
Sprawozdanie z działalności 

 GOK w Krzykosach  2015r. 

 

 

 

               Rok  2015 zapisał się jako rok wyjątkowy.Nie tylko jako rok w którym 

powstały problemy finansowe. Rok w którym opady deszczu zepsuły dobrze 

przygotowane imprezy.  Ale był to rok pewnych podsumowań i wielu 

Jubileuszy. 35- lecie Działalności Ośrodka Kultury,  70- lecie  Zespołu 

Regionalnego  „Tośtoki” oraz 20- lecie Festiwalu  „Wesołe Nutki”. 

 

Ośrodek Kultury w Krzykosach jest ośrodkiem gdzie tradycje folklorystyczne 

przeplatają się z nowymi pomysłami i bardzo dużą współpracą z lokalnymi 

animatorami. 

To ośrodek w którym odbywają się festiwale o randze wojewódzkiej Festiwal 

Przedszkolaków, Festiwal „Wesołe nutki”  z udziałem i sukcesami dzieci z 

naszej gminy. To prezentacja muzyki folkloru miejskiego podczas Spotkania 

kapel podwórkowych gdzie można posłuchać kapel z całej Polski. 

               To również tradycja dożynkowa która nigdy nie została przerwana i z 

dokładnością jest pielęgnowana. Możemy być dumni że  zainspirowaliśmy inne 

gminy do organizowania tego święta plonów. Dziś powoli tradycja ta powraca 

do sołectw. 

              W naszym ośrodku możemy znaleźć nowe propozycje o zasięgu 

lokalnym jak „Tłusty czwartek na ludowo” czy „Świeć gwiazdeczko świeć”, ale 

również imprezę o potężnym zasięgu „Wakacyjny Solec- Gala Disco polo  która 

pokazała że lokalizacja imprezy w Solcu, profesjonalne przygotowanie, zaplecze 

i forma która została zaprezentowana  może przynieś naszej gminie sztandarową 

imprezę która może być znana w całej Wielkopolsce.  Z pewnością może to być 

imprezę dochodowa. 

              W końcu Dożynki Gminno – Powiatowe w Murzynowie leśnym. 

Impreza przygotowana bardzo starannie w nowej formie, z udziałem gwiazd 

sceny. Bardzo duża pomoc ze strony lokalnych sponsorów. Olbrzymi wkład 

mieszkańców w przygotowanie terenu dożynkowego łącznie z instalacjami 

scenek dożynkowych. Zaangażowanie  strażaków i sołtysa wszystkie te 

działania zwiastowały że będą to dożynki na wysokim poziomie organizacyjno-

artystycznym.  

Niestety jeden jedyny dzień niepogody zniszczył wszystko.  

              Podczas organizacji imprez plenerowych zawsze istnieje ryzyko 

niepogody.W każdym z tych dwóch imprez słoneczna pogoda   mogła przynieś 

sukces. 

 Z sukcesem natomiast udały się trzy jubileusze. Pierwszy to Koncert 

Jubileuszowy Festiwalu „Wesołe Nutki”. Wzięły w nim udział osoby które w 

minionych latach szczególnie były zaangażowane w działania grupy 



wokalnej.Reprezentowały nasz ośrodek w wielu festiwalach i koncertach całej 

wielkopolski.  W koncercie galowym zaprezentowało się 11 wokalistów  z 

towarzyszącą orkiestrą na żywo. Wróciły wspomnienia z dzieciństwa które miło 

były wspominane  

 

 Jubileusz 70-Lecia Zespołu „Tośtoki” Była to imprez z udziałem wielu osób 

które brały czynny udział w występach zespołu w minionych latach. 

Przedstawiono prezentacje działalności zespołu. W krótkim programie 

zaprezentował się zespól śpiewaczy, kapela oraz  młodzież z kilkoma tańcami 

„Tośtockimi”. Dla wszystkich osób zaproszonych został przygotowany 

poczęstunek. 

Przy układaniu programu prezentacji z podziwem dumą odkrywałem  jak wiele 

kultury regionalnej Pieczkowa wniósł do kultury folkloru polskiego zespół 

„Tostoki” który działa w naszej gminie. Myślę że zgromadzona dokumentacja 

pieśni i tańców oraz opracowana dokumentacja filmowa  pomoże w przyszłości 

kultywowanie tych tradycji. 

