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Preludium
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"Celem wędrówki jest powrót do domu"
Paweł Hertz

Napłynęła fala rocznic. W 2012 roku minęło 40 lat od
powołania do życia nowogardzkiej placówki kulturalnej, której
historia wpisuje się zarówno w koniec XX wieku, jak i pierwszą
dekadę obecnego - dawniej Powiatowego, dziś Nowogardzkiego
Domu Kultury. Każda rocznica ewokuje w nas pewne refleksje - pisze
Hans Wilhelm Haussig - żyje i umiera, podobnie jak żyje i umiera
człowiek. Śmierć i dla niej nie jest czymś ostatecznym, nie oznacza,
iżby wszystko miało się rozsypać w proch nie zostawiając śladu ani
spuścizny. Podobnie jak człowiek żyje w swoich dziełach, tak samo
kultura przekazuje potomnym, jako spuściznę duchową to, co
stworzyła przez stulecia swego istnienia i oddziaływanie jej trwa
przechodząc z pokolenia na pokolenie (...).
Pamięć zawodzi, ale zawodzi także nasza pewność, że to, co było ważne dla ludzi tworzących
kulturę w czasach PRL-u również zainteresuje młodsze pokolenie. Bez względu jednak na ocenę
minionej epoki obowiązkiem naszym jest utrwalać i dokumentować możliwie obiektywnie
wszystko to, co działo się i dzieje w życiu lokalnej społeczności. Niniejsza publikacja jest właśnie
taką pierwszą próbą zapisu faktów, ludzi i zdarzeń z odległego wczoraj i obecnego dziś. Pomyślana,
jako tryptyk obejmujący prawie trzy dekady XX wieku, przełom i początek nowego stulecia,
wzbogacona została obszernym materiałem faktograficznym z archiwum nowogardzkiego
kronikarza pana Franciszka Karolewskiego. Właśnie zdjęcia - i te archiwalne, i te współczesne
stanowią jej dodatkowy walor. Ronald Barthes, wybitny teoretyk kultury w swej książce
o fotografii stwierdza, że stanowi ona bolesne poświadczenie egzystencji, ocierające się zaledwie
o realność, wywołujące cierpienie płynące ze świadomości, że nie ma już tego, co było, jest tylko
martwy obraz. Z drugiej strony, jak powiedział niezapomniany ks. Jan Twardowski: "tylko
fotografie nie liczą się z czasem, pokazują babcię, jako chudą dziewczynkę".
Pozostaje mi wierzyć, że książka, którą macie Państwo w ręku pobudzi pamięć naszą i tych,
co przyjdą po nas.

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu
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Struktura organizacyjna
Nowogardzkiego Domu Kultury
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY NDK
DYREKTOR

Aneta Drążewska
PION ADMINISTRACJI
I OBSŁUGI

PION KULTURALNOARTYSTYCZNY

PION OBSŁUGI
Źróbek Barbara
Klimczak Urszula
Domańska Wiktoria
Frydryk Zofia
Kubiak Agata
Kubiak Mikołaj
Baryliszyn-Turowska Edyta
Turowska Izabela
Kołodzińska Janina
Gnacińska-Olczyk Katarzyna
Rogala-Bator Martyna
Lewandowski Tomasz
Kuźnicki Krzysztof
Kot Michał
Marach Monika
Wiśniewska Iwona
Ratomska Anna
Pietrzycki Artur
Sawicka Ewa
Piotrowicz Marzenna
Śmigiel Aleksander
Lech Jurek

OPERATOR URZĄDZEŃ
AUDIOWIZUALNYCH
I AKUSTYCZNYCH

PION
ADMINISTRACJI
ASYSTENT DYREKTORA

Ratajczak Kamilla

Czernicki Adrian
OPERATOR URZĄDZEŃ
AUDIOWIZUALNYCH
I OŚWIETLENIOWYCH

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Reinsch Ewa

KONSERWATOR

KADROWA

Kujawski Krzysztof

Żytko Ewa

KASJER
Zgieb Elżbieta

BHP

SPRZĄTACZKA
Glubiak Danuta

7

Pawlik Wiesław

Interludium w trzech odsłonach
I. Kronika nie-filmowa: "Budujemy nowy dom…"
1966 r. - Plany budowy Domu Kultury w Nowogardzie znowu zostały przełożone… Mieszkańcy
miasta muszą czekać dalej, chociaż życie kulturalne miasta rozwija się już od wielu lat.

Oto w 1957 roku z okazji 150. rocznicy walk o Nowogard oddziałów Henryka
Dąbrowskiego odbyły się uroczystości „Dni Wiosny Nowogardzkiej". Impreza ta
obchodzona jest odtąd, co roku. Do tradycji należą interesujące zjazdy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Nowogardzkiej połączone zwykle z wystawami fotografiki,
współczesnego malarstwa itp. Jeszcze z czasów działalności na tutejszym terenie Marzenny
i Stanisława Rzeszowskich datuje się początek ruchu wydawniczego poświęconego historii,
legendom, krajoznawstwu i aktualnym sprawom Ziemi Nowogardzkiej. Ta tradycja została
utrzymana również i w latach późniejszych. Ośrodkiem inspirującym do tego rodzaju
przedsięwzięć jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej pracujące pod
kierownictwem mgr Czesława Zborowskiego.
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1967 r. - A więc stało się! Jest listopad, a na Placu Wolności trwają prace przy wykopach
pod budynek Powiatowego Domu Kultury! Wykonawcą jest SPBM nr 1.
1968 r. - Powiatowy Dom Kultury nadal boryka się z trudnościami lokalowymi: mieści się
w malutkiej salce w kompleksie zabudowań elewatora zbożowego na skraju miasta. Nawet
stali mieszkańcy Nowogardu na pytanie, gdzie w ich mieście znajduje się PDK nie potrafią
udzielić odpowiedzi. Ale pojawia się iskierka nadziei...

Tymczasem dyrektorem PDK zostaje Czesław Meissner i nasz powiat pod względem rozwoju
kultury wyprzedza wiele innych! Aktywność Towarzystwa wsparta pomocą finansową
i organizacyjną władz powiatowych, a także licznymi czynami społecznymi doprowadziła
w ostatnich latach do wyraźnej poprawy bazy materialnej umożliwiającej większy rozmach życia
kulturalnego. Powiat nowogardzki, oprócz PDK i Miejskiego Domu Kultury w Dobrej, posiada
Rejonowe Ośrodki Kultury w Błotnie, Dębicach, Redle, Strzelewie i Żabowie. Oprócz tego działa
w powiecie 9 bibliotek gromadzkich, 16 klubokawiarni i 65 klubów bibliotecznych.
Nie mogąc „dogadać" się z teatrami szczecińskimi, władze kulturalne z Nowogardu nawiązały
ścisły kontakt z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie. Zespół tego teatru,
reprezentujący bardzo wysoki poziom, występuje regularnie na scenie kina „Orzeł" umożliwiając
mieszkańcom Nowogardu korzystanie z prawdziwych imprez teatralnych. Zajmują one miejsce
szmirowatego repertuaru różnorodnych zespołów estradowych, które w latach poprzednich
systematycznie nękały powiat. Regularnie odbywają się tutaj koncerty kameralne Filharmonii
9

Szczecińskiej. Miasto odwiedził też szczeciński Teatr „Krypta". Na przeszkodzie w sprowadzaniu
innych interesujących zespołów artystycznych, stoi jednak brak odpowiedniej sali widowiskowej.
Te kłopoty zostaną zlikwidowane w 1969, a najpóźniej w 1970 roku, z chwilą oddania do użytku
nowej siedziby (obok obecnego budynku PPRN) Powiatowego Domu Kultury. Czyli jest nadzieja!
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1969 r. - ciekawa architektura, mozaiki, freski, malarstwo, funkcjonalne wnętrza... - tak wygląda
projekt nowogardzkiego PDK. Dwaj projektanci: inż. architekt Jerzy Piątkiewicz i plastyk Ryszard
Rolka, planują dużą, akustyczną salę widowiskową, salon telewizyjny, pracownię fotograficzną i
inne małe salki konferencyjne, pomieszczenia wystawowe, gabinety specjalistyczne, obszerne
foyer, pokoje dla instruktorów i szereg innych pomieszczeń, a także kawiarnię, salę baletową i
bilardową. Otwarcie zapowiedziano na wrzesień 1970 roku ogólnopolską inauguracją roku
kulturalno-oświatowego.

1970 r. - przy placu Wolności trwa budowa dwóch dużych gmachów: siedziby PRN i Powiatowego
Domu Kultury. Nawierzchnia dużego placu jest zaniedbana i pełna nierówności. Powstał śmiały
plan uporządkowania tego terenu. Plac wyłożony będzie kostką białą i czarną, której potrzeba aż 50
wagonów. Koszt materiałów i fachowej robocizny wyniesie 1,7 mln zł, a wartość całego
przedsięwzięcia zamknie się sumą 5 mln zł. Władze powiatowe dysponują na ten cel jedynie tą
pierwszą kwotą. Pozostałe prace zostaną, więc wykonane w czynie społecznym.
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1971 r. - gmach PRN, zwany "Misterem" Nowogardu, został oddany! Trwają przeprowadzki biur.
PDK dalej czeka... Mimo to nie zapomniano o ciekawych imprezach: 5 marca - w dniu wyzwolenia
Nowogardu - odbyła się oficjalna akademia, w kwietniu - sejmik Towarzystwa Miłośników Ziemi
Nowogardzkiej, w tymże samym miesiącu - sejmik przodujących rolników.

1972 r. - zbudowano NOWY DOM! 13 maja wiceminister kultury Tadeusz Kaczmarek uroczyście
otworzył nowy PDK w Nowogardzie!
Nowy PDK prezentuje się naprawdę pięknie. Główna ściana od strony placu Wolności jest
całkowicie przeszklona. Przez szklane drzwi wchodzimy do obszernego holu. Tutaj, w specjalnej
niszy, mieści się szatnia. Schodami wchodzimy na piętro, gdzie będą mieściły się gabinety
metodyczne, biblioteka i biuro PDK. Na parterze znajdzie się także miejsce na kawiarenkę i bufet.
Z holu wchodzimy do sali widowiskowej. Jest to prawdziwe cudo, niespotykane w miastach
powiatowych. Amfiteatralnie zbudowana sala pomieści w wygodnych fotelach 300 osób. Scena
obszerna, mógłby tu z powodzeniem występować cały „Śląsk". Kilkadziesiąt reflektorów,
mechanicznie podnoszona i opuszczana kurtyna i najnowszy wynalazek - tzw. worek akustyczny. U
góry, ponad widownią, kabina inspicjenta. Na scenie wielki, umieszczony na kółkach ekran. Można
tu organizować przedstawienia teatralne, można też wyświetlać filmy i urządzać wszelkiego rodzaju
akademie i uroczystości.
Nowogard zyskał bez wątpienia najładniejszy w województwie dom kultury. Oby tylko był
on należycie i mądrze wykorzystany.
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Pierwszym
wydarzeniem
kulturalnym jest wystawa prac
Jerzego
Baszkowskiego,
nowogardzkiego stomatologa,
ale
przede
wszystkim,
wspaniałego
artysty
oraz
spektakl „Krakowiacy i górale”
z PTM Szczecin.

Latem w PDK swoje prace zaprezentowały
dzieci z tutejszych kolonii. Wystawa nosi
tytuł „Tropicale Thaiti Granda Banda”.

Sezon jesienno-zimowy to urządzenie miłej i przytulnej kawiarenki, akademia młodzieży LO
z okazji 50. Rocznicy Powstania Kraju Rad oraz uruchomienie Ogniska Muzycznego,
skupiającego 60 dzieci w różnych sekcjach instrumentów.
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1973 r. - PDK tętni życiem! Oprócz codziennej pracy w lutym odbył się bal karnawałowy dla
młodzieży i kadry pedagogicznej z LO oraz wystawa rysunków satyrycznych: "Echa małego
ekranu" - wernisaż Jerzego Baszkowskiego. Na początku marca gościliśmy uczestników
Powiatowego Festiwalu Piosenki Pożarniczej, natomiast czerwiec to Dni Wiosny Nowogardzkiej święto muzyki, tańca i młodzieży. Odwiedziła nas również znana dziennikarka telewizyjna Irena
Dziedzic!

1974 r. - i kolejne wydarzenie! Na uroczystej akademii KPMO (Komenda Powiatowa Milicji
Obywatelskiej - przyp. autora) otrzymała od społeczeństwa powiatu sztandar na XXX lecie
MO i SB.
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Maja Komorowska

Roman Kłosowski

Wojciech Siemion

Violetta Villas

Anna Jantar

Jerzy Baszkowski i Jerzy Ofierski

Jerzy Połomski

Irena Dziedzic

Małgorzata Potocka
i Wacław Kowalski
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1975 r. - Powiatowy Dom Kultury przemianowany na Nowogardzki Dom Kultury. Zostajemy
docenieni za osiągnięcia w szerzeniu kultury w powiecie, działalność i efekty!

Kalina Jędrusik

W kwietniu w Powiatowym Przeglądzie
Szkolnych Zespołów Pieśni i Tańca
uczestniczy aż 400 wykonawców! Miło
popatrzeć na stale powiększające się
grono miłośników folkloru w naszym
regionie.

