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Strona internetowa:
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https://www.facebook.com/Dom-Kultury-w-Golinie-456809571166003/


www.orkiestragolina.pl



YouTube DK Golina



YouTube Orkiestra 



• Dom Kultury w Golinie prowadzi 
działalność kulturalną, rozrywkową i 
edukacyjną.

• Odgrywa również  znaczącą rolą w 
integracji społeczności lokalnej i 
propagowaniu nowoczesnych, 
otwartych postaw życiowych. Wspiera 
wszystkie stowarzyszenia 
i nieformalne grupy, które pragną się 
spotykać w celu  wymiany doświadczeń, 
zdobywania wiedzy itp.. Jest głównym 
ośrodkiem propagowania kultury 
wysokiej na terenie gminy. 

• W swoich działaniach zmierza do 
zaspokojenia potrzeb kulturalnych 
lokalnej społeczności lub rozbudzania 
tych potrzeb. Podnosi świadomość i 
wiedzę mieszkańców  nt. różnorodnych 
form kultury i sztuki. Ponadto 
współorganizuje działania rekreacyjne i 
promujące gminę. 



Pracownicy DK GOLINA

 mgr Damian Ciesielski - Dyrektor DK Golina

 mgr Artur Wieczorek - instruktor ds. muzyki

 mgr Edyta Jachnik - instruktor ds. animacji kultury

 Arkadiusz Maślak – animator kultury 

 Renata Stasińska - pracownik gospodarczy

Pion administracyjny:

 mgr Katarzyna Nowak - główna księgowa

 mgr Edyta Staszak - podinspektor ds. księgowo – finansowych

 Anika Piechocka - referent ds. księgowo – finansowych

 Barbara Koszarek - kadry

 Bożena Łopacińska - płace

 Elżbieta Szeląg - obsługa kasy

Osoby współpracujące z Domem Kultury w Golinie

Jakub Nożewski - instructor gry na perkusji

Justyna Tomczak – mażoretki

Mirosław pacześny – trąbka

Sławomir Kaliszewski – chór Vokaliza





WYDARZENIA 2020 ROKU 

W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM 



XXVIII Finał WOŚP
• „Wielkie granie w pomaganie” po raz 28.

• 12 stycznia 2020 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 
po raz dwudziesty ósmy. W Golinie również wiele się działo ! 
35 wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w 
Golinie i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Przyjmie wyszło na ulice naszego miasta, by kwestować na 
pozyskanie środków dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

• O godz. 16:00 w Domu Kultury w Golinie Ochotnicza Straż 
Pożarna w Golinie przeprowadziła ćwiczenia z udzielania pomocy 
medycznej i zakładania opatrunków.

• O godzinie 17:00 w siedzibie domu kultury rozpoczął się 28. 
Finał. 

• Podczas finałowej licytacji atrakcyjnych gadżetów przekazanych 
na szczytny cel przez golińskich mieszkańców a 
także przedsiębiorców. Dochód z licytacji wyniósł 11 321,94 zł.

• Miejscowi radni udowodnili, że mają gorące serca, przekazując na 
rzecz Orkiestry 400 złotych. Ponadto w ramach kiermaszu 
zorganizowanego przez Dom Kultury w Golinie zebrano 
dodatkowo kwotę 1000,00 zł.

• Dzięki hojności wszystkich ludzi dobrego serca sztab w Golinie 
zebrał 21 992,71 zł. Dziękujemy tym, którzy wsparli naszą akcję i 
zapraszamy za rok. SIE MA!











FERIE ZIMOWE

• Zajęcia artystyczne, wycieczki kulturalne, kino, naukowe i inne. 
Podczas tegorocznych Ferii Zimowych wszystkie chętne dzieci 
skorzystać z różnych form spędzania czasu.

• W pierwszym tygodniu ferii odbyły się wycieczki, które sprawiły, 
że każdy chętny mógł skorzystać z zaplanowanych rozrywek w 
Koninie, Śmiełowie, Powidzu, Łodzi oraz Golinie. Oprócz 
cieszących się popularnością wypraw odbywały się kreatywne 
ferie zimowe.

