
Realizacja zadań statutowych Miejskiego Centrum Kultury 

w Gostyninie w roku 2021 –  sprawozdanie merytoryczne

MCK  w  Gostyninie  zgodnie  ze  statutem  prowadzi  działalność  kulturalną  polegającą
na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. 

Rok  2021  i  trwająca  epidemia  koronawirusa  SARS-CoV-2  sprawiły,  że  znaleźliśmy  się  w
sytuacji  dla  pracowników  sektora  kultury  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. DZIAŁANIA ON-LINE
Dla wielu instytucji i jednostek sektora kultury rok 2021 i kontynuacja ograniczeń związanych
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
odbiorcom.  I  tak  #nietakionlinestraszny  regularnie  pojawiający  się  na  stronie  MCK
(www.mck-gostynin.pl)  i  na  oficjalnym  Facebooku  instytucji  pozwalał  na  swobodne
korzystanie z zasobów: 

#abcceramiki: proces szkliwienia i wypalania
#abieskieponcie: Krajobrazy  z  folii  bąbelkowej,  Niezapominajki  dla  Babci  i  Dziadka,  Folia
bąbelkowa w roli głównej, Książeczkowe inspiracje – Kicia Kocia zostaje policjantką, Bańki
mydlane, Dino, kostka do ćwiczeń, zakładka do książki, 
#cosdlaseniora: kursy, wykłady, blog żywieniowy, terapia ruchem 1, Wycieczka do Rogalina
(online), majowa rozgrzewka (Załącznik 1)
#EksperymentRenowacja: krzesła tapicerowane
#kinowotoiowo  #kinosiemowit:  Kinowe  podsumowanie,  Theremin  w  filmie,  Ewolucja
efektów  komputerowych  w  filmie,  Historia  powstania  dźwięków  R2D2,  Pierwszy  film  z
dźwiękiem przestrzennym, Ciekawe kanały na YouTube,  
#literaturaprzyherbacie/literackarandkawciemno: Hrabal,  Andersen,  Quiz  dla  molików
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książkowych, podcast Alfabet Wojtusika – Wisława Szymborska 
#nieznamnudy: Karmnik dla ptaków
#plastykairekodzieło: Sylwestrowe fajerwerki, Portret Babci i Dziadka, Pingwin, Fakturowane
zimowe obrazki,  Oponki  serowe na  tłusty  czwartek,  Walentynka  lisek,  Pączki  na  ostatki,
Karmnik dla ptaków, kwiaty „bibulaki” i Muffinki brownie – sernikowe – idealne na Dzień
Kobiet, Przebiśniegi, Opaska zajączek, Wielkanocne zabawy plastyczne: Wędrowne kurczaki,
Pastelowa girlanda króliki, Nadęty słoń, wiosenny wianek, Na okrągło - zabawa plastyczna,   
#podrożemałeiduże: Neapol
#polecajkaZofii/ emcekpoleca: słuchowisko „Dziadek do orzechów” Zamku Królewskiego w
Warszawie, Bieg Kobiet dla Kobiet, Festiwal Pamiętajcie o Ogrodach (22 marca), Ninateka
Dzień Teatru (27 marca), Międzynarodowy Dzień Ochrony zabytków (18 kwietnia), wykład
Miasto  i  jego  muzeum.  Neapol  (kwiecień),  Dzień  Partyzanckiego  Sadzenia  Słoneczników
(1  maja),  spektakle  i  słuchowiska  na  majówkę  –  udostępnienie  propozycji  Teatru  Młyn,
promocja  pierwszego  ogólnopolskiego  plebiscytu  na  Najpiękniejsze  Polskie  Słowo
prowadzonego  przez  Fundację  Akademia  Retoryki  Igora  Zalewskiego,  Leśny  Projekt
Antystresowy Anna Dziewulska w Relacji z Naturą. 
#sztukafeeria: Frida Kahlo, Margaret Keane, Zdzisław Beksiński
#totalnieteatralnie:  Pojęciownik  Teatralny Mazowieckiego Instytutu  Kultury w Warszawie
DOTKNIJ TEATRU – WOAK TORUŃ, teatr stolikowy,  teatr lalkowy
#zhistoriimuzyki:  Historia hip-hopu, historia techno, historia funku, instrumenty strunowe,
instrumenty dęte, historia syntezatorów, 

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.

