
DOM KULTURY W 
GOLINIE W OKRESIE 
PANDEMII 
KORONOWIRUSA



AKCJA SZYCIA MASECZEK DLA 
MIESZKAŃCÓW GMINY GOLINA

• Pracownicy Domu Kultury w Golinie zainicjowali akcję szycia maseczek. W piątek 
w ręce mieszkańców trafiła pierwsza partia. Rozdano 500 maseczek. W pierwszej 
kolejności otrzymali je seniorzy .

• Od połowy marca Dom Kultury w Golinie, w związku z pandemią, był zmuszony 
znacznie ograniczyć swoją działalność. Niemożliwym stało się organizowanie imprez 
czy zajęć cyklicznych. Jednak pracownicy wymienionej placówki- zamiast siedzieć z 
założonymi rękami- wyszli naprzeciw aktualnym potrzebom mieszkańców gminy 
i postanowili szyć maseczki wielokrotnego użytku.

• W krótkim czasie siedziba golińskiego domu kultury zmieniła się w małą 
szwalnię. Ekipa sprawnie podzieliła się zadaniami, w ruch poszły maszyny, nożyce i 
żelazka. Produkcja ruszyła pełną parą.

• 24.04. (piątek) do golinian trafiła pierwsza partia bezpłatnych maseczek (500 sztuk). W 
pierwszej kolejności otrzymali je seniorzy. Do każdej maseczki dołączono instrukcję 
jej bezpiecznego użytkowania i prawidłowej dezynfekcji.

• Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego też będzie 
kontynuowana. Pracownicy Domu w Kultury nie spoczywają na laurach i szyją dalej.

• Wszystkich, którzy chcieliby otrzymać maseczkę, zapraszamy 30.04.2020 r. o 
10.00 na parking przed Domem Kultury w Golinie. Przypominamy, że ilość 
maseczek jest ograniczona, jedna osoba może otrzymać jedną maseczkę, a 
pierwszeństwo mają seniorzy. Apelujemy również o zachowanie środków 
ostrożności i odpowiednich odległości (2 metrów).

•



NASZE MASECZKI TRAFIŁY DO:

• 140 SZT. MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLINIE

• 40 SZT. ZAKAŁD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ W GOLINIE

• 40 SZT. URZĄD MIEJSKI W GOLINIE

• 60 SZT. ZWIĄZEK KOMBATANÓW 
W GOLINIE

• 190 SZT. POWIATOWA RADA 
SENIORA













RELACJE:
http://wielkopolska.tv/dom-kultury-w-golinie-szyje-maseczki/

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/127033/golina_pracownicy_do
mu_kultury_rozdali_1200_masek_ochronnych

http://wielkopolska.tv/dom-kultury-w-golinie-szyje-maseczki/
https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/127033/golina_pracownicy_domu_kultury_rozdali_1200_masek_ochronnych








Konkurs ekologiczny w dobie pandemii koronawirusa
• Dom Kultury w Golinie zorganizował konkurs ekologiczny na 

prace plastyczne z materiałów recyklingowych dla dzieci i 
młodzieży z terenu Miasta i Gminy Golina.

• Celem konkursu była edukacja w zakresie prawidłowego 
gospodarowania i selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
oraz rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności 
wśród uczestników konkursu.

• Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej 
z wykorzystaniem surowców wtórnych. W konkursie wzięły udział 
dzieci i młodzież z następujących placówek oświatowych: Szkoła 
Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Curie-Skłodowskiej i Przedszkole 
„Baśniowy Dworek” w Golinie. Do konkursu zgłoszono 21 prac.

• Jury w składzie: Stanisława Jasiczek, Edyta Jachnik, Damian 
Ciesielski postanowi nagrodzić wszystkie prace 
konkursowe. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową.









KULTURA W SIECI 

Kochani jest nam miło poinformować, że 

Dom Kultury w Golnie otrzymał 

dofinansowanie z Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu "Kultura w 

sieci" dotację w wysokości 22 000,00 

zł   :) /100% dofinansowania z NCK/ na 

realizację zadania pod nazwą "Z marszu 

do sieci. Orkiestra w kulturze on-line". 

Znaleźliśmy się na liście rankingowej pod 

numerem 464 na 1182 złożone wnioski. 





CYKL -KARTKA Z HISTORII 

Podczas porządków i przygotowań do remontu naszego budynku 

"odkopaliśmy" wspomnienia   :)

Od dziś zaczynamy cykl ❗️❗️"KARTKA Z HISTORII" ❗️❗️Domu Kultury i 

Gminy Golina.

Co kilka dni będziemy prezentować zdjęcia związane z miejscami 

naszej gminy, ale także z imprez kulturalnych.

Pierwsze zdjęcie pokazuje remizę OSP Golina, gdzie obecnie znajduje 

się nasza instytucja.