• 27 stycznia odbył się wyjazd do Kina Oskard Kameralnie gdzie 
dzieci obejrzały dwa filmy.

• 28 stycznia w DK Golina miały miejsce kreatywne warsztaty 
artystyczne podczas, których uczestnicy wykonywali slime oraz 
magnesy z odlewów gipsowych.

• 29 stycznia punktem docelowym było Muzeum im. Adama 
Mickiewicza w Śmiełowie gdzie po trzyletniej przerwie 
odwiedziliśmy je ponownie. Podczas tej wizyty miało miejsce 
zwiedzanie instytucji kultury oraz odbyły się warsztaty „Adam 
Mickiewicz – rodzina i przyjaciele”.

• 30 stycznia odbyła się wycieczka do 33 Bazy Lotnictwa 
Transportowego w Powidzy. Podczas zwiedzania bazy każdy 
mógł zasiąść za sterem samolotu Herkules, spotkanie edukacyjne 
na temat spadochronów, ubioru żołnierza. Ostatnim punktem była 
wizyta w Wojskowej Straży Pożarnej oraz spotkanie z 
sokolnikiem.

• 31 stycznia miała miejsce ostatnia wycieczka. Tym razem do 
Łodzi – EC1 Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.









FERIE ZIMOWE 

• Drugi tydzień ferii zimowych 3-7.02.2020 odbył się 
Zimowy Objazdowy Dom Kultury. Tym razem 
odwiedziliśmy Sołectwa Gminy Golina, gdzie 
odbywały się warsztaty artystyczne. Podczas zajęć 
dzieci jak i dorośli wykonywali kotyliony oraz gry 
planszowe.

• SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RADNYM, 
SOŁTYSOM ZA POMOC W ORGANIZACJI 
NASZYCH ZAJĘĆ.







WARSZTATY

• Czas zaprosić wiosnę (póki co)…. Nie doceniamy 
przyjemności, jaką daje wieszanie kluczy na 
pięknym, własnoręcznie przygotowanym 
i przyozdobionym wieszaku. To również świetny 
pomysł na prezent z każdej okazji.

• 13 lutego odbyły się warsztaty tworzenia 
wieszaków na klucze z różnych kawałków drewna 
będące odpadami z tartaku. Każdy pod nadzorem 
instruktora według własnego pomysłu i koncepcji 
przygotował wieszak na klucze.





DZIEŃ KOBIET



• Dzień Kobiet, organizowany cyklicznie przez Dom
Kultury w Golinie, odbył się 6 marca o godz. 17.00 w auli
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.
Sala pełna po brzegi Pań przybyłych na koncert, który
zorganizował Dom Kultury w Golinie.

• Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Goliny
Mirosław Durczyński, zaproszeni goście oraz mieszkańcy
Gminy Golina. Na samym początku zabrał głos Burmistrz
Goliny, który złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet.

• Dla Pań wystąpił TRIO TAKLAMAKAN -to zespół
niezwykły. Tworzą go muzycy grający na klasycznych
instrumentach i klasycznie wykształceni – bowiem
wszyscy są absolwentami poznańskiej Akademii
Muzycznej – a jednak ich muzyki w żaden sposób nie
można określić mianem „klasycznej”.

•









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.















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






KULTURA W SIECI 
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. 





• Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. Cele 
oraz rezultaty zostały osiągnięte. W pierwszej kolejności 
odbywały się warsztaty muzyczne z zakresu gry na 
instrumentach doskonaląc umiejętności poszczególnych 
muzyków. Efektem pracy były publikacje filmów, które 
stanowiły materiał dydaktyczny o zakładanej tematyce. 
Przekrój zajęć oraz publikacji był różnorodny. 
Zrealizowane zostały zakładane tematy dotyczące 
różnych styli muzycznych, epok, problemów 
technicznych w nauczaniu gry na instrumentach, zasad 
poprawnego oddychania, etiud, utworów rozrywkowych, 
zasad improwizacji. Przygotowane zostały specjalne 
opracowania utworów, których wcześniej nigdzie nie 
wykorzystywano. Aranżacje zostały udostępnione do 
pobrania innym orkiestrą lub muzykom chcącym z nich 
skorzystać. Repertuar został wybrany tak aby nie 
powielał się w sieci. Zgodnie z planem miał łączyć 
wszystkie sekcje muzyczne z wykorzystaniem nowych 
brzmień, nie tylko tych instrumentów należących do 
orkiestry dętej. Do koncertu finałowego oprócz 
instrumentów dętych i perkusyjnych dołączyły 
instrumenty klawiszowe oraz wokal. Ze względu na 
możliwości brzmieniowe wzbogacone o instrumenty 
elektroniczne oraz wokal powstały aranżacje dotąd nie 
wykonywane w orkiestrze. Publikacje trafiły do 
szerokiego grona odbiorców młodszych jak i starszych. 
Zaangażowanie osób biorących udział w projekcie było 
również satysfakcjonujące. Projekt umożliwił 
kontynuacje i dalszy rozwój uczestników zajęć w nieco 
inny niż dotychczas sposób. Trafienie do szerokiego 
grona odbiorców poprzez materiały udostępniane do 
sieci było dla każdego nowym ciekawym wyzwaniem. 
Zakładana ilość odbiorców była większa niż zakładana. 
Zaprezentowani zostali soliści, duety oraz zespoły. 



• Zadanie polegało na przeprowadzeniu 
warsztatów muzycznych różnych sekcji 
instrumentów. Instruktorzy danych sekcji 
zgodnie z założeniami projektu wykonali 
warsztaty oraz nagrane zostały filmy, które 
zamieszczone były w sieci na różnych 
portalach youtube, facebook. Powstała 
również nowa strona internetowa orkiestry 
gdzie zamieszczane były systematycznie 
materiały z zajęć. Do każdej sekcji nagrano po 
sześć filmików z zajęć zgodnie z plane
zakładanym w projekcie. Filmy były podzielone 
na tematy, które stanowić miały wartość 
dydaktyczną nie tylko dla uczestników zajęć 
ale również dla innych osób zainteresowanych 
w całym kraju. Przygotowane zostały specjalne 
aranżacje utworów. Odbywały się próby w 
sekcjach do wystąpienia końcowego. Odbyły 
się zajęcia na instrumentach klawiszowych 
oraz opracowanie wokalne utworów i 
wystąpienie w koncercie wspólnym. Do 
montażu filmów wypożyczony był odpowiedni 
sprzęt muzyczny, mikrofony studyjne, mikser 
cyfrowy, karta dźwiękowa, oświetlenie 
sceniczne. Wszystkie filmy oraz materiały, 
aranżacje udostępnione są do użytku 
publicznego na stronie internetowej 
www.orkiestragolina.pl, która została 
utworzona dzięki projektowi. 









Promocja – Facebook 



Promocja – DK Golina



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” 









KARTKA Z HISTORII







• 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.



„Zabierz mnie nad rzekę Wartę”

Bezapelacyjnym sukcesem zakończyła się ekologiczna akcja pod hasłem „Zabierz mnie nad 

rzekę Wartę” organizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja z Węglewa- Kolonii. 

Partnerami w realizacjitego szczytnego przedsięwzięcia zostali: Dom Kultury  w Golinie, 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” oraz Rodzinne Rajdy 

Rowerowe z Goliny. Honorowy patronat nad akcją objął Burmistrz Goliny Mirosław Durczyński. 

