
                             
                    WYKONANIE  BUDŻETU  MIEJSKIEGO  CENTRUM  KULTURY 
                                       w Gostyninie  za 2020r. 

 
 
PRZYCHODY 

 
         Treść 

 
        Plan 

 
   Wykonanie 

 
    % 

 
Dochody własne 
Dotacje budżetowe 

 
    208.600,00 
 1.469.000,00 

 
    188.580,82 
 1.430.000,00 

 
    90,40 
    97,35 

 
  Ogółem 

 
 1.677.600,00 

 
 1.618.580,82 

 
    96,48 

 
 
 KOSZTY 
 
        Treść 

 
        Plan 

 
    Wykonanie 

 
    % 

 
 Wynagrodzenia 
 Składki ZUS i F.Pracy 
 Wydatki rzeczowe 
  

 
     716.000,00 
     147.000,00 
     814.600,00 
        

 
    710.831,86 
    140.908,40 
    662.541,65 
 

 
    99,28 
    95,86 
    85,42 
   

 
   Ogółem 

 
 1.677.600,00 

 
 1.514.281,91 

 
    90,26 

 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizacja  planu finansowego 
                        MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY w Gostyninie 
                                             za  2020r. 
 

 
Poz. 

 
Wyszczególnienie 

 
 Plan na 2020r. 

Wykonanie  za  
2020r. 

 
   % 

 
Uwagi 

 
2. 

 
PRZYCHODY 

 
    1.677.600,00 

 
    1.618.580,82 

 
  96,48 

 
Zał.nr.1 

2.1 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy     1.469.000,00     1.430.000,00   97,35  

2.2 Przychody ze sprzedaży usł. własnych        146.100,00        126.503,15   86,59  

2.3 Przychody z najmu i dzierżawy          40.000,00          39.583,49   98,96  

2.4 Darowizny               150,00               150,00 100,00  

2.5 Przychody ze środków UE                   0,00                   0,00     0,00  

2.6 Pozostałe przychody           22.350,00         22.344,18    99,96  

 
3. 

 
KOSZTY 

  
   1.677.600,00 

      
    1.514.281,92 

  
  90,26 

 

3.1 naliczane,w tym:       933.000,00        918.892,26   98,49  

 wynagrodzenia osobowe       716.000,00        710.831,86   99,28  

 składki na ubezp.społeczne       137.000,00        131.716,38   96,14  

 składki na fundusz pracy         10.000,00            9.192,02   91,92  

 wynagr.bezosob.(um.zlec.i o dzieło)         70.000,00          67.152,00   95,93  

3.2 Materiały i wyposażenie,w tym       143.900,00        140.283,42   97,49 Zał.nr.2 

 materiały biurowe           4.000,00            3.939,13   98,48  

 środki czystości           7.000,00            6.882,44   98,32  

 zakup zbiorów                  0,00                   0,00     0,00  

 wyposażenie        103.000,00        101.707,78   98,75  

 inne, jakie….         29.900,00          27.754,07   92,82  

3.3 Usługi, w tym       226.100,00        197.315,54   87,27 Zał.nr.2 

 energia elektryczna,cieplna,woda         80.000,00          66.366,02   82,96  

 usługi remontowe i konserwatorskie         30.000,00          29.585,47   98,62  

 usługi wywozu nieczystości         11.900,00          10.297,80   86,54  

 usługi telekomunikacyjne           7.000,00            6.649,24   94,99  

 usługi pocztowe           1.000,00               641,64   64,16  

 usługi najmu i dzierżawy           7.000,00            6.735,71   96,22  

 Inne, jakie…         89.200,00          77.039,66   86,37  

3.4 Pozostałe koszty,w tym       374.600,00        257.790,70   68,81 Zał.nr.2 

 odpis na ZFŚS         24.100,00          24.029,03   99,71  

 opieka medyczna           1.000,00               856,15   85,62  

 szkolenia i dokształcanie           8.000,00            7.607,00   95,09  

 delegacje służb.,ryczałty  samochod.           5.000,00            2.348,96   46,98  

 Inne, jakie       336.500,00        222.949,56   66,26  

      

               

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do 
                                                                                                                                realizacji planu finansowego 
                                                                                                                         Samorządowej Instytucji Kultury 
 
Wyjaśnienia  do  realizacji  planu  finansowego  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie 
                                                           za   2020r. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZYCHODY 
 
Realizacja przychodów przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji przychody wykonano 
w zaplanowanej wysokości. 
 
Poz. 2.1 
Dotację podmiotową  z budżetu otrzymaliśmy w wysokości  1.469.000,00zł. Wykorzystano 
1.430.000,00zł zgodnie z przeznaczeniem: na utrzymanie obiektu, organizację wydarzeń kulturalnych, 
wynagrodzenia pracowników i działalność bieżącą instytucji. Zwrócono 39.000,00zł jako kwotę nie 
wykorzystaną na organizację imprez w związku z pandemią. 
 
Poz. 2.2 
Przychody ze sprzedaży usług własnych wykonano w wysokości  126.503,15  co stanowi  86,59% 
zaplanowanej kwoty na 2020r. 
Kwotę tą stanowią przychody :  z działalności kina                          -      76.808,32 
                                                         z działalności podstawowej         -      17.557,58 
                                                         z działalności UTW                         -      17.075,00 
                                                         z reklamy                                         -           500,00 
                                                         z koncertów                                    -        8.106,48 
                                                         z pośrednictwa sprzedaży 
                                                            biletów i reklam                         -         1.418,12 
                                                         występy Mażoretek i MOD         -         5.000,00 
                                                          pozostałe                                        -             37,65 
 
Poz. 2.3 
Przychody z najmu i dzierżawy  wykonano w wysokości  39.583,49. co stanowi 98,96% zaplanowanej 
kwoty na 2020r. 
Kwotę tą stanowią:  czynsz od MBP                      -    27.921,60 
                                    wynajem pomieszczeń         -    11.661,89 
 
Poz.2.4 
Darowizny –     150,00 zł. 
W 2020r. wpłacono kwotę  150,00zł jako wsparcie na rzecz MCK 
 
Poz. 2.6 
Pozostałe:    Kwota  22.344,18 
- dofinansowanie projektów  - pozyskano kwotę  20.500,00zł. -  z Biura Programu Niepodległa na  
realizację projektu „ŚwiętujeMY Cud nad Wisłą” 
-  wsparcie wyświetlania filmów – pozyskano kwotę  1.744,18 ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych 
- inne kwota 100zł 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                    Załącznik nr 2 do  
                                                                                                                               realizacji planu finansowego 
                                                                                                                        Samorządowej Instytucji Kultury 
 
Wyjaśnienia  do  realizacji  planu  finansowego  Miejskiego  Centrum  Kultury  w  Gostyninie 
                                                               za    2020r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KOSZTY 
 
Wydatki w poszczególnych pozycjach realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie 
finansowym i wynikają z bieżącej działalności instytucji. 
 