„Trubadurzy”
”Terno”
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Powstaje pierwsze koło plastyczne, którego uczestnikami są dzieci ze szkół podstawowych.
Życzymy wielu sukcesów młodym artystom a pani instruktor Zofii Kaczmarek dużo twórczego
zapału!
1976 r. - NDK ponownie otrzymuje pozytywną ocenę działalności, m.in. za przygotowane
w styczniu Oratorium do tekstu Ernesta Brylla z muzyką Katarzyny Gaertner. Ambitny repertuar
słusznie doceniony!

W lutym wielkie zmiany! Nowym dyrektorem
NDK zostaje Marian Frydryk, znany organizator
kultury. Czas pokaże czy zwyciężą ideały,
czy rzeczywistość,
a
może
nowemu
gospodarzowi Domu Kultury uda się połączyć
jedno z drugim?

Kolejne, ważne imprezy tego roku to akademia
młodzieży LO z okazji rocznicy wyzwolenia
Nowogardu oraz III Wojewódzki Przegląd
Akordeonowy
Społecznych
Ognisk
Muzycznych.
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1977 r. - Rozrasta nam się cykliczna impreza! W IV Wojewódzkim Przeglądzie Akordeonowym
wzięło udział 30 solistów i 15 zespołów z 13 ognisk muzycznych. Przegląd akordeonowy uświetnili
swymi występami także muzycy profesjonaliści - kwintet akordeonowy poznańskiej PWSM
kierowany przez Henryka Krzemińskiego i zespól perkusyjny Filharmonii Poznańskiej pod
kierunkiem Jerzego Zgodzińskiego. Gratulacje
dla dyrektora Frydryka za sprawną organizację!
W każdą drugą niedzielę miesiąca odbywają się
w NDK spotkania kolekcjonerów. Dobrze,
że nasze miasto ma nareszcie odpowiednie
miejsce dla takich inicjatyw!

W sąsiedztwie
NDK powstaje
kolejny
nowoczesny
budynek: nowa
biblioteka!
Liczymy
na jeszcze lepszą
współpracę na
niwie kultury!

Wiesław Gołas
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1978 r. - złe wieści z Nowym Rokiem: potwierdzają się niedostatki działania NDK w kulturze,
a w szczególności
braku
współpracy z istniejącymi
klubami zakładowymi.
W marcu odbył się jednak V
Wojewódzki Przegląd
Akordeonowy Uczniów
Społecznych Ognisk
Muzycznych. Tym razem
gościliśmy 34 solistów
i 7 zespołów.

Majowy "Dzień Działacza
Kultury" - z udziałem władz
wojewódzkich otwarto nową
Bibliotekę Miejską w Nowogardzie.
W Domu Kultury natomiast odbył się "Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych"
oraz Warsztaty Teatralne Instruktorów. Czyżby kolejna cykliczna impreza w naszym NDK?
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1979 r. - sukces! Zespół Leszka Szpona z
NDK został laureatem wojewódzkiego
przeglądu piosenki żołnierskiej! W skład
zespołu wchodzą: Elżbieta Nowak piosenkarka
(technik
przetwórstwa
owocowo-warzywniczego),
Edward
Jedynak - gitarzysta basowy (cywilny
pracownik MO, który swoją gitarę wykonał
samodzielnie!), Jan Kozłowski - perkusista
(mechanik
samochodowy),
Tadeusz
Rzetecki - gitarzysta (pracownik SzPPZ Szczecińskie Przedsiębiorstwo Produkcji Zwierzęcej - przyp. autora). Lech Szpon jest absolwentem
Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, nauczycielem w LO, pianistą oraz instruktorem w NDK.

Lech Szpon, tu już, jako juror.

Współpraca z klubami zakładowymi nawiązana! W maju klub SM (Spółdzielnia Mieszkaniowa przyp. autora) "Smocza Jama" prezentuje w NDK swój roczny dorobek plastyczny i fotograficzny.
W lipcu 35 piosenek na 35-lecie PRL: koncert dzieci i młodzieży klubu SM "Gardno".
1980 r. - Pierwszy Międzywojewódzki Przegląd Akordeonowy Społecznych Ognisk Muzycznych
Ziem Północnych i Zachodnich. Nasza cykliczna impreza rozrasta się coraz bardziej!
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Bolter

Jan Jakub Należyty

Lidia Gryftówna

1982 r. - przestała istnieć Rada Programowa NDK, działalność placówki zostaje zredukowana
do minimum...

Hanna Banaszak

Joanna Rawik
Zbigniew Kulesza- Jan Miziorko
- Ludwik Chomiński

M. Mielewczyk, M. Majchrzak, A.M. Frydryk
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R. Zagórski z zespołem

...nie na długo! W czerwcu koniec perypetii, działalność kulturalna i rozrywkowa powróciła
do stanu sprzed dołka kryzysowego!

Jarmark Cisowy

Kapela Czerniakowska

Lata 80. w Nowogardzkim Domu Kultury to przede wszystkim bogata oferta kulturalna dla dzieci
i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego, marcowy przegląd zespołów
artystycznych, kolejne odsłony "Jarmarku Cisowego", konkursy recytatorskie, Giełdy Hobbystów
i Kolekcjonerów, "Wojewódzki Przegląd Twórczości Wsi" oraz liczne akademie rocznicowe.

Włodzimierz Mąkowski

Małgorzata Majchrzak

Marianna Mielewczyk

Regina Mąkowska

To również Dyskusyjny Klub Filmowy, w ramach którego prezentowane są polskie i zagraniczne
filmy - od sensacyjnych „Komandosów z Navarony”, po przejmującą „Ziemię obiecaną” Andrzeja
Wajdy. Temperatura dyskusji po projekcjach uzależniona od frekwencji..., a ta czasem szwankuje.
Ponadto na scenie NDK-u odbywają się koncerty: bardzo popularnej grupy "Bolter", gwiazdy Eleni, recital Jana Jakuba Należytego, występ "Kapeli Czerniakowskiej" z Warszawy, program
estradowy "Krzysztof Krawczyk i jego goście" oraz koncert fortepianowy w wykonaniu
Lidii Grychtołównej, wymieniając najważniejsze.

Kultura w Nowogardzie posiada jednak długą listę potrzeb, cierpi na brak wsparcia, a działacze
kultury pozostają w osamotnieniu.
Nauczyciel-instruktor Leszek Szpon piosence poświęca wszystko: swój czas, mieszkanie i serce.
W warunkach domowych przygotowuje zespół na Przegląd Piosenki Harcerskiej "Gryfiada".
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Niemal każdej zimy w NDK-u pękają rury z powodu braku opału, wszelkie plany artystyczne
muszą być przesunięte...

1988 r. - powstanie Komitetu "Solidarność" w Nowogardzie.
1989 r. - rozpoczął się remont Domu Kultury, działalność znacznie ograniczona, trwają intensywne
prace w zespołach artystycznych.
Idzie nowe...
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II. Nowe dwudziestolecie

Hanna Banaszak

Katarzyna Gaertner

Lata 90. w Nowogardzkim Domu Kultury to przede wszystkim dwie nowe imprezy
cykliczne: "EKOFIlM" oraz "Lato z Muzami".

Ogólnopolski Festiwal Filmów Ekologicznych EKOFILM
Pomysł prezentacji filmów o tematyce
ekologicznej był niewątpliwie nowatorski
i wzbudzający
zainteresowanie
publiczności, filmowców oraz środowisk
proekologicznych w kraju.
Wszystko zaczęło się w maju 1989 roku
zorganizowaniem
I
Ogólnopolskiego
Przeglądu
Filmów
Ekologicznych
EKOFILM '89. Jednym z pomysłodawców
była, nieistniejąca już, Okręgowa Instytucja
Rozpowszechniania Filmów w Szczecinie.
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Do pierwszej edycji zgłoszono 26 filmów z najbardziej znanych wytwórni filmowych
(m.in. Wytwórnia Filmów Oświatowych, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Czołówka).
Faktem, który potwierdził potrzebę kontynuacji Przeglądu i konfrontacji dorobku twórców
filmowych, było zgłoszenie produkcji współczesnych, jak i z początku lat 80. (najstarszy, pochodził
z 1979 roku).
Kolejna edycja festiwalu zorganizowana została po trzech latach, w październiku 1992 roku.
Formuła festiwalu ulega jednak zmianie: postanowiono wprowadzić konkurs filmowy i nagrodzić
twórców. Przy tym w założeniu nie chodziło o wprowadzenie źle pojętego wyścigu do nagród,
chciano raczej zachęcić młodych twórców do zwrócenia uwagi na ten gatunek filmowy. Konkurs
filmowy dopełniono prezentacją innych form twórczości ekologicznej (seminaria, sejmik, wystawy,
warsztaty plastyczne, koncerty, konkurs fotograficzny). W ten sposób, w jednym miejscu i czasie,
możliwy stał się przegląd różnych wątków tematycznych pojawiających się w obrębie ekologii oraz
poznanie zapisanego na taśmie filmowej stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.
W trakcie III EKOFILMU Festiwalowi nadano imię Macieja Łukowskiego.
Urodzony 24 lutego 1947 r. w Łodzi, absolwent Uniwersytetu
Łódzkiego,
specjalizacji
filmoznawczej.
Dr nauk
humanistycznych, docent w Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Reżyser filmowy. Od
1974 roku Naczelny Redaktor Wytwórni Filmów
Oświatowych, a następnie od 1982 r. - Naczelny Dyrektor. W
latach 1979-1982 Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu
Miasta Łodzi. Autor wielu artykułów i pozycji książkowych,
m.in. Polski film popularnonaukowy 1945-1980, Polski film
etnograficzny oraz cyklu monografii twórców filmowych. Od
1977 roku stale współpracuje z telewizją. Autor ponad 200
programów telewizyjnych, m.in. cykli: Tajemniczy świat
przyrody, W kręgu kultury i obyczajów, Tajemnice i sensacje
małej kinematografii. W 1985 r. na III Przeglądzie Filmów
Przyrodniczych za program telewizyjny Atelier w ZOO
otrzymał Nagrodę Główną. Laureat Medalu Towarzystwa
Kultury
Filmowej
oraz
Nagrody
Koła
Młodych
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Maciej Łukowski zmarł 1 kwietnia 1990 roku w Łodzi.
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"Zaproszenie na Festiwal Filmów Ekologicznych EKOFILM '94 w Nowogardzie przyjęłyśmy
z dużym wzruszeniem, tym bardziej, że wiązało się to z nadaniem temu Festiwalowi imienia
mojego męża, Macieja Łukowskiego - reżysera filmowego. Jesteśmy szczęśliwe, że miałyśmy
możliwość uczestniczyć w takiej pożytecznej i miłej imprezie, która może służyć, jako przykład dla
innych regionów Polski. Składamy tą drogą podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się
do uhonorowania dorobku filmowego i osoby mojego męża. Spotkanie to dostarczyło nam wielu
miłych przeżyć. Dzięki niemu zyskaliśmy wielu nowych przyjaciół.
Z poważaniem Anna Łukowska
z córkami Katarzyną i Małgorzatą"
O kolejnej, IV edycji Festiwalu, najlepiej świadczą opinie uczestników i jurorów:
Mira Stanisławska-Meysztowicz z Australii, inspiratorka akcji "Sprzątanie świata - Polska":
"Festiwal Filmów ekologicznych jest wspaniałą inicjatywą. Życzę powodzenia w organizacji
kolejnych, tym razem międzynarodowych festiwali. Gratuluję pomysłu i wierzę, że wszystko wam
się uda."
Dagmara Łuczyk, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie:
"Trudno oceniać festiwal z pozycji organizatora. Uważam, że filmy nadesłane na tegoroczny
konkurs nie były wielkiego lotu. Natomiast imprezy towarzyszące były udane. Dodam jeszcze,
że ludzie są tu bardzo mili i otwarci."

Stanisław Szwarc-Bronikowski, reżyser filmowy, podróżnik, członek jury IV OFFE:

"Idea powstania festiwalu ekologicznego w waszym mieście jest jak najbardziej słuszna, a festiwal
profesjonalnie organizowany. Szkoda jednak, że tegoroczne filmy są kiepskiej jakości."
Tadeusz Masłyk, artysta plastyk i poeta:
"Atmosfera panująca na festiwalu jest bardzo ciepła. Szkoda, że festiwal odbywa się, co dwa lata,
bo przecież ekologii nigdy za dużo"
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V EKOFILM wkroczył na arenę międzynarodową. Jury
V Festiwalu nie miało problemów z przyznaniem Grand
Prix oraz pozostałych nagród i wyróżnień. Świadczy
to o dobrym poziomie twórczości filmowej w zakresie
szeroko pojętej ekologii. „Świat Bałtyku”, „Sowy
Polskie”,
„Antarctica”
oraz
komediowy
esej
„Prawdziwa historia guźca” to najciekawsze prace ludzi
z kamerą mądrze pojmujących szacunek dla natury.
W podobnym duchu były filmy z Estonii, Anglii i
Kanady.
Twórcy
zrezygnowali
z pokazywania
bezrozumnych walk z budowniczymi autostrad,
organizatorami olimpiad itp. Nacisk położono natomiast
na obrazy "gór śmieci", które umiemy produkować, a
nie chcemy segregować, neutralizować...

Wojciech Siemion na spotkaniu autorskim
w I LO w Nowogardzie.
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Kolejne edycje EKOFILMU wypracowały formułę,
która utrzymała się do dziś: festiwalowe zmagania
filmowców poprzedzają liczne imprezy, konkursy i
działania ekologiczne. Ogólnopolski konkurs na plakat
"EKOFILM-u", tematyczne konkursy fotograficzne,
plastyczne i przyrodnicze to tylko część z nich.
Odbywają się koncerty i spektakle przygotowane przez
instruktorów i młodzież NDK, a w Bibliotece Miejskiej
prezentowane są ekspozycje nagrodzonych
prac
plastycznych i fotografii. Organizatorzy dbają również
o zapraszanie interesujących gości. Jednym z nich był
niepełnosprawny Janek Mela, który z polarnikiem Markiem Kamińskim zdobył oba bieguny.

