
Sprawozdanie z działalności 
GOK w Krzykosach  2009r. 
 
               Działalność GOK w Krzykosach  2009r  obfitowała w szereg udanych, 
trafionych imprez .  
              Jednym z największych sukcesów było zorganizowanie koncertu 
Kabaretu z Kopydłowa z okazji Dnia Kobiet w Garbach. Pozytywnie odebrała 
publiczność  Festiwal Piosenki Dziecięcej Wesołe Nutki ,choć w dalszym ciągu 
nasze dzieci odbiegają umiejętnościami wokalnymi od uczestników z innych 
gmin. Główną przyczyną  są zbyt krótko trwające zajęcia wokalne,  przed 
festiwalem. Nie zabrakło publiczności na VI  Wielkopolskim Spotkaniu Kapel 
Podwórkowych, oraz na  II Koncercie Dżem Session    
  
           Flagową imprezą Ośrodka Kultury jest Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Wesołe Nutki”, który swoim poziomem artystycznym, scenograficznym i 
profesjonalną obsługą ściąga wykonawców z całej wielkopolski (16 powiatów w 
tym 21 gmin). Miniony festiwal odbył się po raz drugi w największej sali naszej 
gminy - Wiejskim Domu Kultury w Garbach. W tym roku do grona 
wykonawców dołączyły dzieci z Trzcianki, Wyrzyska, Gizałek i Piły. Nasz 
festiwal jest wizytówką naszej gminy, a mieszkańcy co roku mogą podziwiać 
młode talenty wokalne z całej wielkopolski . 
 
           Mocną wizytówką nasze gminy staje się Wielkopolskie Spotkanie Kapel 
Podwórkowych pt. „Podwórkowe Muzykowanie” w Krzykosach.  To impreza, 
która  od podstaw została wyprodukowana w GOK. Dziś nasze małe podwórko za 
GOK gromadzi od 1500 do 2000 osób . Obecnie na nasz przegląd  przyjeżdżają 
kapele z całej Polski m.in.: kapela „To i owo” z Myszkowa, „Eka” z Gostynia, 
„Ferajny Kwiat” z Widawy,  i „Złoczewianie” ze Złoczewa. W minionym roku w 
spotkaniu wzięło udział 6 kapel.   
 
 
           Kolejna impreza  która potwierdza wyjątkowość działania naszego Ośrodka 
Kultury,  co wyróżnia nas na mapie kulturalnej powiatu to tzw. „Dinozaury – 
Śpiewający po 30-tce” . Zorganizowano kolejną edycję w Wiejskim Domu 
Kultury w Garbach. Po raz drugi impreza ta została zbiletowana. Jednocześnie padł 
rekord ilości publiczności  (400 miejsc siedzących ze stolikami). Na miesiąc przed 
imprezą wszystkie bilety zostały zarezerwowane i sprzedane. Takiej atmosfery 
jaka panowała podczas koncertu i bisów przy scenie, życzyłby sobie niejeden 
zawodowy artysta. Uważam, że ta impreza wspaniale podsumowuje całoroczną 
prace  Ośrodka Kultury.       
                                      



            Mógłbym wymieniać jeszcze szereg imprez,  którymi można się 
pochwalić .Impreza integracyjna- „Dzień babci i dziadka”,  „Dzień Seniora” 
„Festiwal Piosenki Przedszkolaków” -  była to 14 edycja, 
 „Dożynki Gminne w Młodzikowie” – przy współudziale OPS i PISOP-u 
wydano folder o organizacjach społecznie działających na terenie naszej gminy. 
Podziękowania dla pana sołtysa Roberta Witczaka za zaangażowanie podczas 
imprezy dożynkowej. „Wielkopolskie śpiewanie” które w tym roku odbyło się 
bez udziału medialnego Radia Merkury Poznań, co  spowodowało mniejsze 
zainteresowaniem niż w poprzednich latach.  
    
