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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRÓDKU ZA 2021 ROK

Pandemia koronawirusa nie zwolniła GCK z działań prowadzonych na rzecz
społeczności lokalnej w Gminie Gródek. Wręcz przeciwnie, dała

jeszcze większą

motywację do codziennej pracy, która jest doceniania już nie tylko w naszej
miejscowości. GCK zostało wybrane do reprezentowania wschodniej części Polski w
prestiżowym programie dla kadr kultury „Zaproś nas do siebie”, w którym to
pracownicy GCK uzupełniali swoją wiedzę na kilkudniowych wizytach studyjnych (Łódz,
Lidzbark Warmiński, Radziejowice). Szkoliliśmy się również w naszym domu kultury.
Wszystko po to, by pracować lepiej, efektywniej, z korzyścią dla odbiorców. Pracownicy
GCK dokładają wszelkich starań, by życie w naszej gminie było ciekawsze i bardziej
kolorowe.
W roku 2021 Gminne Centrum Kultury w Gródku organizowało szereg
wartościowych wydarzeń, w których- po roku przerwy znalazła się również nasza
sztandarowa impreza „Siabrouskaja Biasieda”. Po latach wróciły Dni Gródka w formie 3dniowego świętowania. Zabawy w Królowym Moście, Gródku, Skroblakach, Wiejkach i
Załukach wypełniły letni kalendarz imprez plenerowych.
Bardzo dużą rolę przykładamy również do archiwizacji, upamiętniania
„zwykłych” osób czy wydarzeń. Przykładem takich działań jest film o Pani Marii
Sołogubie, która przez całe życie haftuje, szydełkuje - swoimi dłońmi potrafi tworzyć
prawdziwe cuda.

Innym przykładem natomiast

jest

wydarzenie

poświęcone

Konstantemu Kuźminowi, lokalnemu fotografowi - amatorowi, którego negatywy
znaleźli jego potomkowie, którzy zaufali pracownikom GCK i powierzyli je do dalszych
działań.

My z kolei własnoręcznie przeskanowaliśmy ponad 2 tysiące odbitek, co

zaowocowało wystawą i wieloma lekcjami edukacji kulturalnej dla uczniów szkoły
podstawowej i przedszkola.
Pragniemy również zaznaczyć, iż pracownicy GCK udzielają się poza zakresem
podstawowej działalności. Do dziś wspomagamy akcję „Szczepimy się- Gmina Gródek”,
gdzie wraz z Gminnym Koordynatorem Do Spraw Szczepień braliśmy udział w akcjach
promocyjnych- kina plenerowe, stoiska etc. oraz wspomagamy akcje szczepień
odbywające się cyklicznie w naszym budynku. Zorganizowaliśmy i koordynowaliśmy
również zbiórkę na rzecz osób potrzebujących w związku z trudną sytuacją na granicy
polsko- białoruskiej. Ogrom darów, który otrzymaliśmy, został rozdysponowany między
placówki SG w Bobrownikach, Narewce, Kuźnicy, Krynkach, Szudziałowie i Michałowie.
Wsparto również działalność Ośrodka dla Uchodźców w Białymstoku. Nadwyżki darów
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na bieżąco odbierali od nas pracownicy GOPS w Gródku, a także samodzielnie woziliśmy
paczki ubogim rodzinom z naszej gminy.

I.

PRACOWNICY

W 2021 roku w Gminnym Centrum Kultury w Gródku zatrudnieni byli:
– dyrektor,
- główny księgowy (3/4 etatu),
– instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej (pełny wymiar czasu pracy I-VIII, ¾ etatu
IX-XII),
– instruktor ds. informatycznych i promocji (pełny wymiar czasu pracy),
- instruktor ds. obsługi technicznej (pełny wymiar czasu pracy),
- instruktor ds. kulturalno-wydawniczych (3/4 etatu),
- pracownik porządkowy (1/2 etatu).
W ramach umów cywilno-prawnych (zlecenia) zatrudnieni byli m. in. instruktorzy
muzyczni zespołów działających przy GCK, instruktor hip-hopu, instruktorka śpiewu,
artyści występujący podczas wydarzeń organizowanych przez GCK, itp.

II.