2. SEKCJE ZAJĘCIOWE – działalność stacjonarna zawieszona w okresie styczeń-czerwiec;
od października do działania w reżimie sanitarnym wróciły sekcje:

• własne
dotychczas istniejące
PLASTYKA I RĘKODZIEŁO 
RYSUNEK
CERAMIKA
SEKCJA PERKUSJI „RIDDIM”
PRÓBY ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
ŚPIEW SOLOWY
SZKOŁA GITAROWA DOMINIK JANISZEWSKI
ZUMBA DLA DOROSŁYCH
MINI DANCE DLA DZIECI
DISCO DANCE DLA DZIECI
CRAZY DANCE DLA MŁODZIEŻY
ZDROWY KRĘGOSŁUP
FITNESS-AEROFIGHT
nowopowstałe
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MALUCHOLANDIA - propozycja zajęć dla najmłodszych w wieku 4-5 lat, która łączy w sobie
elementy  rekreacji,  plastyki  i  rytmiki.  Prowadzona  przez  doświadczonych  animatorów  z
ogromnym oddaniem dla dzieci stanowi odpowiedź na oczekiwania naszych najmłodszych
odbiorców (i ich Rodziców).
SENSOSMYKI - warsztaty prowadzone przez certyfikowanych prowadzących są odpowiedzią
na  zapotrzebowanie  wypływające  od  opiekunów  najmłodszych  odbiorców  naszej  oferty.
Adresowane dla dzieci  w wieku 0-4, gdyż okresem największej neuroplastyczności  mózgu
człowieka są pierwsze trzy lata życia.  To czas szczególnej wrażliwości na bodźce sensoryczne,
które są konieczne do prawidłowego rozwoju. Bez nich, dziecko nie ma szans nauczyć się
odbierać samego siebie oraz świata zewnętrznego. Braków stymulacji sensorycznej z tego
okresu, nie da się potem tak łatwo nadrobić.

• sekcje miejskie
dotychczas istniejące
MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA – ma swoją ponad stuletnią historię. Powstała w 1900 roku jako
Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej. W Miejskim Centrum Kultury działa od 2006 roku. W
repertuarze orkiestry znajdują się utwory rozrywkowe, patriotyczne i religijne.
Uatrakcyjniają różne imprezy miejskie i imprezy rocznicowe, jak również reprezentują miasto
na zewnątrz: prezentacje w Kutnie i Piątku, udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych w Puławach.