               Ubiegłoroczna pogoda  sprzyjała imprezom plenerowym, dlatego 
udało się zorganizować szereg imprez, bez większych komplikacji. 
               Wspólnie z organizacjami działającymi na terenie gminy 
zorganizowano  m.in. z OSP z okazji „Dnia Strażaka”  Festyn w Witowie,  
nagłośnienie podczas Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w 
Krzykosach, zabezpieczenie nagłośnienia oraz części artystycznej podczas 
„Dnia Dziecka” w Miąskowie, z Kołem Emerytów i Rencistów – Wojewódzki 
Festyn „Emeryci się bawią”- (olbrzymi wkład pracy członków koła w 
Krzykosach ), z Wiejskim Towarzystwem Tenisowym z Solca obsługa biegów 
przełajowych,  nagłośnię na kortach tenisowych oraz zawodów jeździeckich, z 
kołem Kombatantów RP- Organizacja Narodowego Święta Niepodległości jak 
również II Rodzinny Rajd Rowerowy z Gminną Komisją Profilaktyki i 
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. 
  
   
            Ponadto współpraca z sołtysami (musze tu podkreślić współpracę z 
sołectwem Miąskowo z panem Stanisławem Janasikiem, czego efektem jest 
coroczny „Dzień Dziecka”, z panią sołtys Czesławą Ziętą sołectwo Pięczkowo i 
tutaj coroczna imprez „Wieś się bawi” ), z dyrektorami szkół i nauczycielami, z 
ich strony uzyskałem  dużą pomoc przy realizacji festiwalu „Wesołe Nutki”,  
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. W tych przeglądach szukamy młodych 
talentów, które mogą spełnić marzenia swoje jak i rodziców . 
              Ponadto współpraca z osobami społecznie zaangażowanymi w działalność 
na rzecz lokalnego społeczeństwa. Przykładem jest coroczny  Turniej szachowy 
organizowany w Gminnym Ośrodku Kultury  przez p. Hieronima Reimana. Grupa 
Teatralna działająca przy  Zespole Szkół w Krzykosach pod opieką pani Marii 
Skrzypek (pomoc merytoryczna -zatrudnienie aktora Teatru w Gnieźnie). W tym 
miejscu chciałbym  podziękować wszystkim osobom społecznie zaangażowanych 
w działalność kulturalną i sportową na rzecz lokalnego środowiska. Bez ich 
zaangażowania wiele imprez po prostu by się nie odbyło.    
 
            Na dobrą pracę Ośrodka Kultury ma wpływ bardzo dobra praca 
instruktorów,  którzy zatrudnieni są na umowy zlecenia i umowy o dzieło 



                       pani Czesławy Ziętej - instruktor zespołu „Tośtoki”  
                       pan Marian Zięty - instruktor kapeli ,,Tośtockiej,, 
                       pani Zofia Grzesik  - instruktor organizacyjno –merytoryczny   
                       pan Kazimierz Trzeciak - dyrygent Koła śpiewu „Głos z nad Warty”  
                       pan Andrzej Łopatka - akompaniator chóru oraz zespołów 
tanecznych 
           pani Katarzyna Hełpa - instruktor zespołu tanecznego ,,Mali Nadwarcianie,, 
      pani Joanna Niemier – instruktor zespołów tańca współczesnego i Hip-
hopowego. 
             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 2009r. prowadził 11 kół zainteresowań na które uczęszcza 
177 osób wzrost o 19  osób w stosunku do ubiegłego roku: 

 zespół  folklorystyczny „TOŚTOKI” 
- grupa taneczno śpiewacza – 12 osób 
- zespół śpiewaczy – 20 osób 
- kapela „Tośtocka” – 4 osoby 
Zespół wystąpił w 4 imprezach poza granicami gminy 

 zespół taneczny „NADWARCIANIE” 
- grupa dziecięca – dwie grupy - 28 osób  
- grupa dorosła – 12 osób 
Zespół wystąpił w 1 imprezach poza granicami gminy 

 koło śpiewu „GŁOS ZNAD WARTY” 
- chór mieszany – 23 osoby na koniec roku 24 osoby  
Koło śpiewu wystąpiło w 2 imprezach poza granicami gminy   

 grupa wokalistów „WESOŁE NUTKI” 
- dzieci i młodzież szkolna  - 15 dzieci 

 grupa tańca Hip-hopowego „SZOUT” – dziewczęta 6 osób 
 grupa tańca współczesnego „BIT”  - grupa mieszana 14 osób 
 grupa tańca współczesnego „RULLES”   - grupa mieszana 15 osób 
 grupa tańca współczesnego „IMPULS”  