PROMOCJA I SOCIAL MEDIA
Promocja w Gminnym Centrum Kultury odgrywa bardzo wielką rolę z uwagi na

potrzebę dotarcia do jak największej ilości społeczeństwa w celu przekazania informacji
na temat organizowanych wydarzeń i bieżącej działalności ośrodka.
GCK na różne sposoby stara się promować swoje działania i wydarzenia m.in.
tradycyjnymi sposobami tj. rozwieszanie plakatów na terenie gminy czy zamieszczanie
tzw. zajawek i artykułów w gazecie lokalnej. Na co dzień korzysta również z szerokiej
gamy możliwości promocji w mediach i w Internecie. Rozsyłane są również sms-y
z zaproszeniami na wydarzenia do samorządowców z gminy Gródek. Zapowiedzi
tekstowe wydarzeń są wyświetlanie na ekranie LED znajdującym się na budynku domu
kultury. Na część wydarzeń nagrywane są tzw. jingle – zapowiedzi słowne, które są
publikowane w Internecie, rozsyłane do mediów, a także odtwarzane z głośników
umieszczonych na zewnątrz budynku. Przygotowywane są również zapowiedzi i
materiały video promujące różne akcje i wydarzenia.
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a) Media
Na stale współpracujemy z mediami lokalnymi takimi jak: Radio Białystok, Radio
Racja, Portal Białostockie.eu, bialystok.naszemiasto.pl, TVP Białystok. Pisze o nas
również prasa: Niwa, BIA24 czy Wieści Podlaskie. Nasze działania i wydarzenia są często
prezentowane w magazynach: „Obiektyw” oraz „Tydzień Białoruski”, które emituje TVP
Białystok. W większości wydarzeń uczestniczą redaktorzy powyższych mediów. Często
również odwiedzają GCK w celu opracowania materiałów promujących działania GCK.
Informację do mediów regionalnych i ogólnopolskich wysyłane są za pośrednictwem
poczty elektronicznej przez tzw. newsletter. Podobne wiadomości są wysyłane do
instytucji i jednostek działających na terenie gminy.
Linki do niektórych artykułów i materiałów w mediach:
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/195735
/#szuflachallenge, Radio Białystok)
https://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/197410?fbclid=IwAR2vZRUu48Luf
-ZX0QMQrn1f6Xv-c7dLjKzb1al7zyl3GxIY_34QBhf221U
/Kobiety z pasją z gminy Gródek, Radio Białystok/
https://bialystok.tvp.pl/679812/tydzienbialoruski?fbclid=IwAR2QsQ30TaiSg_zoEMfokqu8nyj8mUTA_MDR2a7rjeG3KVhSu2y5C
ncAFwY
/Haradockaja Haworka, TVP Białystok/
https://www.radio.bialystok.pl/podrozepokulturze/index/id/196355?fbclid=IwAR
33OcxbJ9ABiFlDfHcXMSumAYb5XV_Kv6XErj7nBWSDEMkZjln2eT0NH4I
/Zakochać się w prowincji, Radio Białystok/
https://p-www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/198555
/Patrzcie dzieci, tu są śmieci, Radio Białystok/
http://www.bialystokonline.pl/silny-punkt-na-mapie-podlasiawywiad,artykul,123582,2,1.html?fbclid=IwAR14iHe9zCbQ0qzwejwSVy6DDxrvA3zDFTE
KO6aG7eAjeuX0xqY_6iAN9e8
/Silny punkt na mapie Podlasia, Bialystokonlline.pl/
https://bia24.pl/kategorie/wiadomoci/zenek-martyniuk-gwiazd%C4%85-dnigr%C3%B3dka.html
/Dni Gródka 2021, BIA24.pl/
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https://bialostockie.eu/grodek/32578-na-te-impreze-czekano-10-lat-ale-bylowarto-zenek-martyniuk-dal-show-podczas-dni-grodka-2021-wideo-foto
/Dni Gródka, Bialostockie.eu/
/Odsłonięcie pomnika w Raduninie, Radio Białystok/
https://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/202862?fbclid=IwAR3dcCtbEsSzyg
l3w1p7t-JLZ9LiO-FjYV6EB59VIXY_f6AlorTnDgdsifM
/XXI Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, Radio Białystok/
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/202799?fbclid=IwAR08NBR
PR6eO2B26ToD7kBUCf36_ZhoJrcsjGqxy_EuUfGp_Q_bcmvWsRYw
/XXI Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, Radio Białystok/
https://podlaskie24.pl/artykul/kultura/siabrouskaja-biasieda-nad-zalewem-wzarzeczanach/?fbclid=IwAR2OlASLTHF321qMiwFAhCp6q37Y2MFjwFgnWraGpCSNVFCIw3p1sezIso
/XXI Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, Podlaskie24/
https://www.racyja.com/sumezhzha/u-garadku-prajshla-syabrouskaya-byaseda2/?fbclid=IwAR2q6oTVyCeouzyCqX0XvUcr_xzgXsM0hzDhF_SWVm0nfvOE2_itNRtFhL8
/XXI Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, Radio Racja/
https://bialostockie.eu/grodek/33157-zabawa-nad-zalewem-w-zarzeczanachtrwala-do-bialego-ranafoto?fbclid=IwAR2VGAhX3cUVdvDpNq332Gk2Ij87pUEVKnBoGPU3UIhBDtwWGs4Sg3SOH4
/XXI Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, Bialostockie.eu/
https://bialostockie.eu/grodek/33156-siabrouskaja-biasieda-2021-swietnazabawa-na-swojska-nute-wideo-foto?fbclid=IwAR33pNsqfUQajJOsiXjbsuDdWVnckNa0JUgJqCPJIjV4BpbozUbvt3UcMI
/XXI Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, Bialostockie.eu/
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/wyjatk
owo-huczne-spotkanie-przyjaciol-zakonczyla-sie-kolejna-edycja-festiwalu-siabrouskajabiasieda.html?fbclid=IwAR0SNTNxuSaD1V_QtcYOXpfHEC18oIuZBtcW6VtVTY2dfBI4qtV
HFRny-5I
/XXI Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda, WrotaPodlasia.pl/
