
  KALENDARZ  IMPREZ GDK  OD 01-01-2015  DO 31-12-2015  
 

L. p. Nazwa imprezy Termin 
Miejsce 

realizacji 
Organizator 

Adres tel. mail 
Krótki opis imprezy 

1.   Koncert Kolęd 6 stycznia Sala koncertowa GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury 
 

Kolędy – najpiękniejsze melodie i pieśni opowiadające o narodzinach 
Chrystusa będą śpiewane tak jak w domu, czyli przez całe rodziny. Będzie to 
koncert promujący płytę „Ciesz się Ziemio”. 

2.  
 XXIV Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

  11 stycznia Sala koncertowa GDK Sztab WOŚP 

WOŚP to impreza charytatywna, mająca na celu zebranie środków 
pieniężnych na zakup sprzętu medycznego dla ratowania życia dzieci. W ten 
dzień wszyscy możemy  
 pomóc dzieciom i  osobom starszym. 

3.  Ferie z GDK 
19 stycznia 
 – 1 lutego 

Sale GDK ,formy 
wyjazdowe 

Goleniowski Dom 
Kultury 

 

Ferie z GDK to cykl imprez adresowany do dzieci i młodzieży spędzających 
ferie zimowe w mieście. Wśród nich zaplanowano m in.: wyjazdy ,  warsztaty,  
zajęcia świetlicowe. 

4.  
Staropolski kulig- 

premiera widowiska 
7 lutego 

Sala koncertowa GDK Goleniowski Dom 
Kultury 

 

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA, w trakcie którego 
obejrzymy tańce z różnych regionów Polski w finale Zespół przedstawi 
widowisko pn. „Kulig Staropolski”. 

5.  
Koncert Charytatywny 
Przyjaciele Dzieciom 

 14 lutego 

Sala koncertowa GDK 

Goleniowski Dom 
Kultury 

 

Koncert w wykonaniu osób dobrze w Goleniowie wszystkim znanych,  
pełniących różne ważne funkcje. 
Impreza adresowana do szerokiego grona odbiorców  w Goleniowie. Dochód 
będzie przeznaczony na  pomoc dla dzieci chorych i potrzebujących 
wsparcia. W tym roku będzie to jubileuszowa – X odsłona Koncertów z tego 
cyklu. 

6.  

Mały konkurs 
recytatorski 

 – eliminacje miejsko-
gminne  

2 marca Sala koncertowa GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury 
 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych recytują poezję i prozę. 
Celem konkursu  jest podnoszenie kultury, przywracanie należytego miejsca 
polskiej klasyce oraz sięganie do piśmiennictwa wszystkich epok. 

7.  
XII Spotkania z  Kulturą 

Ukraińską 
7 marca 

Sala koncertowa GDK, 
kościół, św. Katarzyny 

Związek Ukraińców w 
Polsce, Goleniowski 

Dom Kultury 
,Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 
BRAMA VITAE 

 

Nasz regionu zamieszkuje wiele osób o pochodzeniu ukraińskim, stąd 
koncerty prezentujące muzykę, taniec, cieszą się ogromnym powodzeniem. 
Zapraszamy do Sali koncertowej , gdzie wystąpią Zespół Muzyczny 
KNIAŹWIANIE z Polic, oraz szkolna Orkiestra Kameralna ze Lwowa 

8.  
Mały konkurs 
recytatorski 

 – eliminacje rejonowe  
10 marca 

Sala koncertowa GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury,  
 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych recytują poezję i prozę. 
Celem konkursu  jest podnoszenie kultury, przywracanie należytego miejsca 
polskiej klasyce oraz sięganie do piśmiennictwa wszystkich epok – etap 
powiatowy. 



 

9.  

Eliminacje 
Ogólnopolskiego 

Konkursu Piosenki  
„Wygraj Sukces” 

27 marca 

Sala koncertowa GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury 
 

Najlepsi wykonawcy zostaną zakwalifikowani do II etapu – rejonowego 
konkursu. 

10.  
Konkurs Potraw 
Wielkanocnych 

28 marca 
Goleniowski Dom 

Kultury 

Goleniowski Dom 
Kultury 

 

Zaproszeni do Konkursu uczestnicy przygotowują tradycyjne potrawy 
związane ze Świętami Wielkanocnymi w Polsce. Pragnieniem organizatorów 
jest zachowanie od zapomnienia takich potraw. 