 

35 – lecie Ośrodka Kultury  było podsumowanie działalności od grudnia 1980 

roku. W prezentacji przedstawiono historie ośrodka przeplatane występami 

zespołów działających przy GOK. Wręczono podziękowania dla instruktorów a 

uroczystości zakończył koncert zespołu Redlin. Podczas  uroczystości można 

było obejrzeć  wystawę kronik, dyplomów, nagród oraz ekspozycję zdjęć z 

działalności ośrodka kultury. W uroczystości wzięło udział 300 osób. 

 

 

                Na dobrą pracę Ośrodka Kultury ma wpływ bardzo dobra praca 

instruktorów, zatrudnionych na umowy zlecenia i umowy o dzieło 

Ich długoletnie doświadczenie oraz młodzieńcza  pasja tworzą bardzo dobry zespół  

animatorów kultury. 

 pani Czesławy Zięta - instruktor zespołu „Tośtoki”  

            pani Zofia Grzesik  - instruktor animator. 

            pan Kazimierz Trzeciak - dyrygent Koła śpiewu „Głos z nad Warty”  

            pan Andrzej Łopatka - akompaniator chóru oraz zespołów tanecznych 

            pani Katarzyna Hełpa - instruktor zespołu tanecznego „Nadwarcianie, 

            pani Agnieszka Witasik – instruktor śpiewu od września instruktorem 

śpiewu jest p. Anna Waligóra 

            pani Joanna Grochowska – instruktor zajęć plastycznych.  

 

             Nie mały wpływ na działalność kulturalną ma  przychylne spojrzenie 

członków Rady Gminy, którzy widzą kulturę jako ważny czynnik pobudzający i 

inspirujący naszych mieszkańców do działań nie tylko na niwie kultury. 

           Za  pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję. 



GOK Krzykosy w 2015r. prowadził 6 kół zainteresowań na które uczęszczały 

152 osoby. 

 zespół  Regionalny „TOŚTOKI” 

- zespół śpiewaczy – 16 osób 

- kapela „Tośtocka” – 3 osoby 

Zespół wystąpił 19 imprezach  w tym 5 imprezach poza granicami 

gminy 

 zespół folklorystyczny „NADWARCIANIE”   

- Od stycznia do 24 września 2015 roku zespół liczył 73 członków. 

Zajęcia odbywały się cyklicznie w każdy czwartek w czterech grupach.  

- Grupa I – 15 osobowa  opracowała i przypominała publiczności  

Zabawy podwórkowe. 

-  Grupa II – 17 osobowa przedstawiała Tańce Wielkopolskie pochodzące 

z różnych jej obszarów. 

-  Grupa III – 26 osobowa miała w swoim repertuarze tańce : Górali 

czadeckich, Zachodniej Wielkopolski, Kaszubskie. 

- Grupa IV  - 15 osobowa tańczyła Poloneza oraz Tańce Szamotulskie. 

- Na potrzeby dożynek grupa III i IV przygotowała Obrzęd Dożynkowy, 

który przedstawiła czterokrotnie w różnych miejscowościach. 

-  24 września odbyły się zapisy do zespołu. Rozwiązała  się  grupa  

najstarsza (młodzieżowa) . Nastąpiła reorganizacja zespołu. Zajęcia 

odbywały się nadal w każdy czwartek.  Od  października do końca 

grudnia zespół liczył  55 osób, a jego  struktura  przedstawiała się 

następująco: 

- Grupa  I – 14 osobowa - najmłodsza - przypominała widzom dawne 

Zabawy Podwórkowe. 

- Grupa  II – 13 osobowa - występowała z popularnymi Tańcami 

Wielkopolskimi występującymi w różnych obszarach Wielkopolski . 

- Grupa  III – 16 osobowa opracowała Tance Kaszubskie. 

- Grupa  IV – 12 osobowa zadebiutowała wiązanką Tańców Śląskich 

prezentując najbardziej popularne, ale i mało znane tańce tego regionu. 

