
                                                                                                                  Sprawozdanie z działalności 
                                                                            GOK w Krzykosach  2012r. 
 
 
 
           Działalność GOK w Krzykosach  2012r. pomimo konkurencji ze strony 
piłkarskich mistrzostw europy, nie spowodowało mniejszej frekwencji widzów 
podczas imprez organizowanych na terenie naszej gminy 
   
          Po raz pierwszy zorganizowano na zakończenie ferii zimowych imprezę 
pt.” Finał Ferii” w WDK Garby. Wspólnie z Biblioteką Publiczną oraz OPS 
przygotowano imprezę na którą przybyło blisko 200 osób. Cztery godziny 
intensywnej zabawy dla dzieci i rodziców przyniosło zamierzony skutek, 
większość  stwierdziła że wrócą tu za rok. 
 
          Miniony rok to rok Jubileuszu 90 – lecia koła śpiewu „Głos z nad Warty”. 
 W WDK w Garbach odbył się Jubileuszowy Koncert Koła Śpiewu. Nie 
brakowało też w ciągu roku imprez towarzyszących tym obchodom.  Odbył się 
koncert pt.” W świątecznym nastroju” gdzie na scenie w WDK w Garbach obok 
chóru jubilata  zaprezentowały się trzy chóry. Chór im. S. Moniuszki ze Śremu, 
Lutnia z Żerkowa oraz chór im. K.T. Barwickiego z Jarocina. Od czerwca  w 
GOK w Krzykosach można było oglądać wystawę poświeconą działalności 
Koła śpiewu „Głos z nad Warty”, której autorem  był pan Michał Grochowski. 
 
           Nie zabrakło nam widowni podczas spotkania z Kabaretem z Kopydłowa. 
 
          Atrakcyjnym wydarzeniem okazały się Dożynki  Gminne w Sulęcinku, 
które dzięki staraniom rady sołeckiej, pana sołtysa, radnych z Sulęcinka oraz 
mieszkańców wniosły świeży powiew, inny sposób na uatrakcyjnienie imprezy, 
która ma określone ramy i tradycje.          
  
           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 19 gmin).  Nasz festiwal jest wizytówką naszej gminy a mieszkańcy co roku 
mogą podziwiać młode talenty wokalne z całej wielkopolski. 
 
            Wielkopolskie Spotkanie Kapel Podwórkowych pt. „Podwórkowe 
Muzykowanie” w Krzykosach.  To impreza, która od podstaw została 
wyprodukowana w GOK. Dziś nasze małe podwórko za GOK, bo trudno to 
nazwać  Amfiteatrem,  gromadzi od 1500 do 2000 osób (w założeniach dyrektora 
miało tam zasiadać około 300 osób).  Obecnie na nasz przegląd  przyjeżdżają 
kapele z całej Polski. 
  
            Narodowe Święto Niepodległości kojarzone do tej pory z konduktem 
żałobników nareszcie odżyło. Było wesoło, kolorowo i słonecznie.   



 
 
           Kolejna impreza,  która potwierdza wyjątkowość działania naszego Ośrodka 
Kultury,  co wyróżnia nas na mapie kulturalnej powiatu to tzw. „Dinozaury – 
Śpiewający po 30-tce”. W minionym roku zorganizowano kolejną edycję, która 
ponownie potwierdziła duże zainteresowanie tą imprezą. Nie brakowało 
wykonawców ale zbrakło miejsca dla widowni.  Uważam że ta impreza wspaniale 
podsumowuje całoroczną prace  Ośrodka Kultury.       
                                      
            Mógłbym wymieniać jeszcze szereg imprez,  którymi można się 
pochwalić .  „Dzień Seniora,, w Sulęcinku,  Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
w Witowie czy „Wielkopolskie śpiewanie”  
    
