
www.wzp.pl 

KULTURA 



www.wzp.pl 

 

 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą                                              
Nr XXIX/411/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanowił rok 2014 Rokiem 

Gryfa. 

 
Rok 2014 Rokiem Gryfa 

Ustanowienie roku 2014 ma na celu pobudzenie tożsamości regionalnej oraz 
poszanowania dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego i popularyzację 
wiedzy o wkładzie w rozwój regionu Dynastii Książęcej Gryfitów. Planuje się 
organizację wielu przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. 

 
 

Koordynatorem obchodów Roku Gryfa jest 
 Zamek Książąt Pomorskich 
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Logo: 

Autor projektu loga: prof. Lex Drewiński (Akademia Sztuki w Szczecinie)  
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Wybrane wydarzenia kulturalne 

podczas obchodów Roku Gryfa 
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Herb Bogusława X 
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                             Herb Województwa oraz gmin Pyrzyce, Trzebiatów, Wolna, Białogard, 

Szczecinek  



www.wzp.pl 

 

Wszechnica Gyfitów 
 

Konkurs wiedzy o Gryfitach adresowany do uczniów gimnazjów 
 Województwa Zachodniopomorskiego 

(Książnica Pomorska) 
 
 
 
 

 
Konkurs dla szkół podstawowych (w dwóch kategoriach wiekowych: nauczanie 
początkowe i klasy 4-6). Wystawa nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy 
prac.                                           
                                                   (Zamek Książąt Pomorskich) 
 
 

Konkurs plastyczny na ilustrację wybranej                          

legendy o Gryfie 
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„Książęta pomorscy spod znaku Gryfa w świetle 

druków okolicznościowych z XVI i XVII wieku” 

Wystawa druków wydanych z okazji książęcych zaślubin, pogrzebów, 
składanych im hołdów oraz dzieła historyczne dotyczące przeszłości 
Księstwa Pomorskiego 

(Książnica Pomorska) 

 

Otwarcie wystawy „Pod skrzydłami Gryfa” w 

Galerii Gotyckiej Zamku Książąt Pomorskich 
 

(Zamek Książąt Pomorskich) 
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Gra miejska „Śladami Gryfa”  
Gra polegająca na rozwiązywaniu zagadek rozmieszczonych w różnych 
miejscach Szczecina i jednoczesnym zdobywaniu wiedzy na temat 
historii Gryfa. 
(Zamek Książąt Pomorskich oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) 

 
Noc muzeów pod znakiem Gryfa 

Edycja nocy muzeów poświęcona tematyce Gryfa 
(Zamek Książąt Pomorskich + pozostałe instytucje) 

 
Książki Johannesa von Thaddena: Greif und Kreuz (Gryf i 

krzyż) 
Wydanie polskiego przekładu powieści historycznej dotyczącej 
chrystianizacji Pomorza oraz spotkanie z autorem. 

(Książnica Pomorska) 
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Wybrane wydarzenia sportowe 

podczas obchodów Roku Gryfa 
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GRYFIK CUP- Turniej piłki nożnej o Puchar Marszałka  

Województwa Zachodniopomorskiego 

 
Turniej piłki nożnej dla zawodników i zawodniczek w kategoriach 
wiekowych U-10. Zwycięzcy finałów powiatowych spotkają się w finale 
wojewódzkim w Szczecinie.  
 
Partnerem turnieju jest Pogoń Szczecin S.A. 
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Regaty żeglarskie o puchar Gryfa 

 
Regaty połączone z koncertami dla zwycięzców planowane są nagrody              
w postaci sprzętu żeglarskiego. Nagroda  główna spinaker z logo Gryfa.  

 

MTB Rowerowe Grand Prix o Puchar Gryfa 
 
Rowerowe Grand Prix w różnych kategoriach wiekowych. Łącznie 
startuje ok. 500 uczestników z całej Polski. 
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