Zespół wystąpił w 10 imprezach w tym 4 poza granicami gminy 

 

 Koło Śpiewu „GŁOS ZNAD WARTY” 

- chór mieszany – 25 osoby  

Koło śpiewu wystąpiło w 11 imprezach    

 grupa wokalistów  

- dzieci i młodzież szkolna  - 10 osób. Zajęcia odbywały się 

cyklicznie w każdy wtorek.  Udział wokalistów w 12 imprezach  w 

tym jeden festiwal. 

 kapela podwórkowa „SZCZUNY Z SULĘCINKA” – 5 osób 

w minionym roku kapela wystąpiła w 7 imprezach  

 Nauka gry na gitarze – 6 osób 



 Zajęcia plastyczne - 14 osób 

 

        GOK zatrudniał:  

2 osoby na pełnym etacie 

    - Dyrektora 

    - Instruktor do spraw imprez 

    -  7 instruktorów stałych na umowę zlecenie i umowę o dzieło 

    -  1 osobę na stażu Umowaz PUP 

 

W minionym roku GOK był organizatorem i współorganizatorem 58imprez: 

29imprez więcej w  stosunku do ubiegłego roku. 

 

 04.01. – „Świeć gwiazdeczko świeć” koncert kolęd i pastorałek – 

Sulęcinek 

 06.01. Impreza III Króli  Obsługa nagłośnienia i występy zespołów 

działających przy  z GOK – Sulęcinek 

 11.01. Impreza integracyjna Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” obsługa 

nagłośnienia oraz występ grupy wokalnej z GOK - WDK Garby 

 18.01. Występ przedszkolaków Przedszkole Krzykosy w sali OSP- 

nagłośnienie - Krzykosy  

 01.02. Koncert Kolęd i pastorałek „Głos z nad Warty” + nagłośnienie - 

Sulęcinek   

 12.02. „Tłusty czwartek na ludowo” – „Nadwarcianie” + nagłośnienie - 

Sulęcinek  

 01.03. Finał Ferii - Garby 

 06.03. Próba do koncertu 20 lecie festiwalu „Wesołe Nutki” 

 07.03.Eliminacje do „Festiwalu Wesołe Nutki” uczestnicy z całego 

województwa 70 uczestników - Garby 

 08.03. Koncert Kabarety na Dzień Kobiet – Garby 

 12-19. 03 Wystawa z okazji X rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II 