MAŻORETKI „LIBRA” GOSTYNIN – istnieje od 2015 roku i działa w Miejskim Centrum Kultury
w Gostyninie  przy  współpracy  Szkoły  Podstawowej  nr  3  im.  Obrońców  Westerplatte.  W
obecnej  chwili  grupa  liczy  ok  120  dziewcząt  z  podziałem  na  kategorie  wiekowe:
przedszkolaki, kadetki, juniorki, seniorki.
Z zespołem współpracuje profesjonalny choreograf Kamila Rzepiela – Drgas. Koordynatorem
grupy  jest  Joanna  Renata  Syska-  nauczyciel  ze  szkoły  Podstawowej  nr  3  im.  Obrońców
Westerplatte w Gostyninie.  
Nie byłoby wyjazdów, gdyby nie było opiekunów. W działania zespołu zaangażowało się 9
pań w tym 5 mam Mażoretek - Katarzyna Ciećwierz, Edyta Lewandowska, Iwona Markus,
Milena  Romańska,  Aneta  Rudzińska,  Katarzyna  Tyrajska,  Renata  Węglewska,  Magdalena
Wiśniewska, Monika Zaremba.
Mażoretki LIBRA GOSTYNIN wraz z opiekunem Joanną Renatą Syską są bardzo aktywne, gdyż
występują  systematycznie  na  imprezach  miejskich,  gminnych  i  ogólnopolskich.
Zaprezentowały 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 Gostynianie 
- pokazów dla gości międzynarodowych programu Erasmus+, 
- Miss Szkoły SP 3,
-  XXI Powiatowej Turniejady. 
- przekazania sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie.
Grupa  Buławistek  uświetnia  przemarsze  uliczne  podczas  uroczystości  państwowych  i
kościelnych  (3  maja,  15  sierpnia,  11  listopada).  Oprócz  występów  estradowych  grupa
Mażoretek podejmuje rywalizacje na konkursach i festiwalach.
W  2021  roku  45  MAŻORETEK  LIBRA  GOSTYNIN  reprezentowało  Miasto  Gostynin  w
konkurencji „buława formacje” scena i defilada. Dziewczęta w DEBIUTACH – MÓJ PIERWSZY
KROK zajęły pierwsze miejsce.
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CHÓR MIEJSKI  „ARCE CANTORES”  – działający równolegle jako Stowarzyszenie  Śpiewacze
Arce Cantores pozyskując środki zewnętrzne na promowanie działań wzbogacających ofertę
kulturalną  naszego  miasta  w roku  2021  oprócz  regularnych  prób  (on-line  i  stacjonarnie)
koncertował:
19  lipca  –  próba  muzyczna  i  nagranie  piosenek  ludowych  podczas  udziału  w  zadaniu
„Ekomuzyczna wyprawa śladami zdrowej żywności”
15  sierpnia  –  oprawa  mszy  świętej  w  kościele  NMP  w  Gostyninie  podczas  miejskuch
uroczystości rocznicowych
19 sierpnia – koncert  chóru na  zamku (piosenki  ludowe) w ramach projektu „Nie święci
garnki lepią, tylko nutki czytają i zdrowe rzeczy zajadają” – warsztaty chóralne
30  września  –  koncert  laureatów  poprzednich  edycji  Festiwalu  „Avis  Cantores”  –  Tibi
Cantamus, Lutnia Nova, Arce Cantores – Zamek Gostynińskiej
3 października – koncert na toruńskiej starówce – zadanie Eko-inspiracje smaczny i zdrowy
ziołowy zawrót głowy
6 października – koncert chóru podczas inauguracji roku akademickiego GUTW
13  listopada  –  koncert  piosenek  patriotycznych  w  Kutnie  dla  Niepodległej  w  ramach  IV
Kutnowskich Spotkań Chóralnych
16 grudnia – nagranie kolęd – życzenia dla mieszkańców – sala posiedzeń Urzędu Miasta
Gostynina

nowopowstałe
DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ LUDOWY – pierwsze spotkanie z choreografem Joanną
Milczarską  odbyło  się  13  października  na  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  w
Gostyninie. 

• Kluby i koła zainteresowań
dotychczas istniejące
KLUB SZACHOWY
KLUB SPORTOWY K.O. FIGHT TEAM GOSTYNIN 

nowopowstałe
Szkoła  Tańca  SKAKANKA  DANCE&FITNESS  -  Zajęcia  ogólnorozwojowe,  poprawiające
koordynację ruchową, współpracę w grupie, dla dzieci i  młodzieży.  Grupy warsztatowe w
rocznikach : 2018- 2004 - grupa MINI, grupa KIDS, JUNIOR spotykają się w każdy piątek na
zajęciach w formie warsztatowej. Dzieci i młodzież pod okiem choreografów trenują rożne
techniki taneczne. 

KLUB  WEGETARIAŃSKI  –  opiekun  Klubu,  Pawe  „Guma”  Gumola  –  polski  kompozytor,ł
wokalista, autor tekstów i gitarzysta, za oz�yciel zespo ów Moskwa i 5000 lat, zaprasza nał ł
spotkania osoby dla których los zwierz t nie jest oboj tny, zdrowie i dobre samopoczucieą ę
ma znaczenie, a natura jest czyms# wi cej niz� tylko adnym krajobrazem.ę ł  