"Lato z muzami"
Siostrzaną imprezą EKOFILMU jest Festiwal Filmu - Muzyki - Malarstwa "Lato
z Muzami".
Początkowo Nowogard gościł jedynie "Szczecińskie Lato Filmowe". Jednak sprawna organizacja
oraz otwierająca się na inne dziedziny sztuki formuła doprowadziły do usamodzielnienia Festiwalu.

"Narzekamy
na
brak
ambitnych
propozycji kulturalnych w Szczecinie:
teatry nieczynne, a w kinach grają tylko
filmy typu «zabili go i uciekł». Słowem kanikuła w pełni. Tymczasem nie tak
znowu daleko, bo w Nowogardzie, od 31
lipca trwa Szczecińskie Lato Filmowe XXV Studium Wiedzy o Filmie. Prezentowany repertuar jest obszerny: obok filmów
dokumentalnych, komedii - starych i tych najnowszych - można
obejrzeć filmy... propagandowe, a nawet najświeższe przeboje
kasowe. Tegoroczna impreza promuje kinematografię polską.
Pokazano już m.in. nowy film Jacka Bromskiego U Pana Boga
za piecem oraz koprodukcję polsko-koreańską Taekwondo z Ewą
Gawryluk w roli głównej. „Przy doborze repertuaru należy wziąć pod
uwagę to, co się dzieje na rynku kinematograficznym w Europie” mówi Donald Paszkiewicz, dyrektor SLF – „Największe problemy
są z upowszechnianiem rodzimej twórczości, dlatego jedna z naszych
propozycji, to najnowsze filmy polskie”. Przed seansami widzowie
mogą wysłuchać fachowych prelekcji, a każdy dzień kończą
wieczorne dyskusje, które często przeciągają się do rana. Dużym powodzeniem wśród uczestników
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przeglądu cieszą się spotkania z reżyserami i aktorami. Do tej pory widzowie mieli okazję
porozmawiać z Jackiem Bromskim, reżyserem bardzo dobrze przyjętej w Nowogardzie komedii
U Pana Boga za piecem, Janem Wieczorkowskim oraz Ewą Gawryluk, której przedstawiać przecież
nie trzeba... Kto więc spędzi weekend w Nowogardzie, nie powinien żałować. Organizatorzy
zachęcają do obejrzenia filmów, uczestnictwa w imprezach towarzyszących, w spotkaniach
z reżyserami, aktorami, filmoznawcami, no i oczywiście do zwiedzenia bardzo ciekawie
położonego nad jeziorem miasta. Wśród najnowszych filmów będzie m.in. Cudze szczęście pierwsza, pełna koprodukcja polsko-niemiecka. Wyjazd ekipy, kręcącej dokument o polskiej
nauczycielce na Syberii, zakończył się małżeństwem reżysera z bohaterką filmu. Ot, potęga
kinematografii!"
Kurier Szczeciński z dnia 07.08.1998 r.

Po trzech udanych edycjach Szczecińskiego Lata Filmowego, organizatorzy z Nowogardu
zgromadzili wystarczającą ilość doświadczeń niezbędnych przy samodzielnym przygotowaniu
kolejnych przeglądów sztuki. Nadali imprezie wariantowy charakter łącząc w harmonijną całość
film, muzykę i malarstwo. W programie znalazły się, więc:
- Studium Wiedzy o Filmie (twórczość muzyczna i malarska na ekranie)
- Międzynarodowy Plener Malarski
- Ogólnopolski Festiwal Awangardy Jazzowej
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Stanisław Różewicz

Jacek Bromski
Artur Barciś i Roman Kłosowski

Zbigniew Zapasiewicz

Henryk Machalica

Ewa Dałkowska
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Ewa Gawryluk

Janusz Morgenstern

Jadwiga Żukowska

Czesław Majewski

Jan Nowicki

Zbigniew Zapasiewicz

Henryk Gołębiewski

W kolejnych edycjach formuła Festiwalu została poszerzona m.in. o Przegląd Filmów Niemieckich,
Konkurs o "Laur Cisowy", Młodzieżowe Warsztaty Filmowe, Młodzieżowe Warsztaty Teatralne,
Młodzieżowe Warsztaty Malarskie, Seminarium Gospodarcze i cykl ”Sylwetka Wielkiego
Polskiego Reżysera”, w którym prezentowane są filmy znanych polskich twórców filmowych.
Festiwal Awangardy Jazzowej zastąpiono plenerowymi koncertami muzycznymi o szerokim
spektrum gatunkowym. Ciekawą propozycją stała się również międzynarodowa wymiana
młodzieży z Polski, Niemiec i Serbii - młodzi ludzie uczestnicząc w warsztatach, koncertach i
spektaklach festiwalowych dodali kolorytu i spontaniczności całej imprezie.
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Zbigniew Buczkowski

Paweł Okraska

Krzysztof Zanussi

Festiwal filmowy stanowi niewątpliwie trzon "Lata z Muzami". Od pierwszej nowogardzkiej
imprezy zmienił się na korzyść repertuar filmowy, a znani goście ze świata filmu podnoszą rangę
przedsięwzięcia. Cykl "Sylwetka Wielkiego Polskiego Reżysera" przybliża publiczności
najważniejsze dzieła z dorobku polskich filmowców.
"To jedyny festiwal, gdzie nie ma takiego podziału na festiwal i miasto. W Warszawie jest
Warszawski Festiwal Filmowy, który jest bardzo hermetyczny. Tutaj, jest to pierwszy festiwal
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chyba na świecie, gdzie całe miasto w nim uczestniczy. Bardzo Państwu serdecznie gratuluję,
a organizatorom kłaniam się pięknie."
Marek Piwowski, reżyser

Włodzimierz Matuszak

Leon Niemczyk

Ryszard Kotys

Jan Nowicki

Agnieszka Holland

Witold Pyrkosz

"Jestem oczarowany tą miejscowością. To piękna historia, bo pierwszy raz tutaj jestem...To urok
rzucony przez to miasto, przez tych wszystkich ludzi pełnych życzliwości. Rzecz unikalna... My się
prawdy czasem wstydzimy. Ten festiwal jest wspaniale zorganizowany, to nie jakaś pompa, ale
atmosfera wielkiej przyjaźni. Małe miasto, a postarało się o tak bogatą oprawę na ten
międzynarodowy festiwal. Zdumiewające... Inne, wielkie miasta powinny się raczej zawstydzić, że
nie posiadają takiej imprezy. Jestem waszym ambasadorem. Uważam za bezprecedensowy fakt, że
można coś takiego zorganizować wielkim wysiłkiem organizatorów i władz miejskich. Życzę
organizatorom, żeby ten festiwal rozwijał się nadal, bo jest to jedna z piękniejszych kart w kulturze
polskiej."
Leon Niemczyk, aktor
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" (...) To, co się tutaj dzieje zostawię bez komentarza. Mnie jest niezwykle przykro mówić dobrze
o rzeczach dobrych. Tego nie cierpię. Ludzie mają całą mordę napchaną frazesami; gdzie się tylko
pojawią, to chwalą, że to miejsce jest najpiękniejsze. Proszę pana, same ręce składają się
do oklasków. Jeżeli jest wspólna Europa i ludzie młodzi zapraszają młodych Niemców i oni się
tutaj spotykają, piją piwo, uczą się robić filmy, wspólnie jedzą, oglądają filmy, przecież to jest
absolutny cud. Niech pan pojedzie do Gdyni, to zobaczy pan pijane bydło gadające o interesach.
Nawiasem, jakoś nie mają co oglądać, bo tutaj ogląda się stare filmy, które mają jakikolwiek sens, a
tam jest przepychanka dotycząca chłamu i mierzwy. Tam się rozdaje pieniądze (niewielkie zresztą),
splendory śmieszne, nagrody też, ci sami aktorzy, jakaś komedia. (...)"
Jan Nowicki, aktor

"(...) Jestem zaszokowany, że można w naszej kochanej Ojczyźnie zrobić rzeczy ciekawe i robić
je od lat. Doszedłem do wniosku, że na to potrzebny jest sztab ludzi, którzy chcą, żeby się chciało
chcieć. Przykładem na to jest, że cała gmina pracuje na tą coroczną imprezę, która nota bene, trwa
tydzień. Festiwal komedii w Lubomierzu trwa cztery, czy pięć dni, a tu władze miejskie znajdują
pieniądze, choć nie jest to bogata gmina. (...) Jestem pierwszy raz, może nie ostatni. Zdumiony
i uradowany. (...)"
Witold Pyrkosz, aktor

Zaproszenie Nowogardzkiego Domu Kultury na "Lato z Muzami" przyjęli m.in.:
Janusz Morgenstern, Andrzej Barański, Stanisław Różewicz, Marek Piwowski, Janusz Majewski,
Jacek Bromski, Sylwester Chęciński, Jacek Bławut, Roman Kłosowski, Jan Nowicki,
Witold Pyrkosz, Jadwiga Żukowska, Henryk Gołębiewski, Kinga Lewińska, Stanisław Śliskowski,
Zbigniew Buczkowski i Leon Niemczyk.

Andrzej Barański

Halina Pokorska
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Wojciech Wójcik

Niewątpliwie "Ekofilm" i "Lato z Muzami" to sztandarowe imprezy ostatnich 20 lat
działalności Nowogardzkiego Domu Kultury. Jednak całoroczna praca domu kultury obfitowała
również w liczne konkursy, przeglądy, koncerty, wystawy oraz uroczystości (cykliczne i
okazjonalne). Powstały ponadto nowe zespoły i koła zainteresowań, których działalność w mniej
lub bardziej zmienionej formie trwa do dziś.

W 1991 roku współpracę z NDK rozpoczął "Teatrzyk pod chmurką". W tym samym roku, młodzi
aktorzy tworzący tę formację zdobyli wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrzyków
Dziecięcych w Solcu Kujawskim za przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka”. "Teatrzyk pod
chmurką" powstał w 1988 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie. Dzięki pasji
instruktorów, rosnącej popularności i sukcesom formacja szybko powiększyła się o młodsze sekcje
– „Mały Teatrzyk pod Chmurka”. Z tych szkolnych grup utworzono poszczególne koła teatralne
pracujące już w Nowogardzkim Domu Kultury, jako Teatr Młodzieżowy.
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W 2003 roku zmieniono nazwę na „Teatr bez Zaplecza”, a w kwietniu 2006 roku na Teatr Fonem.
Instruktorem, reżyserem i scenarzystą była od początku Aneta Drążewska. Pod jej opieką młodzi
aktorzy zdobywali nagrody i wyróżnienia na wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach
teatralnych, a także współtworzyli takie widowiska muzyczne jak: „Pieśni kalekujące”, „...i
stworzył Bóg człowieka”, „Zielono mi”, „Wyprawa na Ariadnie” i wiele innych.
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"Wesoła Ferajna" zawiązała się w lutym 1994 roku.
Pomysł na ludowe muzykowanie seniorów okazał się
bardzo trafiony, bo zespół od początku działalności zyskał
dużą sympatię i popularność. Mając w repertuarze pieśni i
przyśpiewki ludowe z różnych regionów Polski, a także
kolędy, pastorałki i pieśni patriotyczne artyści-amatorzy
mogli dostosować swój program do wszelkiego rodzaju
festynów,
uroczystości,
świąt,
czy widowisk
artystycznych. W 1996 roku kierownikiem "Ferajny"
zastała Barbara Źróbek, a kapelmistrzem Aleksander Śmigiel, czego efektem, rok później, było
wyróżnienie w Rejonowym Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Goleniowie. Od 2006
roku grupa regularnie zaczęła uczestniczyć w Spotkaniach Zespołów Obrzędowych, gdzie zdobywała
kolejne wyróżnienia, nagrody i popularność.

Zespół tańca klasycznego "Fenix" powstał we wrześniu 1995 roku i już po trzech miesiącach
zaprezentował się w widowisku mikołajkowym na scenie NDK. Od tego czasu instruktor zespołu,
Wiktoria Domańska, przygotowała swoich podopiecznych do prestiżowych przeglądów
i konkursów tanecznych, w których zdobyli liczne wyróżnienia. Mali tancerze brali również udział
w spektaklach muzycznych organizowanych przez dom kultury.
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Niektóre wydarzenia artystyczne, w tym "Rejonowy Przegląd Teatrów Amatorskich", doczekały się
kontynuacji z lat 70. i 80. Każdego roku przy współpracy NDK bardzo uroczyście obchodzone
są Dożynki: barwne korowody, wieńce, stroje regionalne, zespoły folklorystyczne dostarczają
mieszkańcom wielu wrażeń.

Od 14 lat w sali widowiskowej odbywa się Turniej Poloneza Studniówkowego o Puchar
Burmistrza Nowogardu. W konkursie biorą udział maturzyści z Nowogardu, Stargardu
Szczecińskiego, Goleniowa, Kamienia Pomorskiego i innych miast województwa
zachodniopomorskiego.
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Cykliczną uroczystością z wieloletnią tradycją jest przyznawanie i oficjalne wręczanie statuetki
"Lauru Cisowego" - honorowego wyróżnienia za szczególne osiągnięcia i promowanie Ziemi
Nowogardzkiej. „Laur Cisowy” przyznawany jest osobom indywidualnym, zespołom,
stowarzyszeniom, firmom i instytucjom z terenu miasta i gminy Nowogard za osiągnięcia
w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego (gospodarka, oświata, kultura, sport, opieka
społeczna i zdrowotna, ochrona środowiska, działalność społeczna) oraz promowanie
Ziemi Nowogardzkiej w kraju i za granicą.