Poz. 3.2 
Materiały i wyposażenie                                                                               - 140.283,42 
- materiały biurowe                                                                                               3.939,13 
- środki czystości  6.882,44 
- inne                                                                                                                      27.754,07 
  w  tym: mat. do napraw i gospodarcze     4.583,53 
                mat. na działalność sekcji              7.917,75 
                zakup wydawnictw                         2.866,50 
                wydruki  ksero                                 3.183,29 
                programy i licencje                         6.651,08 
                środki BHP                                        2.551,92 
- wyposażenie                                                                                                     101.707,78 
  w tym : krzesła                                                  985,00 
                laptopy                                            15.655,95 
                instrumenty muzyczne                 14.266,60 
                buławy                                               1.230,00 
                kasa fiskalna                                     1.200,00 
                drukarka fiskalna                             2.901,00 
                niszczarki dokumentów                 1.308,24 
                wzmacniacze kinowe                      6.289,00 
                projektor multimedialny                1.196,74 
                projektor                                           5.500,00 
                reflektory sceniczne                      14.862,00 
                sprzęt do nagrań One Line             5.055,24 
                drobny sprzęt nagłośnieniowy         859,96 
                routery do internetu                          368,00 
                sztalugi                                              1.100,00 
                tablica biała                                         275,00 
                stoły                                                   2.004,90 
                wieszaki                                             1.055,70 
                stroje Mażoretki                              5.699,40 
                obuwie Mażoretki                           6.080,00 
                mundury MOD                                 2.147,25 
                stroje Chór Miejski                          3.940,00 
                tablice wystawiennicze                  5.580,02 
                drobny sprzęt gospodarczy           2.147,78 
 
 
 
 



 
Poz. 3.3 
Usługi                                                                                                               -   197.315,54    
w tym  : energia elektryczna, cieplna, woda                                                    66.366,02 
               usługi remontowe i konserwatorskie                                                 29.585,47 
               w tym: -  remont łazienki                                   15.945,00 
                            - naprawa pieca do ceramiki                  1.746,60 
                            -  naprawa instrumentów MOD             2.150,00 
                            -  naprawa syst.alarmowego                      453,47 
                             - naprawa gablot kinowych                       393,60 
                            - naprawa klapy dymowej                          369,00 
                            - naprawa projektora kinowego                730,00   
                            - usunięcie awarii instalacji wody             450,00 
                            - naprawa podłogi sceny                         3.165,00 
                            -  konserwacje                                           4.132,80  
                            - naprawa kosiarki                                         50,00 
                                                  
               usługi wywozu nieczystości                                                                  10.297,80 
               usługi telekomunikacyjne                                                                       6.649,24 
               usługi pocztowe                                                                                           641,64 
               usługi najmu i dzierżawy                                                                         6.735,71 
               inne                                                                                                           77.039,66 
                     w tym: usługi biurowe                                   11.070,00 
                                  ( prowadzenie spraw BHP, usł. informatyczne) 
                                  dozór mienia                                           590,40 
                                  usługi bankowe                                   1.098,83 
                                  przeglądy techn.                                    500,00 
                                  usługi transportowe                          3.304,80 
                                  szycie strojów Mażoretek                 5.500,00 
                                  pranie mundurów MOD                    1.215,00 
                                  usługi kominiarskie                               250,00 
                                  usługa programistyczna   
                                  (kasa kina)                                            3.000,00 
                                  usługa montażu apar.nagłoś.            2.000,00 
                                  wsparcie techniczne i gwarancja 
                                  projektora kinowego                         10.800,00 
                                  klimatyzacja kabiny projekcyjnej     10.698,54 
                                  klimatyzacja sali wystaw                   25.880,43 
                                  pozostałe drobne                                  1.131,66 
 
Poz. 3.4 
Pozostałe koszty                                                                                                  -  257.790,07 
- odpisy na ZFŚS ( świadczenia urlopowe)                                                             24.029,03 
- badania profilaktyczne pracowników                                                                       856,15 
- szkolenia i dokształcanie                                                                                          7.607,00 
- delegacje i ryczałty samochodowe                                                                         2.348,96 
- inne                                                                                                                          222.949,56 
  w  tym : - organizacja imprez własnych                                    94.702,31 
                                             - wystawy                               868,62 
                                             - przeglądy                             499,00 
                                             - konkursy                              112,80 
                                             - wakacje i ferie                  3.110,13 



                                             - koncerty                            9.795,87 
                                             - współorganizacja           29.996,19 
                                             - pozostałe                         50.319,70 
                                                      w tym:  -  WOŚP                                         13.757,12 
                                                                    -  Koncert Chóru  ze Żnina            2.802,55      
                                                                    - koncert Chóru Miejskiego             335,30 
                                                                    - Dzień Kobiet                                 1.466,23 
                                                                    - ŚwiętujeMY  Cud nad Wisłą     25.398,50 
                                                                    - nagranie płyty z kolędami          6.560,00 
                   
                -  organizacja imprez o charakt. miejskim                    19.387,00 
                    (  Powitanie Nowego Roku  )     
                                             
                -   wynajem kopii filmowych                                              38.411,62 
                -   prowadzenie zajęć w sekcjach                                         8.440,00 
                -   tantiemy autorskie                                                             5.121,67 
                -   działalność UTW                                                               24.413,61 
                -   ubezpieczenie mienia i OC                                               6.156,20 
                -   podatek od nieruchomości                                            25.933,00 
                -   pozostałe                                                                                384,15 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 NALEŻNOŚCI   I  ZOBOWIĄZANIA 
                                             na dzień 31.12.2020r. 
 
 
NALEŻNOŚCI                                                                         -      153.038,99 
 
w tym: 
gotówka                                                                                -           4.145,57 
depozyty na żądanie                                                           -       147.896,95 
pozostałe z tyt. dostaw towarów i usług                         -              996,47 
 
Należności wymagalne                                                       -                   0,00        
 
 
 
ZOBOWIĄZANIA                                                                 -          39.822,08 
 
w tym: 
zobowiązania wymagalne                                                 -                    0,00 
zobowiązania wobec spółek miejskich                           -            9.183,33 

1. MPK Gostynin                                 -      350,87 
2. MPEC Gostynin                               -   6.316,06 
3. Prz.Oczyszcz. Miasta Gostynin     -   2.516,40 

 
 
 
 

                      Miejskie  Centrum  Kultury  w  Gostyninie  informuje, że  stan  zobowiązań  na  
dzień  31 grudnia 2020r   wobec  jednostek  podległych  Gminie  Miasta  Gostynina  wynosi: 
 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Gostynin                             -            350,87 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gostynin               -         6.316,06 
3. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Gostynin                            -          2.516,40 
                                                                                                                 ------------------------------ 
                                                                                                                                    9.183,33 
(słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy zł. 33/100). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realizacja zadań statutowych Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie  

w roku 2020 – sprawozdanie merytoryczne 

MCK w Gostyninie zgodnie ze statutem prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.  