11.  
 VI Festiwal Młodości 
Teatralnej "Łaknienia"  

9 – 12 kwietnia Siedziba Teatru Brama 

Stowarzyszenie Teatr 
Brama, 

Goleniowski Dom 
KUltury 

To już szósta edycja spotkania Goleniowian z najciekawszymi propozycjami 
teatru młodzieżowego z całej Polski. Ideą Festiwalu jest spotkanie, wymiana 
doświadczeń, konfrontacja, wzajemna inspiracja oraz edukacja artystyczna. 
Ostatniego dnia poznamy zwycięski spektakl festiwalu. 

12.  
„Otwórzmy nasze 

serca” 
Koncert Charytatywny 

10 kwietnia Sala koncertowa GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury, Zespół Szkół Nr 
1 

Zebrane pieniądze zostanąprzekazane Magdzie i Łukaszowiu Rzeźniczkom 
oraz Danielowi Krawczykowi. Są to osoby niepełnosprawne, zebrane 
pieniądze pozwolą im na zakup sprzętu niezbędnego do ich lepszego 
funkcjonowania w codziennym życiu. Zapraszamy. 

13.  
Dziecięcy Koncert 

Wiosenny 
16 kwietnia Sala koncertowa GDK 

Goleniowski Dom 
KUltury 

Widzowie tego koncertu to rodzice, dziadkowie – babcie, rodzeństwo, 
znajomi …itp., młodych artystów prezentujących się na scenie. Wystąpią 
wszystkie dziecięce grupy działające w Goleniowskim Domu Kultury. 

14.  Kabaret HRABI 18 kwietnia 
Sala koncertowa 

GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury 
Zapraszamy na program „ GDY POWIESZ TAK”. 

15.  
Święto Flagi 

 „Witaj Majowa 
Jutrzenko” 

2 maja  
Teren przed UGiM oraz 

ulice Goleniowa, 
Goleniowski Dom 

Kultury 

W dniu Święta Flagi spotykamy się przed Urzędem Gminy i Miasta, gdzie 
przy dźwiękach Orkiestry, w asyście wojska i służb mundurowych nastąpi 
uroczyste wciągnięcie Flagi państwowej na maszt . Następnie po 
uformowaniu biało-czerwonego korowodu, uczestnicy przemaszerują na 
goleniowskie Planty. Od godz. 16:30 zapraszamy do wspólnego śpiewania 
polskich pieśni patriotycznych.  

16.  
Rocznica Uchwalenia  

Konstytucji 3 Maja  
3 maja 

Pomnik 
Niepodległości, tablica 

pamiątkowa,  

UGiM, Goleniowski Dom 
Kultury  

3 Maja to święto, które przypomina nam piękne karty polskiej historii.  Miło 
nam będzie jeżeli zechcesz wziąć udział w mszy patriotycznej za naszą 
ojczyznę  w kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny, oraz złożyć kwiaty pod 
Pomnikiem Niepodległości. 

17.  
RANDKA W CIEMNO 

Na dwie pary - 
spektakl 

9 maja 
Sala koncertowa 

GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury 

Zapraszamy na komediowy spektakl .Wystąpią: (zamiennie - cztery 
osoby) Tomasz Stockinger, Krzysztof Ibisz, Małgorzata POTOCKA, Ewa 
Kuklinska, JACEK Kawalec, Dariusz Kordek, ALICJA Kwiatkowska, Olga 
Borys, Piotr Szwedes, Michał Milewicz. 

18.  

„Raz na ludowo” 
Spotkania zespołów 

ludowych 
 

10 maja 
Sala koncertowa GDK 

ogród GDK 

Goleniowski Dom 
Kultury 

 

Spotkanie Zespołów Folklorystycznych to impreza o swoistym kolorycie. 
Młodość przeplata się z dojrzałymi twórcami. W tym roku spotkamy z  kulturą 
ludową w gronie zespołów śpiewaczych, kapel, gawędziarzy i zespołów 
pieśni i tańca. Przegląd ma na celu wyłonienie najlepszych z naszego 
powiatu, którzy następnie będą się prezentować na przeglądach 
Wojewódzkich w Lipianach  i Drawsku Pomorskim. 