• Pokaźna grupa osób, którym leży na sercu ekologia spotkała się 7 czerwca 2020 roku, by 

posprzątać brzegi Warty na terenie gminy Golina. Tym samym, jako jedyni w Polsce, 

dołączyliśmy do międzynarodowego projektu pod nazwą „River Cleanup World”. Tego samego 

dnia 270 drużyn z  39 .krajów na sześciu kontynentach wyruszyło, by podejmować działania 

ekologiczne wzdłuż 124.  rzek, oczyścić ich brzegi i zwrócić uwagę na problem zaśmiecenia 

wód. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy gminy Goliny dołączyli do tego grona. Po ciężkiej 

pracy nie zabrakło integracji i dobrej zabawy przy pysznym poczęstunku. Bardzo gorąco dziękuję 

uczestnikom za udział w akcji „ River Cleanup World”  Wzięło w niej  udział około 40 osób, jest 

to wielki sukces jak  na tak krótki okres od ogłoszenia akcji. Już dzisiaj  gorąco zapraszam do 

następnych akcji, które systematycznie będą się odbywały na  terenie gminy Golina.

• Organizatorzy dziękują sponsorom: Studiu Art. SiS, Domowi Kultury w Golinie oraz Masarni  

„Wiesław Bartczak”.  







GASZYNCHALLANGE

• Dom Kultury w Golinie przyjął nominację od:

• Koło Gospodyń Wiejskich w Adamowie

• Sklep Spożywczy OLIWKA w Golinie

• Ideą tego wydarzenia jest zbiórka pieniędzy dla chorej 
Sandry. Zachęcamy wszystkich do dokonywania 
chociażby symbolicznych wpłat pod poniższym 
linkiem. 
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengesandra

• Nominujemy:

• Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja w Węglewie 
Kolonia

• Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim

• Chór Vokaliza z Goliny

• Zadanie jest następujące. Nominowani mają 48h na 
wykonanie ćwiczenia, które polega na zrobieniu 10 
pompek, nagraniu filmu i umieszczeniu go na swojej 
stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania, 
wpłacają 10 zł, jeśli wykonają zadanie wpłacają 5 zł na 
konto.

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengesandra




18-07-2020 16. Urodzinowy Rajd Rowerowy

• W sobotę o godz. 10:00 spod Domu Kultury w 

Golinie wystartował urodzinowy rajd rowerowy 

szlakiem I rajdu z 2004 roku. Trasa rajdu 

prowadziła: Golina – Myślibórz – Sławsk –

Węglewskie Holendry – Kolno – Golina. W rajdzie 

uczestniczyło ponad 100 rowerzystów z Gminy 

Golina ale nie tylko. Nasze zaproszenie przyjęły 

osoby z Konina, Sławska. Metą była Świetlica 

Wiejska w Kolnie gdzie na uczestników czekał 

posiłek, w postaci grilla oraz słodki poczęstunek. 

• Dom Kultury w Golinie składa podziękowania dla 

Pani Sołtys Kolna Agnieszce Purol wraz z dziećmi za 

pomoc oraz wszystkim paniom na upieczenie ciast. 















ADAMÓW



BOBROWO



KAWNICE



KRAŚNICA



RADOLINA



ROSOCHA



SPŁAWIE



WĘGLEW





WAKACYJNY DOM KULTURY W GOLINIE 

• Tradycyjnie jak co roku Dom Kultury w Golinie zorganizował
Objazdowy Dom Kultury, który odwiedził 9 sołectw Gminy Golina.

• Objazdowy Dom Kultury to projekt animacyjny, który zainicjowali
pracownicy Domu Kultury pod wodzą dyrektora Damiana
Ciesieskiego. Inicjatywa ma na celu zagospodarowanie czasu
wolnego dzieciom z sołectw w naszej gminie. Instruktorzy
codziennie gościli w innej miejscowości, a zajęcia animacyjno-
plastyczne odbywały się w świetlicach wiejskich.

• Podczas tegorocznych zajęć powstawały łapacze snów, które
zapewnią dzieciom kolorowe sny. W zajęciach uczestniczyło blisko
150 osób, w różnym wieku tworzyli fantazyjne, kolorowe łapacze
snów. Nawet najmłodsi uczestnicy wykazali się dużą
kreatywnością i samodzielnością, doskonale się przy tym bawiąc.