Rok 2020 i epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiły, że znaleźliśmy się w sytuacji zupełnie dla 

nas, pracowników kultury, nowej i trudnej. Działanie dotychczas oparte na bezpośrednim kontakcie                            

z odbiorcami  - spotkaniach na terenie MCK, warsztatach, rozmowach – musieliśmy znacznie 

ograniczyć i w większości przenieść do sieci, w takim zakresie, w jakim technicznie byliśmy w stanie to 

zrobić w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

Instruktorzy i pracownicy MCK Gostynin podsuwali pomysły i inspiracje, transmitowali wydarzenia               

na stronie  www.mck-gostynin.pl i Facebooku oraz planowali dalsze działania. Przeprowadzono także 

prace mające na celu odświeżenie przestrzeni dostępnej dla uczestników tj. malowanie sal, 

renowacje sprzętu, konieczne konserwacje i uzupełnienia w zasobach sprzętowych, mające na celu 

ułatwienia dostępu online i szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie świadczenia usług 

kulturalnych w przestrzeni Internetu. 

W okresach, gdy możliwa była działalność stacjonarna funkcjonowały sekcje zainteresowań                                     

i organizowane były zaplanowane wydarzenia, każdorazowo z obowiązkiem ścisłego przestrzegania 

regulaminów sanitarnych i bezpieczeństwa skonsultowanych ze służbami i Organizatorem. 

1. SEKCJE ZAJĘCIOWE 
 

PLASTYCZNE (3) 
- PLASTYKA I RĘKODZIEŁO - Zajęcia łączące plastykę i rękodzieło dla dzieci młodszych oraz grupy 

starszej rozpoczynają się we wrześniu. Dotychczas trwały regularnie do czerwca i zakończone były 

wystawą prac dzieci na Sali wystaw MCK. W tym roku jednak konieczność zawieszenia zajęć nie 

pozwoliła na przygotowanie materiału wystawienniczego. 

Z autorskich zajęć z plastyki i rękodzieła korzystały dzieci w wieku od 5 do 13 lat, zamieszkałe na 

terenie gminy Gostynin. Odbywały się one dwa razy w tygodniu w okresie zniesienia ograniczeń. 

Uczestnicy tworzyli przedmioty ozdobne i użytkowe, wykorzystując różnorodne techniki 

rękodzielnicze i plastyczne: lepienie, wycinanie, malowanie (kredki, pastele, farby, kolaż), 

przerabianie przedmiotów w myśl idei upcyklingu – tworzenie ze śmieci. Zajęcia pozwoliły na 

wyćwiczenia umiejętności manualnych i rozwój wrażliwości na sztukę jej najmłodszym odbiorcom. 

Dzięki wykorzystaniu różnorodnych materiałów oraz ich zastosowaniu w modelowaniu kompozycji 

płaskich, jak i przestrzennych, kształtujemy wyobraźnię i wrażliwość. Rękodzieło wpływa także 

pozytywnie na rozwój zdolności intelektualnych, emocjonalnych oraz przeżyć estetycznych. Dzieci 

nauczyły się współpracować w grupie, podczas tworzenia wielu wspólnych dzieł, łączyła je również 

ciekawość  w poznawaniu nowych technik plastycznych. Instruktor, p. Anna Milewska 

- NAUKA I PODSTAWY RYSUNKU - indywidualne zajęcia rysunku prowadzone przez Krzysztofa Kopra, 

uczęszczało na nie 5 osób, w tym dorośli. Celem edukacyjnym zajęć jest budowanie świadomości 

widzenia plastycznego oraz nabywanie umiejętności manualnych i wykorzystywania technik rysunku. 

Zajęcia doskonale rozwijają twórczość plastyczną, a także sprawności manualne i koordynację 



wzrokowo – motoryczną. Rozpoczęły się we wrześniu, dotychczas trwały regularnie do czerwca                               

i zakończone były wystawą prac uczestników na Sali wystaw MCK. W tym roku jednak konieczność 

zawieszenia zajęć nie pozwoliła na przygotowanie materiału wystawienniczego. 

- CERAMIKA - Zajęcia z gliną w przyjemny sposób poprawiają sprawność i zdolności manualne, a 

nawet rehabilitują dłonie. Zajęcia z ceramiki są polecane przez psychologów jako metoda pracy z 

dysleksją, dysgrafią i innymi dysfunkcjami często spotykanymi wśród młodych osób. Ceramika rozwija 

wyobraźnię przestrzenną i zwiększa kreatywność uczestników zajęć w każdym wieku. Prowadzący 

Krzysztof Koper. Liczba uczestników 9 osób.  

MUZYCZNE (6) 

- ŚPIEW SOLOWY - Zajęcia indywidualne pod kierunkiem p. Małgorzaty Kwiatkowskiej odbywały                       

się trzy razy w tygodniu i z roku na rok cieszyły się coraz większą frekwencją. Dedykowane osobom, 

które chcą nauczyć się poprawnie śpiewać, a także poznać ciekawy repertuar zarówno rozrywkowy,  

jak i utwory muzyki poważnej. Uczęszczało na nie kilkanaście osób - dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

Zajęcia zawieszone w związku z ograniczeniami epidemicznymi.  

- SEKCJA PERKUSJI "RIDDIM" – Lekcje gry na zestawie perkusyjnym prowadzone były indywidualnie                    

i trwały od 45 do 80 minut. Merytorycznie obejmowały podstawowe techniki gry na poszczególnych 

bębnach, jak i na całym zestawie perkusyjnym – tworzenie rytmów. Ogółem z zajęć korzysta 13 osób 

w wieku od 8 do 30 lat (grupa regularna). Ze względu na indywidualny charakter pracy liczba miejsc 

jest ograniczona, pomimo wielu chętnych. Prowadzenie, Marcin Osmolak. Zajęcia zawieszone                                

w związku z ograniczeniami epidemicznymi.  

- SZKOŁA GITAROWA - Zajęcia przydatne dla każdego, kto chce rozwijać się muzycznie i czuje w sobie 

duszę gitarzysty. Od gitarowych początków, dla osób rozpoczynających swoją przygodę                                                  

z instrumentem, poprzez techniki pracy prawej i lewej ręki, aż do zaawansowanych zagadnień 

związanych ze skalami oraz harmonią. Prowadzenie Dominik Janiszewski. 

- MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA - 43-osobowa orkiestra w Miejskim Centrum Kultury działa od 2006 roku, 

prowadzi ją kapelmistrz p. Józef Pakulski. W repertuarze orkiestry znajdują się utwory rozrywkowe, 

patriotyczne i religijne. Od sześciu lat wspiera ją grupa mażoretek pod kierownictwem p. Joanny 

Syska. 

MOD spotykało się ze zmienną częstotliwością w związku z ograniczeniami epidemicznymi.  

MCK udostępnia także przestrzeń dla zespołów związanych z instytucją i muzyków solowych                             

(sala kawiarniana, scena) 

- CHÓR MIEJSKI ARCE CANTORES – istnieje od lutego 2019 roku. Jest to zespół amatorski, ale śpiew                  

to wielka pasja chórzystów, którzy na co dzień wykonują rożne zawody (pracują w administracji, 

służbie zdrowia, edukacji, w firmach prywatnych). Wspierają różnorakie inicjatywy miejskie i 

stanowią muzyczny akcent na wydarzeniach takich jak Jarmark Jakubowy, Wigilia Miejska, 

uroczystości patriotyczne miejskie i gminne. Chórmistrz Michał Pilichowicz.  Chórzyści spotykali się 

indywidualnie i ze zmienną częstotliwością w związku z ograniczeniami epidemicznymi.  