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/202791
/Drewnale Arkadiusza Andrejkowa w gminie Gródek, Radio Białystok/
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https://bialystok.tvp.pl/55129681/szlak-wiejskich-drewnali
/Drewnale Arkadiusza Andrejkowa w gminie Gródek, TVP Białystok/
https://bialystok.tvp.pl/56659214/31102021
/Gródecki fotograf Konstanty Kuźmin oraz spotkanie autorskie z prof. Leonem
Tarasewiczem, TVP Białystok/
https://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/205130
/Gródecki fotograf Konstanty Kuźmin, Radio Białystok/
https://wspolczesna.pl/zabawa-na-anne-2021-w-krolowym-moscie-beda-ciekawekoncerty/ar/c13-15744458
/Zabawa na Annę w Królowym Moście, Współczesna/
https://bialostockie.eu/grodek/33179-zabawa-na-anne-w-krolowym-moscie
/Zabawa na Annę w Królowym Moście, Bialostockie.eu/
https://bialystok.tvp.pl/56372070/14102021-godz-1830
/Zbiórka dla uchodźców, TVP Białystok/
https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/43240,Z-pomocaimigrantom.html
/Zbiórka dla uchodźców, Podlaski oddział SG/
https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/wieliszew/wieliszew-wieliszewianiewsparli-migrantow-koczujacych-granicy-polsko-bialoruskiej-trwa-organizacjatransportu-darami-zdjecia/
/Zbiórka dla uchodźców, Gazeta Powiatowa/
https://www.youtube.com/watch?v=YWXoov31Cms
/Spacer granicami gródeckiego getta, Tomasz Wiśniewski/
https://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/203600
/Dożynki Gminne w Wiejkach, Radio Białystok/
https://bialostockie.eu/grodek/33306-dozynki-gminne-nw-wiejkach-program
/Dożynki Gminne w Wiejkach, Bialostockie.eu/
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-bialostocki/dozynki-gminne-w-wiejkach-gmgrodek
/Dożynki Gminne w Wiejkach, Powiat Białostocki/
https://wspolczesna.pl/grodek-dozynki-gminne-w-wiejkach-juz-w-najblizszasobote/ar/c13-15763008
/Dożynki Gminne w Wiejkach, Współczesna/
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b) Strona WWW
Strona internetowa Gminnego Centrum Kultury w Gródku znajduje się pod
adresem: www.gckgrodek.pl. Strona gckgrodek.pl nie tylko zawiera informacje
o nadchodzących wydarzeniach, ale ma również bogate zasoby informacyjne np. opisy
zespołów działających przy GCK, historię domu kultury, dokumenty, wydawnictwa czy
fotogalerie. Strona zawiera również podstronę, gdzie można przeczytać lokalną gazetę
w wersji elektronicznej. Swoje podstrony mają tam nasze inicjatywy (projekty) tj.
dzwonki ludowe na telefon, czy śpiewnik ludowy. Strona jest zintegrowana z portalami:
Facebook i Instagram.
W 2021 roku wg. statystyk firmy hostingowej stronę odwiedzono prawie 27 tys.
razy w tym 20 tys. stanowili unikalni goście.
c) Fanpage GCK na portalu Facebook
Strona (fanpage) instytucji od wielu lat znajduje się na jednym z głównych portali
społecznościowych - Facebook. Na dzień 31.12.2021r. stronę obserwowało 4 147
użytkowników. Niemal codziennie są zamieszczane nowe posty, galerie, ogłoszenia
dotyczące działalności jednostki, a także transmisje na żywo z wydarzeń. Organizowane
są również konkursy dla użytkowników. Tworzone są na niej wydarzenia, które skupiają
dużą ilość użytkowników.
Dla porównania na dzień 31.12.2020 r. stronę obserwowało 3280 osób (wzrost o 867).
d) Fanpage Wiadomości Gródeckich na portalu Facebook
Na stronie czasopisma „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny” publikowane
są materiały związane bezpośrednio z gazetą (tj. artykuły, wywiady, ogłoszenia), a także
pełni ona rolę informacyjną gminy. Zamieszczane tam informacje często dotyczą spraw i
wydarzeń z naszej gminy.
Na dzień 31.12.2021 stronę obserwowało 1 281 osób.
e) Grupa dyskusyjna „[Gmina Gródek] aktualności, ogłoszenia, ciekawostki...”
na Facebook’u
Grupa została utworzona na początku 2017 roku i skupia mieszkańców oraz
sympatyków gminy Gródek. Jest moderowana i administrowana przez profil GCK na
facebook’u. Zamieszczane są w niej treści tj. informacje z życia gminy, ciekawostki,
6
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zdjęcia, czy aktualności GCK. Grupa motywuje członków do interakcji społecznej –
komentowania i wyrażania swoich poglądów i opinii. Każdy członek grupy może
zamieszczać i komentować posty. Grupa spełnia również rolę mini forum gródeckiej
społeczności. Poruszane są tam problemy natury codziennej mieszkańców. Z uwagi na
brak oficjalnego fanpage Urzędu Gminy pełni również rolę miejsca promocyjnego gminy
w Gródek na portalu Facebook. Zadawane są tam często pytania, które powinny być
kierowane bezpośrednio do władz gminy i pracowników Urzędu Gminy.
f) Konto w serwisie Instagram
GCK prowadzi również swoją stronę w serwisie Instagram. Obserwuje ją 606 osób.
Na Instagramie publikowane są fotografie z imprez, zapowiedzi, a także relacje
przedstawiające bieżące działania instytucji.
Dla porównania rok 2020: 500, wzrost o 106 obserwujących.