 

19.  
Goleniowski Jarmark 

Urodzinowy 
16 maja 

Planty – ul. Konst. 3 
Maja 

Urząd Gminy i Miasta 
Goleniów 

Gwiazdą Jarmarku Urodzinowego będzie zespół ZAKOPOWER. Zapraszamy 

20.  
Wiosenne koncerty 

kameralne 
24 maja 

Planty Goleniowski Dom 
Kultury 

Powracamy do tradycji organizowania koncertów w plenerze. Wykonawcami 
będą uczniowie szkół muzycznych ze Szczecina Stargardu Szcz. I Goleniowa 

21.  
Koncert muzyki 

bajkowej ALEPAK i 
Przyjaciele – część II 

29 i 30 maja 
Sala koncertowa GDK Goleniowski Dom 

Kultury 
 

Jak wskazuje nazwa koncertu, słuchacze będą mogli spotkać się z 
najpiękniejszymi melodiami z bajek w aranżacji Zespołu Alepak a także 
zaproszonych przyjaciół. 

22.  

XXV  Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Pięknej 

Color   Art 
„Magiczna Kraina 
Dźwięku i Koloru 

27- 31 maja   
 

Goleniowski Dom 
Kultury,  przestrzeń 

miejska  
 

Goleniowski Dom 
Kultury, 

ul. Słowackiego 1 
tel. 91/418 26 88 

colorartgoleniow@gmail.
com. 

 

Festiwal  jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest 
kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej 
pod patronatem Poleskiego Komitetu do Spraw. UNESCO. Jego celem jest 
jak najszersze  propagowanie  wszelkich form twórczości plastycznej 
uprawianych przez młodych twórców .Prace zakwalifikowane do ekspozycji 
festiwalowej prezentowane będą  w przestrzeni Goleniowskiego Domu 
Kultury  oraz  w przestrzeni miejskiej.  

23.  
Dzień Dziecka – 

„Malowanie Świata” 
 

31 maja 
Park przy ul. 

Szczecińskiej i 
Norwida 

Goleniowski Dom 
Kultury, 

 

SERDECZNIE zapraszamy  wszystkie dzieci na radosny piknik z okazji ich 
święta. Miłą niespodzianką dla dzieci będzie możliwość nieodplatnego 
korzystania ze zjeżdżalni, zamków dmuchanych,  placów zabaw i różnych 
urządzeń do zabaw,  
Zapraszamy także gorąco  dzieci  wraz z rodzicami na „Malowanie Świata”. 
W ramach festiwalu dzieci, które chcą pokazać wizją swojego świata, mogą 
tego dokonać przelewając swoje fantazje na plansze specjalnie 
przygotowane dla dzieci. W  wyniku happeningu powstają prace o wymiarach 
ok. 1 x 2 m , bardzo kolorowe, radosne, które służą jako scenografia lub 
zdobią obiekty kulturalne w Goleniowie. Piknikowi  towarzyszą występy grup 
dziecięcych z Goleniowskiego Domu Kultury. 

24.  Koncert Uwielbienia 4 czerwca Planty 

Stowarzyszenie  
PER MUSICAM, 
 Parafia pw. św. 

Katarzyny, 
Goleniowski Dom 

Kultury  

Koncert połączony z modlitwą. 

25.  
„Senioralia” 

Festiwal dla każdego 
seniora 

6 czerwca Amfiteatr 
Goleniowski Dom 

Kultury 

Przemarsz ulicami miasta spod Urzędu Gminy i Miasta do Amfiteatru. Oprócz 
programu artystycznego na scenie, działać będzie  kilkadziesiąt wystawców 
(turystyka, sport, finanse, zdrowie). Imprezę zakończy zabawa taneczna . 

26.  
Wiosenne koncerty 

kameralne 
7 czerwca 

Planty Goleniowski Dom 
Kultury 

Powracamy do tradycji organizowania koncertów w plenerze. Wykonawcami 
będą uczniowie szkół muzycznych ze Szczecina Stargardu Szcz. I Goleniowa 

27.  
Dzień Sąsiada 

 
12 czerwca 

ul. Mikołajczyka i ul. 
Mickiewicza 

OPS , GDK , Gim 1, 
oraz mieszkańcy obu 

ulic 
Impreza o charakterze integracyjno – aktywizacyjnym. 



 

28.  
PGR – Przegląd 

Goleniowskiego Rocka 
13 czerwca Amfiteatr 

Goleniowski Dom 
Kultury, grupy rockowe 

W naszym mieście działa kilka grup rockowych, które pragną się 
zaprezentować swojej publiczności z najnowszym programem. 

29.  

 XX Międzynarodowe 
Spotkania 

Folklorystyczne         
„Nad Iną”  

18– 23 
czerwca 

 

Goleniowski Dom 
Kultury, 

Stowarzyszenie Brama 
Vitae 

Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną” organizowane są przez GDK oraz 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama Vitae”. Rokrocznie uczestniczy 
w nich od 100 do 200 młodych artystów z kilku krajów Europy. Na Spotkania 
składają się warsztaty muzyczne, koncerty, turniej sportowe, i gry 
integracyjne. W tym roku gościć będzie zespół z Czech. Gospodarzami 
Spotkań jest Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „INA”. 
 

30.  
 Jarmark 

ŚWIĘTOJAŃSKI   
20 -21  

czerwca 
Teren Parku przy ul. 

Szczecińskiej  
Goleniowski Dom 

Kultury,  

Park przy ul. Szczecińskiej w Goleniowie przez dwa dni będzie gościł 
wszystkie organizacje, stowarzyszenia, zespoły, kluby, pragnące 
zaprezentować się czy to artystycznie, kulinarnie bądź w inny sposób. 
Działać będą dwie sceny oraz stoiska wystawiennicze. Wieczorem w parku 
odbędzie się zabawa taneczna. W sobotę wieczorem, o godz. 22:00 wystąpi 
Zespół Trzy Gitary (piosenki Czerwonych Gitar)  Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy. 

31.  
Koncert Zespołu  

ŁZY 
26 czerwca Amfiteatr 

Goleniowski Dom 
Kultury 

Serdecznie Zapraszamy. 

32.  Wakacje w mieście Lipiec -sierpień 
Ogród i sale GDK 

oraz formy wyjazdowe 

Goleniowski Dom 
Kultury, 

 

W ramach wakacji w mieście ,GDK od kilku lat organizuje turnusy 
półkolonijne dla dzieci w wieku 7-12 lat. Organizujemy także warsztaty 
językowe, animacyjne, i  inne. Akcje mają na celu inspirowanie do 
wewnętrznego rozwoju dzieci i młodzież .  

33.  Dożynki Gminne 29 sierpnia 
Sołectwo – w Gminie 

Goleniów 

Goleniowski Dom 
Kultury 

Oraz sołectwo 
 

Zapraszamy na Święto Plonów, które jest okazją do podsumowania żniw, 
podziękowania za chłopski trud oraz  dobrej zabawy.  
Współorganizatorem jest sołectwo. 
 

34.  
XVI Goleniowskie 

Spotkania Teatralne 
BRAMAT 

3 - 6 września 
Teatr Brama 

Sala koncertowa GDK 

Teatr Brama, 
Goleniowski Dom 

Kultury 

Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat to festiwal teatralny organizowany 
corocznie przez goleniowski Teatr Brama. .Program zakłada prezentację 
wybitnych twórców polskiego teatru alternatywnego. W ramach konfrontacji 
pokazane są także teatry młodszego pokolenia, które w niedalekiej 
przyszłości  będą stanowić o alternatywnym środowisku teatralnym w Polsce. 
Co roku ciekawym spektaklom towarzyszą oficjalne dyskusje o kondycji i 
drodze teatru alternatywnego w Polsce, warsztaty, pokazy metod pracy, 
seminaria, koncerty, wystawy i pokazy filmów. 

35.  
Wieczór z klasyką 

 
20 września 

Sala koncertowa 
GDK 

 
Goleniowski Dom 

Kultury 

W programie: Koncert Fortepianowy e-moll i f-moll  Fryderyka Chopina. 
Wystąpią: Kinga Firlej Kubica i Wojciech Kubica – fortepian, oraz 
kwartet smyczkowy. 

36.  
Koncert Jubileuszowy 

X lecie Orkiestry W&BB 
3 października Sala koncertowa GDK 

Goleniowski Dom 
Kultury 

Koncert z okazji X – lecia istnienia Orkiestry.  