O liczbie wyróżnień w danym roku kalendarzowym, wręczanych podczas „Spotkania
Noworocznego” władz samorządowych z przedstawicielami życia społeczno-gospodarczego,
decyduje Kapituła wyróżnienia „Laur Cisowy”. Odświętna gala w domu kultury jest dodatkową
nobilitacją dla laureatów. 30 kwietnia Nowogard obchodzi "Urodziny Miasta", połączone
najczęściej z Majówką. To doskonała okazja do zabawy dla mieszkańców i gości.
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Pozostałe imprezy:
- "Białe niedziele" - imprezy charytatywne organizowane dla potrzeb Szpitala Miejskiego;
- "Noc Świętojańska" - czerwcowa zabawa nad brzegiem jeziora połączona z puszczaniem
wianków i innymi obrzędami "sobótkowymi";
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-"Szopki" - grudniowe jasełka oraz konkurs na stroik świąteczny;
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- "Mikołajki" - dla dzieci młodszych i starszych;
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- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - coroczna styczniowa akcja charytatywna: organizacja
zbiórki pieniędzy, koncertów i imprez towarzyszących;
- "Kiermasze Wielkanocne" - organizowane w Niedzielę Palmową połączone z konkursem
na najpiękniejszą palmę wielkanocną;
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- Pontyfikat Jana Pawła II - rocznicowe koncerty, przedstawienia i wystawy;
- Konkursy Taneczne, "Nowogardzkie Spotkania Taneczne" - udział
Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Towarzyskiego dla dzieci i młodzieży;

49

w

organizacji

- widowiska historyczne w rocznicę ustanowienia władz polskich w Nowogardzie (początek
marca);
- Przegląd Form Teatralnych i Kabaretowych w Nowogardzie - rejonowe spotkania szkół;
- cykliczne wystawy plastyczne i fotograficzne
Franciszka Karolewskiego i Jana Korneluka;
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-

m.in.

Jerzego

Baszkowskiego,

przygotowanie
i
oprawa
artystyczna
uroczystości
organizowanych przez lokalne
zakłady pracy, instytucje i placówki
oświatowe;

- widowiska poetycko-muzyczne z okazji świąt państwowych;

- uroczyste sesje rocznicowe związane z zawarciem porozumienia partnerskiego miast
Nowogard- Heide;
- Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki...
...i wiele innych.
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Uroczyście świętowano ponadto:
- maj, 1992 r. - XX-lecie istnienia Nowogardzkiego Domu Kultury;
- 25.11.2000 r. - benefis 50-lecia pobytu w Nowogardzie Jerzego Baszkowskiego;

- 2003 r. - cykl imprez poprzedzający referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej;
- 2004 r., maj - uroczystości związane z przystąpieniem Polski do UE;
- 08.10.2005 r. - 60-lecie oświaty na Pomorzu Zachodnim, 100-lecie Związku Nauczycielstwa
Polskiego.

W latach 90. nie zabrakło również recitali wybitnych artystów. Dom kultury odwiedzili m.in.:
Krzysztof Daukszewicz (1994), Piotr Szczepanik (1994), Michał Bajor (1995), Przemysław Goc
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(1995), Janusz Rewiński (jako przewodniczący Partii Piwa, 1995) oraz Violetta Villas, która
wystąpiła w ramach koncertu Sceny Integracji i zastała bardzo gorąco przyjęta przez publiczność.

Michał Bajor i Elżbieta Sawicka
Krzysztof Daukszewicz

Piotr Szczepanik

Andrzej Rewiński

Violetta Villas
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III. Współczesność

Podstawową formą działalności Nowogardzkiego Domu Kultury jest jednak praca edukacyjnoartystyczna. Oferując indywidualne, zbiorowe i grupowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
staramy się zapewnić nie tylko atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego, ale również rozwijanie
lub odkrywanie swoich zainteresowań. Inspirują i pomagają w tym zaangażowani i pełni pasji
ludzie.
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Zofia Frydryk
Jestem
absolwentką
Państwowego
Liceum
w Szczecinie,
kursu
dekoratorstwa w Warszawie oraz kursu
tkactwa artystycznego w Szczecinie.
Pracę zawodową rozpoczęłam w 1970
roku jako dekorator w PSS Społem
w Kamieniu Pomorskim, a następnie,
w drodze porozumienia między stronami,
przeniosłam się do Powiatowego Domu
Kultury w Nowogardzie.
Obecnie prowadzę grupy dla dzieci i młodzieży w zakresie malarstwa i rysunku, a także grupę
malarstwa dla dorosłych. Prace moich dzieci i młodzieży były eksponowane na wystawach w Polsce
i za granicami naszego kraju oraz honorowane licznymi nagrodami na konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych. Ja sama, za zasługi w rozwoju kultury plastycznej i w promowaniu Ziemi
Nowogardzkiej, mogę pochwalić się Laurem Cisowym, który przyznano mi w 2003 roku.
Prowadzone zajęcia:
DZIECIĘCE KOŁO PLASTYCZNE
MŁODZIEŻOWE KOŁO MALARSKIE
KOŁO MALARSKIE DLA DOROSŁYCH
Sekcja malarska to jedna z najstarszych i najprężniejszych sekcji Domu Kultury. Powstała w 1975
roku, a jej założycielką i instruktorką jest Zofia Frydryk. Obecnie w pracowni plastycznej działają
trzy sekcje: koło dziecięce od 6 do 13 lat, koło młodzieży – malarstwo na płótnie i koło malarskie
dla dorosłych. Uczestnicy prezentują swoje prace na konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich,
międzynarodowych oraz lokalnych, a poprzez swoją pracę artystyczną i czynny udział w różnych
imprezach promują Nowogard. Młodzież chętnie służy pomocą przy organizowaniu wystaw
malarskich, fotograficznych oraz prac przestrzennych. Obecna jest również przy tworzeniu
scenografii do różnych widowisk w ciągu roku oraz dekorowaniu sceny imprez plenerowych.
Osiągnięcia:
 1991 r. – Goleniów, Festiwal Malarstwa Dziecięcego Województwa Szczecińskiego,
Ilona Miklas
 1994 r. – Puszczykowo, Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt. „Przyroda Ojczysta i jej
ochrona”, Natalia Duda – Wyróżnienie I stopnia
 1995 r. – Ciechocinek, Ogólnopolska wystawa malarska pt. „ Człowiek i jego praca”,
Anna Żelaznowska, Marta Stachura, Jola Rafińska, Iga Nowak, Karolina Wojciechowskawyróżnienia honorowe
 1996 r. – Ciechocinek, Ogólnopolski konkurs malarstwa dla dzieci i młodzieży do lat 15-tu
pt.: „Człowiek i jego praca”, Manuela Lignarska, Anna Żelaznowska – wyróżnienie w
finale, Natalia Duda- wyróżnienie honorowe
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 1998 r. – Ciechocinek, Ogólnopolski konkurs malarstwa dla dzieci i młodzieży do lat 15-tu
pt.: „ Człowiek i jego praca”, Anna Żelaznowska- Grand Prix, Anna Marcinkiewiczwyróżnienie I stopnia
 1998 r. – Szczecin, Konkurs plastyczny „W świecie wyobraźni Joanny Kulmowej”,
Anna Żelaznowska
 1999 r. – Szczecin, Wojewódzki Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego „Krajobraz
Polski”, Anna Żelaznowska
 1999 r. – Szczecin, IV Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży pt. „ Tolerancja”, Jowita
Frydryk
 1999 r. – Berlin, Konkurs plastyczny EJF, Jowita Frydryk
 1999 r. – Ciechocinek, Ogólnopolski konkurs malarstwa dla dzieci i młodzieży do lat 15-tu
pt.: „ Człowiek i jego praca”, Anna Żelaznowska- nagroda, Jowita Frydryk, Karolina Danek,
Magdalena Damecka, Monika Zajda, Karolina Krawczuk – wyróżnienia honorowe
 1999 r. – Goleniów, Konkurs współczesnej tkaniny artystycznej, Ola Kantor, Joanna
Szczawińska, Agnieszka Sobczyk - wyróżnienia
 2000 r. – Żyrardów, Ogólnopolski konkurs plastyczny „Sen”, Karolina Krawczuk – nagroda,
Martyna Kucal, Marta Podstawka - wyróżnienia
 2000 r. – Ciechocinek, VIII Ogólnopolski konkurs malarstwa dla dzieci i młodzieży do lat
15-tu pt.: „ Człowiek i jego praca”, Marta Podstawka, Jowita Frydryk, Łukasz Tychoniec,
Natalia Dębska, Justyna Dąb – wyróżnienia honorowe
 2000 r. – Goleniów, X Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Twórczości Plastycznej,
Karolina Matynia
 2001 r. – Ciechocinek, IX Ogólnopolski konkurs malarstwa dla dzieci i młodzieży do lat 16u pt.: „ Człowiek i jego praca”, Jowita Frydryk, Joanna Olesiejko
 2002 r. – Ciechocinek, X Ogólnopolski konkurs malarstwa dla dzieci i młodzieży do lat 16tu pt.: „ Człowiek i jego praca”, Magdalena Damecka, Karolina Żurak, Karolina Matyniawyróżnienia honorowe
 2002 r. – Goleniów, XII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Twórczości Plastycznej,
Natalia Dębska – Grand Prix, Sebastian Dąb
 2004 r. – Nowogard, VIII Ogólnopolski IV Międzynarodowy Festiwal Filmów
Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm 2004”, Jowita Frydryk
 2005 r. – Goleniów, Konkurs plastyczny pt. „Moje miejsce w Unii Europejskiej”, Zespół
plastyczny Nowogardzkiego Domu Kultury – główna nagroda
 2008 r. – Kalisz Pomorski, IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Lasu”,
Agata Żelaznowska
 2009 r. – Kalisz Pomorski, IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Lasu”,
Joanna Mielewczyk
 2011 r. – Ciechocinek, V Międzynarodowy i XV Ogólnopolski konkurs malarski,
Marta Kozłowska brązowy medal, Piotr Górzyński – specjalne wyróżnienie, Konrad Sidor –
specjalne wyróżnienie.
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Barbara Źróbek

Pochodzę z Kamienia Krajeńskiego w województwie kujawskopomorskim, gdzie od najmłodszych lat tańczyłam w zespole
folklorystycznym. Pracę instruktora zespołów folklorystycznych
rozpoczęłam w 1978 roku w miejsko-gminnym ośrodku kultury w
Kamieniu Krajeńskim. Prowadziłam tutaj trzy zespoły lokalne oraz
dwa zamiejscowe. Do Nowogardu przeprowadziłam się w 1985
roku, a pracę instruktora tańca i śpiewu w Nowogardzkim Domu
Kultury podjęłam w 1996 roku. Dbam nie tylko o artystyczny
rozwój uczestników moich zajęć, ale także o swój własny i mam na
koncie wiele warsztatów i szkoleń w kierunku wokalu i folkloru.
Prowadzone zajęcia:
WESOŁA FERAJNA
To zespół folklorystyczny złożony z grupy śpiewaczej, składającej się z ośmiu pań oraz kapeli,
którą tworzy czterech panów. W kapeli wykorzystywane są takie instrumenty jak: akordeon, bęben,
diabelskie skrzypce, a jej repertuar to szeroko pojęty folklor. Zespół tworzą amatorzy wywodzący
się z rodzin muzykujących. Kierownikiem od 1996 roku jest pani Barbara Źróbek, a kapelmistrzem
Aleksander Śmigiel. Wspólne muzykowanie jest nie tylko pasją, ale również doskonałym
zagospodarowaniem wolnego czasu artystów-seniorów.
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Osiągnięcia:
 2001 r. – II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Seniorów
w Szczecinie
 2003 r. – Laureat w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Seniorów w Szczecinie
 2004 r. – Laureat w Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Obrzędowych za Obrzęd
pt.: „Kiszenie kapusty”
 2005 r. – Laureat - II Wojewódzkie Spotkania Zespołów Obrzędowych pt.: „Skubanie
pierza”
 2006 r. – Laureat Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Seniorów w Szczecinie
 2007 r. – Laureat III Wojewódzkich Spotkań Zespołów Obrzędowych za Obrzęd
pt.: „Imieniny u Heleny”.
 2008 r. – Laureat Wojewódzkich Spotkań Zespołów Obrzędowych w Nowogardzie
za Obrzęd pt.: „Magiel”
 2009 r. – II miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Obrzędowych za Obrzęd
pt.: „Przędzenie”.
 2010 r. – II miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Obrzędowych za Obrzęd
pt.: „Pralnia”
BŁYSKAWICZKA
Dziecięcy zespół piosenki ludowej „Błyskawiczka"
powstał w roku 2009. Powołany został do życia, aby
pogłębić wiedzę dzieci i młodzieży na temat polskiej
kultury ludowej i pomóc im odkryć jej piękno,
a zarazem pobudzić zainteresowanie polskim
folklorem. Głównym celem jest popularyzacja
twórczości ludowej na Pomorzu Zachodnim. Młodzi
artyści biorą również udział w spektaklach
muzycznych
organizowanych
przez
NDK.
Kapelmistrzem zespołu jest Aleksander Śmigiel.
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Osiągnięcia:
- 2012 r. III miejsce w Stepnickich Spotkaniach Folklorystycznych,

mgr Marzenna Piotrowicz
Pochodzę ze Stargardu Szczecińskiego, skąd przeprowadziłam się do
Nowogardu w lipcu 1991 roku. Podjęłam wtedy pracę, jako nauczyciel
muzyki w Szkole Podstawowej nr 3, a po reorganizacji w ZSO, gdzie
pracuję do dzisiaj. Jestem absolwentką Instytutu Wychowania
Muzycznego na WSP w Bydgoszczy, który ukończyłam z tytułem
magistra wychowania muzycznego. Moja przygoda z Nowogardzkim
Domem Kultury rozpoczęła się w 1993 roku, i trwa do dziś. Do zajęć w
NDK namówiła mnie obecna Pani dyrektor, Aneta Drążewska, która
potrzebowała akompaniatora do zajęć z rytmiki. Po odejściu Pani
Wiesławy Stolarczyk, przejęłam również zajęcia wokalne, a w 2002 r.
utworzyłam zespół „Stars”.
Prowadzone zajęcia:
STUDIO PIOSENKI DZIECIĘCEJ
Zajęcia dla dzieci w wieku do 10 lat, indywidualne i zespołowe. Podopieczni uczą się poprawnego
oddechu, dykcji, interpretacji piosenek, a także poruszania się na scenie. Oprócz tego dzieci bawią
się przy piosenkach, tworzą własny akompaniament i czerpią z tego ogromną radość.