- ZESPÓŁ NOWA KULTURA – reaktywowana po latach grupa muzyczna z Gostynina spotyka się                         

w Miejskim Centrum Kultury na próbach, przygotowując materiał na koncerty i wydawnictwo.                           

W odświeżonym składzie zagrali na finale WOŚP 2017 i Jarmarkach Gostynińskim św. Jakuba w latach 

2017 i 2019, a także na „Marleykach 2018”, czy kutnowskim Święcie Róży 2018. 

 
TANECZNE (3) 
- DISCO DANCE DLA DZIECI i CRAZY DANCE DLA MŁODZIEŻY – Grupy turniejowe, które poprzez ruch, 

taniec rozwijają również swoją osobowość, nabierają pewności siebie, przełamują barierę 

nieśmiałości, szybciej nawiązują kontakty z rówieśnikami. Dziewczęta wspierają rozmaite inicjatywy 

na terenie miasta (koncerty i turnieje charytatywne) oraz mają osiągnięcia na ogólnopolskich 

konkursach tańca nowoczesnego. Instruktor Dorota Sobiecka. Jako grupy turniejowe sekcje spotykały 

się ze zmienną częstotliwością w związku z ograniczeniami epidemicznymi, przygotowując się do 

turniejów tanecznych.  

- MAŻORETKI Libra Gostynin – Jako grupa turniejowa sekcje (juniorki i seniorki) spotykały się ze 

zmienną częstotliwością w związku z ograniczeniami epidemicznymi, przygotowując się do turniejów 

tanecznych.  

Grupa funkcjonuje Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie od 2015 roku. W 2019 w porozumieniu                     

z opiekunem zaczęła stanowić oddzielną sekcję, która w miarę potrzeb wspiera Miejską Orkiestrę 

Dętą. Grupa jest bardzo aktywna, gdyż występuje systematycznie na imprezach miejskich i gminnych. 

Zaprezentowała swoje umiejętności taneczne między innymi podczas: 10-lecia Miejskiej Orkiestry 

Dętej w Gostyninie, pokazów dla społeczności lokalnej z okazji dni otwartych Gimnazjum nr 2                                

w Gostyninie, jak i pokazów dla gości międzynarodowych programu Erasmus+. Grupa buławistek 

uświetnia przemarsze uliczne podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Aktywnie uczestniczą 

w akcjach charytatywnych (WOŚP), profilaktycznych (Lepiej grać niż ćpać, Kibicomania)                                             

oraz w Powiatowych Dniach Integracji. W czerwcu 2018 roku na Rynku Gostynina zaprezentowały 

swoje umiejętności w musztrze paradnej podczas koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej. Oprócz 

występów w mieście grupa mażoretek podejmuje rywalizacje na konkursach i festiwalach. W czerwcu 

2016 roku mażoretki zajęły drugie miejsce, w 2017 trzecie , a w 2019 pierwsze w Powiatowym 

Festiwalu Tańca, który zorganizował Powiat Gostyniński. Mażoretki rywalizują również w festiwalach i 

konkursach ogólnopolskich. W 2017 roku zajęły V miejsce w 45. Ogólnopolskim Festiwalu 

Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, a za musztrę paradną otrzymały wyróżnienie. W 

latach 2018-2020 uatrakcyjniły Wielopokoleniowy  Maraton Tańca, który odbył się w Państwowej 

Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.  W sierpniu 2018 roku mażoretki uczestniczyły w 

Festiwalu Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego w Swarzędzu, a we wrześniu 2018 roku w VIII 

Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach. Dnia 6 kwietnia 2019 roku buławistki 

wystartowały w Otwartych Mistrzostwach Polski Zachodniej, Południowo-Wschodniej, Środkowej 

Tańca Mażoretkowego, które odbyły się w Kościanie i zdobyły nominację na Mistrzostwa Polski. Dnia 

19 maja zajęły IV miejsce w Mistrzostwach Polski w kategorii buława formacje seniorki - scena. 

Opiekunem zespołu jest Joanna Renata Syska -  prezes Fundacji Dobrych Serc „tak” - która stara się 

pozyskiwać środki finansowe na zespół poprzez pisanie projektów i przystępowanie do różnych 

konkursów. W sezonie 2020 dziewczęta kontynuowały współpracę z nowym choreografem, P. Kamilą 

Rzepiela-Drgas oraz po przeprowadzonym formalnie podziale na grupę juniorek i seniorek 

prezentowały się na wydarzeniach miejskich i poza granicami miasta Gostynina.  



TEATRALNE (4) 
- NIEFORMALNA GOSTYNIŃSKA GRUPA AKTORSKO-TEATRALNA – spotyka się w MCK od listopada 

2018 r. z inicjatywy p. Krzysztofa Seweryniaka. Adresowana jest do wszystkich pragnących spróbować 

swoich sił na deskach scenicznych, spotkania w każdy piątek. 

- Warsztaty teatralne dla uczniów SP 1 w Gostyninie – prowadzenie Magdalena Garstka 

- Pora dla recytatora (zajęcia dla dzieci i młodzieży) – instruktor: Magdalena Garstka 

- Trening głosu i wystąpień publicznych (dla młodzieży i dorosłych) – Aleksandra Milczarek 

RUCHOWO-REKREACYJNE (7) 
- ZABAWY PODWÓRKOWE - zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Trocha dedykowane są 

uczestnikom w wieku 5-15 lat. Dają możliwość zabawy i współpracy w grupie. Spotkania pełne gier i 

zabaw ruchowych, które rodzice pamiętają z czasów swojego dzieciństwa. Zajęcia zawieszone z uwagi 

na urlop wychowawczy prowadzącego. 

- KREATYWNIE WŚRÓD ZWIERZĄT - Zajęcia skierowane dla dzieci w wieku od lat 6 do 13, które chcą 

wyrażać siebie poprzez twórcze działanie, a ich serca są pełne miłości do zwierząt. Pod okiem 

instruktora, Małgorzaty Trocha uczestnicy nauczą się malować, rysować, tworzyć krótkie etiudy, grać 

w gry planszowe, a to wszystko w niesamowitym świecie zwierząt. Dzieci podczas zabawy dowiadują 

się, jak dbać o swoich małych przyjaciół, obalają mity o zwierzętach, są poruszone także bardzo 

ważne tematy, takie jak bezpieczeństwo i właściwe sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia,                                   

czyli np. co robić, aby nie pogryzł nas pies lub jak się zachować, gdy spotkamy niebezpieczne zwierzę. 

Zajęcia zawieszone z uwagi na urlop wychowawczy prowadzącego. 

- MINI DANCE DLA DZIECI - zajęcia ruchowe i taneczne dla najmłodszych. To zajęcia na których 

stopniowo wprowadzamy dzieci w świat muzyki i tańca, a także rozwijamy ich aktywność fizyczną                        

i koncentrację. Na tej sekcji promujemy zdrowy tryb życia dzieci podczas tanecznej zabawy przy 

muzyce ulubionej przez najmłodszych. Uczestnicy podczas zajęć uczą się koordynacji, równowagi, 

kształtuje                 się ich kreatywność, dyscyplina oraz pamięć. Zajęcia prowadzi Dorota Sobiecka, 

grupa liczy 26 osób.  

