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Trzebiatów 15.12.2020 r.  

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

TRZEBIATOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY  

za okres 1 stycznia -  31 grudnia 2020 

 

 

     Trzebiatowski Ośrodek Kultury w okresie od 1 stycznia do grudnia 2020 roku zrealizował działania 

planowane oraz nowe, wynikające z pandemii koronawirusa.  

Od stycznia do 12 marca 2020 r. zorganizowaliśmy szereg imprez:  

1. Współorganizacja WOŚP  

2.  Spotkanie Czterech Świec  

3. Otwarcie wystawy Mieczysława Tyburskiego „CZARNE” 

4. Tajemnica sukcesów dziecka- warsztaty dla rodziców i nauczycieli - współorganizacja 

5.  FERIE w Pałacu: 

- ARTrzebiatów- warsztaty plastyczne/muzyczne, artystyczne, 

- Teatr Rozmaitości Gwitajcie przedstawia „Morskie gadki małej piratki” ,  

- wyjazd do Wioski Hobbitów, 

- „Zagadki Starego Pałacu”, 

- PIKNIK STREFA CIEPŁA BALTIC PIPE , 

- Tłusty Czwartek na wesoło”, 

- ZABAWA  Z KLAUNAMI KULKAMI  „Piraci i  zaginiony skarb” . 

6. Warsztaty LATINO DANCE 

7. Eliminacje do Konkursu Recytatorskiego. 

8. Czytający Trzebiatów – Renata Teresa Korek. 

9. Międzynarodowy Dzień Pisarzy.  

10. Otwarcie wystawy malarstwa na szkle Leszka Króla.  

11.  Koncert Aleksandra Bogdanowa z okazji Dnia Kobiet. 

12.  Promocja książki dla dzieci aut. Renaty Teresy Korek pt. „Wierszowanki do poduszki” w 

filii bibliotecznej w Gołańczy Pom.  

13. Realizacja projektu „Mała książka – Wielki człowiek” skierowanego do przedszkolaków i ich 

rodziców i opiekunów. 

14. Spotkanie autorskie Renaty Teresy Korek z uczniami klas pierwszych ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy. 

Imprezy te wpisane są w krajobraz kulturowy naszego regionu i w znaczący sposób rozpowszechniają 

wiedzę o jego tradycjach, kulturze i historii.  
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W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury od stycznia do marca prowadzone były zajęcia, koła 

zainteresowań: 

- Koło plastyczne BEZ RAM ( dwie grupy wiekowe) – prowadząca Renata Jankowska  

- Chór CANTARE – prowadzący – Jan Kondarewicz 

- Zajęcia wokalne - prowadzący Aleksander Bogdanow 

- Akademia Malucha – prowadząca – Anna Rzepecka 

- ROBÓTKOWO – prowadząca  Marta Górska 

- Nauka gry na instrumentach ( pianino, gitara, keybord, perkusja, saksofon) – prowadzący 

Aleksander Bogdanow i Andrzej Drozdowski 

- Nauka tańca- Szkoła Tańca ISKRA 

- Dyskusyjny Klub Książki – prowadząca Stanisława Prętka 

- Klub Przyjaciół Książki - prowadząca Karolina Kurczewska 

- Zajęcia artystyczne w „Pracowni pod schodami” 

Ponadto w Trzebiatowskim Ośrodku Kultury spotykali się przedstawiciele organizacji 

takie jak: 

- Związek Emerytów i Rencistów 

- Przewodnicy PTTK BASZTA KASZANA 

- Związek Sybiraków 

- Związek Diabetyków – koło Trzebiatów 

- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

- PTTK  NAD REGĄ  

Od 12 marca ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa działalność Trzebiatowskiego 

Ośrodka Kultury została dostosowana do wytycznych i zaostrzeń w związku z pandemią. 