Osiągnięcia:
 1997 r. - Szczecin - Katarzyna Górniacka - wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie
Piosenki Dziecięcej
 1998 r. - Szczecin Anna Prekwa - wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki
Dziecięcej
 Ewa Kosidłowska - liczne wyróżnienia w wojewódzkich przeglądach i konkursach piosenki
dziecięcej i estradowej.
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 2001 r. - Szczecin - Agata Jedynak - pierwsze miejsce w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej,
uczestniczyła również w Konfrontacjach w Połczynie Zdroju, 3 miejsce w I Ogólnopolskim
Konkursie Piosenki Dziecięcej- Stargard Szczeciński 2002
 2001 r. - Patrycja Szponar - III miejsce na VII Stargardzkim Festiwalu Piosenki DziecięcejStargard Szczeciński , wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
Szczecin 2003.
 2002 r. - Szczecin - Karolina Szponar - I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki
Dziecięcej- , jako laureatka uczestniczyła w konfrontacjach w Połczynie Zdroju
 2003 r. - Ińsko - Anita Szcześniak - I miejsce i „Złota Rybka” w kat. 7-9 lat w I Przeglądzie
Amatorskiego
Ruchu
Artystycznego
Środowisk
Wiejskich
Województwa
Zachodniopomorskiego.
 2007 r. - Wiktoria Szpon – II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
w Szczecinie.
 Karolina Szponar – wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
w Szczecinie, I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu „Gwiazdy gwiazdeczki” w Ińsku
(kategoria 10-12 lat).
 Anita Szcześniak – I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu „Gwiazdy gwiazdeczki” w Ińsku
(kategoria 13-16 lat), II miejsce w Giełdzie Zespołów i Solistów (kategoria 10-14 lat)
w Płotach, oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu „Młoda piosenka” w Połczynie
Zdroju.
 Zespół wokalny STARS – III miejsce w Giełdzie Zespołów i Solistów (kategoria 10- 14 lat)
w Płotach.

Barbara Źróbek i Marzenna Piotrowicz
Prowadzone zajęcia:
PROMYCZEK
Dziecięcy zespół piosenki i ruchu. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat,
a formacja istnieje i działa w NDK od roku 2006. Repertuar obejmuje układy i piosenki z ruchem
oraz inscenizacje ruchowo-taneczne połączone z piosenką, które przygotowują dzieci do dalszej
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pracy w starszych zespołach wokalno-estradowych. Mali artyści biorą udział w różnych
widowiskach organizowanych przez NDK ("Mikołajki" "Dzień Babci i Dziadka", "Dzień
Dziecka"), przeglądach rejonowych, Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych oraz imprezach dla
lokalnych społeczności, a ich występy są zawsze przyjmowane ciepło przez widzów i nagradzane
brawami.

Wiktoria Domańska

Urodziłam się na Ukrainie w mieście Cherson, gdzie rozpoczęłam swoją
edukację w szkole baletowej. Ukończyłam Studium Kulturalno –
Oświatowe, ze specjalnością: kierownik amatorskiego zespołu
choreograficznego. Po zakończeniu edukacji byłam kierownikiem
Narodowego Zespołu Tanecznego Swietanek i jednocześnie
pracownikiem Narodowego Teatru w Cherson na Ukrainie. W roku 1992
zamieszkałam na stałe w Polsce i podjęłam pracę w Nowogardzkim
Domu Kultury. Prowadzę 3 grupy taneczne pod nazwą Fenix.
Uczestnikami zespołów są dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Zespoły biorą
udział wielu konkursach i przeglądach tanecznych. Oprócz zespołów tanecznych prowadzę aktywną
formę aerobiku dla kobiet."
Prowadzone zajęcia:
FENIX, FENIX II, FENIX III
To zespoły taneczne dla trzech grup wiekowych: 4-5 lat, 6-7 lat, 8-12 lat. Zajęcia taneczne
prowadzone są na podstawie klasyki współczesnej, czyli techniki stosowanej w balecie. Ważnym
celem pracy w zespole jest aspekt wychowawczy - dyscyplina, czynny udział w twórczości
artystycznej, współodpowiedzialność. Odpowiednie zestawy ćwiczeń podnoszą sprawność
fizyczną, uczą estetyki i wdzięku poruszania się, kształcą poczucie piękna i harmonię ruchu. Oprócz
podniesienia własnej sprawności dzieci mają możliwość przyjemnie i pożytecznie spędzić wolny
czas. "Fenix" od samego początku swojej działalności bierze udział w imprezach i widowiskach
Nowogardzkiego Domu Kultury.
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Mikołaj Kubiak
Jestem
absolwentem
Uniwersytetu
Szczecińskiego
WZiEU,
dyplomowanym instruktorem tańca sportowego z najwyższą
międzynarodową klasą taneczną ‘S’ i sędzią tańca sportowego. Taneczne
umiejętności szlifowałem w klubie AKTT Politechniki Szczecińskiej
państwa Małgorzaty i Antoniego Grycmacherów. Mam na koncie
współpracę z Operą na Zamku w Szczecinie, gdzie wystąpiłem w
musicalach "West Side Story" i "Melodie Broadway'u". Jestem też
wiceprezesem Zachodniopomorskiego Związku Tańca Sportowego
i członkiem zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu Polskiego
Towarzystwa Tanecznego oraz właścicielem Szkoły Tańca FLESZ i
prezesem Nowogardzkiego Klubu Tańca Sportowego FLESZ. Pracę w Nowogardzkim Domu
Kultury rozpocząłem w listopadzie 2001 roku, na początku, jako instruktor tworzący formację tańca
towarzyskiego. W 2004 roku formacja została zastąpiona parami indywidualnymi.
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Prowadzone zajęcia:
FLESZ I, FLESZ II, FLESZ III, FLESZ IV
Grupy Flesz zostały utworzone w 2000 roku. Na początku tworzyły one formację tańca
towarzyskiego, która występowała na przeglądach organizowanych przez ARA oraz uświetniała
imprezy w Nowogardzie. W 2004 roku formacja została rozwiązana na rzecz trenowania
indywidualnych par i tak jest do dziś. Trenerem dodatkowym jest Michał Kot. Obecnie pary
zrzeszone są w Stowarzyszeniu Tańca Sportowego Flesz działającym przy Nowogardzkim Domu
Kultury.
Osiągnięcia:
 finał mistrzostw Polski 2012,
 wielokrotne mistrzostwo okręgu zachodniopomorskiego,
 zwycięstwa na wielu turniejach o randze ogólnopolskiej,
 finałowe miejsca na turniejach międzynarodowych
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mgr Agata Kubiak

Jestem absolwentką wychowania fizycznego US oraz Ogniska
Baletowego w Szczecinie. Za szczególne osiągnięcia artystyczne
otrzymałam
stypendium
Prezydenta
Miasta
Szczecina.
Współpracowałam ze szczecińską Operą na Zamku, gdzie
występowałam w operach, operetkach i musicalach. Jestem też
dyplomowaną instruktorką gimnastyki, rekreacji ruchowej ze
specjalnością fitness, tańca sportowego, Disco Dance, Disco
Freestyle, Street Dance Show i Hip Hop. Brałam udział w
szkoleniach międzynarodowych z zakresu różnych technik
tanecznych. Posiadam również państwowe uprawnienia do
prowadzenia zajęć psychofizycznych i jogi. Mam ukończony także
kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych i jestem wychowawcą i kierownikiem
placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Aktualnie studiuję na WSHTWP w Szczecinie, na
kierunku pedagogika tańca.
Prowadzone zajęcia:
FLESZ DANCE I
Formacja taneczna powstała w 2008 roku. Skład grupy tworzy 12 osób w wieku 14-18 lat. Obecnie
młodzież specjalizuje się na poziomie zaawansowanym we współczesnych technikach tanecznych:
hip hop, newstyle i disco dance. W dniach 18-20 września 2009 r. tancerze wzięli udział w XIV
Polsko-Niemieckim Festiwalu Młodzieży w Koszalinie, gdzie zostali docenieni przez choreografa
hip hopu Krzysztofa Himkowskiego i wystąpili w koncercie finałowym. Zespół tańca Flesz Dance I
prezentuje swój dorobek artystyczny na prestiżowych zawodach i konkursach tańca, bierze czynny
udział w widowiskach muzyczno-teatralnych, obrzędach ludowych, warsztatach artystycznych,
obozach tanecznych. W nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne Urząd Miasta Nowogard oraz
Nowogardzki Dom Kultury dwukrotnie ufundował zespołowi wyjazd do Serbii (2010 i 2011 r.)
na warsztaty artystyczne.
Osiągnięcia:
 2009 r. - Wyróżnienie w III Przeglądzie Tańca Nowoczesnego u „Skamandrytów”
w Szczecinie
 2010 r. - Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych
 2010 r. - Laureat w VII Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych
 2010 r. - III miejsce w III Turnieju Tańca Nowoczesnego o Basztę Pyrzycką
 2011 r. - Laureat w VII Przeglądzie Tańca w Szczecinie
 2011 r. - Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie tanecznym „A Teraz My” w Szczecinie
 2011 r. - Show taneczne z Martą Wiśniewską „Mandaryną” podczas XIX Finału WOŚP
w Szczecinie
 2011 r. - Laureat na VIII Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych
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 2011 r. - Laureat w IV Turnieju Tańca Nowoczesnego o Basztę Pyrzycką
 2012 r. - Laureat na IX Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych o Puchar Burmistrza
Nowogardu
 2012 r. - III miejsce na II Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka Szczecinie
 2012 r. - Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Tańca Amatorskiego Ruchu
Artystycznego
 2012 r. - Wyróżnienie w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Kołobrzegu
FLESZ DANCE II
Zespół powstał w 2008 roku, a instruktorem i choreografem grupy jest również mgr Agata Kubiak.
Skład grupy tworzy 30 osób w wieku 8-14 lat, które doskonalą swój warsztat taneczny na poziomie
średniozaawansowanym w następujących technikach: hip hop, funky, newstyle oraz disco dance.
Grupa brała udział w licznych zawodach i konkursach, a za najważniejsze osiągnięcie można
uważać Nagrodę Główną Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Talent Roku 2011.
Osiągnięcia:
 2010 r. - Laureat w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych Amatorskiego Ruchu
Artystycznego
 2010 r. - Wyróżnienie w Wojewódzkich Konfrontacjach Tanecznych Amatorskiego Ruchu
Artystycznego
 2010 r. - Laureat na VII Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych
 2010 r. - III miejsce na III Turnieju Tańca Nowoczesnego o Basztę Pyrzycką. Pyrzyce
 2011 r. - Laureat i Grand Prix dla najlepszego zespołu na VIII Nowogardzkich Spotkaniach
Tanecznych
 2011 r. - Laureat w Wojewódzkich Konfrontacjach Tanecznych
 2011 r. - Talent Roku - Nagroda Specjalna Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego dla najlepszego zespołu tanecznego Amatorskiego Ruchu
Artystycznego
 2011 r. - Laureat oraz Grand Prix na IV Turnieju Tańca Nowoczesnego o Basztę Pyrzycką
 2012 r. - Laureat oraz Grand Prix na IX Nowogardzkich Spotkaniach Tanecznych
 2012 r. - II miejsce na II Festiwalu Tańca o Puchar Dnia Dziecka w Szczecinie
 2012 r. - II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Kołobrzegu.
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FLESZ DANCE KIDS
Od września 2012 roku to najmłodsi podopieczni Agaty Kubiak. Dzieci w wieku 5-8 lat poznają
podstawowe techniki i odmiany tańca współczesnego, by w przyszłości dołączyć do starszych
kolegów.