- ZUMBA DLA DOROSŁYCH - Energetyczne, taneczne zajęcia absolutnie dla każdego, niezależnie                       

od wieku. Trening całego ciała, który łączy w sobie wszystkie elementy klasycznego fitnessu – cardio, 

kształtowanie, rozwijanie balansu i gibkości, plus doskonała zabawa przy latynoamerykańskich 

rytmach. Uczestnicy tworzą grupę mieszaną młodzież i dorośli, liczącą łącznie 10 osób. 

- ZDROWY KRĘGOSŁUP - Zajęcia zawierają elementy terapii w stanach bólowych, profilaktykę 

zdrowego kręgosłupa, ćwiczenia rozluźniające, mobilizujące i wzmacniające. Ćwiczenia przeznaczone 

są dla wszystkich, w szczególności dla osób z siedzącym trybem pracy, po urazach kręgosłupa,                                 

z problemami bólowymi, z dyskopatią. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem fizjoterapeutki Marleny 

Szymkowiak w grupach liczących po 10 osób. 

- FITNESS-AEROFIGHT - Zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym. Prowadzenie Jolanta 

Wasilewska i Agata Móżdżyńska. 

- KLUB SPORTOWY K.O. FIGHT TEAM GOSTYNIN - działa na terenie MCK od października 2018 r.                               

w wyremontowanej sali na poziomie -1 (wejście od ul. Polnej). Celem Klubu jest promowanie 



aktywnego stylu życia poprzez sporty walki zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.                       

W sali treningowej zlokalizowanej w budynku MCK odbywają się treningi MMA, BJJ, CROSS 

skierowane do różnych grup wiekowych (dorosłych oraz dzieci i młodzieży). Zajęcia odbywają się 

zgodnie z grafikiem na dany miesiąc.  

Przygodę ze sportami walki można rozpocząć m.in. w sekcjach: MMA Początkujący – Treningi dla 

osób które zaczynają swoją przygodę ze sportami walki. Na zajęciach można nauczyć się techniki 

walki w różnych płaszczyznach oraz podnieść swoja sprawność i poprawisz kondycję. BJJ/GRAPPLING 

– Treningi ukierunkowane na walkę w parterze polegającej na zakładaniu różnorodnych dźwigni oraz 

duszeń. SEKCJA „MMALUCH” – Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku 6-10 lat polegające na treningach 

ogólnorozwojowych z elementami sportów walki i gimnastyki korekcyjnej. MMA KADET- Treningi 

sportów walki dla Młodzieży w wieku 11-14 lat. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać wiele 

ciekawych elementów walki zarówno w stójce jak i parterze. 

INNE (1) 
- GOSTYNIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (GUTW) - Funkcjonuje w Miejskim Centrum Kultury 

od 16 października 2013 roku. GUTW zrzesza około 130 osób w wieku senioralnym. W ramach zajęć 

GUTW słuchacze brali udział w  

 wykładach z etnografii, ochrony środowiska, fizjoterapii, psychologii, prawa, krajoznawstwa, 
dietetyki, pszczelarstwa, psychologii, historii, genealogii, podróżnictwa, filozofii.  

 zajęciach w sekcjach: gimnastyka relaksacyjna (dwie grupy), lektorat języka angielskiego 
(dwie grupy), lektorat języka niemieckiego, grupa wokalna, fotografia, taniec w kręgu, 
literatura przy herbacie, terapia Ruchu (dwie grupy), grupa teatralno-kabaretowa, warsztat 
dekoracji świątecznych, warsztat „Szydełko, druty i nie tylko…”, warsztaty ćwiczenia pamięci, 
Nordic Walking, ABC komputera, piłki gimnastyczne – spotkania szkoleniowe, spotkania 
klubu brydżowego, wycieczkach i wieczorkach tanecznych.  

Zgodnie z sugestiami słuchaczy wprowadzane są kolejne propozycje zajęciowe.  

W okresie ograniczonego dostępu do oferty stacjonarnej seniorzy GUTW skorzystali z wykładów                      
on-line realizowanych w ramach projektu Pakiety edukacyjne dla mazowieckich seniorów, 
dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej. 

25.11.2020 Naturalne leczenie dolegliwości kostno-stawowych – dr Ewa Kuchowicz 

02.12.2020 Naturalne wspomaganie odporności – dr Ewa Kuchowicz 

09.12.2020 Wątroba na straży zdrowia – dr Ewa Kuchowicz 

10.12.2020 Podróże – dr hab. Zygmunt Kruczek 

15.12.2020 Rośliny Świąt Bożego Narodzenia i ich lecznicze działanie – dr Ewa Kuchowicz 

17.12.2020 Twórczość El Greca z uwzględnieniem jedynego w Polsce dzieła Mistrza z Toledo. 

 



2. PROJEKCJE KINOWE 
 

Statystyka kina „Siemowit” 
Ilość seansów – 283 w tym: polskie tytuły 133 (14 na 15 tytułów zagrane w terminach premierowych) 
Ilość widzów – 6.339 
130 dni grania  

 
Działania promujące kino: 
 
Kinobus to szczególny festiwal objazdowy w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Charakteryzuje                    
się tym, że liczba stałych uczestników ograniczona jest do liczby miejsc w wehikule, który w gruncie 
rzeczy staje się mobilnym festiwalem. W ciągu paru dni wynajęty autokar pełen uczestników 
festiwalu pokonał kilkaset kilometrów i objechał kilkanaście miejscowości, aby dotrzeć do kin 
działających i nie, i w nich, jeśli to w ogóle jeszcze możliwe, wyświetlić filmy, a więc niektórym kinom 
przywrócić życie. Wizytom w kinach towarzyszyły opowieści o kulturze filmowej regionu i samym 
regionie.”  (opis organizatora festiwalu) 
W tym roku Kinobus zwiedzał region środkowy Polski – uczestnicy pod przewodnictwem organizatora 
festiwalu Macieja Gila odwiedzili m.in. Łowicz, Gąbin, Krośniewice, Kutno, Łęczycę, Piątek, Płock                         
i Żychlin. W wydarzeniu wzięli udział kinomani oraz osoby zawodowo związane z branżą filmową                           
i kinową. Kinobus zajechał także i do gostynińskiego Kina Siemowit działającego przy Miejskim 
Centrum Kultury. Kinowi podróżnicy zwiedzili salę kinową, obejrzeli wystawę archiwalnych fotografii 
z historii kina w Gostyninie, zorganizowaną przy okazji Europejskich Dni Dziedzictwa oraz wysłuchali 
prelekcji „Gostynińskie kina – historia pięciu nazw”, którą wygłosił nasz specjalista do spraw 
działalności kinowej Piotr Wiśniewski.  
Ciekawostka – w logo festiwalu Kinobus znajduje się zdjęcie drzwi wejściowych do Kina Siemowit 
właśnie – zdjęcie zrobił organizator festiwalu Maciej Gil, który odwiedzał nasze kino kilka lat temu. 
Bardzo miło było nam gościć uczestników Kinobusa, inicjatywa wspaniała, tym bardziej w czasach,                   
gdy na skutek pandemii frekwencja w kinach całego świata znacznie spadła i potrzebne jest wparcie 
widzów kinomanów, by kina mogły przetrwać ten trudny czas. 
 