Trzebiatowski Ośrodek Kultury  podjął następujące działania: 

1. Godziny pracy zostały zmienione: od 12 marca 2020 r - od 8.00 do 16.00. 

2. Zakupiono niezbędne środki  ochronne (rękawiczki, płyny do dezynfekcji). 

3. Obiekt jest odkażany na bieżąco przez pracowników obsługi. 

4. Poinformowano pracowników o możliwych zagrożeniach, sposobach postępowania podczas 

pandemii - inspektor BHP. 

5. Pracownicy wykorzystywali zaległe urlopy za rok 2019. 

6. W Pałacu prowadzone były prace porządkowe, drobne prace remontowe, szycie maseczek itp. 

7. Zamontowana została skrzynka na korespondencję 

8. Praca w Pałacu została dostosowana do zaistniałej sytuacji. Pracownicy Trzebiatowskiego Ośrodka 

Kultury (m.in. instruktorzy, bibliotekarz z filii) częściowo pracowali zdalnie. Prowadziliśmy szereg 

działań pod hasłem ZOSTAŃ W DOMU Z TOK - KULTURĄ - propagując apel ZOSTAŃ W DOMU.  

 

Zaproponowaliśmy odbiorcom przeniesienie naszej aktywności na aktywność online. Na naszej stronie 

www.kultura.trzebiatow.pl i na naszym facebookowym profilu https://www.facebook.com/tokpalac/ 

codziennie: 

1/ publikowaliśmy nowe informacje proponując szereg działań oraz udostępnialiśmy różnorodne 

formy  edukacyjne, kulturalne i artystyczne ( np. koncerty, wirtualne spacery po największych 

muzeach świata, spektakle, warsztaty, filmy, czytanie ciekawych książek, wykłady – a wszystko bez 

wychodzenia z domu), 

2/  nakręciliśmy filmiki, które publikowane były na naszej stronie i FB np: 

- "Czytający Trzebiatów - biblioteka oknem na świat"  

- Pracownia pod schodami 

- Pałacowe opowieści 

- Europejska Noc Muzeów 

- To był świat w zupełnie innym stylu. 
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Opublikowane zostały również reportaże Anny Winnickiej ( Radio Koszalin) dotyczące działalności 

TOK: 

- „Czytające Podwórka” 

- „Wieczorne spotkania” - o jubileuszu ( XX- lecie) Muzeum Pałacowego w Trzebiatowie 

- „Księżna Anastazja - kobieta i władczyni” 

- „Portret kobiety” 

- „W blasku czterech świec” 

3/w ramach akcji „Czytanie jak oddychanie”, w formie filmików polecaliśmy ciekawe książki, które 

można było zakupić przez internet lub poczytać w formie ebooków, 

4/ instruktorzy i bibliotekarki w ramach zajęć Akademii Malucha, Dyskusyjnego Klubu Przyjaciół 

Książki, ROBÓTKOWA czy Pracowni Pod Schodami proponowali zajęcia online dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych: zajęcia plastyczne, artystyczne, rękodzielnicze, czytelnicze. 

5/ umieszczaliśmy przydatne informacje o koronawirusie, higienie, używaniu maseczek.   

6/ dokonaliśmy selekcji i ubytkowania księgozbioru, 

7/ zakupiliśmy i inwentaryzowaliśmy nowości wydawnicze, 

8/ komputeryzowaliśmy księgozbiór w filii bibliotecznej w Gołańczy Pom., 

9/pisaliśmy projekty o dofinasowanie zarówno na TOK jak i Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, 

 

Otrzymaliśmy dofinansowanie na następujące zadania: 

 
Nazwa zadania Źródło finansowania Kwota dofinansowania 

Muzealnie i lokalnie SPOŁECZNIK - Województwo 

Zachodniopomorskie 

 (TTK) 

4 000,00zł 

ARTrzebiatów - uzależnieni 

od kultury 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych ( TOK) 
5 000,00zł 

Wirtualny spacer - Muzeum 

Pałacowe 

Narodowe Centrum Kultury (TOK) 11 000,00zł 

Prowadzenie ekspertyz i 

badań w piwnicy Pałacu w 

Trzebiatowie 

Województwo Zachodniopomorskie  (TOK) 20 000,00zł 

W krainie rzemiosła Zachodniopomorskie Wojewódzki Konserwator 

Zabytków ( TTK) 