III.

ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Przy GCK działają cały czas amatorskie chóry, zespoły i sekcje zainteresowań, które
w zależności od rodzaju działań były kontynuowane, zawieszone lub prowadzone w
formie online:
1)

Rozśpiewany Gródek – 9 osób, instr. Viktar Małanchyk. Chór kultywuje
zakorzeniony w gminie tradycyjny folklor białoruski.

2)

Jesienny Liść – 12 osób, instr. Viktar Małanchyk. Jest to zespół
folklorystyczny, który działa w ramach ruchu artystycznego miejscowych
seniorów. W repertuarze ma głównie ludowe i współczesne piosenki
białoruskie, także polskie, ukraińskie i rosyjskie.

3)

Kapela Chutar – 7 osób. Folklorystyczny zespół wokalno-instrumentalny, w
repertuarze głównie piosenki białoruskie.

4)

Kalina – 10 osób, instr. Irena Koronkiewicz. Zespół pieśni ludowej z Załuk, w
repertuarze głównie piosenki białoruskie.

5)

Vena

–dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny prowadzony przez instr.

Annę Trochimczyk (w składzie 6 osób).
6)

Zajęcia nauki gry na gitarze basowej – zajęcia prowadzi instr. Grzegorz
Karpowicz.
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7)

Aerobik – zajęcia fitness dla kobiet. Zajęcia prowadzi instr. Magdalena
Łotysz. Zajęcia są płatne- 40 zł/miesiąc.

8)

HIP – HOP –zajęcia taneczne z muzyką hip-hop. Trzy grupy wiekowe. Zajęcia
prowadzi profesjonalny instruktor z Akademii Tańca SZAŁ- Łukasz Szotko.
Zajęcia są odpłatne- 40 zł/miesiąc.

9)

Zajęcia wokalne Studio śpiewu GCK – zajęcia prowadzi instruktorka
Karolina Kucharska, która również była uczennicą Państwowego Studium
Wokalno-Aktorskiego. Dzieci i młodzież uczą się efektownej emisji głosu,
rytmiki oraz zachowania na estradzie (zajęcia w ramach projektu GKRPA).