PROGRAMOWANIE „TWÓJ ROBOT” - Wspólnie z postaciami znanymi z LEGO i wykorzystując
własnoręcznie opracowane roboty, uczestnicy pod okiem instruktora wkraczają do świata
nauk ścisłych i odkrywają, jak wiele radości może to przynieść.
Robot,  który  uczestnik  będzie  musiał  samodzielnie  zaprojektować,  zbudować  i
zaprogramować stanie przed wyzwaniami związanymi z lądowaniem na Marsie, tworzeniem
pojazdów,  egzoszkieletów  czy  średniowiecznych  maszyn.  Tworzenie  algorytmów,  które
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umożliwią robotowi wykonanie misji i konkurowanie z rówieśnikami, to wspaniała zabawa, o
szerokim wymiarze edukacyjnym, rozwijająca umiejętności XXI wieku.
Kursy z robotyki prowadzony jest na zestawach edukacyjnych LEGO Inventor. Każde zajęcia
to  nowy  projekt  robota  do  zbudowania  i  zaprogramowania.  W  MCK  odbyły  się  zajęcia
pokazowe, a obecnie trwają regularne zajęcia odpłatne dla zapisanych grup uczestników.
3 grupy wiekowe, 6 poziomów zaawansowania, materiały naukowe dla kursantów, zajęcia
podzielone na budowę, program i zabawę, zespoły 2-osobowe, 1 instruktor dla 6 zespołów

3. PROJEKCJE KINOWE

Kino Siemowit emitowało seanse repertuarowe w okresach, gdzie działalność była możliwa,
przy zapełnieniu połowy miejsc na sali tj. od połowy lutego do połowy marca i kolejno od
czerwca do grudnia.
Statystyki - załącznik 2

Działania promujące kino:
#SiemowitLockdownChallenge  - 12-14 marca
Dzień dziecka z Kinem Siemowit – 1 czerwca
Bajkowe Bąbelini - Kino Siemowit dla Najmłodszych - 44 Koty - Bajka skierowana do dzieci w
wieku 3-8 lat,  z  akcentem muzycznym,  to gwarancja  świetnej  rozrywki  dla  całej  rodziny.
Ekipa zabawnych zwierzaków nie tylko bawi, ale i edukuje. Każdy Maluch pokocha puchate,
rozśpiewane  koty.  Każdy  pokaz  składał  się  z  5  odcinków,  każdy  odcinek  to  11  minut
wyjątkowych przygód i świetnej zabawy! W przerwie seansu na najmłodszych czekają quizy z
nagrodami, balonowe kreacje i niespodzianki - 26-30 lipca
Nagrywanie teledysku Dawida Sarzały w sali kinowej Siemowita – październik
Maratony Filmów Grozy – październik
Maraton filmów romantycznych „After” i Horrorów „Obecność”

Nowe  Horyzonty  Edukacji  Filmowej  –  zawieszone  z  uwagi  na  ograniczenia  w
funkcjonowaniu szkół 

4. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA (9)
-  Wystawa  WOŚP  2021  –  charytatywna  wystawa  on-line  towarzysząca  gostynińskiemu
finałowi orkiestry
- Wirtualna Galeria Konkursowa / Miejska Galeria Plenerowa „Wiosenne Konkursy MCK” –
marzec
- Wystawa Twórczości Plastycznej – Anna Buraczyńska, Aleksandra Ledzion, Krzysztof Koper
(sala wystaw im. Pawła Tencera) – 10 lipca
- Wystawa Twórczości Plastycznej – Katarzyna Milczarek (sala wystaw im. Pawła Tencera) - 7
sierpnia
- Jednodniowa Wystawa Malarstwa i Twórczości Plastycznej ks. Sylwestra Kwiatkowskiego
EDD 2021 – 28 sierpnia
-   Jednodniowa Wystawa Malarstwa i  Fotografii  –  „Cudowna Perspektywa”  & „Gostynin
poplenerowo” EDD 2022 – 11 września
-  „POWIETRZE  W BALONIE”  WYSTAWA MALARSTWA REMIGIUSZA SZCZEPAŃSKIEGO -  25
września
- Interaktywna wystawa + koncert muzyki elektronicznej Jednodniowe Muzeum Miłości im.