•

• Kolejnym projektem wakacyjnym był: ANANASY Z NASZEJ KLASY –
NA WAKACJACH FAJNIE JEST. W pierwszych dwóch tygodniach
sierpnia 30 osób uczestniczyło w kreatywnych zajęciach
animacyjno-kulturalnych w budynku Szkoły Podstawowej im.
Juliusza Słowackiego w Golinie. Na nudę dzieci nie mogły narzekać
ponieważ był to czas bardzo intensywny.













Wycieczka do Sopotu 



Kino „Pod chmurką”

• Dwa pouczające i zabawne filmy animowane dla dzieci i dwie komedie 
dla całej rodziny obejrzeli mieszkańcy gminy Golina w dwa ostatnie 
piątki sierpnia, a wszystko to w ramach projektu pn. "Akcja społeczna 
mobilizacja - kulturalne spotkania pod chmurką" dofinansowanego ze 
środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Solidarni w 
Partnerstwie”. Inicjatywa była realizowana przez Stowarzyszenie 
"Razem dla Goliny", Bibliotekę Publiczną w Golinie oraz Dom Kultury 
w Golinie. Jej głównym celem było ułatwienie mieszkańcom naszej 
gminy dostępu do kultury oraz stworzenie im możliwości wspólnego 
przeżywania wydarzenia kulturalnego. Okazało się to szczególnie 
ważne teraz - w czasie pandemii, która zmusiła golinian do społecznej 
izolacji, ograniczając kontakty międzyludzkie. Inicjatywa spotkała się z 
ciepłym przyjęciem. Wieczornym seansom sprzyjała wspaniała pogoda 
dlatego imprezy gromadziły liczne grono kinomaniaków. Mieszkańcy 
przychodzili całymi rodzinami bądź grupkami znajomych czy 
przyjaciół. Na zielonym terenie rozkładali własne koce i leżaki. 
Atmosferę kinową podtrzymywało stoisko gastronomiczne oferując w 
sprzedaży popcorn, watę cukrową, zakręconego ziemniaka, frytki i 
napoje. Tutaj również nie brakowało amatorów. Na stadionie 
wytworzyła się niepowtarzalna, radosna atmosfera. 21 sierpnia na 
dużym ekranie uczestnicy obejrzeli "Mustanga z Dzikiej Doliny oraz 
zaraz po niej komedię "Starsza pani musi zniknąć", natomiast 28 
sierpnia publiczność zgromadzona na Stadionie Miejskim w Golinie 
obejrzała "Wpuszczonego w kanał" oraz "Zamianę ciał".

• Projekt Akcja społeczna mobilizacja - kulturalne spotkania pod 
chmurką" miał w założeniu dać wszystkim uczestnikom "chwilę 
oddechu". Ciepłe słowa i podziękowania od widzów świadczą o tym, 
że cel został osiągnięty. Mamy nadzieję, że "filmowe seanse pod 
chmurką" na stałe wpiszą się w kalendarz imprez kulturalnych gminy 
Golina.

• Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się to powodzenia tej 
inicjatywy w szczególności: Burmistrzowi Mirosławowi 
Durczyńskiemu, Zarzadowi LZS Polonia Golina oraz niezastąpionym 
strażakom, którzy ochoczo wspierali nas na każdym etapie realizacji 
projektu, począwszy do promocji, po zadania techniczne. Dziękujemy 
również mediom za owocną współpracę, która przyczyniła się do 
sukcesu przedsięwzięcia.

•









Nasze maseczki zagranicą 



Zakładki z lekturowymi bohaterami

• Na lekcjach języka polskiego poruszane są cyklicznie 
różnego typu zagadnienia z zakresu szeroko pojętej 
literatury. W te działania wpisuje się zapewne 
omawianie lektur, a co za tym idzie poznawanie 
postaci charakterystycznych dla każdej z nich.