wystaw licząca 50 obrazów wystawiona w GOK Krzykosy, kościół w 

Sulęcinku oraz świetlica OSP w Pięczkowie 

 22.03. Dzień  Seniora - Obsługa artystyczna i nagłośnienie – Sulęcinek 

 27.03.  Próba Generalna do koncertu 20- lecia Festiwalu 

 28.03. Koncert 20-lecie Festiwalu „Wesołe Nutki” - Garby 

 29.03. 20 Festiwal „Wesołe Nutki” – Garby 

 15.04. Festiwal Przedszkolaków – Witowo 

 16.04. Festiwal Przedszkolaków – Sulęcinek 

 02.05. Dzień Strażaka - Sulęcin 

 30.05. Dzień dziecka z radą sołecką i szkołą  - Sulęcinek 

 31.05. Dzień Matki rada sołecka - obsługa nagłośnienia – Pieczkowo 



 31.05. Impreza integracyjna sołectwo Krzykosy obsługa nagłośnienie oraz 

część artystyczna – Amfiteatr Krzykosy 

 06.06. Dzień dziecka  – oprawa artystyczna i nagłośnienie– Miąskowo 

 07.06. Dzień dziecka u Jadzi i Andrzeja nagłośnienie i prowadzenie 

Sulęcinek 

 07.06. Zakończenie Ligi Piłkarskiej - Solec 

 12-13.06. Warsztaty Taneczne – Nadwarcianie - Ślesin 

 14.06. Zawody Strazackie – nagłośnienie + zabawa taneczna Krzykosy 

 21.06. Nagłośnienie zawodów konnych - Młodzikowo 

 21.06. Wieś się bawi oprawa artystyczna - Pieczkowo 

 28.06. Wakacyjny Solec – Gala Disco – polo – Solec 

 05.07.Stowarzyszenie Najlepiej Razem – Nordicwalking –zabezpieczenie 

nagłośnienia – Garby 

 05.07. Biesiada z Książkobusem- nagłośnienie i występy grup z GOK - 

Sulęcinek   

 12.07. Zabezpieczenie występu artystycznego i nagłośnienie podczas 

Rajdu Rowerowego - Stowarzyszenie Solczanie - Solec 

 12.07. Wielkopolskie Spotkanie  Kapel Podwórkowych – Krzykosy 

 14.08. Zlot Garbusów – nagłośnienie WDK Garby 

 23.08. Dożynki Sołeckie Nagłośnienie i obsługa artystyczna – Sulęcinek 

 30.08. Dożynki Sołeckie nagłośnienie i oprawa artystyczna -  Krzykosy 

 06.09. Dożynki Gminno – Powiatowe – Murzynowo Leśne 

 20.09. Finał Lata – WDK Garby 

 27.09. Obsługa nagłośnienia podczas biegów „Leśna zadyszka „ Gawra” 

 27.09. Obsługa - IX Rodzinny Rajd Rowerowy „ Szukamy nowej drogi” 

 01.10. „Wielkopolskie Śpiewanie” – Sulęcinek 

 03.10. Nagłośnienie II Krajowego festiwalu Śpiewaj Razem z Nami 

organizowanego przez PZEiR koło Krzykosy - WDK Garby  

 11.10. Obsługa Biegu Papieskiego – nagłośnienie + namioty – Sulęcinek 

 15.10. Obsługa nagłośnienia – Urząd gminy Jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego 

 24.10. Nagłośnienie otwarcia nowej remizy OSP Pieczkowo - Pięczkowo 

 11.11. Narodowe Święto Niepodległości –Pięczkowo 

 15.11. Obsługa nagłośnienia przedstawienia PCPR + Dębno WDK Garby 

 22.11. 70- lecie  Regionalnego Zespołu Folklorystycznego „Tostoki” - 

Pieczkowo 

 25.11. Listopad Poetycki -  obsługa nagłośnienia  Witowo 

 04.12. 35 – lecie GOK Krzykosy – WDK Garby 

 11.12 Próba Generalna do koncertu dinozaurów. WDK Garby 

 12.12. Dinozaury – Koncert Śpiewających po -30  

 16.12. Nagłośnienie koncertu grupy Gama – Przymiarki 



 17.12. Koncert wigilijny WDK Garby 

 20.12. Nagłośnienie koncertu wigilijnego grupa Gama  dla sołectwa 

Garby - WDK Garby 

 22.12. Nagłośnienie koncertu -  Spotkanie opłatkowe sołectwa Sulecinek 

 28.12. Nagłośnienie spotkania Lider Zielonej Wlkp. oraz koncertu kolęd -

Sulęcinek  

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach prowadzi również 

działalność poza statutową, ściśle  współpracuje z młodzieżą działającą w 

Piłkarskiej Lidze Gminnej, gdzie Gminny Ośrodek Kultury sprawuje 

opiekę.  

W sezonie 2014/2015 zgłoszonych było 7 drużyn, w których 

czynny udział brało152 piłkarzy.  

Do zadań Ośrodka należy: 

- zwołanie zebrań przed ligowych 

- ustalenie kalendarza rozgrywek 

- dokonania ubezpieczeń piłkarzy  

- podpisanie umów sędziowskich 

- pomeczowa wypłata delegacji sędziowskich 

 Prowadzona jest tabela wyników zamieszczona na stronie 

internetowej GOK, łącznie z regulaminem, kalendarzem rozgrywek i 

tabelą wyników. W każdy poniedziałek są przekazywane protokoły 

pomeczowe na podstawie których nanoszone są zmiany w tabeli wyników 

na stronie internetowej GOK  , oraz zostaje przekazana pełna informacja 

do prasy. 

 Chciałbym poinformować że, w minionym roku drużyna piłkarska 

Solec  zdobyła tytuł mistrza gminy. 