- młodzież gimnazjalna – 14 dziewczyn  
 kapela podwórkowa „SZCZUNY Z SULĘCINKA” – 5 osób 



 Grupa teatralna – 6 osób 
 Nauka gry na gitarze 

 
        GOK zatrudniał:  

2 osoby na pełnym etacie 
    - Dyrektora 
  - pracownika referent administracyjno - biurowy zatrudniony od      
września w ramach prac interwencyjnych  
    -  6 instruktorów na umowę zlecenie, umowę o dzieło  

 
W minionym roku GOK był organizatorem i współorganizatorem 23 dużych 
imprez: wzrost o 3 imprezy więcej w stosunku do ubiegłego roku. 

 Przygotowanie i obsługa imprezy „Gala Gminy Krzykosy 2008” 
 Impreza integracyjna „Dzień Babci i Dziadka” - Sulęcinek 
 Eliminacje do „Festiwalu Wesołe Nutki” - Garby 
 Koncert kabaretu z Kopydłowa – Dzień Kobiet - Garby 
 Festiwal „Wesołe Nutki” – Garby 
 Dzień  Seniora – Sulęcinek 
 Festiwal Przedszkolaków – Garby 
 Obsługa nagłośnienia -Biegi Przełajowe - Solec 
 Festyn Strażacki – Witowo 
 Włączenie się i zabezpieczenie akcji Biega cała Polska – trasa Nr 11 

Miąskowo 
 Zabezpieczenie nagłośnienia podczas Zawodów jeździeckich w Solcu 
 Zabezpieczenie nagłośnienia na kortach tenisowych oraz głównych 

uroczystości podczas 15-lecia WTT Solec 
 Dzień Dziecka – Miąskowo 
 Obsługa Nagłośnienia Zawody Sportowo- Pożarnicze Krzykosy 
 Przegląd Kapel Podwórkowych – Krzykosy 
 „Wieś się bawi” - Pięczkowo 
 Obsługa Nagłośnienia Wojewódzki Festyn Emerytów - Krzykosy 
 „Dożynki Gminne” – Młodzikowo 
 II Rodzinny Rajd Rowerowy „ Szukamy nowej drogi” 
 „Wielkopolskie Śpiewanie” - Sulęcinek 
 Narodowe Święto Niepodległości – Pięczkowo 
 „Dżem session” – koncert muzyki Blues- Dżem - Rock 
 „Dinozaury 2009” - Garby 

 
 
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 lidze zgłoszonych jest 7 drużyn, w których czynny udział bierze 
183 piłkarzy.  

Do zadań Ośrodka należy: 
- zwołanie zebrań przedligowych 
- 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 oraz 
pełnej informacji o składach piłkarskich wszystkich drużyn. W każdy 
poniedziałek są przekazywane protokoły pomeczowe na podstawie 
których nanoszone są zmiany w tabeli wyników w internecie , oraz 
zostaje przekazana pełna informacja do prasy. 

 Chciałbym poinformować że, w minionym roku drużyna piłkarska 
Bro-team Witowo zdobyła tytuł mistrza gminy oraz Mistrza Powiatu 
Średzkiego. 

Poza tym w minionym roku dzięki pomocy pana Wójta  poprzez 
skierowaniu pracowników interwencyjnych oraz zaangażowaniu sołtysa 
Garb pana Leszka Marciniaka odtworzono główne alejki w przepięknym 
parku w Garbach.    

 
W 2009 roku naszą stronę internetową  odwiedziło 6000 osób. 

Jest ona na bieżąco aktualizowana,  zapowiadająca  nadchodzące imprezy 
oraz można obejrzeć dokumentację fotograficzna po imprezie.  
 

  
 

 
 
             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. To również, szukanie młodych talentów i 
podtrzymywanie tradycji regionu. Wychodzenie z nowymi pomysłami imprez 
kulturalnych, które można zorganizować z małym nakładem finansowym.  
            
                                                                                                                                                      
Podsumowując miniony rok uważam, że pomimo  jednoosobowego zatrudnienia 
na pełnym etacie  oraz stażystów  poziom imprez kulturalnych utrzymany był na 
wysokim, profesjonalnym poziomie, a 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 2009 roku.  
 
 
Informacja finansowa w załączniku.  
 
Krzykosy 26 lutego 2010r.     