10)

Indywidualne zajęcia wokalne – zajęcia dla dzieci i młodzieży,
wprowadzone w 2021 (instr. Karolina Kucharska) – odpłatność 100zł/m-c.

11)

Zajęcia plastyczne – odbywają się 2 razy w tygodniu, zajęcia prowadzi intr.
Maria Mieleszko.

12)

Zajęcia gordonowskie - dla najmłodszych uczestników wraz z rodzicami.
Zajęcia prowadzi Magdalena Abramowicz

13)

Zajęcia plastyczne dla dorosłych- instr. Maria Mieleszko

14)

Szachy- instr. Łukasz Suchowierski (w ramach projektu GKRPA)

15)

Zajęcia teatralne w Załukach- instr. Mateusz Tymura (w ramach projektu
GKRPA).

GCK współpracuje również ze stowarzyszeniami m.in.: „Aktywny Senior”
(członkinie stowarzyszenia - emerytki organizują wydarzenia i spotkania o tematyce
zdrowego i aktywnego trybu życia), „Koło Gospodyń Wiejskich w Gródku”, „Ale Babki”
ze Słuczanki, „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej” oraz USS GRYFIK w Gródku i
Stowarzyszeniem „Załuki nad Supraślą”.
W budynku GCK działa również siłownia prowadzona przez Stowarzyszenie
„Kotłownia”.

IV.