5



Haliny Poświatowskiej | Stowarzyszenie Heartbeats - 28 listopada
- „By zachwycało” wystawa rysunku i malarstwa | Artyści z ASP w Warszawie – 3 grudnia

5. DOROCZNE KONKURSY (6)

- Konkurs plastyczny „BEZPIECZNIEJ Z KMZB” - współpraca z KPP Gostynin - styczeń
- Konkursy wiosenne Marzanna i Pisanka 2021 – on-line – luty/marzec
Z  uwagi  na  konieczność  ograniczenia  liczby  osób  odwiedzających  uczestnicy  konkursów
przesyłali zdjęcia wykonanych prac
- XXVI PRZEGLĄD MUZYCZNY gama 2021
Zmieniona formuła  -  20 maja  przesłuchania  uczestników,  7  czerwca uroczyste  wręczenie
nagród
-  Konkurs  plastyczny  „Kręci  mnie  bezpieczeństwo nad wodą”  współpraca  KPP Gostynin -
lipiec
- Konkurs Plastyczny „Jesień ‘2021” - październik
- Konkurs Piosenki Podróżnej  „Jesień ‘2021” – zbyt mała liczba zgłoszeń

6. WYDARZENIA KULTURALNE 

6.1. SPEKTAKLE (10)
- SPEKTAKL dla dzieci ONLINE - KSIĘŻYC’owe OPOWIEŚCI Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi
– Okęcka Sala Widowiskowa - 21 lutego
- Spektakl dla dzieci ONLINE  -  Opowieści z głębi lasu  Grupa O! Teatr - Poranek Familijny
Online DK Śródmieście – spektakl stolikowy – 9 kwietnia
- 5 spektakli dla dzieci dostępnych BEZPŁATNIE online do końca maja - Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ – maj
-  Spektakl  dla  widzów  dorosłych  „GABINET”  –  w  reż.  Natalii  Fijewskiej-Zdanowskiej  ze
znakomitymi  kreacjami  Pauliny  Holtz   oraz  Rafała  Koseckiego  -  dostęp  on-line  Fundacja
Artystyczna Młyn - 28 maja 
- Spektakl stacjonarny dla dzieci Kopciuszek w wyk. Teatru Piaskowej Animacji Febus – 24
czerwca
-  Spektakl  uliczny  „Wiśniowy  Sad”  Lwowskiego  Akademickiego  Teatru  Woskresinnia
#leniwyweekend – 21 sierpnia

5.2. KONCERTY (17)
- Koncerty zespołów: Klisze, Nowa Kultura, John Porter -  Występy wokalno-instrumentalne
młodzieży „Masz głos na WOŚP” - WOŚP 2021 –  31 stycznia
- Koncert Samiego Harba – uczestnika telewizyjnych programów „Voice of Poland VII”, „The
Four. Bitwa o sławę” i „Jaka to melodia?” - 4 czerwca
-  Teatr  Iwia Operetka Paryski  Romans (spektakl  biletowany dla widzów dorosłych na sali
widowiskowej)  - 20 czerwca
- Koncert Jazzowy Smooth Operators – scena plenerowa  - 10 lipca
- Koncert Tourklezz – scena plenerowa – 18 lipca
-  KONCERT  MUZYKI  FILMOWO-MUSICALOWEJ  „Od  nocy  do  nocy”  Pod  Kasztanem  wyk.
Joanna Aleksandrowicz - 7 sierpnia
- Tomasz Stockinger „Już nie zapomnisz mnie…” - 2 września
- Koncert plenerowy Paweł Pilichowicz i Przyjaciele - Izabela Trojanowska, Ryszard Wolbach,
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Chór  Vox  Singers  -  w  ramach Muzyczna  FeTA  –  Festiwal  Muzyczno-Artystyczny  –  Rynek
Miejski | EDD 2021 - 10 września
- Koncerty i prezentacje na scenie przed Ratuszem: Miejska Orkiestra Dęta, Local Vocals –
Maria Florczak i Konrad Kolasiński, Mażoretki Libra Gostynin oraz gwiazda wieczoru – Kapela
Brodów – projekt Muzikaim w ramach Muzyczna FeTA – Festiwal Muzyczno-Artystyczny –
Rynek Miejski | EDD 2021 - 11 września
- Koncert jazzowo-bluesowy TORTILLA & Vesta Chawira – 12 listopada
- "Świerkowe Kolędowanie" GUTW w wyk. Joanny Rolewskiej oraz grupy wokalnej GUTW
prowadzonej przez Michała Pilichowicza, akompaniament Szymon Kowalczyk - 15 grudnia
- One Man Christmas Show – Dominik Janiszewski - 18 grudnia