Zachęcamy do przeczytania tekstu pod zdjęciem. Zdjęcie pochodzi z 

kroniki z lat 1969-1973 w działalności M.R.N. 



KARTKA Z HISTORII - DZIEŃ MATKI 



KARTKA Z HISTORII - PARK MIEJSKI W GOLINIE



KARTKA ZHISTORII - DZIEŃ DZIECKA



#WDOMUZAGRANE
• Orkiestra dęta działająca przy Domu Kultury w Golinie wraz z 

instruktorami wykonała utwór pt. "Uptown funk" arr. Jay Bocook, 
który został nagrany online. Każdy muzyk orkiestry miał zadanie 
wyćwiczyć swoją partię, nagrać dźwięk i obraz oraz przesłać filmik 
do montażu. Celem tego typu nagrań jest motywacja by nie 
odkładać instrumentów podczas trwania pandemii. Spotkania na 
próbach były chwilowo wstrzymane a brak kontaktu z 
instrumentem przez dłuższy czas dla muzyków może negatywnie 
wpłynąć na ich umiejętności oraz formę po powrocie do zajęć. Taka 
forma jest dla każdego nowym doświadczeniem ale również 
wyzwaniem. Praca nad utworem na odległość wymaga więcej 
czasu a samo nagranie każdego głosu nie dla wszystkich było 
łatwe. Niektóre filmiki nagrywane były i przesyłane kilka razy z 
poprawkami. Ostateczny efekt końcowy można posłuchać na 
youtubie. Chcemy wyciągnąć pozytywne wnioski odnajdując się w 
trudnych czasach z jakimi musimy się zmierzyć i mamy nadzieje, 
że takie projekty będą też dobrą promocją dla orkiestry i gdy 
wszystko wróci do normy nowi członkowie chętnie zasilą jej 
szeregi.

• LINK DO UTWORU: https://youtu.be/NK96qBaECQg

https://youtu.be/NK96qBaECQg


DZIEŃ DZIECKA - KONKURSY
• Niestety w tym roku nie spotkamy się na festynie z okazji Dnia 

Dziecka w naszym parku miejskim. 

• Z okazji Waszego święta przygotowaliśmy następujące konkursy:

• 1. Konkurs plastyczny "Nie stój jak słup, wystawę zrób" -
szczegóły pod linkiem https://dkgolina.pl/n,nie-stoj-jak-slup-
wystawe-zrob

• 2. Quiz na temat bajek "BAJKOWY DZIEŃ DZIECKA" dla 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy - szczegóły pod linkiem 
https://www.testportal.pl/test.html?t=qREscqKV3sHp

• 3. Quiz przyrodniczy "Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT" dla nieco 
starszych dzieci z naszej gminy - szczegóły pod linkiem 
https://www.testportal.pl/test.html?t=cqtY2GzRYZNG

• 4. Quiz na temat "HISTORIA GOLINY" dla młodzieży z naszej 
gminy - szczegóły pod linkiem 
https://www.testportal.pl/test.html?t=yQ7DHgpDxb2a

https://dkgolina.pl/n,nie-stoj-jak-slup-wystawe-zrob
https://www.testportal.pl/test.html?t=qREscqKV3sHp
https://www.testportal.pl/test.html?t=cqtY2GzRYZNG
https://www.testportal.pl/test.html?t=yQ7DHgpDxb2a






DZIEŃ DZIECKA – PODSUMOWANIE
• Dom Kultury w Golinie z okazji Dnia Dziecka w czasie pandemii 

koronowirusa zorganizował kilka konkursów dla najmłodszych 
mieszkańców Gminy Golina. 

• Pierwszym był konkurs plastyczny pod nazwa – Moja rodzina w 
okresie pandemii „Wirusa w koronie, plastyką przegonię”. Na 
konkurs wpłynęło 14 prac konkursowych, których celem było 
wykonanie rysunku przedstawiającego zachowania rodziny mające 
na celu uniknięcie zachorowania wirusem. 

• Drugim konkursem plastycznym był „Nie stój jak słup, wystawę 
zrób”. Celem tego konkursy było wykonanie pracy plastycznej 
formatu A3 przedstawiającego świętowanie Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Na konkurs wpłynęło 25 prac. 

• Wszystkie prace plastyczne zostały zaprezentowane na słupie 
ogłoszeniowym przy Urzędzie Miejskim w Golinie oraz na tablicy 
informacyjnej. 

• Ostatnim punktem obchodów były 3 quizy tematyczne: Z przyrodą 
za pan brat, Historia Goliny, Bajkowy Dzień Dziecka. Do naszej 
zabawy włączyło się 100 osób. 

• Wszyscy uczestnicy naszych konkursów otrzymali słodkie 
upominki. 

















WYSTAWA PRAC „NIE STÓJ JAK SŁUP 
WYSTAWĘ ZRÓB” 









DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ☺