IMPREZY ,SPOTKANIA, DZIAŁANIA

STYCZEŃ
- Ferie z GCK
Z racji lockdownu zostały przeprowadzone w sposób online (live). Odbyły się
aktywności i instruktaże takie jak: quiz o Gródku, budowa eko karmnika, masa solna,
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pejzaż zimowy, doświadczenia i eksperymenty, bajkowa rozgrzewka (w której udział na
koniec wzięli wszyscy pracownicy GCK), ozdobne pudełko, warsztaty hip hop, konkurs
Mistrz Klocków Lego, konkurs na album o babci i dziadku. Ta forma sprawdziła się
doskonale, czego dowodem była duża oglądalność oraz liczba odesłanych prac.
- WOŚP
W 2021 r. nie było również możliwości przeprowadzenia corocznego koncertu, jednak
pomimo tego zorganizowaliśmy szereg wydarzeń: sklepik pod GCK, transmisja live z
morsowania, nowego wozu i liczenia pieniędzy. Pomimo obostrzeń, ponownie został
pobity rekord: zebrano kwotę 28 624 zł, co stanowiło jedną z największych kwot w
województwie podlaskim. Pracownicy GCK jako jedyni z Podlasia wzięli udział w
spotkaniu live z Jurkiem Owsiakiem.
- SZUFLA CHALLENGE
Akcja wymyślona przez dyrektor GCK, która polegała na odśnieżeniu swojej posesji,
zrobieniu zdjęcia i wstawienia go na media społecznościowe. Należało też nominować
kolejne osoby do odśnieżania. W wyniku dużego zainteresowania akcja miała wymiar
ogólnopolski, udział w niej wzięło m.in. Polskie Radio Białystok i Teatr Dramatyczny w
Białymstoku.
- powstała akcja GCK W PRZEDSZKOLU, dzięki której pracownicy GCK przeprowadzali
zajęcia z dziećmi, np. nagrywanie teledysków z Radkiem, zajęcia o Wiadomościach
Gródeckich z Dorotą, czy włoski z wolontariuszką Anią.
LUTY
- wystawa „Matematyka w obiektywie”, którą ustawiono na szkolnym korytarzu.
Wystawa miała charakter edukacyjny, została wypożyczona dzięki współpracy z
Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku.
MARZEC
- zorganizowano wystawę „Kobieta z pasją z Gminy Gródek”, która z racji ponownego
lockdownu została ustawiona przy dużym sklepie TOP MARKET. Na wystawie znalazło
się ponad 30 zdjęć kobiet, które mają różnorodne hobby: pieczenie ciast, ogrody,
filcowanie, sport, historia, pomoc innym itp. Wydarzeniu towarzyszył Wójt Gminy
Gródek wraz z Sekretarzem, którzy rozdawali paniom słodkości. Wystawa była dostępna
przez kilka dni.
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- na naszej stronie www zaproponowaliśmy nowość- dzwonki ludowe na telefon, które
można bezpłatnie pobrać.
- wolontariuszka Ania de Stefani rozpoczęła nagrywanie cyklicznych lekcji online
„Włoski dla każdego”.
- GCK przyłączyło się do akcji LIGHT FOR BELARUS, która polegała na podświetleniu
domu kultury barwami symbolizującymi wolną Białoruś. Za udział w tym ogólnopolskim
projekcie otrzymaliśmy podziękowania z rąk Rafała Wiśniewskiego- Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury.
- zorganizowaliśmy akcję „Patrzcie dzieci tu są śmieci- w lockdownie posprzątam świat!”,
która miała na celu zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie środowiska oraz
popularyzację postawy obywatelskiej i czynu społecznego. Tereny wokół najbliższego
otoczenia sprzątały całe rodziny, wstawiając później zdjęcie i krótką rymowankę, z
której powstała piosenka i teledysk. O akcji mówiły regionalne media, m.in. Radio
Białystok.
KWIECIEŃ
- dostaliśmy się do elitarnego programu ZAPROŚ NAS DO SIEBIE, którego operatorem
jest Narodowe Centrum Kultury. Z całej Polski jedynie 14 domów kultury brało udział w
edycji 2021. Dzięki temu programowi nasza instytucja brała udział w darmowych
szkoleniach dla całej kadry - w tym wizytach studyjnych np. w Łodzi i Lidzbarku
Warmińskim.
- obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi poprzez premierę teledysku stworzonego
w ramach akcji „Patrzcie dzieci tu są śmieci”.
- stworzyliśmy akcję „Wszędzie widzę sztukę”, w ramach której okleiliśmy stary słup
ogłoszeniowy w parku, co pozwoliło utworzyć efekt wizualny i edukacyjny, ponieważ na
słupie zawisły znane dzieła malarskie z całego świata.
- na gródeckiej targowicy ustawiliśmy instalację wielkanocną, wykonaną przez naszą
plastyczkę Marię Mieleszko. Instalacja przedstawiała kurę, koguta i jajko wielkanocnecałość robiła duże wrażenie na mieszkańcach i turystach, którzy chętnie fotografowali
się w jej otoczeniu.
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MAJ
- wraz z Urzędem Gminy współorganizowaliśmy ”Przywitanie pociągu weekendowego”nagraliśmy zapowiedź przyjazdu pociągu w stylu PKP w kilku językach, stworzyliśmy
punkt promocyjny na którym można było otrzymać pamiątkę w formie dawnego biletu.
- rozpoczął się cykl wywiadów filmowych „Rukadzielnicy”, gdzie pierwszą bohaterką
była Pani Maria Sołoguba z Gródka.
- zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty fotograficzne z Andrzejem Górskim dla klas
pierwszych szkoły podstawowej. Dzieci uczyły się techniki cyjanotypii.
- obchodziliśmy Dzień Matki w oryginalny sposób - ustawiliśmy przy przedszkolu punkt
sadzenia kwiatków, gdzie każde dziecko mogło posadzić swojej mamie jeden z