5.3. INNE DZIAŁANIA (14)
- 3 Wirtualny WOŚP Fit Maraton w ramach finału WOŚP 2021 – 8 stycznia
- Morsowanie z Finezją w ramach finału WOŚP 2021 – 30 stycznia
- Rodzinna Gra Terenowa  Śladami Siemowita i Małkowskiego w ramach finału WOŚP 2021 –
31 stycznia
- Spacer z Fantazją w ramach finału WOŚP 2021 – 31 stycznia
- Dzień Dziecka z Kinem Siemowit – 1 czerwca
-  GOSTYNIŃSKIE  WEEKENDY  SPORTOWE  –  przez  sport  do  zdrowia  -  we  współpracy  z
Urzędem Miasta Gostynina – maj/czerwiec
- Weekend Rodzinny 4-6 czerwca 

• Festiwal Food Trucków – 4-6 czerwca
STREFA ZERO – stoisko z pyszną i orzeźwiającą lemoniadą oraz napojami bezalkoholowymi /
FOOD COURT – bezpieczna strefa gastronomiczna z ławostołami / STREFA JUNIORA – dla
najmłodszych stoisko z zabawkami, dmuchańce i wiele atrakcji

• Holi Święto Kolorów – 5 czerwca
• Aktywna Niedziela z Profilaktyką dla całej rodziny – zabawy, mega bańki, konkursy i

spektakl z Psim Patrolem w rolach głównych – 6 czerwca
- 6. Festiwal ART ENERGY – współpraca ze Stowarzyszeniem Art Energy - 5 września
- „Spacerując po Gostyninie” EDD 2021: „Szlakiem gostynińskich zabytków” prowadzenie dr
Elżbieta  Szubska-Bieroń  –  17  września;  „Szlakiem  wielokulturowego  Gostynina”  -  ślady
obecności  w  naszym  mieście  Rosjan,  Niemców,  Żydów  i  Polaków  –  protestantów,
chrześcijan, przewodnik Piotr Syska – 19 września
- Projekt Poszukiwany/Poszukiwana – skierowany do artystów amatorów – 27 września
- Wykład inauguracyjny GUTW „Matematyka jest królową” prof. Wojciech Nowakowski – 6
października
- Ogólnopolskie Dyktando na Dzień Niepodległości – 11 listopada

6. WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE

Ferie zimowe – z uwagi na zamknięcie instytucji kultury dla odbiorców stacjonarne warsztaty
zostały  odwołane,  propozycje  udostępniane  w  ramach
#emcekpoleca/#polecajkaZofii/#nietakionlinestraszny

Czerwiec  -  Letnie  Warsztaty  Plenerowe  -  Aktywne  wtorki,  twórcze  czwartki i  leniwe
weekendy z eMCeKiem 
15/06 | Zatańcz z MAŻORETKAMI Gostynin
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17/06 | Malucholandia / Serce dla Taty – zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat
22/06 | Aktywny Wtorek z FitLuck – trening grupowy 
24/06 | Spektakl Kopciuszek w wyk. Teatru Piaskowej Animacji „FEBUS”
29/06 | Kreatywnie wśród zwierząt
1/07 | Bal Księżniczek i Rycerzy (we współpracy z Wydziałem Promocji i Ochrony Zdrowia
UM Gostynina) 
6/07 | Zumba z Dorotką 
13/07 | Aktywna Strefa Drużyny Kangura
15/07 | Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą – zajęcia plastyczne 
19-23/07 |Warsztaty wokalne – Trener Gosia Kwiatkowska 
20/07 | Malucholandia / Kreatywny Tor Przeszkód – zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat
22/07 |Twórcy Radości – Radość Tworzenia – Twórczy Czwartek
27/07 | Nie tylko Święci garnki lepią – Ceramika z Krzysztofem 
29/07 |W zielone gramy – Twórczy Czwartek 
31/07 | Finał Bajkowego Bąbelini – Festiwal Baniek Mydlanych i Dzień Kolorów 
3/08 | Malucholandia / Fiku Miku w Trawie – zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat 
9-11/08 | Warsztaty wokalne – Trener Gosia Kwiatkowska 
12/08 | Twórczy Czwartek z M.Anią – Papierowy Teatr Kamishibai Czerwony Kapturek
17/08 | Trening plenerowy z FitLuck
17/08  |  Festyn  Rodzinny  z  Kinem  Plenerowym  (we  współpracy  z  Wydziałem  Promocji  i
Ochrony Zdrowia UM Gostynina) 
19/08 | Twórczy Czwartek z M.Anią – Aparaty na niby 
24/08 | 17:00 – Wyprawa do dżungli dla dzieci 
24/08 | 18:00 – W relacji z naturą praktyka relaksacji dla dorosłych – Anna Dziewulska
26/08 | 17:00 – Malucholandia / Mój Świat 
26/08 | 18:00 – Bezpieczne sąsiedztwo – spotkanie ze strażakami 
31/08 | Pokaz sztuk walki – Taekwondo Gostynin