• Właśnie z bohaterami „Ani z Zielonego Wzgórza”, 
„Dziadów” cz. II i „Kamieni na szaniec” wiązały się 
okolicznościowe warsztaty plastyczne dla klas VIa, 
VIIb, VIIIc ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza 
Słowackiego w Golinie. Przeprowadziła je instruktor 
plastyki w miejscowym domu kultury Edyta 
Jachnik we współpracy z Renatą Stasińską i 
Arkadiuszem Maślakiem. 

• Robocze spotkania dla dzieci i młodzieży poprzedziła 
miniprelekcja polonisty Przemysława Ciesielskiego 
o postaciach kluczowych dla wspomnianych wyżej 
lektur. Potem przyszedł czas na wykonanie 
ciekawych w swojej formie zakładek do książek z 
wizerunkami nietuzinkowych bohaterów.

• Uczniowie, sięgając po kolorowy papier, tasiemki, 
włóczkę i koraliki, przygotowali bardzo oryginalne, a 
co najważniejsze bardzo użyteczne prace, co widać na 
załączonych fotografiach.

•









Stroik dla wszystkich świętych 

• W dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, a także w Zaduszki Polacy odwiedzają

cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze.

• Tegoroczne święta- z powodu pandemii koronawirusa- wyglądają inaczej niż w

ubiegłych latach. Wielu seniorów z gminy Golina nie może dotrzeć na groby bliskich, bo

obecnie przebywają na kwarantannie są chorzy, samotni lub też poruszają się z trudnością.

Brak symbolicznego światełka na mogile ukochanej osoby to dla osoby starszej duża

przykrość, która może pogłębiać stres związany z izolacją społeczną.

• Dyrektor i pracownicy Domu Kultury w Golinie postanowili więc choć trochę

poprawić dobrostan psychiczny seniorów z naszej gminy. Wystosowali do nich niezwykły

apel, by wzięli udział w specjalnej akcji. Polegała ona na wykonaniu przez załogę domu

kultury okolicznościowego stroika i dostarczeniu go na wskazany przez seniora grób, nie

zapomniano również o symbolicznym zniczu. Potrzebę pomocy należało zgłosić

telefonicznie do końca października. Inicjatywa została ciepło przyjęta. Cieszymy się, że

mogliśmy choć trochę ulżyć seniorom w tym trudnym czasie.

•







„Patriotyzm w dobie koronawirusa” rozstrzygnięty

• O wolności, niepodległości, patriotyzmie i umiłowaniu ojczyzny w ostatnich

dniach powiedziano wiele. Okazja ku temu szczególna – 102 rocznica Odzyskania

Niepodległości Polski. Są jednak osoby, których przekaz szczególnie trafia do odbiorców

– to dzieci i młodzież.

• Dom Kultury w Golinie zorganizował konkurs plastyczny „PATRIOTYZM Z DOBIE

KORONAWIRUSA” dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z gminy Golina.

• Celem konkursu było zaangażowanie środowisk w propagowaniu pozytywnego

wzorca nowoczesnego patriotyzmu, budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania

do tradycji i historii własnego kraju, uczczenie obchodów Rocznicy Odzyskania

Niepodległości przez Polskę oraz budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy z

historycznych dokonań naszych.

• Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie kolażu, pracy plastycznej i

wysłanie go e-maila Domu Kultury w Golinie. Na konkurs wpłynęły 32 prace plastyczne i

każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową.

• Gratulujemy wszystkim uczestnikom niepowtarzalnych pomysłów,

kreatywności i ciekawych prac plastycznych, które sprawiły, że każda praca jest

wyjątkowa.











11 listopada

• W związku ze stanem epidemii w 2020 roku Święto Niepodległości w 
gminie Golina miało skromny przebieg.

• W tym roku uroczystości niepodległościowe rozpoczęła msza święta za 
Ojczyznę w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w 
Golinie.