wybranych kwiatków. Działanie zostało bardzo ciepło przyjęte przez wszystkie dzieci i
rodziców.
CZERWIEC
- 1 czerwca w ramach Dnia Dziecka odbyło się przedstawienie pod tytułem „Ślady”.
Sztukę przedstawili wolontariusze ze Stowarzyszenia ANAWOJ.
- 5 czerwca odbył się pokaz filmu „Bierz to dzieciak” w reżyserii Piotra Łozowika. Po
seansie przeprowadziliśmy rozmowę Piotrem Łozowikiem, Rafałem Pietrzakiem, który
zagrał główną rolę oraz Panem Piotrem Hapunikiem, który zagrał jedną ze scen.
- po 10 latach przerwy powróciły do gminy „Dni Gródka”, które trwały aż 3 dni. 11
czerwca w części koncertowej wystąpiły lokalne zespoły, zaprezentował się GKS Gródek,
a jako gwiazdę wieczoru obejrzeliśmy koncert Zenona Martyniuka. 12 czerwca we
współpracy z GKRPA zorganizowaliśmy Dzień Gródka Dla Dzieci- na najmłodszych
czekały darmowe atrakcje przygotowane przez firmę FAST EVENT, tego samego dnia
odbyło się też kino plenerowe. 13 czerwca w Raduninie odsłonięto tablicę poświęconą
powstańcom styczniowym.
- w Załukach przeprowadzono warsztat plastyczny dla dzieci (projekt pn. „Ona jest taka
z natury” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury BARDZO MŁODA
KULTURA 2019-2021).
- Magdalena Łotysz i Dorota Sulżyk wyjechały na 3-dniowe szkolenie, które odbywało
się w Radziejowicach. Szkolenie było organizowane w ramach projektu ZAPROŚ NAS DO
SIEBIE.
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- W przedszkolu zorganizowaliśmy warsztat teatralny z aktorem i reżyserem
Mateuszem Tymura, w którym udział wzięło 20 dzieci (projekt pn. „Ona jest taka z
natury” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury BARDZO MŁODA KULTURA
2019-2021).
Pracownicy GCK brali też udział w licznych webinariach podnoszących ich
kompetencje. Dotyczyły one najczęściej funkcjonowania Instytucji w sieci, problemów
DK w małej miejscowości, planów na dalsze działania podczas epidemii. Dyrektor GCK
wzięła udział w 2-dniowym zjeździe dyrektorów instytucji kultury w Ciechanowcu,
Podlaskiej Szkole Murali i wielu innych szkoleniach.
LIPIEC
- 3 lipca odbył się Festyn Rodzinny w Załukach.
- W dniach 5-16 lipca w formie dwóch tygodniowych turnusów zorganizowaliśmy
Międzynarodowe Warsztaty z Anawojem. Z tej formy oferty wakacyjnej skorzystało 30
dzieci.
- W ramach akcji „Szczepimy się” współorganizowaliśmy kino plenerowe w Wiejkach.
- 17 lipca miał miejsce Festyn Rodzinny w Skroblakach- GCK udzieliło wsparcia
technicznego oraz finansowego.
- W ostatnią sobotę miesiąca, 31 lipca nad zalewem w Zarzeczanach odbył się XXI
Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda. Gwiazdą wieczoru był zespół
Czeremszyna. Innowacją był sposób promocji festiwalu- światowej sławy artysta
Arkadiusz Andrejkow namalował 5 drewnali w miejscowościach Waliły, Słuczanka i
Radunin.
SIERPIEŃ
- Wraz z Teatrem Latarnia organizowaliśmy półkolonie artystyczne (02.08-14.08)
- Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP
- Kino plenerowe w Załukach (w ramach akcji SZCZEPIMY SIĘ)
- Spotkanie pn.”Odkrywanie tożsamości mieszkańców ziemi czystej wody i terenów
zielonych. Puszcza Knyszyńska i okolice” (partner wydarzenia)
- Zabawa na Annę w Królowym Moście
- Dożynki Gminne w Wiejkach- w ramach wydarzenia zaprezentowaliśmy również
wystawę „Wytkane na krosnach”
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- Pożegnanie wakacji z GCK- impreza odbyła się na Orliku, gdzie przeprowadziliśmy
zabawy integracyjno-sportowe dla dzieci i rodziców.
WRZESIEŃ
- Warsztaty muzyczno- taneczne z Magdaleną Dąbrowską (w ramach projektu Ona jest
taka z natury). W bezpłatnych warsztatach udział wzięły klasy 2 szkoły podstawowej.
- kino w Gródku
- spotkanie z seniorkami przy okazji wystawy „Wytkane na krosnach”
- uroczysta prezentacja muralu i zakończenie projektu „Lato w teatrze”
PAŹDZIERNIK
- Gródecki fotograf Konstanty Kuźmin. Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie, wystawa w
GCK i wystawa na szkolnym ogrodzeniu, wydanie broszurki, lekcje edukacji kulturalnej
dla dzieci i młodzieży z gródeckiej szkoły i przedszkola.
- Spacer pamięci granicami gródeckiego getta (partner)
- W ramach projektu TEATR POLSKA gościliśmy Teatr Łaźnia Nowa z Krakowa, który
zaprezentował monodram „Ginczanka”
- W ramach współpracy ze stowarzyszeniem ANAWOJ przyjęliśmy nową wolontariuszkę
LESYĘ SAVCZUK z Hiszpanii, która wsparła działania GCK.
- Współorganizowaliśmy spotkanie z Leonem Tarasewiczem i Małgorzatą Czyńską,
dotyczące wydania książki o Artyście pn. „Nie opuszczam rąk”.
- W porozumieniu z Wójtem Gminy Gródek oraz Komendantem Placówki Straży
Granicznej w Bobrownikach rozpoczęliśmy zbiórkę na rzecz osób potrzebujących w
związku z trudną sytuacją na granicy polsko- białoruskiej. Zbiórka trwała do końca
grudnia 2021 roku.
LISTOPAD
- kino w Gródku
- Organizowaliśmy Gminne Obchody Święta Niepodległości
- Spotkanie autorskie z Wojciechem Koronkiewiczem
GRUDZIEŃ
- Kino w Gródku
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- Wieczór gier planszowych w ramach Koalicji Wolontariatu
- Rodzinne warsztaty tworzenia ozdób choinkowych z Nadleśnictwem Waliły