Zwierzęta  Polskich  Lasów -  Artystyczne  warsztaty  tematyczne dotyczące  upcyclingu
opracowane dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz dla uczniów z Niemiec. W dniach
25-31 października 2021 w ramach projektu Erasmus+, gostynińskie liceum gości uczniów i
nauczycieli  z  Niemiec.  Celem  projektu  jest  promowanie  ochrony  środowiska  oraz
motywowanie uczniów do wspólnego poszukiwania rozwiązań, które mogą pomóc w walce z
problemami współczesnego świata - 27 października

Rodzinne Warsztaty Twój Robot – Gostynin Programuje w Ramach Europejskiego Tygodnia
Kodowania - 29 listopada

 
Oprac. Aleksandra Milczarek
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Załącznik 1 

Sekcja  GUTW  z  uwagi  na  brak  możliwości  spotkań  stacjonarnych  również  korzystała  z
propozycji  on-line  i  uczestniczyła  w  wykładach  przeprowadzanych  za  pomocą  platform
cyfrowych:

• kursy  online  -  organizowane  przez  Wydział  Nauk  Ekonomicznych  Uniwersytetu
Warszawskiego.

Pierwsze ze szkoleń: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację seniorów za pomocą
specjalnie  opracowanego  programu  kształcenia  językowego  (język  angielski  –  poziom
podstawowy).  Udział  w  zajęciach  tego  rodzaju  będzie  działał  zachowawczo  na  zdolności
poznawcze  seniorów,  redukował  nabytą  z  wiekiem  sztywność  kognitywną,  rozbudzał
ciekawość świata i działał dobroczynnie na dobrostan umysłowy.

Tematyka kursu:  Jak uczyć się języka angielskiego? – strategie uczenia się języka obcego,
język angielski w Internecie; Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana
czasownika „to be”; Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny
i daty; Robimy zakupy – historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy
w  sklepie  tradycyjnym  i  internetowym;  Rodzina  i  znajomi  –  słownictwo  w  brytyjskich  i
amerykańskich serialach, czas Present Simple; Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji,
historia  rozwoju  amerykańskiej  restauracji  typu  „diner”;  Jedzenie  i  gotowanie,  kulinarne
programy telewizyjne; Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z
geografią i turystyką, komunikacja w podróży; Mój dom i moje miasto – wskazywanie drogi i
orientacja w przestrzeni

Strona projektu: https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/

Drugie z proponowanych szkoleń „Kursy dla  seniorów” ma na celu aktywizację seniorów
z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i
przedsiębiorczości.  Organizowane  zajęcia  będą  miały  charakter  spotkań  tematycznych,
poświęconych  różnym  zagadnieniom  ekonomicznym  i  psychologicznym.  Każde  spotkanie
będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach omawiane są m.in. następujące tematy: 

„Jak liczby nas oszukują?”

Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w oparciu o dane
statystyczne  lub  inne  informacje  liczbowe.  Na  zajęciach  wyjaśnimy,  na  czym  polegają
manipulacje  i  przekłamania  matematyczne,  jak  je  identyfikować  i  jak  prawidłowo
interpretować informacje ekonomiczne docierające do nas z mediów.

„Kierunek: Chiny”

Chiny  to  druga  gospodarka  na  świecie  z  populacją  prawie  1,5  miliarda  ludzi,  potęga
handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi się o Chinach rzadko, a jeśli już,
to w kontekście  wyjątkowych wydarzeń takich jak  pandemia koronawirusa.  Na zajęciach
wybierzemy  się  zatem  w  podróż  do  „Państwa  Środka”,  omówimy  przyczyny  sukcesu
gospodarczego Chin,  najważniejsze zjawiska ekonomiczne i  społeczne tego kraju,  a  także
perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.
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„Jak nie dać się oszukać?”