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – zawieszone z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu szkół  
 

3. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA (7) 
 
- Wystawa WOŚP 2020 - towarzysząca gostynińskiemu finałowi orkiestry - 12 stycznia  
- Wystawa poplenerowa VI Ogólnopolski Plener Malarski Gostynin 2020 – 6 marca 
- Wystawa rzeźby Eugeniusza Izdebskiego – 11 września  
- Znikająca Wystawa GAFA Ginące Zawody – 12 września 
- Wystawa Fotograficzna – Kino z Myszką – 13 września 
- Jednodniowa Wystawa – Gostynin poPlenerowo – 19 września 
- Wystawa Fotografii wykonanych podczas Tematycznego Spaceru Fotograficznego Cudowna 
Perspektywa – październik-listopad  
 

4. DOROCZNE KONKURSY  
 
- Konkursy wiosenne Marzanna i Pisanka 2020 – odwołane  
- Konkurs Plastyczny Jesień’20 – odwołane 
- XXVI Przegląd Piosenki Podróżnej Jesień’2020 – odwołane 
- Świąteczny Konkurs Plastyczny na okładkę płyty Dominika Janiszewskiego – grudzień  
 

5. WYDARZENIA KULTURALNE 
 



5.1. SPEKTAKLE (4) 
- Spektakl dla widzów dorosłych – LISTA MĘSKICH ŻYCZEŃ – 16 lutego 
- SPEKTAKL ONLINE LETNIE OSY KĄSAJĄ NAS NAWET W LISTOPADZIE - #e-scena Teatru 
Dramatycznego m. st. Warszawy – 25 kwietnia 
- Spektakl plenerowy pt. Pan i Pani O. w wykonaniu Teatru Pantomimy Mimo - współpraca                                
MCK w ramach projektu Sztuka Swobodnego Przekazu - 7 września 
- Spektakl familijny pt. Zgubowisko w wykonaniu grupy Sztukmistrze i fireshow - współpraca                                
MCK w ramach projektu Sztuka Swobodnego Przekazu - 24 września 
 
5.2. KONCERTY (9) 
- Koncerty zespołów: Gminna Orkiestra Dęta Foxodeon; PSM w Płocku „Hell’s Kitchen”; GOCH; 
ANAMOR; PUDELSI w ramach finału WOŚP 2020 – 12 stycznia 
- Koncert operetkowy Od Czardasza do Kankana – 19 stycznia 
- Koncert Noworoczny w wyk. Chóru im. Stanisława Moniuszki ze Żnina – 30 stycznia  
- Koncert Rockowy w wyk. Macieja Balcara - projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 Jazz, 
Blues, Rock' n' Roll, Koncerty z Kulturą – 15 lutego 
- KEITH THOMPSON BAND (Wielka Brytania) - projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 Jazz, 
Blues, Rock' n' Roll, Koncerty z Kulturą – 7 marca 
- Blauka – koncert Georginy Tarasiuk z zespołem - współpraca MCK w ramach projektu Sztuka 
Swobodnego Przekazu - 26 września  
- The Badji Band - projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 Jazz, Blues, Rock' n' Roll, Koncerty 
z Kulturą – 17 października 
- Świąteczna Gitara – Dominik Janiszewski - Koncert on-line - projekt w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2020 Jazz, Blues, Rock' n' Roll, Koncerty z Kulturą – 25 grudnia  
- Magda Bożyk – Akustycznie z nutką Bożego Narodzenia – koncert on-line projekt w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2020 Jazz, Blues, Rock' n' Roll, Koncerty z Kulturą – 26 grudnia  
 
5.3. INNE DZIAŁANIA (17) 
- Powitanie Nowego Roku – 1 stycznia 
- Fit Maraton w ramach finału WOŚP 2020 – 4 stycznia 
- Taneczny wieczorek charytatywny dla seniorów WOŚP 2020 – 9 stycznia 
- Uroczyste otwarcie Sali muzealnej z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w 
budynku dawnej cerkwi p.w. Św. Michała Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku 
Gostynińskim, wykład wprowadzający pt. Wizerunki Ewangelistów – symbolika i znaczenie, 
wygłoszony przez dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicję Wasilewską. – 10 lutego 
- Międzypokoleniowy Dzień Kobiet – GUTW i Przyjaciele – 8 marca 
- Europejskie Dni Dziedzictwa 2020 – Moja Droga: 
  
Jednodniowa Wystawa grupy GAFA Ginące zawody połączona z akcją photocrossingową – 12 
września 
Zainspirowani działaniami Anety/Among Scratches, pomysłodawczyni i organizatorki „Znikających 
Wystaw”, do zaplanowanej uprzednio Jednodniowej Wystawy grupy GAFA dołączyliśmy akcje 
photocrossingową. Skoro książki mogą podróżować zgodnie z ideą bookcrossing, to dlaczego                            
nie fotografie i sztuka? Nie widząc przeciwwskazań, wyprawiliśmy sztukę w świat i to dzięki naszym 
gościom. 
 
Kino z myszką – 13 września 
Goście Kina Siemowit mogli sprawdzić, co w dawnym kinie Warszawa trąci przysłowiową myszką.                   
Nie każde miasteczko może poszczycić się lokalnym kinem. Gostynin ma ten przywilej od roku 1966,                   
a może nawet jeszcze dłużej(!). Z różnymi historycznymi zawirowaniami działa ono do dziś i cały czas 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów z Gostynina i okolic. Tego dnia w repertuarze 
serwowaliśmy kinowe historie i anegdoty – o neonie ze świetlówek z firmy Polam, który zapalał                           



się po zmierzchu, o lotach nad „małą Warszawą”, uchwycone na czarno-białych zdjęciach oblicza 
„pedeku” i kina. Przybywających witał prelegent Piotr Wiśniewski i twarze pracowników i gości kina 
„Warszawa” zatrzymane na pożółkłych pocztówkach. Zdmuchnęliśmy kurz z projektorów 
pamiętających, „jak to było w starym kinie…” i wysłuchaliśmy doskonałej prezentacji o dzisiejszym 
Siemowicie, która zdecydowanie zaostrzyła nam apetyt na więcej kinowych ciekawostek. Zaistniał 
pomysł na kinematograficzny szlak. 
 