• Następnie przedstawiciele władz samorządowych na czele z 
Burmistrzem Goliny Mirosławem Durczyńskim wraz z 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Golinie Wojciechem Wojdyńskim, 
Przewodniczącą Rady Powiatu Konińskiego Żanettą Matlewską, 
przedstawicielami sołtysów oraz przewodniczącymi Rad Osiedlowych 
złożyli wiązanki kwiatów i znicze przy obelisku "Tym, co za Polskę 
życie oddali" na Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie.

• Zebrani przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji ośpiewania Mazurka 
Dąbrowskiego. O godzinie 12:00 wspólnie zaśpiewano hymn Polski.

• Z uwagi na restrykcje związane ze stanem epidemii, wąskie grono osób: 
kilkoro Radnych Rady Miejskiej w Golinie, przedstawiciele sołtysów, 
Przewodniczący Rad Osiedlowych i mieszkańcy gminy znaleźli czas, 
by godnie uczcić to ważne dla wszystkich Polaków święto.

• 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 
Upamiętnia ono odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, 
po 123 latach zaborów (pierwszy z nich miał miejsce w 1795 roku). Po 
raz pierwszy 11 listopada został ustanowiony Dniem Niepodległości 23 
kwietnia 1937 r. Następnie został zniesiony ustawą Krajowej Rady 
Narodowej 22 lipca 1945 r. Święto to przywrócono dopiero ustawą w 
okresie transformacji systemowej, która miała miejsce 1989 r. Wybór 
11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z 
zakończeniem I wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w 
Compi?gne 11 listopada 1918 r., pieczętującego ostateczną klęskę 
Niemiec.

•

•









W 102. ROCZNICĘ…

• Filmy na cześć Niepodległej

• Coroczne obchody 11 Listopada są doskonałą okazją ku temu, aby przypominać wydarzenia
z lat 1795-1918 oraz tych, którym zawdzięczmy własne państwo i wyprowadzenie z
zaborczej niedoli.

• Na skutek panującej pandemii i w drodze o powszechne bezpieczeństwo, większość
uroczystości organizowanych z okazji Święta Niepodległości nabrało w tym roku innego
wyrazu. Wiele z nich przeniosło się do Internetu, przybierając w wirtualnym świecie
niekonwencjonalne formy. Jedną z nich były okolicznościowe filmy.

• Z pomysłu wzięcia udziału w tematycznych nagraniach skorzystali uczniowie z kl. VII b i
VIII c ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie, zmotywowani do
działania przez ich nauczyciela Przemysława Ciesielskiego.

• W pierwszym filmie pt. „O drodze Polski do niepodległości” udział wzięli uczniowie z
klasy VII b: Gabriela Ciesielska, Oliwia Strugała, Jakub Jachnik i Krzysztof Klimczak.
W nagraniu przygotowanym we współpracy z pracownikami Domu Kultury w Golinie:
Edytą Jachnik, Arturem Wieczorkiem, Arkadiuszem Maślakiem, Renatą Stasińską
oraz nauczycielem historii Jolantą Krawczyk, przedstawili oni dramę dotyczącą ścieżki
zmagań naszej Ojczyzny z ówczesnymi agresorami i walki o niepodległość.

• W drugim filmie pt. „Poetyckie słowa dla TEJ, co nie zginęła” wystąpili Amelia
Wieczorek i Wiktor Gołuszko z kl. VIII c. Przeczytali oni we własnej interpretacji
wymowne w swojej treści i przekazie wiersze Ludwika Wiszniewskiego „11 Listopada” i
Janusza Szczepkowskiego „Opowiedz nam Ojczyzno”.

• Wspomniane filmy były doskonałym sposobem przypomnienia w wirtualnej rzeczywistości
trudnych losów naszych rodaków, którzy niestrudzenie przez 123 lata walczyli o godność i
suwerenność ziem polskich.









KONKURS PLASTYCZNY  ROZSTRZYGNIĘTY
„BOMBKA NA CHOINKