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Działalność Centrum 
Kultury w Brańszczyku 

 W 2020 ROKU 

Spotkanie świąteczno-noworoczne  

Spotkanie świąteczno - noworoczne z udziałem  
władz Powiatu Wyszkowskiego, 
wójtem gminy Brańszczyk, sołtysami  
oraz Rady Gminy. 
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Konkurs Kolęd i Pastorałek 

Cykliczny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
w gminie Brańszczyk promujący śpiew  
oraz podtrzymywanie tradycji wśród dzieci 
i młodzieży 

Koncerty świąteczne - kolędowanie w Białymbłocie 
i kolędowanie w Brańszczyku  
CK wskrzesza zapomniany zwyczaj kolędowania, na zdjęciu 
orkiestra Darmanista oraz pracownicy Centrum Kultury w 
przebraniu za typowe/charakterystyczne postacie z szopki 
betlejemskiej. 
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3 urodziny KGW w Brańszczyku 

Organizacja koncertu KGW w Brańszczyku z udziałem orkiestry Darmanista  
z okazji 3 rocznicy powstania klubu. 
 

Światowy Dzień Chorego 

Organizacja spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego 
 połączonego z wystawą „Życie dla ludzi”, przybliżenie postaci Sue Ryder  
– działaczki na rzecz chorych i ubogich, która w roku 1976 
rozbudowała budynek DPS w Brańszczyku dla dodatkowych 50 pensjonariuszy.  
 
Opracowanie okolicznościowej broszury z udziałem jednostek w gm. Brańszczyk,  
które niosą pomoc dla naszych mieszańców 
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Wystawa i Prezentacja 
  Sue Ryder 

Wystawa Sue Ryder dla mieszańców połączona z prezentacją 
filmu o działaniach charytatywnych Sue Ryder, prelekcja  
dla szkół z pracownikiem CK, SP. Brańszczyk, Trzcianka, Knurowiec, Turzyn, ZS Specjalnych,  
dla młodszych interaktywna lekcja o pomaganiu i dobroczynności.  
Łącznie podczas 4 tygodni wystawę obejrzało 498 osób! 
 

Ferie zimowe 

Dwie wycieczki do Centrum Nauki Kopernik (80 osób), 
Kino sferyczne w trzech miejscowościach, 
warsztaty kulinarne w grupach, dwa wyjazdy na basen, 
zajęcia plastyczne i wiele innych atrakcji. 
 Łącznie z oferty skorzystało ok. 300 dzieci i młodzieży.  
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Ferie zimowe 

Park trampolin wycieczka na hangar (40 osób),  
zajęcia taneczne dla dzieci,  
herbata po turecku w „Beduińskim” namiocie  
z muzyką z różnych stron świata 

Ferie zimowe 

Ferie c.d. kształcenie słuchu i opowieści muzyczne  
z orkiestrą Darmanista,  
warsztaty z drukarki 3D, 
 (skorzystało 36 dzieci i młodzieży), 
 spektakl sztuczki magiczne dla najmłodszych. 
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Udział KGW z Brańszczyka  
w XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora  

w Warszawie 

Zajęcie II miejsce w kat. Zespołów folklorystycznych  
w XVII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora  

w Warszawie 

Dzień Żołnierzy Wyklętych 

Wystawa i prelekcja dla szkół z gm. Brańszczyk z prywatnego muzeum o rotmistrzu Pileckim  
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Dzień Żołnierzy Wyklętych 

Wystawa i prelekcja dla szkół z gm. Brańszczyk z prywatnego muzeum o rotmistrzu Pileckim 
cieszyła się wielkim zainteresowaniem 

Dzień Kobiet 

Koncert „Kobiety kobietom”  
– najpiękniejsze arie operetkowe 
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Dzień Kobiet 

Słodki poczęstunek dla pań przybyłych na koncert.  
 

Akcja szycia Maseczek - koordynacja  

Kontakt z krawcowymi - wolontariuszkami, przycinanie materiałów, gumek do maseczek,  
zawożenie i odbiór gotowych masek do Urzędu Gminy 
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Konkurs Online 

W czasie pandemii CK działa nadal i organizuje  
Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną on-line 

Upamiętnienie „Zawołani po imieniu” 

Upamiętnienie kolejnej rocznicy z programu IPN  
„Zawołani po imieniu”  
– organizacja spotkania okolicznościowego 
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Filmy publikowane na kanale You Tube Centrum Kultury 

Projekt: Wirtualny Dom Kultury 
Działalność CK w czasie lockdownu. Opowieści dla dzieci.  
Zabawne historie z przesłaniem dla najmłodszych na poprawę humoru.  
Wszystkie dostępne na stronie www.gdkbranszczyk.pl 
 

Transmisja online Mszy świętej w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II  

organizacja wydarzenia 
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Ciąg dalszy pandemii: CK organizuje pokazy filmowe w formie kina samochodowego 
w Białymbłocie, Porębie oraz Brańszczyku 

Koncert w 20.rocznicę święceń kapłańskich  
ks. Roberta Ratomskiego 

Organizacja koncertu 
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Noc Świętojańska 

Inscenizacja z młodzieżą wydarzenia p.t. „Noc Świętojańska”.  
Autorski scenariusz, próby z młodzieżą.  

 

Wakacje z Centrum Kultury 
Tuchlin/Knurowiec/Brańszczyk/Poręba/Białebłoto 

Zabawy z animatorami, rajd rowerowy, gry i zabawy z dziećmi 
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Wakacje z Centrum Kultury 
Tuchlin/Knurowiec/Brańszczyk/Poręba/Białebłoto 

Kreatywne zajęcia c.d. cykl zajęć z j. angielskim w wakacje,  
zabawy na świeżym powietrzu, podstawy kodowania,  
poznajemy swoją kulturę – zajęcia edukacyjne w Skansenie. 
 

Wakacje z Centrum Kultury 
Tuchlin/Knurowiec/Brańszczyk/Poręba/Białebłoto 

Zajęcia plastyczne, tworzenie własnych 
gier planszowych, gry w klasy - zapomniane zabawy 
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Oprowadzanie turystów po Skansenie 

Opowieści o Kurpiach i Puszczy Białej – promocja regionu 

Wszechnica Brańszczykowska 

Zapoczątkowanie inicjatywy wszechnicy Brańszczykowskiej,  
a w niej m.in. wykład „Jak się odżywiać w czasie pandemii” 
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Festyn Rekreacyjny i Bieg Zwycięstwa 

Organizacje wydarzenia, przygotowanie plakatów,  
pakietów startowych dla uczestników biegu.  
 

Festyn Sportowo -Rekreacyjny 

Festyn Sportowo –rekreacyjny a w nim zawody piłki siatkowej.  
Organizacja turnieju.  
Zawody łódką pychówką – impreza cykliczna. 
 Koncert KGW z Turzyna oraz z Brańszczyka.  
Kącik plastyczny dla dzieci 



2021-05-19 

16 

Festyn Sportowo- Rekreacyjny 

Zawody kajakowe, rozdanie nagród, dyplomów oraz pucharów 
dla zwycięzców z udziałem Wójta gm. Brańszczyk  
oraz przedstawicieli Rady Gminy 

Dożynki Gminne - współorganizacja 

Koordynacja wydarzenia wspólnie z parafią Poręba, opracowanie scenariusza,  
koncertu po mszy św. Prowadzenie Dożynek,  
dostosowanie się do nowych wytycznych z wiązanych z pandemią.  
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Zakończenie wakacji 

Profesjonalny kurs serowarski, koło łowieckie Dzik,  
warsztaty wycinanek kurpiowskich, warsztaty plecenia 
wianków we współpracy z KGW Turzyn i Brańszczyk 
 

Zakończenie wakacji 

Dmuchańce dla dzieci, kącik gastronomiczny,  zjazd motocyklistów,  
warsztaty bębniarskie, kino letnie dla dzieci.  
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Akcje Krwiodawstwa 

Koordynacja akcji krwiodawstwa w Brańszczyku i Porębie w sumie 4 akcje. Akcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Koordynacja akcji krwiodawstwa  
w Brańszczyku i Porębie. W sumie 4 akcje.  
Akcje cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 
Współpraca/ promocja wydarzenia. 
Zakup promocyjnych kubeczków. 
 

Grupa Medialna – wywiad z nowym 
księdzem proboszczem w Brańszczyku 

Pierwsze próby reporterskie młodzieży z gminy Brańszczyk 
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Uroczystości Hubalowe w Porębie 

współorganizacja cyklicznego wydarzenia: oprawa muzyczna 
i wzruszający koncert patriotyczny 

Po raz pierwszy nasza gmina wzięła  
udział w tak dużym przedsięwzięciu 
sportowym, zostały zaangażowane  
czynnie szkoły, uczniowie  
i nauczyciele, odbyło się kilkadziesiąt 
działań sportowych na terenie całej 
Gminy. W tej inicjatywie znalazł się 
również pierwszy w historii gminy  
24 godzinny bieg  wokół gminy  
Brańszczyk, który CK czynnie  
wspierało organizacyjnie.  
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Przygotowywanie/wydruk plakatów, zaproszeń dyplomów 

na wydarzenia gminne  

Opracowania graficzne plakatów wprowadzonych do obiegu z okazji różnych wydarzeń. Projekty własne 

Konkurs Warszawska Syrenka 

Sukcesy w gminie!  I miejsce w 44 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka w kategorii klas 1-3  
zdobyła po raz pierwszy w historii mieszkanka Brańszczyka. (Konkurs organizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury) 
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Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 

Przygotowanie plakatów,  dyplomów, nagród dla uczestników  konkursu. Konkurs cykliczny 

Transmisja uroczystości pogrzebowych 

ks. kan. P. Stacheckiego  
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Akcja Krwiodawstwa – po raz drugi 

współpraca/ promocja wydarzenia 

Poręba  

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 

Przygotowanie plakatów, dyplomów, nagród dla uczestników konkursu. Konkurs cykliczny.  
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Grupa medialna – Magazyn Młodych Mediów 

Powstanie Grupy Medialnej 
i Magazynu Młodych Mediów.  
W 2020 roku trzy wydania Magazynu, 
Prawie godzina zrealizowanego programu, kilka tysięcy minut nagranego materiału.  
To odkrywanie walorów  naszej gminy, a w nich interesujące reportaże o tradycjach ludowych,  
świątecznych zwyczajach, zapomnianych obrządkach. Wywiady, sondy uliczne. 

Magazyn Młodych Mediów – wyd. Świąteczne 

MMM to również wywiady z wpływowymi osobami, aktualności, relacje z wydarzeń, zapomniane przepisy 
i inne ciekawe informacje podane w przystępny sposób dla szerszej widowni, nie tylko dla młodzieży.  
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Magazyn Młodych Mediów – wyd. Noworoczne 

Magazyn Młodych Mediów to promocja Gminy, odbierana bez ograniczeń,  
promocja kultury, pokazywanie lokalnych atrakcji. Swoista kronika, dokumentacja wydarzeń. 
Nasze działania zdobywają aprobatę nie tylko w gminie, ale także poza jego granicami.  

 

Dziękujemy za uwagę 

 