37.  
Obchody Święta 
Niepodległości 

11 listopada 
tablica pamiątkowa, 

Pomnik 
Niepodległości 

UGiM, Goleniowski Dom 
Kultury 

Data 11 listopada 1918 roku należy do tych szczególnych w historii Polski. 
Stąd uczestnictwo w uroczystościach w kościele św. Katarzyny,  pod tablicą 
pamiątkową, pomnikiem należy do tych , które pamiętamy.  



38.  Bajka dla dzieci  15 listopada 
Sala koncertowa 

GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury 
Zapraszamy rodziców wraz z pociechami na  spotkanie z aktorami 
Teatru Tęcza ze Słupska. 

39.  
Artur Andrus 

Recital kabaretowy 
22 listopada 

Sala koncertowa 
GDK 

Goleniowski Dom 
Kultury 

Zapraszamy na spotkanie ze znakomitym artystą kabaretowym  

40.  
Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza 
5 grudnia Sala koncertowa GDK 

Goleniowski Dom 
Kultury 

Centrum Wolontariatu 
 

Uroczyste spotkanie połączone z koncertem będącym formą podziękowania 
dla wolontariuszy pracujących na rzecz innych ludzi 

41.  
Festyn „Mikołaje są 

wśród nas” 
6 grudnia Planty 

Goleniowski Dom 
Kultury oraz 

zainteresowane szkoły i 
inne placówki 
wychowawcze 

 

Każdy z nas jest św. Mikołajem. A impreza  na plantach to doskonale 
potwierdza. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji artystycznych szkół i ich 
stoisk z bogatą świąteczną ofertą. Od kilku lat możemy także zapoznać się z 
propozycją stoisk organizacji pozarządowych, kół gospodyń oraz Lokalnych 
Grup Działania.Wszyscy dziękujemy przyjaciołom i sponsorom, którzy na co 
dzień pomagają szkołom. Atmosfera zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, wspólne ubieranie choinki, liczne stoiska, wspólna zabawa i 
możliwość ofiarowania paczki naszym najbliższym za pośrednictwem 
naszego Mikołaja, oto dlaczego warto być w tym dniu na Plantach. 
Zapraszamy. 

42.  
XXI Zachodniopomorski  

Konkurs Kolęd i 
Pastorałek. 

grudnia Sala koncertowa GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury  

Konkurs stanowi jednocześnie I etap Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek w Będzinie. Laureaci Zachodniopomorskiego konkursu otrzymują 
nagrody finansowe, a najlepsi wykonawcy otrzymują kwalifikacje do festiwalu 
w Będzinie. 

43.  
Konkurs Potraw 

Wigilijnych  
13 grudnia 

Goleniowski Dom 
Kultury 

Goleniowski Dom 
Kultury 

 

Zaproszeni do Konkursu uczestnicy przygotowują tradycyjne potrawy 
związane ze Świętami Bożego Narodzenia  w Polsce. Pragnieniem 
organizatorów jest zachowanie od zapomnienia takich potraw. 

44.   Koncert Sylwestrowy 31grudnia Sala koncertowa GDK 
Goleniowski Dom 

Kultury 

Zapraszamy w noc sylwestrową na niezwykłe widowisko muzyczne . O 
północy – życzenia noworoczne i lampka szampana dla wszystkich 
widzów. Zapraszamy do Sali koncertowej na godz. 22:00 Koncert 
przygotowany przez Stowarzyszenie Per Musicam. 

45.  
Wsparcie działań 
kulturalnych grup 

nieformalnych 
Według potrzeb Sale w GDK 

Goleniowski Dom 
Kultury 

 

Osoby działające w grupach nieformalnych , które mają pomysł na jakieś 
przedsięwzięcie kulturalne mogą liczyć na nasze wsparcie. 

46.  Mamo, Tato, co wy na to? w/g planu 

Program integracji 
rodzin goleniowskich. W 
porozumieniu  z PP i P 

Prywatnymi z 
Goleniowa. 

Goleniowski Dom 
Kultury 

 

Program integracji rodzin goleniowskich. W porozumieniu  z przedszkolami 
państwowymi i przedszkolami prywatnymi z Goleniowa. 

47.  
Wystawy malarskie i 

fotograficzne 
wg potrzeb 

Galeria „Przy Scenie” w 
GDK 

Goleniowski Dom 
Kultury 

Prezentacja dorobku malarskiego , fotograficznego i inne. 

 