 

10 000,00zł 

Zabytki bliskie i nieznane Powiat Gryficki  ( TTK) 5 500,00zł 
Międzynarodowe Spotkania 

Artystyczne - Trzebiatów 

2020 „Na pograniczu 

malarstwa i performance” 

Powiat Gryfickie ( TTK)-anulowany 4 000,00zł 

Czytające Podwórka Powiat Gryfickie (TOK) 3 000,00zł 

 razem 62 500,00zł 

 

 

10/ szukaliśmy ciekawych ofert wydarzeń kulturalnych (np. koncerty, wystawy), 

11/ porządkowaliśmy nasze zasoby muzealne, czyściliśmy eksponaty, utworzyliśmy magazyny 

muzealne i aranżowaliśmy nowe ekspozycje przygotowując Muzeum Pałacowe do sezonu 

turystycznego 

12/ przeglądaliśmy kroniki i archiwizowaliśmy zdjęcia,  

13/ publikowaliśmy informacje o ciekawych wydarzeniach, imprezach sprzed lat, które organizował 

TOK, 

14/ planowaliśmy prace na najbliższe miesiące uwzględniając sytuację związaną z epidemią. 

  

Prace administracyjne i księgowe prowadzone były na bieżąco. 
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W kolejnych etapach rozmrażania Trzebiatowski Ośrodek Kultury od dnia 11 maja 2020 roku w 

reżimie sanitarnym otworzył Bibliotekę dla dzieci i dorosłych.  

Od 15 czerwca zostały częściowo otwarte ekspozycje ( Sień pałacowa, Galeria Feininger, Kawiarnia 

Wędrowiec, Sala Książęca).  

Muzeum Pałacowe otwarte dla zwiedzających zostało 1 lipca 2020r.( odwiedziło  nas ponad tysiąc 

turystów). 

Powróciliśmy do działań, które realizowaliśmy zgodnie z wytycznymi i reżimie sanitarnym.  

Do 30 czerwca zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy takie działania jak: 

-Fascynujący świat literatury. Quiz : „Pocztówki” z podróży. 

- konkurs fotograficzny „Dołóż do okładki”, 

-Galeria Jednego Obrazu- Mariola Klucznik (PSONI Trzebiatów). 

- TYDZIEŃ BIBLIOTEK „Zasmakuj w Bibliotece”- filmik-„Pieczemy ciasto” 

- Inauguracja XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom-„Lokomotywa”- czytają Renata 

Teresa Korek, Anna Rzepecka, Karolina Kurczewska. 

- „CZYTAJĄCY TRZEBIATÓW” w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom  

pod hasłem „Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach.  

       filmiki: 

- Cz.1-czyta Oliwia Kujawa- uczennica SP nr 1 w Trzebiatowie, 

- Cz.2-czyta Halina Kubiak, emerytowana nauczycielka, 

- Cz.3-czyta Oliwia Rej- uczennica Zespołu Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, 

-Cz.4-czyta Maria Akida, bibliotekarka Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, 

-Cz.5-czyta Marzenna Dudek, bibliotekarka- filia w Gołańczy Pomorskiej, 

-Cz.6 czyta Jadwiga Drożdżowska, kierownik Biblioteki Publicznej im. Marii z Czartoryskich 

Wirtemberskiej w Trzebiatowie, 

-Cz.7-czyta Renata Teresa Korek, dyrektor TOK. 

 

Ponadto kontynuowaliśmy działalność on - line proponując szereg działań kulturalnych, artystycznych 

i czytelniczych. Przygotowywaliśmy ofertę zajęć wakacyjnych w ramach projektów: 

-  „ARTrzebiatów- uzależnieni od kultury” ( warsztaty artystyczne, edukacyjne, teatralne, teatrzyk) 

- „Czytające Podwórka” ( wyjazdy do sołectw Gminy Trzebiatów :Kłodkowo, Roby, Lewice, 

Bieczyno, Gołańcz Pomorska, ) 

- warsztaty baletowe. 