Urszula Klimczak
Z Nowogardzkim Domem Kultury jestem mocno związana
od najmłodszych lat. Jako dziecko uczęszczałam na zajęcia plastyczne
i baletowe. Jako 11- latka weszłam w skład grupy tańca współczesnego
„Gest” pod kierunkiem pani Reginy Mąkowskiej, gdzie, przez 12 lat,
kształtowałam i rozwijałam swoją pasję taneczną. W roku 2008 podjęłam
naukę w 2-letnim Studium Kształcenia Animatorów Kultury na
specjalizacji tanecznej, a następnie rozpoczęłam studia pedagogiczne.
Oba kierunki ukończyłam w 2012 roku z tytułem licencjata. Od lipca 2011
roku objęłam posadę na stanowisku młodszy instruktor tańca w NDK.
Prowadzone zajęcia:
BALANCE
Zespół tańca współczesnego działający od września 2011. Do formacji należą osoby w wieku
powyżej 15 lat, które swoją przygodę z tańcem zaczęły już kilka lat temu. Balance zajmuje się
techniką tańca współczesnego, teatrem tańca oraz kontaktem i improwizacją. Głównym założeniem
tańca współczesnego jest przede wszystkim ekspresja, wyrażenie emocji tancerza oraz wyrobienie
świadomości ruchu. Jest to współczesna alternatywa baletu, w której ważniejszy od klasycznych
figur, harmonii i prostych linii, jest sam czysty ruch, dynamika, płynność.
CHEERLEADERS ENDORFINY
To najmłodsza stażem (wrzesień 2012) formacja NDK. Do grupy należą odważne, kreatywne
i wysportowane dziewczyny w wieku od 12 lat. Zespół zajmuje się formą tańca sportowego.
"Cheerleaders" wykonują układy składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji
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z wykorzystaniem charakterystycznych, kolorowych pomponów, kibicując zespołom sportowym
w czasie zawodów i meczów oraz w czasie imprez okolicznościowych.

Barbara Źróbek i Urszula Klimczak
Prowadzone zajęcia:
WESOŁE PALUCHY
Zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku 3-5 lat prowadzone od września 2012 roku. Maluchy podczas
zabaw rytmicznych z akompaniamentem, uczą się prawidłowego kroku marsza, podskoków i biegu,
reakcji na zmiany tempa, dynamiki oraz rozróżniania rejestrów. Wykonują też proste układy
taneczne do śpiewanych piosenek. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia i pilnie ćwiczą
poszczególne elementy taneczne. Nagrodą dla nich są występy na scenie podczas widowisk
organizowanych przez NDK: z okazji "Mikołajek", "Dnia Babci i Dziadka", na festynach miejskich
i innych koncertach, gdzie zawsze są nagradzane gorącymi brawami.
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mgr Martyna Rogala-Bator

W Nowogardzkim Domu Kultury pracuję od lutego 2012 roku, jednakże z
grupą Fonem związana jestem już dwadzieścia lat – najpierw, jako uczestnik
grupy, kolejno jako przyjaciel, obecnie jako instruktor. Otóż moja przygoda
z teatrem zaczęła się, gdy jako siedmioletnie dziecko trafiam pod skrzydła
pani Anety Drążewskiej, która jako wychowawczyni zaprosiła mnie na
zajęcia Teatrzyku Pod Chmurką. Przez wiele lat pani Anetka pracowała nad
moim rozwojem, organizowała warsztaty teatralne, wielokrotnie szukała
sponsorów, którzy finansowali wyjazdy na warsztaty organizowane przez
szczecińskie środowiska amatorskich teatrów młodzieżowych. W tym czasie
zagrałam w kilkunastu spektaklach i wielu widowiskach, a moja miłość do teatru rosła. Obecnie
moją ogromną pasję staram się zaszczepić w serca klejonego pokolenia młodych, kreatywnych ludzi
i oddać im to, co sama otrzymałam od mojego Nauczyciela i Mistrza. Z doświadczenia wiem, że
praca na scenie od najmłodszych lat, to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim możliwość
rozwoju wyobraźni, kreatywności, to również trening pamięci oraz kształtowanie osobowości,
uwrażliwianie na piękno i brzydotę tego świata. Praca z małym aktorem, to nie tylko tworzenie
sztuki, to również dotykanie młodej, wrażliwej duszy.
Prowadzone zajęcia:
TEATR FONEM I
TEATR FONEM II
Na zajęciach młodzi aktorzy doskonalą swój warsztat, uczą się współżycia w grupie
i współdziałania w zespole. Grupa teatralna realizuje program obejmujący: rozwijanie wrażliwości
zmysłów – ćwiczenia angażujące wzrok i słuch, rozwijanie koncentracji, wyobraźni, fizyczności
i emocji, rozwijanie zdolności aktorskich w oparciu o zabawy teatralne, ćwiczenia dykcyjne
i emisyjne oraz wzbogacenie wiedzy o teatrze. Teatr "Fonem" bierze udział w realizowanych
w Nowogardzkim Domu Kultury widowiskach. Co roku przygotowuje się również do Prezentacji
Teatralnych Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Wieloletnim instruktorem teatru – do roku 2011,
była mgr Aneta Drążewska, którą zastąpiła mgr Martyna Rogala-Bator - pedagog, magister języka
polskiego, obecna w teatrze "Fonem" od 16 lat.
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Osiągnięcia:

 1992 r. – Wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Solcu
Kujawskim
 1995 r. – Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Szczecinie
 1996 r. – I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Szczecinie
 1997 r. – I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w Szczecinie
 2005 r. – Laureat Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich w Świdwinie
 2006 r. – Laureat Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Amatorskich w Świdwinie
 2006 r. – III miejsce w II Przeglądzie Krótkich Form Teatralnych w Szczecinie
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mgr sztuki Edyta Baryliszyn-Turowska

Jestem wokalistką, dyrygentem, trenerem wokalnym i
założycielem Szczecin Gospel Choir (od 2007), chóru
wykonującego muzykę gospel. Ukończyłam studia
pedagogiczne oraz z zakresu edukacji muzycznej, a jako
nauczyciel śpiewu mam na swoim koncie sukcesy
artystyczne i pedagogiczne (nagrody dla SGC i
indywidualne dla wokalisty, aranżera i kompozytora
na festiwalach muzyki gospel i innych), liczne koncerty,
projekty gospel (organizacja I Warsztatów Muzyki
Chrześcijańskiej "Gospel na Zamku" Szczecin 2008).
Jako nauczyciel prowadziłam zespoły wokalne na Wydziale Jazzu Szkoły Muzycznej II stopnia
w Szczecinie. Stale współpracuję z Nowogardzkim Domem Kultury prowadząc zajęcia z emisji
głosu i interpretacji piosenki oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Wielokrotnie prowadziłam
warsztaty wokalne (Szczecin, Nowogard, Kamień Pomorski, Poznań) z gatunku pop, poezja
śpiewana i gospel, m.in. w ramach Warsztatów Gospel w Szczecinie i Poznaniu. Jako wokalistka,
trener wokalny i dyrygent biorę udział w najróżniejszych projektach koncertowych, warsztatowych i
fonograficznych (m.in. Jola Szczepaniak - płyta "Babagada" 2011, Piotr Klimek - "X-lecie edukacji
muzycznej na US" 2009, projekt "Szczecińska Pastorałka" 2009; współpraca: C. Vassell, D. Daniel,
D. Brown, A. Buszko i inni). Posiadam wieloletnią praktykę oraz doświadczenie wokalne, sceniczne
i pedagogiczne. Jestem też założycielką Studia Wokalnego Lidus-Art w Szczecinie, w którym
prowadzę zajęcia wokalne.
Prowadzone zajęcia:
STUDIO PIOSENKI
DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY „MUFFINKI”
GRUPA WOKALNA „CARO”
Nauka profesjonalnego śpiewu, pomoc w poszukiwaniu własnych dróg interpretacji piosenki,
wspomaganie rozwoju ogólnomuzycznego poprzez ćwiczenia rytmiczne i wokalno-rytmiczne oraz
prowadzenie zajęć dla osób chcących posiąść podstawy wiedzy z teorii muzyki (kształcenie słuchu,
zapis nutowy, zasady muzyki) - to wszystko zapewnia pracownia śpiewu i jej instruktorka mgr
sztuki Edyta Baryliszyn-Turowska. Zajęcia prowadzone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
a uczestnicy biorą udział w widowiskach, koncertach i innych akcjach artystycznych NDK.
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mgr Katarzyna Gnacińska – Olczyk
Jestem instruktorem pracowni ceramicznej w NDK od 2007.
Ukończyłam Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuk Plastycznych
UAM, Instytut Pedagogiczno - Artystyczny oraz Akademię Sztuk
Wizualnych w Poznaniu oraz kursy i warsztaty z zakresu ceramiki.
Organizuję wystawy twórczości dzieci i młodzieży, projekty z osobami
niepełnosprawnymi "Warsztaty sprawnych rąk", a od 2007 roku
prowadzę letnie warsztaty ceramiczne towarzyszące festiwalowi ,,Lato
z Muzami”.
Prowadzone zajęcia:
PRACOWNIA CERAMICZNA
Pięć grup wiekowych, w których praca z gliną ma charakter wyjątkowo sprzyjający ogólnemu
rozwojowi, pozytywnie wpływa na kształtowanie wyobraźni, poprawia sprawność manualną, uczy
koncentracji oraz planowania przestrzennego. Dzieciom pozwala również nabrać wiary we własne
możliwości, a dorosłym daje wytchnienie od codziennych obowiązków. Małe grupy (5-8 osób)
poznają różne techniki ceramiczne, od prostego lepienia z wałka i plastra, poprzez toczenie na kole,
a także zdobienie i malowanie szkliwami i angobami. Zajęcia mają charakter indywidualnej pracy,
a uczestnikami są dzieci, młodzież i dorośli. Każdy może odnaleźć dla siebie technikę, w której
poczuje się najlepiej, by swymi palcami odbić świat własnej wyobraźni w wyjątkowo przyjaznej
człowiekowi materii, jaką jest glina.
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mgr Janina Kołodzińska
Moje pierwsze kontakty z Nowogardzkim Domem Kultury były
sporadyczne i rozpoczęły się w 2000 roku, kiedy z okazji uroczystości
„Zwyczaje i obrzędy wielkanocne” po raz pierwszy prezentowaliśmy
twórczość uczestników Uczniowskiego Klubu Plastyka. Następnie w
2001r zaproszono nas (Uczniowski Klub Plastyka) na Festiwal Filmu
Muzyki i Malarstwa, gdzie wystawiono prace poplenerowe studentów
Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie („Golczewo 2001”).
W kolejnych latach, podczas organizowanych corocznie festiwali, jako
instruktor nauki malowania na szkle i jedwabiu współorganizowałam
warsztaty dla młodzieży z Niemiec i Serbii. Jestem nauczycielem
plastyki, organizatorką warsztatów w kraju i za granicą oraz plenerów malarskich. Ukończyłam
między innymi: studia magisterskie na kierunku pedagogika ogólna (Uniwersytet Szczeciński),
studia na kierunkach: wychowanie plastyczne (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
sztuka i kultura (Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie), zarządzanie oświatą (Akademia
Rolnicza w Szczecinie). Od dwunastu jestem nauczycielem dyplomowanym, a w 2010 roku zostałam
włączona do grona ekspertów MEN. W 2008 roku, za pracę dydaktyczną i wychowawczą
otrzymałam Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej I stopnia.
Prowadzone zajęcia:
PRACOWNIA MALOWANIA NA SZKLE I JEDWABIU
W pracowni malowania na szkle, porcelanie, pleksi i jedwabiu uczestnicy zajęć mają możliwość
praktycznego zastosowania umiejętności w zdobieniu szklanych i porcelanowych naczyń wazonów, kubków, filiżanek, butelek, słoików, kartek okolicznościowych. Malarstwo na jedwabiu
przynosi dużo radości, satysfakcji, wyzwala pomysłowość i kreatywność. Uczestnicząc w zajęciach
można stworzyć własnoręcznie unikalne dzieło z masy solnej, wykonać batik, gobelin,
niepowtarzalny upominek w formie przestrzennej.
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mgr Lech JUREK
„Czy zawsze życiem kierują przypadki? Nie wiem. Wiem,
że przypadkiem zdecydowałem się podjąć edukację pomaturalną
na szczecińskim SN. Przypadkiem, w ostatniej chwili, zwolniło się
dla mnie miejsce nauczyciela muzyki w nowogardzkiej SP 2.
Przypadkiem nie zrezygnowałem z tego zawodu przez 32 lata.
Przypadkiem przeszedłem na emeryturę wcześniej niż chciałem.
Jednak pracę w NDK podjąłem wprost z premedytacją – w 2001
roku, jako założyciel zespołu akordeonistów, a w 2004
zadebiutowałem, jako reżyser widowiska pt. „Zaślubiny z Unią”.
I tak do dziś staram się zmniejszać straty społeczne, do jakich
doprowadziły błędne założenia reformy oświaty – również kultury
– z ostatniego przełomu wieków. Po takim swoistym memoriale
należałaby się zapewne pewna doza uściśleń. Jednak i w tym
przypadku okazuje się, że w „łańcuchu przypadków” trudno doszukać się jego początku No bo
czym, jeśli nie przypadkiem, jest to, że zrodziłem się jako pierworodny syn rodziców pochodzących z
dwu pobliskich podsieradzkich wiosek, którzy poznali się dopiero tu, na Zachodzie. Natomiast nie
jest przypadkiem, że byłem przygotowywany do stanu duchownego. Wszak wynikało to wprost z
kultury, w jakiej wychowywali się moi przodkowie. Nie jestem do końca przekonany o tym, czy tylko
przypadkiem zdobyłem się na pierwszy istotny sprzeciw wobec takiego zaprogramowania mojego
życia. Być może z tego też powodu w mojej osobowości można doszukać się konsekwencji, a nawet
uporu? To, że moja edukacja muzyczna zaczęła się od folkloru - czy jak kto woli od „ludowizny” nie mogło być przypadkowe, jednak już to, że w międzyczasie moje zainteresowania muzyczne
rozwinęły się o wiele szerzej, to kolejny splot przypadków, na opis których nie ma tu miejsca. To, że
całokształt życiowych uwarunkowań prowadzi najpierw do odpowiedniego postrzegania,
a następnie do oceniania swego miejsca w społeczeństwie, to niemalże truizm. Jest jednak ciągle
aktualny, choć w każdej rzeczywistości nieco inaczej funkcjonuje. A jak funkcjonuje współcześnie?
Otóż nie przypadkiem w tym miejscu przytoczę, za A. Leszczyńskim, finał rozmowy dwóch
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amerykańskich intelektualistów (Tony Judt, Timothy Synder): Społeczeństwo „dzielonej
odpowiedzialności”, w której ludzie są wspólnie odpowiedzialni za swój los, przestaje istnieć.
Ci, którzy mają pieniądze, zamykają się na strzeżonych osiedlach, leczą w prywatnych lecznicach
i wysyłają dzieci do prywatnych szkół. A reszta została zostawiona sama sobie.”
Prowadzone zajęcia:
ESTRADA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI
Estrada wyłoniła się w 2004 roku na bazie kilku zespołów artystycznych, już wcześniej
działających przy Nowogardzkim Domu Kultury. Pomysłodawca i założyciel instruktor mgr Lech
Jurek, który dotychczas prowadził zespół akordeonowy „AK-KAMELEON”, opracował scenariusz
widowiska zatytułowanego „Zaślubiny z Unią”, inaugurującego nowogardzkie uroczystości
Wejścia Polski do Unii Europejskiej. Rok 2009 był do pewnego stopnia rokiem przełomowym.
Wprawdzie przestał formalnie istnieć zespół akordeonowy, ale w jego miejsce pojawił się wyraźnie
odmłodzony skład zespołu instrumentalno – wokalnego pod nazwą „AK - KAMELEON II”.
AK-KAMELEON II
Zespół instrumentalno – wokalny, w którym obok akordeonu znalazły się inne instrumenty, z trąbką
na czele. Wraz z Estradą przygotowuje widowiska tematyczne na większość uroczystości
w Nowogardzkim Domu Kultury i nie tylko.
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mgr sztuki Tomasz Lewandowski