               Ubiegłoroczna pogoda  sprzyjała imprezom plenerowym, dlatego 
udało się zorganizować bez większych komplikacji szereg imprez. 
               Wspólnie z organizacjami działającymi na terenie gminy 
zorganizowano  m.in. z OSP z Pięczkowa  Dzień Strażaka . Jednocześnie 
ośrodek kultury zapewniał nagłośnienie podczas Gminnych Zawodów Sportowo 
– Pożarniczych w Krzykosach.  Z  Kołem Emerytów i Rencistów – Wojewódzki 
Festyn „Emeryci się bawią”, jak również pomoc w realizacji  VI Rodzinnego 
Rajdu  Rowerowego z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania 
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 
coroczna impreza „Wieś się bawi”.  Do grona organizatorów w sołectwach naszej 
gminy dołączyli w minionym roku, pan sołtys Jerzy Głowala. Wspólnie z radą 
sołecką, radą szkoły, nauczycielami i OSP  zorganizowano z wieloma atrakcjami 
Dzień dziecka w Sulęcinku. Również  sołectwo Garby z panem sołtysem 
Leszkiem Marciniakiem na czele zorganizowano Dzień dziecka dla wszystkich 
dzieci z całej gminy , gdzie wszystkie atrakcje były darmowe.     
          Nie można pominąć współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami, którzy 
czynnie włączają się w realizacji festiwalu „Wesołe Nutki” i  Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków. Bardzo duża współpraca z zespołem wokalnym „Gama” 
prowadzony przez p. Annę Becela,  a działający przy Zespole Szkół w Krzykosach  
              Ponadto współpraca z osobami społecznie zaangażowanymi w działalność 
na rzecz lokalnego społeczeństwa. Grupa Teatralna działająca przy  Zespole Szkół 
w Krzykosach pod opieką pani Marii Skrzypek. Opiekunowie boisk piłkarskich 
oraz kierownicy drużyn piłkarskich. Jest to armia osób,  która w dobie braku czasu 
potrafi znaleźć czas na działalność społeczną, za którą bardzo dziękuję.   
 
            
 



           Na dobrą pracę Ośrodka Kultury ma wpływ bardzo dobra praca 
instruktorów,  którzy zatrudnieni są na umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
                      pani Czesława Zięta instruktor zespołu „Tośtoki”  
                      pan Marian Zięty akompaniator kapeli ,,Tośtockiej” 
                      pani  Zofia Grzesik  instruktor organizacyjno –merytoryczny   
                        pan Kazimierz Trzeciak dyrygent Koła śpiewu „Głos z nad Warty”  
                        pan Andrzej Łopatka akompaniator chóru oraz zespołu tanecznego 
                        pani Katarzyna Hełpa – Liszkowska  instruktor zespołu tanecznego        
,, Nadwarcianie” 
                      pani Joanna Niemier – instruktor tańca nowoczesnego 
 
             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. Niejednokrotnie małe środki 
finansowe skierowane na działania integracyjne, kulturalne czy sportowe dla 
środowiska powodują wiele radości, satysfakcji i zadowolenia co wyróżnia nas nie 
tylko w powiecie ale poza jej granicami. Za  pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję. 
          

 
 
 
GOK Krzykosy prowadził 7 kół zainteresowań na które uczęszcza 158 osób: 

 zespół  folklorystyczny „TOŚTOKI” 
- grupa taneczno śpiewacza – 10 osób 
- zespół śpiewaczy – 20 osób 
- kapela „Tośtocka” – 4 osoby 
Zespól wystąpił w 13 imprezach  w tym 3 poza granicami gminy 

 zespół taneczny „NADWARCIANIE”  trzy grupy wiekowe 
- grupa dziecięca młodsza – 16 osoby 
- grupa dziecięca starsza – 17 osób 
- grupa młodzież – 17 osób 
Zespół wystąpił w 11 imprezach w tym 5 poza granicami gminy 

 koło śpiewu „GŁOS ZNAD WARTY” 
    - chór mieszany – 24 osoby na koniec roku 25 osób  
Koło śpiewu wystąpiło w 10 imprezach  w tym 5 poza granicami gminy   

 grupa wokalistów „WESOŁE NUTKI” 
- dzieci i młodzież szkolna  - 20 dzieci 

 grupa tańca współczesnego „Gwiazdki” - do czerwca  
- dzieci i młodzież szkolna –  10 dziewczyn 

 grupa tańca współczesnego „INWAZJA” do czerwca 
- młodzież gimnazjalna – 14 dziewczyn 

Zespół wystąpił w 5 imprezach w tym 1 poza granicami gminy  
 kapela podwórkowa „SZCZUNY Z SULĘCINKA” – 5 osób. 