V.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

- W 2021 r. roku ukazało się 10 numerów gazety „Wiadomości GródeckieHaradockija Nawiny” (8 miesięczników i 2 dwumiesięczniki);
- Grudniowo-styczniowy numer był wydany wraz z kalendarzem ze zdjęciami z
Uroczyska Wyżary. Kalendarium jak zawsze zostało przygotowane w języku polskim i
białoruskim, ze świętami katolickimi i prawosławnymi;
- Ukazywały się w nich m.in. stałe rubryki (np. „Tak to było”, „W ogrodzie i kuchni”,
„Porada językowa”, relacje z sesji Rady Gminy), wywiady z ludźmi związanymi z gminą
Gródek;
- Pojawiły się nowe cykle: „Haradockija Rukadzielnicy”, „Gródeccy przedsiębiorcy” oraz
„Historyczne impresje o Ziemi Gródeckiej i jej mieszkańcach”;
- Gazeta ukazywała się regularnie, pomimo trudnego czasu pandemii. Wspierała
wszystkie działania mieszkańców i inicjatywy służące dobru ogólnemu.
- Dużą popularnością czytelników cieszył się facebookowy pomysł na spisywanie
powiedzeń w „haradockaj haworcy”, w którym wzięło udział 56 osób. Zgromadzony
bogaty materiał został opublikowany w 6 numerach tegorocznego wydania;
- Opisywane były najważniejsze akcje i wydarzenia mające miejsce w naszej gminie, np.
Finał WOŚP w Gródku, „Dni Gródka”, „Siabrouskaja Biasieda”, „Konstanty Kuźmin –
odkryty skarb”, „Tkaniny w zasobach mieszkańców gminy Gródek”, wizyta krytyka
kulinarnego-Roberta Makłowicza w Słuczance, Odsłonięcie pomnika w Raduninie;
- Gazeta współpracuje ze stowarzyszeniami i

jednostkami działającymi na terenie

gminy Gródek m.in.: Szkołą Podstawową w Gródku, Przedszkolem Samorządowym w
Gródku, Biblioteką Publiczną w Gródku, GOPS w Gródku, Nadleśnictwem Waliły,
Placówką Straży Granicznej w Bobrownikach, OSP w Gródku, Aktywnym Seniorem, USS
Gryfik Gródek;
- Redaktor naczelna Dorota Sulżyk przeprowadziła kilka spotkań z uczniami SP w
Gródku oraz

przedszkolakami na temat WG-HN, pracy dziennikarza, gatunków

dziennikarskich.
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VI.

PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

1) GCK w Gródku, podobnie jak w latach poprzednich, otrzymało środki z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację imprez
plenerowych

w

gminnych

wsiach

oraz

Międzynarodowego

Festwialu

Siabrouskaja Biasieda w kwocie 50 000,00zł – zadanie pn. „Organizacja
Międzynarodowego Festiwalu Siabrouskaja Biasieda oraz Letnich Zabaw przy
muzyce białoruskiej w Gminie Gródek”.
2) Projekt „Ona jest taka z natury” w ramach BARDZO MŁODEJ KULTURY w kwocie
5 253,13zł.
3) Realizowano

programy

profilaktyczne

ze

środków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
„Strefa bez używek dla całej rodziny” – kwota 12 832,00zł;
„Starodrzew- symbolem zdrowego człowieka” w kwocie 11 863,00 zł;
„Praca podwórkowa najlepszym wyborem na zajęcia pozalekcyjne” w kwocie
19 720,00 zł.
W 2021 roku zostały złożone też wnioski na rok 2022 i przyznano środki na:
- Międzynarodowy Festiwal Siabrouskaja Biasieda 2022- kwota 60 000zł;
- Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek- kwota 15 000zł;
- Uzupełnienie garderoby zespołów ludowych działających przy GCK w Gródku:
Rozśpiewany Gródek, Jesienny Liść, Kalina i Chutar.- kwota 13 000 zł.
- Inicjatywy Lokalne mieszkańców gminy Gródek 2022 (Narodowe Centrum Kultury)kwota 40 000zł
Oczekują na rozpatrzenie:
-Edukacja Kulturalna (MKiDN- operator NCK) wnioskowana kwota 30 000zł;
- Kultura Dostępna (MKiDN- operator NCK) wnioskowana kwota 20 500zł;
- Infrastruktura Domów Kultury(MKiDN- operator NCK) wnioskowana kwota 80 000zł.

Gródek, dn. 17.02.2022 r.
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