Jestem
pianistą,
aranżerem,
a
także
pomysłodawcą
i współorganizatorem Szczecińskich Warsztatów Muzyki Rozrywkowej.
Współpracowałem m.in. z artystami z zespołu Republika oraz
Krzysztofem Kiljańskim, Robertem Gawlińskim, Eweliną Flintą,
Tymonem Tymańskim i Maciejem Silskim. W NDK działam od 2011
roku.
Prowadzone zajęcia:
ZESPÓŁ ROCKOWY
Powstał w 2011 r. w składzie: gitara, gitara basowa, klawisze, perkusja oraz wokal. To grupa
młodych ludzi, która ma szansę stać się sztandarową formacją NDK.
INDYWIDUALNA NAUKA GRY NA GITARZE
Od września 2011 r. młodzież uczy się frazowania, interpretacji, oraz wykorzystania gitary
w muzyce rozrywkowej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo, bez rozgraniczeń
wiekowych. Nowością jest zespół gitarowy

Krzysztof Kuźnicki
Jestem instruktorem fotografii i filmu w państwowych i prywatnych
ośrodkach kultury. Jestem też twórcą wideoklipów dla wielu
znakomitych zespołów oraz autorem krótkich form dokumentalnych
i na stałe współpracuję z wieloma instytucjami i artystami.
Prowadzone zajęcia:
PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
Czym jest fotografia artystyczna i dokumentalna, jak wykonać
fotoreportaż, a jak portret, czym jest kompozycja i kadrowanie? Na
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te i wiele innych pytań znajdą odpowiedź uczestnicy zajęć fotograficznych, które odbywają się od
września 2012 roku.

mgr Iwona Wiśniewska

Ukończyłam studia pedagogiczne, specjalność nauczanie
początkowe oraz studia podyplomowe Ruch w nauczaniu
zintegrowanym i Bibliotekoznawstwo z informacją naukową.
Prowadzę popołudniowy klub przeciwnudowy „Endeczek” dla dzieci
z klas I-VI jako wsparcie popołudniowe dla rodziców. Priorytety
pracy w „Endeczku” to: rozwój, twórcza zabawa, edukacja.
Promujemy kulturalne spędzanie wolnego czasu w oparciu o dobrą
książkę, edukacyjne gry planszowe, gry i zabawy ruchowe. Dbamy
o dobry klimat w grupie!

Prowadzone zajęcia:
eNDeczek
Wspomaganie i indywidualne podejście do dziecka to główny cel prowadzonych zajęć. Rozwój
twórczego myślenia, kreatywności, powrót do dawnych wartości tj. czytanie książek, analiza tekstu,
słuchanie, rozmowa to główne zadania klubu. Na zajęciach dzieci mają również czas na odrobienie
lekcji (nie są to korepetycje).
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Artur Pietrzycki

Jestem absolwentem Studium Zawodowego „PROGRES”
w Gryficach, kierunek Ratownik Medyczny. Ukończyłem również
kursy Ratownictwa Medycznego i Medycyny Taktycznej. Pracowałem
w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, Filia
Nowogard oraz w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Nowogardzie - Dział Pomocy Doraźnej.
Prowadzone zajęcia:
SEKCJA PIERWSZEJ POMOCY
Zajęcia obejmują: podstawy udzielania pierwszej pomocy, dla
zaawansowanych kurs KPP (Kwalifikowana Pierwsza Pomoc), po
którym uzyskuje się tytuł: Ratownik. Celem istnienia Sekcji Pierwszej Pomocy jest stworzenie
Nowogardzkiej Grupy Ratowniczej, która będzie brała czynny udział (zabezpieczenie medyczne) w
imprezach organizowanych w gminie, imprezach WOŚP, pokazach ratowniczych.

mgr Anna Ratomska
Ukończyłam studia pedagogiczne – specjalność wychowanie
przedszkolne, studia podyplomowe z zakresu teorii kultury oraz
oligofrenopedagogiki. Prowadzę popołudniowe zajęcia w „Akademii
Malucha”. Zajęcia te pozwalają dzieciom poznać tajniki różnych
technik plastycznych, wykorzystania tworzywa przyrodniczego. Uczą
się jak przetrwać nudę, zrobić coś z niczego, a przy tym świetnie się
bawią.
AKADEMIA MALUCHA
To

zajęcia

plastyczne
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ukierunkowane

przede

wszystkim

na

doskonalenie umiejętności manualnych dzieci w wieku 4-9 lat. Podczas zajęć poprzez pracę z gliną
samoutwardzalną, masą papierową, plasteliną i innymi masami plastycznymi najmłodsi mają
możliwość usprawnienia motoryki ręki i rozwijania wyobraźni. Zajęcia pokazują w jak prosty
sposób wykorzystać przedmioty codziennego użytku (kubeczki, wykałaczki, makarony, kasze...) do
tworzenia ciekawych prac plastycznych i form przestrzennych. Uczestnicy obcują z wieloma
narzędziami plastycznymi (farby: plakatowe, tempery, pastele suche i olejne, glina
samoutwardzalna, masa papierowa, plastelina, bibuła, wycinanka). Akademia Malucha tematyką
nawiązuje do aktualnej pory roku, bądź wyjątkowego dnia w roku.

mgr Ewa Sawicka
Ukończyłam studia magisterskie – na kierunku pedagogika i studia
podyplomowe w Katedrze Artystycznej US - muzyka. Od roku 1993
uczę w oddziale przedszkolnym i muzyki. Najpierw w Szkole
Podstawowej nr 4, później w Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 1 w
Nowogardzie. Od października 2012 roku prowadzę zespół wokalnoinstrumentalny „Crescendo” w NDK. Pełnię funkcję eksperta z listy
Ministra Edukacji do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Prowadzone zajęcia:
CRESCENDO
Zespół wokalno-instrumentalny „Crescendo” powstał w roku 2010 w Publicznym Gimnazjum nr 1
w Nowogardzie pod kierunkiem Ewy Sawickiej. Praca zespołu to głównie przygotowywanie
oprawy muzycznej na imprezy i uroczystości szkolne oraz opracowywanie materiału
repertuarowego na konkursy i przeglądy muzyczne. W skład zespołu wchodzą absolwenci wyżej
wymienionego gimnazjum. Zespół preferuje piosenkę poetycką. Po ukończeniu szkoły przez
członków zespołu, na zaproszenie pani dyrektor NDK Anety Drążewskiej, „Crescendo”
kontynuuje swoją działalność artystyczną.
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Osiągnięcia:
 I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Wakacyjnej i Turystycznej w Dziwnowie
 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Mam Talent Językowy” w Szczecinie
 I miejsce w Przeglądzie Piosenki Niemieckiej w Dobrej
 I miejsce w Przeglądzie Piosenki Szanty „Nowogardzkie Szuwary”