 

W okresie letnim zorganizowaliśmy: 

- Letni Koncert nad Młynówką - BURSZTYNKI i Aleksander Bogdanow. 

-  wystawa „Sztuka współczesna w zbiorach Muzeum Pałacowego”. 

- wystawa „2×2” Grzegorz Chojnacki – Robert Jundo. 

-Spektakl dla dzieci ”Szkoła Pana Kleksa” 

- Letni Koncert nad Młynówką - Izabela Żaczek „Za marzeniami”. 

-wystawa „Świątynia i morze.” Zbigniew Bajek – Zbigniew Szot. 

- Letni Koncert nad Młynówką- koncert muzyki podhalańskiej. 

-„Muzealnie i lokalnie”- Spotkajmy się w Muzeum- projekt TTK. 

-„Duchy Muzeum”- finał warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży. 

- Letni Koncert nad Młynówką- koncert zespołu „Trzebiatowiacy”. 

- wręczenie nagród w konkursie na „Najpopularniejszego bohatera książkowego” i w projekcie „Mała 

książka wielki człowiek”. 

- projekt „Wirtualny spacer po Muzeum Pałacowym”. 

-otwarcie wystawy „Dopełnione kolorem i kreską”. 

-Narodowe Czytanie Juliusz Słowacki „Balladyna”- filmiki 

-koncert „Mariusz Ściesiński z towarzyszeniem muzycznych przyjaciół”- Mariusz Morwa Salkowski, 

Krzysztof Malicki. 

-Europejskie Dni Dziedzictwa „Korowód pokoleń”. 

- „W krainie rzemiosła’ –projekt TTK, nowa wystawa i wykład dr Janiny Kochanowskiej o dawnym 

rzemiośle budowlanym. 
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W kolejnych miesiącach, zgodnie ze zmianami ogłaszanymi przez Rząd dostosowywaliśmy pracę do 

zmian: 

- rozpoczęcie zajęć stacjonarnych: Akademii Malucha, Koła plastycznego „Bez Ram”, Dyskusyjnego 

Klubu Przyjaciół Książki, zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży. 

- otwarcie wystawy Małgorzaty Rynarzewskiej „Moje inspiracje”. 

-„Zabytki bliskie a nieznane”- projekt TTK, wystawa fotogramów promujących zabytki powiatu 

gryfickiego, promocja książki pokonferencyjnej „Trzebiatów spotkania pomorskie 2018-2019”. 

 - „Noc Bibliotek” – spotkanie w bibliotece pod hasłem „Klimat na czytanie”. 

 

W związku ze wzrostem zakażeń i objęciem całego kraju strefą żółtą Trzebiatowski Ośrodek Kultury i 

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury zmieniają po raz kolejny formułę pracy (zdalna, online). 

 Z powodu ogłoszonych przez Rząd obostrzeń zawieszono, na okres do 27 grudnia , wszystkie zajęcia 

artystyczne dla dzieci, młodzieży, spotkania dorosłych i seniorów. 

Odbyły się w tym czasie: 

 - koncert online „Szczecin Vocal Projekt” 

-“Dla Ciebie Ojczyzno”- filmik- koncert z okazji Święta Niepodległości. 

- Projekt „Przeprowadzenie ekspertyz i badań w piwnicy Pałacu w Trzebiatowie”. 

-propozycje zajęć online dla dzieci i młodzieży. 

- „Mikołajki Wielokulturowe”- filmiki : „Mikołajkowe Warsztaty Kulinarne” (pieczemy pierniczki i 

ciasteczka cynamonowe), „ Mikołajkowe Warsztaty Artystyczne”, „Wielokulturowe czytanie”. 

 

 

 

www.kultura.trzebiatow.pl 

ttps://www.facebook.com/tokpalac 

 

 

 

 

 

 

 

 Dyrektor  

Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury 

Renata Teresa Korek 
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