W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek.
Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywanymi
przez  różnej  maści  oszustów,  ale  także  analiza  tego,  dlaczego  dajemy  się  oszukać.  Na
zajęciach połączymy więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz
umysł, a wszystko po to, aby lepiej  i  skuteczniej stawiać opór ludziom, którzy czyhają na
naszą tożsamość oraz finanse.

„Oswoić rynek pracy w każdym wieku”

Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel, możliwość rozwijania
się i  realizowania ambicji  w każdym wieku. Nasz rynek pracy jest  dynamiczny,  zmienny i
czasami  ciężko  nadążać  za  jego  wymaganiami.  Przedsiębiorcy  stosują  różne  metody
rekrutacji, a Internet i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu.
Portale  rekrutacyjne,  CV,  list  motywacyjny,  testy  rekrutacyjne,  wywiady  sytuacyjne…  po
zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną
wyposażeni w podstawową wiedzę, która pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy
oraz radzić sobie ze zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.

Kurs był całkowicie DARMOWY. Od uczestników wymagany był jedynie dostęp do komputera
i Internetu. Szkolenie zwieńczone uzyskaniem imiennego certyfikatu.

Strona  projektu:  https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne.  Deklarujemy  pomoc   w
kompletowaniu dokumentów ( drukowanie , skanowanie itp.)

• wykłady on-line

W pakiecie edukacyjnym kilka ciekawych wykładów

-  Wykład  prof.  Jerzego  Vetulaniego  „Jak  żyć  długo,  mądrze  i  szczęśliwie?  Refleksje
neurobiologa”

- Wykład dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej „Szczęście w nieszczęściu, czyli o dobrych stronach
trudnych doświadczeń”

- Wykład prof. Andrzeja Meissnera „Przyszłość wszechświata” 

Mniej cierpliwym Koordynator poleciła krótsze „Proste wykłady o trudnych sprawach” – cykl
mini  wykładów  pracowników  Wydziału  Nauk  o  Ziemi  i  Gospodarki  Przestrzennej
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

- „Arktyka jako źródło surowców – political fiction” dr hab. Wojciech Janicki

- „Państwa nieuznawane: czarne dziury na politycznej mapie świata” dr Andrzej Jakubowski

- „Miasta, które zadziwiają swoim istnieniem” dr Jolanta Radzoń

- „Czy to co widzę na niebie to UFO” dr Agnieszka Krzyżewska

- „Czy pogoda może Cię zabić” dr  Agnieszka Krzyżewska
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- „Nieformalne miasta. Co dalej ze slumsami” mgr inż. Anna Sawicka

- „Kulistość Ziemi. Czy wszystkie mapy kłamią” dr Jakub Kuna

• blog żywieniowy

Tropicielom  zdrowych  smaków  Koordynator  polecała  bardzo  ciekawy  i  oryginalny  blog
żywieniowy   Szkoły  Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie.  Wiedza,  którą  tu
znajdziecie,  to  między  innymi  wyniki  badań  prowadzonych  przez  naukowców  SGGW.
Autorem  bloga  Akademia  Dobrego  Smaku jest  dr  Alicja  Ponder  (Zakład  Żywności
Ekologicznej, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej SGGW) która, jako naukowiec
analizuje zawartość związków biologicznie czynnych w żywności z upraw ekologicznych. 

• Terapia  Ruchem  on-line  –  nagranie  wykonane  w  MCK  Gostynin  i  udostępnione
Słuchaczom GUTW

• wirtualna wycieczka do Rogalina

• zestawy ćwiczeń pamięci dzięki uprzejmości Fundacji Stocznia i jej Siłowni Pamięci 

tematem przewodnim ćwiczeń, jak przystało na dobrą rozgrzewkę, będą „Mięśnie”, kolejno
naszą uwagę skierujemy w stronę przyrody -  „Drzewa”,  „Ptaki”.  W razie zainteresowania
Koordynator przesyłał już indywidualnie kolejne propozycje ćwiczeń pamięci do Słuchaczy.
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