W minionym roku ośrodkowi kultury przekazano pod opiekę  

boiska wielofunkcyjne. Z boisk w godzinach do 15oo korzysta  młodzież 

szkolna . Od godz.  15oo boiska są udostępnione zainteresowanym pod 

opieką koordynatora.  

 

W 2015 roku naszą stronę internetową  odwiedziło 40513 osób.( 

wzrost wejść o ponad 200%)Tak ilość osób która odwiedziła naszą 

stronę informuje nas o dużym zainteresowaniu naszymi  propozycji. 

 Strona ośrodka kultury jest na bieżąco aktualizowana,  zapowiada  

nadchodzące imprezy oraz można obejrzeć dokumentację fotograficzną 

po imprezie. Przedstawia harmonogram zajęć w kołach zainteresowań.  

Informuje o zrealizowanych projektach z dofinansowaniem Unijnym. 



Terminarzu ligi piłkarskiej oraz możliwości korzystania z boisk 

wielofunkcyjnych. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach udziela wszelkiej pomocy przy 

realizacji imprez lokalnych w sołectwach, szkołach, OSP, stowarzyszeniach. 

Współpraca z lokalnymi organizacjami oraz społecznymi animatorami.  

Pozwala przeprowadzić imprezy z małym nakładem finansowym. Sposób 

organizacji takich imprez powodują integrację  społeczeństwa. Wyniki tej 

współpracy odzwierciedla ilość imprez i liczba uczestników. Chciałbym tu 

podziękować wszystkim którzy współtworzą kulturę naszej gminy.   

 

 

 

 

             Działalność Ośrodka Kultury to szereg zadań i obowiązków zgodnych 

ze statutem, który pozwala na inspirację w małych środowiskach, gdzie dostęp 

do kultury jest dość trudny. 

  Inspiracje naszych mieszkańców oraz działania naszego Ośrodka Kultury  dają 

powoli efekty. Coraz więcej mieszkańców włącza się w działania kulturalne, 

integracyjne oraz sportowo - turystyczne. 

 

Udział w  projektach z dofinansowaniem unijnym przynosi ośrodkowi 

dodatkowy sprzęt który  pozwala przeprowadzenie imprez z profesjonalnym 

zabezpieczeniem zaplecza scenicznego oraz efektów oświetlenia imprez 

odbywających się w WDK Garby. 

             Jednak olbrzymia biurokracja projektów powoduje że coraz mniej czasu 

mamy na innowacyjność, kreatywność. Dość często kierujemy się  utartymi 

schematami,   które nie są korzystne dla ośrodka. 

 Przygotowanie każdej imprezy nakłada na organizatora wiele obowiązków 

związany z przepisami o organizowaniu imprez. 

 Czas który potrzebny jest do przygotowania imprezy jest często nie wymierny i 

przeważnie  niezauważalny. Każdego odbiorcę interesuje produkt finalny który 

dość często psuje kiepska pogoda. 

                                                                                                                                                                                          

Podsumowując miniony rok uważam że  zatrudnienie pracownika, 

spowodowało olbrzymi skok potencjału działalności ośrodka kultury. Zarówno 

w pozyskiwaniu środków unijnych i ministerialnych, obsłudze  imprez oraz 

obsłudze  informatycznej  .  

W minionym roku pozyskano środki  na zakup namiotów expressowych oraz 

oświetlenia scenicznego. Złożono projekt do Narodowego Centrum Kultury na 

projekt Dom Kultury + Lokalne inicjatywy który zostanie rozstrzygnięty  w 

styczniu 2016 roku  

 



 

            Poziom imprez kulturalnych utrzymany był na wysokim, profesjonalnym 

poziomie. Zespoły, które reprezentują GOK są dobrą wizytówką dla Gminy 

Krzykosy w całym Województwie Wielkopolskim. 

 

Kończąc składam podziękowanie, wysokiej radzie za zrozumienie i poparcie dla 

kultury w minionym 2015 roku.  
 

 

Informacja finansowa w załączniku.  
 

 

Krzykosy 29 lutego 2016r. 

 

 

        Dyrektor 

 

       Ryszard Włodarczyk 

 

 

 