Jednodniowa Wystawa poPlenerowa – 19 września 
Na Jednodniowej Wystawie plenerowej wyeksponowanej wzdłuż parkowych alejek nie zabrakło 
obrazów ratusza, kamieniczek i zamku, ale także klimatycznych podwórzy i pejzaży oraz perełek 
wyciągniętych z lamusa. Jedne wiernie portretujące oblicza naszego miasta, inne abstrakcyjne, 
mocno oddające autorski sznyt. Niektóre wizytówki, jak Zamek, dalej górują nad Gostyninem, inne 
zostały tylko w pamięci mieszkańców i na obrazach. To co je łączy, to okoliczności powstania – 
gostynińskie plenery z lat 2009-2010 oraz 2016-2019. 
Dokonanie wyboru prac spośród dokonań kilkudziesięciu znamienitych twórców nie było łatwe,                 
ale niezwykle satysfakcjonujące. Zaprezentowaliśmy to, co posiadamy w swoich „emcekowych” 
zbiorach, a namalowali E. Śmiałkowski, Alojzy Balcerzak, Marika Wojtczak (Michalska), Marek 
Szymborski, Renata Ferens – Szczepaniak, Adam Kunikowski, Jolanta Smykowska, Joanna Cedro, Klara 
Stolp, Renata Boguszewska, Wojciech Witkowski, Julita Polipowska, Karolina Boruszewska, Monika 
Uszyńska, Anna Merska-Mitan, Anna Łuczyńska, Krzysztof Koper, Eugeniusz Wójt, C. Łoboda, Mariola 
Politowska, Małgorzata Martyniak, Małgorzata Rosicka-Samsonowska, Agata Czerwińska-Szpunar, 
Alicja Żółtowska, Andrzej Pyrko, Sylwester Piędziejewski, Wojciech Paliński, Zenobia Ogrodzińska, 
Anna Górecka, Anna Michalak, Barbara Perlikowska, Andrzej „Ratepi” Pitera, Paweł Tencer, Zdzisław 
Jaszczak, Andrzej Szpejnowski. 
 
Tematyczny spacer fotograficzny Cudowna Perspektywa – 20 września 
Wydarzenie skierowane było do wszystkich osób lubiących aktywnie spędzać czas, kochających 
fotografować i pragnących pokazać Gostynin ze swojej perspektywy – kobiecej, męskiej, tutejszej, 
tamtejszej, pejzaże, ludzie, architektura, szczegół, czy panorama, światło, cień, ostry kontrast                         
czy rozmycie, na kliszy, na karcie pamięci itd.! Chcieliśmy zobaczyć nasze miasto Waszymi… 
obiektywami i wyniki przeszły nasze oczekiwania. Spacerowaliśmy w niedzielę, 20 września 2020 r., 
ulicami i ścieżkami Gostynina. Zaproszeni przez nas goście – fantastyczne osobowości, profesjonalni 
fotografowie – Paulina Kalinowska, Monika Górska, Jarek Grabek, Adam Szczerbicki, służly radą,                        
ale także fotografowali wspólnie z amatorami. Ze zdjęć wykonanych podczas Tematycznego Spaceru 
Fotograficznego „Cudowna Perspektywa”, które przesłano Organizatora została przygotowana 
wystawa prac eksponowana w Sali Kolumnowej Gostynińskiego Zamku 16 października 2020 r.                               
i kolejno na Sali Wystaw Miejskiego Centrum Kultury do końca listopada. 
 
- Zadania w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej” #wiktoria1920- świętujeMY Cud nad Wisłą  
 

 KINO NIEME Z HISTORIĄ W TLE 
W kształtowaniu postaw patriotycznych, przybliżaniu istotnych dla historii Polski wydarzeń 
niezwykle ważną rolę odgrywają filmy patriotyczne. Rozbudzają one poczucie 
odpowiedzialności za losy Ojczyzny, uczą wartości, pogłębiają wiedzę o kraju ojczystym i jego 
historii, wpajają młodym ludziom normy zachowania się w określonych sytuacjach, uczą 
sumienności, rzetelności, obowiązkowości, zachęcają do koleżeńskiej pomocy i wytrwałości w 
dążeniu do celu, wpajają szacunek dla ludzi starszych i przełożonych. Polskie kino historyczne 
jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o naszej kulturze i tożsamości. 28 sierpnia zaprosiliśmy 
mieszkańców Gostynina i okolicznych miejscowości na rynek miejski, gdzie w plenerze, pod 
tak zwaną „chmurką” nastąpiła projekcja niemego filmu z 1921 roku pt.: "Cud nad Wisłą"                     
z muzyką na żywo w wykonaniu Zespołu "Czerwie". Zespół to niezależna polska formacja 
prezentująca alternatywne dźwięki z pogranicza folku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu. 



Stworzyli własny, niepowtarzalny styl, charakteryzujący się niekonwencjonalnym 
wykorzystaniem instrumentów oraz będący fuzją wielu gatunków muzycznych. Wstęp wolny 
dla każdego zainteresowanego. Zaproszeni zostaną wszyscy, bez względu na wiek. 
Podmiotem odpowiedzialnym za organizację seansu było Miejskie Centrum Kultury oraz 
Partner: Urząd Miasta Gostynina. 

 WIELOPOKOLENIOWA MIEJSKA GRA TERENOWA 
Gra plenerowa zorganizowana na terenie miasta Gostynina 19 września, łączyła w sobie 
elementy marszu na orientację, rozwiązywania zagadek oraz fabułę, opracowaną na potrzeby 
wybranej tematyki (Bitwa Warszawska 1920 w aspekcie ogólnopolskim oraz lokalnym), 
lokalizacji i uczestników. Celem merytorycznym gry było rozwiązanie zagadki historycznej, 
wynikającej ze scenariusza gry przez rywalizujące ze sobą drużyny. Grupa docelowa to 
uczniowie klas, członkowie rodziny, grupa przyjaciół. Gra miejska pozwalała na tworzenie 
dowolnej liczby scenariuszy. Ta sama przestrzeń w zależności od pory dnia, czy warunków 
pogodowych za każdym razem staje się nowym wyzwaniem. Założeniem fabularnym 
gostynińskiej gry było wykorzystanie istoty rozwiązań zagadek detektywistycznych oraz 
odwołanie się do tematyki niepodległościowej. Pomysł na organizację gry miejskiej był 
odpowiedzią na szeroki wachlarz potrzeb i oczekiwań odbiorców, umożliwiając im osobiste 
zaangażowanie w naukę, rozrywkę oraz doświadczenie spontanicznych i przyjemnych 
przeżyć, czy też integrację grupy. Swoją obecnością grający ubogacili także miasto, 
sprawiając, że przestrzeń ożyła i dostarczyła impulsów do interakcji z przechodniami. Gra 
miejska to również sposób na odkrycie swojego miejsca zamieszkania w sposób dynamiczny, 
atrakcyjny i przyjazny wszystkim mieszkańcom. Taka gra posiada wszystkie elementy, które 
pozwalają na uwolnienie ducha rywalizacji i pojawienie się woli walki. Zawsze ma znamiona 
przygody, w której przebieg fabuły od początku, aż do finału zależy od grających, ich decyzji i 
szybkości działania. Gra wymaga pewnego wysiłku intelektualnego a przy tym nie jest bardzo 
forsowna fizycznie. Podczas wykonywania zadań szybko i w naturalny sposób przydzielane są 
role, wyłaniają się liderzy drużyn. Gra miejska scala zespół, buduje zaufanie, uczy współpracy, 
posiada w sobie element zabawy i zaskoczenia. Oprócz tego, że aktywizuje mieszkańców, to 
przede wszystkim przybliża im, jak wiele tajemnic i ciekawostek kryje historia miasta, którą 
warto poznać, by przekonać się, że każde miejsce jest piękne i unikatowe. Gra miejska to 
obecnie innowacyjny pomysł na prezentację, udostępnianie i interpretację dziedzictwa 
kulturowego poprzez intensywny kontakt z wybranymi elementami kultury (materialnej i 
niematerialnej). 
 

 TEMATYCZNY SPACER FOTOGRAFICZNY "CUDOWNA PERSPEKTYWA"- 20 września – opis j.w. 

 WYSTAWA FOTOOBRAZÓW – 16 października 
Ze zdjęć wykonanych podczas Tematycznego Spaceru Fotograficznego Cudowna Perspektywa 
zostało wybranych kilkadziesiąt zdjęć, z których powstała wystawa przygotowana w formie 
PERSPEKTYWY (zdjęcia amatorów i profesjonalistów; tematy). Wystawa została 
zorganizowana w Sali Kolumnowej Gostynińskiego Zamku. Wstęp wolny dla każdego 
zainteresowanego pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego 
oraz ograniczenia liczby gości. Wystawie towarzyszył pokaz multimedialny na temat Bitwy 
Warszawskiej 1920 w aspekcie lokalnym oraz Koncert pieśni patriotycznych z tego okresu w 
wykonaniu Chóru Miejskiego ARCE CANTORES.  

 POKAZ MULTIMEDIALNY NA TEMAT BITWY WARSZAWSKIEJ W ASPEKCIE LOKALNYM 
Bitwa Warszawska – najważniejsza z osiemnastu bitew świata  

Głównym bohaterem spotkania była absolwentka historii Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, wieloletni pedagog, Anna Mrozowska, która w sposób przystępny 
przekazała słuchaczom wiedzę na temat Bitwy Warszawskiej.  

 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKRESU BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 W WYKONANIU 
CHÓRU MIEJSKIEGO ARCE CANTORES i Radosława Figla 



Chór Miejski Arce Cantores to grupa osób która skupiła się wokół rozwijania pasji muzycznych 
i artystycznych. Od ponad roku chętnie bierze udział w licznych wydarzeniach związanych z 
historią lokalną, uczestniczy w festiwalach i konkursach, a także uświetnia swoimi występami 
uroczystości miejskie i wydarzenia kulturalne – państwowe oraz kościelne. Pomimo tego, iż  
formalnie chór miejski działa od sierpnia 2019 roku wysoki poziom artystyczny 
wykonywanych utworów został zauważony m.in. podczas Festiwalu Chórów Cantate w 
Rogozinie, gdzie  Arce Cantores wyśpiewał I miejsce w kategorii chórów wielogłosowych oraz 
I miejsce za najlepsze wykonanie pieśni religijnej. Czas pandemii pokrzyżował nieco plany 
chóru,  jednakże po dłuższej przerwie i powrocie do śpiewania, 12 września tego roku Chór 
miejski Arce Cantores pod dyrekcją Michała Pilichowicza i przy akompaniamencie Dominika 
Dymowskiego ponownie znalazł się wśród laureatów i zdobył złote pasmo – I miejsce na II 
Chóralnym Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Płocku. 
 

- I Ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości – 11 listopada 
 
 
6. WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE  
 
10-20 lutego – Zimowy Galimatias  
Tegoroczne warsztaty, organizowane w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie, w dniach od 10 do 
20 lutego 2020 r., w ramach ferii zimowych zgromadziły łącznie, aż 55 osób w wieku od 7 do 15 lat. 
Dwutygodniowy Zimowy Galimatias składał się miedzy innymi z zajęć teatralnych, znakomicie 
rozwijających umiejętność  pracy w zespole i zajęć rekreacyjnych pozwalających na utrzymanie 
dobrej kondycji fizycznej. Nie zabrakło również ćwiczeń rozwijających zdolności manualne i 
wyobraźnię u dzieci i młodzieży tj. warsztatów plastycznych i rękodzieła. 
Serdeczne podziękowania składamy Panu Dominikowi Janiszewskiemu za włączenie się w 
prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi. 
 
Lipiec - Letnie Warsztaty Plenerowe - Aktywne wtorki i twórcze czwartki z eMCeKiem  
- Teatr Lalek IGRASZKA Podróż za horyzont + warsztaty lalkarskie – 2 lipca 
- Zatańcz z Mażoretkami – pokaz Mażoretek Libra Gostynin – 7 lipca 
- FOOD COURT Uczta Uliczna w Gostyninie x Food Trucki – 10-12 lipca 
- Bawimy najmłodszych z Kasią Daj Mi Słowo –  14 lipca 
- Trenujemy z K.O. Fight Team Gostynin – 21 lipca 
- Muzykujemy z Dominikiem i Marcinem; Rysujemy z Krzysztofem – 23 lipca 
- Zumba z Dorotką – 28 lipca 
- Sztuka rękodzieła z Anią – 30 lipca 
 
Sierpień – Leniwe Weekendy z eMCeKiem  
- Bajanie – kreatywne zabawy z bajką – Indianie – 1 sierpnia                                
- Smooth Operators – koncert Jazzowy – 8 sierpnia   
- Bajanie – kreatywne zabawy z bajką – Drzewa – 22 sierpnia 
 
7. DZIAŁANIA ONLINE 
 
Dla wielu instytucji i jednostek sektora kultury rok 2020 i ograniczenia związane ze stacjonarnym 
dostępem do oferty kulturalnej spowodowały konieczność szybkiego przejścia z propozycjami do 
przestrzeni Internetu. 
Miejskie Centrum Kultury opracowało działania pod wspólnym tytułem Nie taki on-line straszny, z 
podziałem na propozycje plastyczne, ceramiczne, rekreacyjne, kinowe, muzyczne, każdorazowo 
opatrzone hasztagiem ułatwiającym wyszukanie interesującej propozycji odbiorcóm. I tak 
#nietakionlinestraszny regularnie pojawiający się na stronie MCK (www.mck-gostynin.pl) i na 

http://www.mck-gostynin.pl/


oficjalnym Facebooku instytucji pozwalał na swobodne korzystanie z zasobów #plastykairekodzielo; 
#abcceramiki; #abieskieponcie; #nieznamnudy; #kinowotoiowo; #zhistoriimuzyki; 
#literackarandkawciemno.  
Poza tym pracownicy merytoryczni udostępniali wartościowe propozycje kulturalne, kinowe i 
teatralne pieczołowicie odszukane w propozycjach kulturalnych obecnych w sieci, aby choć w 
niewielkim stopniu móc zrekompensować widzom kolejne zdejmowane z afisza propozycje i 
wystawiennicze. 
Sekcja GUTW z uwagi na brak możliwości spotkań stacjonarnych również korzystała z propozycji on-
line i uczestniczyła w wykładach przeprowadzanych za pomocą platform cyfrowych. 
 
                                                                                                                                                                                          
Oprac. Aleksandra Milczarek 
 

 

 

 


