe (w ubiegłym roku - 138), odbyło się 919 seansów (w 

ubiegłym roku - 907), w tym 36 przedpołudniowych zorganizowanych dla szkół i przedszkoli (w 

ubiegłym roku - 34). Uczestniczyło w nich łącznie 22 386 widzów (w ubiegłym roku 21 083). 

 

CYKLE FILMOWE: 

- 21/22 czerwca: 26. Noc Grozy Gryfińskie Spotkania z Horrorem 

- 31 października/1 listopada: 27. Noc Grozy Gryfińskie Spotkania z Horrorem 

 

ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE: 

miesiąc ilość widzów ilość seansów 

styczeń  2 261 88 

luty  3 753 77 

marzec 1 509 52 

kwiecień  1 103 79 

maj  1 002 63 

czerwiec  1 086 82 

lipiec 1 807 73 

sierpień  1 513 73 

wrzesień 2 257 80 

październik  2 133 83 

listopad 1 676 80 

grudzień  2 286 89 

razem 22 386 919 

 

 

sporządzili: Krzysztof Wawrzyniak i Jakub Kasprzyk 