     Kapela wystąpiła w 10 imprezach w tym 8 poza granicami gminy 



 
 
GOK zatrudniał:  

- 1 osobę na pełnym etacie - dyrektor 
- 1 osoba na pełnym etacie przez okres 2 miesiące (styczeń, luty – ( 4 

miesiące stażu z PUP  2 miesiące ze środków własnych) 
- 1 osoba na pełnym etacie przez okres 2 miesiące (listopad, grudzień – 

(4 miesiące stażu z PUP 2 miesiące ze środków własnych ) 
- 1 osoba na ¼ etatu – urlop macierzyński 
- 6 instruktorów na umowę zlecenie, umowę o dzieło  

 
W minionym roku GOK był organizatorem i współorganizatorem 25 dużych 
imprez: wzrost o 2 imprezy więcej w stosunku do ubiegłego roku. 
 
Styczeń 

 Gala 2011 - Garby 
 Impreza integracyjna sołectwa Garby 
 Koncert chórów „W świątecznym nastroju” – Garby 

Luty 
 „Finał Ferii” – Garby 

Marzec 
 Kabaret na Dzień Kobiet – Kabaret z Kopydłowa – Garby 
 Eliminacje do festiwalu „Wesołe Nutki” , uczestnicy z całego 

województwa - Garby 
 Jubileusz 90 – lecia koła śpiewu „Głos z nad Warty” - Garby 
 XVII Festiwal Piosenki” Wesołe Nutki” – Garby 

Kwiecień 
 Spotkanie Seniorów - Sulęcinek 
 Festiwal Przedszkolaków – Witowo 

Maj 
 Dzień Strażaka – Pięczkowo 
 Dzień Dziecka – Miąskowo 

Czerwiec 
 Dzień Dziecka – Sulęcinek 
 Powiatowy Dzień działacza kultury – Garby 
 Dzień Dziecka w Garbach 
 „Wieś się bawi” - Pieczkowo 

Lipiec 
 Przegląd Kapel Podwórkowych – Krzykosy 
 Festyn Emerytów – Krzykosy 

Sierpień 
 Turniej Wsi – Krzykosy 
 Dożynki Gminne – Sulęcinek 

Wrzesień 
 Zlot Garbusów – Garby 



 VI Rodzinny Rajd Rowerowy Szukamy nowej drogi 
Październik 

 „Wielkopolskie Śpiewanie” – Sulęcinek 
Listopad 

 Narodowe Święto Niepodległości – Pięczkowo 
Grudzień 

 Dinozaury 2012 - 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 
150 piłkarzy.  

Do zadań ośrodka należy: 
- zwołanie zebrań przed ligowych 
- ustalenie kalendarza rozgrywek 
- podpisanie umów sędziowskich 
- pomeczowa wypłata delegacji sędziowskich 
 Prowadzona jest tabela wyników zamieszczona na stronie 

internetowej GOK, łącznie z regulaminem, kalendarzem rozgrywek oraz 
pełną informacią o składach piłkarskich wszystkich drużyn. W każdy 
poniedziałek są przekazywane protokoły pomeczowe, na podstawie 
których nanoszone są zmiany w tabeli wyników na stronie internetowej 
ośrodka kultury , oraz zostaje przekazana pełna informacja do prasy. 

 
Pod koniec roku został zmieniony operator strony internetowej 

Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie umożliwia nam szybsze 
wprowadzanie zmian na stronie oraz posiadamy większą pojemność 
dyskową.  Nastąpiła również zmiana adresu stron, który brzmi 
www.gokkrzykosy.com 

 
Naszą stronę internetową  odwiedziło 9138 osób. 
 
Remonty i inwestycje 
 

          Remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Garbach ( mała sala ). 
Położenie papy termozgrzewalnej na dachu  budynku GOK w 
Krzykosach. 
Zainstalowanie podziemnego  zbiornika z gazem do ogrzewania GOK 
oraz Biblioteki.    
 

  
 
 



 
                   Informacja finansowa w załączniku 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
             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 wprowadzając jednocześnie istotne zmiany. 
Wychodzenie z nowymi pomysłami imprez kulturalnych, które można 
zorganizować z małym nakładem finansowym.  
            
                                                                                                                                                     
Podsumowując miniony rok uważam, że pomimo  trudności z zatrudnieniem 
dodatkowej  osoby na pełnym etacie, oraz udział ośrodka kultury w trzech 
projektach współfinansowanych ze środków PROW, 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,  radzie za zrozumienie i poparcie dla kultury 
w minionym 2012 roku.      

 
 

 
    

                           
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