Niepowtarzalną atmosferę Nowogardzkiego Domu Kultury tworzymy od początku dzięki
pełnym pasji instruktorom oraz nieprzeciętnie zdolnym dzieciakom i młodzieży. Jednak przy
organizacji większych imprez na skalę ogólnokrajową i międzynarodową nieodzowna jest pomoc
kadry administracyjnej. W sumie przy współtworzeniu projektów udział bierze kilkadziesiąt osób.
Nad całością czuwa dyrektor NDK wraz z asystentką Kamillą Ratajczak, strony finansowej pilnuje
główny księgowy Ewa Reinsch i kadrowa Ewa Żytko. Oprawę akustyczną zapewnia Adrian
Czernicki, oświetlenie i projekcje filmowe obsługuje Krzysztof Kujawski, mamy również dwie
kasjerki: Elżbietę Zgieb i Kazimierę Drzewiecką. Danuta Glubiak czuwa, aby w NDK był
porządek. Za imprezy plastyczne, taneczne i inne odpowiedzialni są instruktorzy merytoryczni.
Korzystamy z pomocy dużej liczby wolontariuszy i osób zainteresowanych organizacją imprez,
a w razie potrzeby mamy możliwość zatrudnienia kilku fachowców z każdej branży.
Nasza kadra pracownicza składa się z ludzi operatywnych, dynamicznych, na bieżąco
podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Oprócz młodych pracują tu osoby z bardzo dużym
doświadczeniem - dobrzy organizatorzy, którzy zdobywali swoje szlify podczas wielu lat pracy
przy współtworzeniu różnego rodzaju imprez, takich jak: wystawy, konkursy, spektakle teatralne,
kampanie ekologiczne, warsztaty, prelekcje, festiwale.
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Postludium
Nazywam się Aneta Drążewska. Uczestnikiem grupy wokalnej Leszka Szpona w NDK byłam
od roku 1985, instruktorem od 1991, do 2011 prowadziłam grupy
teatralne, estradę dziecięcą oraz indywidualne zajęcia wokalistów.
Funkcję dyrektora sprawuję od 2011 roku.
Jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają
w pamięci, chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, czasem
przykrywa płaszczem milczenia.
Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część
życia. Dostrzeganie upływu czasu jest darem dojrzałości. Chcemy wierzyć
także, że to, co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami.
Czterdziestolecie nie jest może znaczącym jubileuszem, jeśli się pamięta, że nasze miasto
obchodziło 700 lecie nadania praw miejskich, Ratusz obchodzi 100-lecie. Wiele domów kultury
w Polsce istnieje dłużej niż nasz. Jednak przywilejem i atutem wszystkich instytucji kultury jest,
bez względu na ich wiek metrykalny, nieustająca witalność i sąsiadowanie z jutrem. Codzienność
domu kultury jest obrazem młodości tych, którzy tu przychodzą po naukę, kulturę zarazem
ją współtworząc oraz tych, którzy kulturę uprawiają długo, mimo upływu lat nie starzeją się,
bo pracując dla przyszłości nie mają po prostu czasu, aby się zestarzeć.
40 lat temu, 13 maja 1972 r. otwarty został nasz dom kultury, początkowo, jako Powiatowy Dom
Kultury, następnie przyjęliśmy nazwę Nowogardzki Dom Kultury.
Siłą NDK zawsze byli ludzie – mamy znakomitych wychowanków, mamy dobrą kadrę, której
osiągnięciami możemy się szczycić.
W życiu powinien liczyć się przede wszystkim człowiek, dlatego to właśnie w rozwój naszych
instruktorów w przyszłości chcemy inwestować. Głównym zadaniem jest przecież rozwijanie
talentów młodych ludzi, nauczanie i wychowanie, musimy, więc robić to rozumnie i uważne, przy
pomocy mądrej, wykształconej, kompetentnej kadry. Żeby realizować ten cel spełniony być musi
jeszcze jeden warunek – to zagwarantowanie odpowiedniej, nowoczesnej bazy. Pierwsze kroki już
zostały poczynione: remontujemy kolejne pomieszczenia, udało się nam pozyskać duże, jak
na nasze warunki, fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wyposażenia
gabinetów merytorycznych (za te pieniądze uzupełnimy w znacznym stopniu braki w nagłośnieniu
i oświetleniu tej sali, wyposażymy gabinety w instrumenty, sprzęt komputerowy, multimedialny
oraz wystawienniczy). W ciągu pierwszego roku stworzyliśmy nowoczesną stronę internetową,
zamontowaliśmy nowe gabloty ogłoszeniowe, zainstalowaliśmy monitoring budynku,
wyremontowaliśmy dziewięć pomieszczeń, w tym również hol, w którym przebudowaliśmy
szatnię, tworząc tym samym miejsce na galerię z odpowiednim wyposażeniem, wykonaliśmy
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drewniane siedziska i stoły, oraz wygodne sofy i ławy. Wyremontowaliśmy i przystosowaliśmy dla
potrzeb niepełnosprawnych główne toalety. Wymieniliśmy czterdziestoletnie kulisy i kurtyny.
NDK nie jest zamkniętym organizmem, który żyje sam dla siebie. Tu można zrealizować swoje
zainteresowania, marzenia i pasje, rozwinąć talenty. Szanse takie daje 37 efektywnie działających
grup. Do naszych kół, sekcji i pracowni, uczęszcza 460 osób – to dzieci, młodzież oraz dorośli.
Pracuje tu 10 pracowników etatowych, w tym 3 instruktorów oraz 16 instruktorów merytorycznych.
Staramy się współdziałać ze sobą i środowiskiem lokalnym. Tę ideę wspólnego działania pięknie
określiła Maria Konopnicka pisząc, że „Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się
wznieść, muszą trzymać się razem”.
Naszym ogromnym sukcesem jest współpraca z życzliwymi i ofiarnymi ludźmi. W ubiegłorocznej
edycji WOŚP współpracowały z nami 53 instytucje, kluby, stowarzyszenia i osoby prywatne.
Mocną stroną są także rodzice, którzy coraz mocniej nas wspierają i włączają się w życie domu
kultury.
W maju 2012 pojawił się pomysł znalezienia partnera, który współtworzyłby "Lato z Muzami".
Udało nam się pozyskać do współpracy Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki
ze Szczecina, którego prezes Rafał Bajena objął funkcje dyrektora artystycznego festiwalu.
Od września 2012 roku działa Sztab do Spraw Organizacji Imprez. W skład grupy wchodzą
instruktorzy i animatorzy kultury: Aneta Drążewska, Kamilla Ratajczak, Zofia Frydryk, Barbara
Źróbek, Urszula Klimczak, Monika Marach, Wiktoria Domańska i Martyna Rogala-Bator. Sztab
opracował propozycje nowych imprez i na cotygodniowych spotkaniach omawia każdą z nich
w szczegółach..
Od września organizowane są:
 SCENA SENIORA - koncerty we wsiach i placówkach opiekuńczych powiatu
goleniowskiego,
 WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI LEGIONOWYCH - spotkanie młodego pokolenia
z kombatantami z okazji Święta Niepodległości,
 MAGICZNA BAŚNIOWA NOC - andrzejkowa noc dla dzieci,
 DZIECIAKI z WESOŁĄ NOWINĄ - Przedszkolne Prezentacje Jasełek
 ZIMOWY WARSZTAT RUCHU - warsztaty taneczne prowadzone przez profesjonalnych
trenerów,
 PRZYJDŹ – ZOBACZ – WYBIERZ COŚ DLA SIEBIE - Tydzień otwarty NDK
 NOC POEZJI - spotkanie miłośników poezji,
 WIECZÓR NA OBCASACH - 8 marca impreza dla kobiet,
 MINI PREZENTACJE TEATRALNE PRZEDSZKOLAKÓW,
 AKORDEONIADA – prezentacje akordeonowe propagujące grę na tym instrumencie,
 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI FILMOWEJ
 PREZENTACJE TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW,
 WARSZTATY TAŃCA ORIENTALNEGO - ogólnodostępne, plenerowe warsztaty
taneczne,
 INTEGRACYJNA IMPREZA OSIEDLOWA - uaktywnienie społeczności lokalnej,
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 NOWOGARDZKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA,
 DZIEŃ ZABAW DAWNYCH - przypomnienie jak bawili się rodzice i dziadkowie z okazji
Dnia Dziecka,
 NOWOGARDZKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM – spotkanie przyjaciół – prezentacje
zespołów folklorystycznych,
 WARSZTATY WOKALNE SLS - warsztaty śpiewu techniką Speech Level Singing.
40 lat w historii pojedynczego człowieka, to prawie całe dorosłe życie. W życiu instytucji to może
być zaledwie krótki rozdział. Mam nadzieję, że uda nam się dopisać kolejne, równie pasjonujące...
Aneta Drążewska
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Obchody 40-lecia NDK
30.04.2012r.
Jubileuszowy Konkurs na plakat
z okazji 40-lecia Nowogardzkiego Domu Kultury

Nowogard dnia 16.04.2012r.
Protokół rozstrzygnięcia
konkursu na plakat
z okazji
40-lecia Nowogardzkiego
Domu Kultury
Ogółem na konkurs wpłynęło
7 plakatów, spośród których wybrano
najlepszy. Plakat uczennicy II LO w
Nowogardzie, uczestniczki koła
plastycznego NDK
JOANNY MIELEWCZYK
Komisja w imieniu organizatora dziękuje za
udział uczestnikom:
Jacek Janic, Anna Poschowska,
Piotr Kufta, Marta Kozłowska, Agata
Ziemba, Joanna Mielewczyk
Komisja w składzie:
1. Antoni Czausz
2. Barbara Wiercioch
3. Zofia Frydryk
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Listy gratulacyjne
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Archiwum fotograficzne

\

Anna i Katarzyna Łukowskie

Anna Wędzikowska
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Janusz Majewski
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Dyrektorzy i pracownicy NDK
Frydryk Marian Andrzej ‐ dyrektor w latach 1971‐1987

pracownicy:
Wysocka Janina - główna księgowa
Mielewczyk Marianna, Romanowski Eugeniusz, Wymysłowska
Barbara, Gardias Danuta, Walasek Lidia, Wróblewski Andrzej,
Bobrowska Stefania, Więckowski Zdzisław, Czausz Antoni, Kiiżewski
Kazimierz, Medyński Andrzej, Łomakin Jan, Grzybowska Stefania
Romanowska Marianna, Wojtynowski Stefan, Szpon Lech, Wepera
Fryderyk, Gruchała Henryk, Urbański Zbigniew, Pasiński Edmund,
Teodorczyk Krystyna,
Zielińska Iwona, Suprymowicz Andrzej,
Reniewicz Alicja, Kisiel Ryszard, Korsak Jerzy, Kaczmarek Zofia,
Kuna Bronisława, Mierzwiński Jan, Mąkowski Włodzimierz, Kukla
Janusz, Parzybut Teresa, Szczęśniak Wanda, Kaczanowski Jan ,
Rymanowski Franciszek, Zarembska Barbara, Ciuraj Kazimierz, Sówka Stefan, Szpyra Krystyna,
Ciuraj Regina, Ekes Jerzy, Jasek Czesław, Krawczyk Marianna, ,Zarecki Czesław, Buczkowska
Czesława, Bilski Lech, Kuć Zofia, Małysiak Wiktoria, Dziadykiewicz Władysław, Kempa Jolanta,
Dąb Zdzisław, Jędras Mieczysław, Zagórski Ryszard.

Zagórski Ryszard ‐ dyrektor w latach 1987‐1989

pracownicy:
Nizioł Janina - główna księgowa,
Mielewczyk Marianna, Frydryk Zofia (z domu Kaczmarek),
Rzechuła Urszula, Guga Lucyna, Drzewiecka Kazimiera,
Mąkowska Regina, Mielewczyk Cezary, Kirzewski Kazimierz,
Łaszuk Grzegorz, Ścibor Ryszard, Szpon Lech, Ostaszewski
Artur, Zięciak Jan, Będkowska Maria, Wilkowska Agnieszka,
Rafiński Jacek, Chmielewski Dariusz, Andrzejczak Lucyna,
Ostaszewski Krzysztof, Prekwa Witold, Konieczny Andrzej,
Gontarska Barbara.
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Przybyłek Mirosława ‐ dyrektor w latach 1989‐1993
pracownicy:
Reguła Zenobia - główna księgowa,
Nizioł Janina - główna księgowa,
Frydryk Zofia, Mielewczyk Marianna, Rzechuła Urszula,
Andrzejczak Lucyna, Drzewiecka Kazimiera, Rafiński Jacek,
Gontarska Barbara, Prekwa Witold, Doniak Stefan, Mąkowska
Regina, Mielewczyk Cezary, Mrozowska Magdalena, Kiżewski
Kazimierz, Rak Andrzej, Zagórski Ryszard, Fedak Bogdan,
Stolarczyk Wiesława, Żytko Ewa, Koniecko Janusz, Szpon
Tomasz, Jarzębiński Andrzej, Wulkiewicz Wiesława, Doniec
Edward, Jankowski Sławomir, Miazgowska Olga, Kowalski
Romuald, Kochanowicz Stanisław, Harasimowicz Mariusz,
Drążewska Aneta, Szpon Lech, Irzemski Arkadiusz, Gaik Monika, Ekes Jerzy, Krzyżanowska
Beata, Zamorski Marcin, Domańska Wiktoria.

Majchrzak‐Kaczanowska Małgorzata ‐ dyrektor w 1993 roku

pracownicy:
Żytko Ewa - główna księgowa,
Mielewczyk Marianna, Frydryk Zofia, Stolarczyk Wiesława,
Jankowski Sławomir, Szpon Tomasz, Miazgowska Olga, Drzewiecka
Kazimiera, Mielewczyk Cezary, Drążewska Aneta, Irzemski
Arkadiusz, Gaik Monika, Zamorski Marcin, Domańska Wiktoria.
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Mielewczyk Marianna ‐ dyrektor w latach 1994‐1999
pracownicy:
Żytko Ewa - główna Księgowa,
Frydryk Zofia, Irzemski Arkadiusz, Miazgowska Olga, Wulkiewicz
Wiesława, Szpon Tomasz, Gaik Monika, Drążewska Aneta, Zagórski
Ryszard, Krzyżanowska Beata, Bąkowska Regina, Ekes Jerzy,
Domańska Wiktoria, Cisowska Wanda, Jóźwiak Leszek, Siewior
Arkadiusz, Piotrowicz Marzenna, Mąka Halina, Jankowska Magdalena,
Źróbek Barbara, Krzyszkowski Rafał, Korneluk Jan, Świątek Zofia,
Jarczewska Urszula, Majdziński Jarosław, Czapla Robert, Kędzia Piotr,
Fedak Bogdan, Lubczyński Andrzej,

Przybyłek Mirosława ‐ dyrektor w latach 1999‐2011
pracownicy:
Żytko Ewa - główna księgowa,
Frydryk Zofia, Mąkowska Regina, Źróbek Barbara, Drzewiecka
Kazimiera, Drążewska Aneta, Lubczyński Andrzej, Czapla Robert,
Korneluk Jan, Szpon Tomasz, Domańska Wiktoria, Górska Barbara,
Ratajczak Kamilla, Saran Łukasz, Zgieb Agnieszka, Zamorski Marcin,
Drzewiecki Bogdan, Gornowska Jolanta, Zgieb Elżbieta, Turowska
Edyta, Glubiak Danuta, Jarmużek Katarzyna, Czernicki Adrian,
Kolasiński Marcin, Bogdanowicz Henryka, Damecka-Buriak Izabela,
Kwiecień Grażyna, Wręczycka Zofia, Kubiak Agata, Kubiak Mikołaj,
Śmigiel Aleksander, Pokorska Halina, Bogdanowicz Mariusz,
Mąkowska Paulina, Cholawo Dorota, Szukalska Józefa, Jurek Lech,
Figińska Jolanta, Woźniak Joanna, Saja Julitta, Saniuk Iga, Bednarek
Ewa, Gnacińska-Olczyk Katarzyna, Kowalska Anna, Kołodzińska Janina, Urbaniak Alina
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2011 r.

Drążewska Aneta
Dyrektor od 2011 r.
pracownicy:

PION KULTURALNO – ARTYSTYCZNY

Źróbek Barbara

Klimczak-Pająk
Urszula

Domańska Wiktoria

Frydryk Zofia

Kubiak Agata

Kubiak Mikołaj

Baryliszyn-Turowska Edyta

Turowska Izabela
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Rogala-Bator
Martyna

Marach Monika

Gnacińska-Olczyk
Katarzyna

Lewandowski Tomasz

Kuźnicki Krzysztof

Ratomska Anna

Wiśniewska Iwona

Kłodzińska Janina

Sawicka Ewa

Śmigiel
Aleksander

Jurek Lech
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Kot Michał

Pietrzycki Artur

Piotrowicz Marzenna

PION ADMINISTRACJI

Ratajczak Kamilla
– asystent dyrektora

Reinsch Ewa
– główna księgowa

Żytko Ewa
- kadrowa

Pawlik Wiesław
- BHP

PION OBSŁUGI

Kujawski Krzysztof –
konserwator,
oświetleniowiec

mgr Czernicki Adrian –
akustyk

Zgieb Elżbieta
- kasjer
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Glubiak Danuta –
sprzątaczka

Dyrektorzy Nowogardzkiego Domu Kultury:

Czesław Meisner

Frydryk Marian Andrzej

Zagórski Ryszard

do 1971 r.

1971-1987

1987-1989

Przybyłek Mirosława
1989-1993
1999-2011

Majchrzak-Kaczanowska
Małgorzata 1993 r.

Mielewczyk Marianna
1994-1999

Drążewska Aneta
od 2011 r.
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Opracowała:
Magdalena Sułkowska - październik 2012 r.
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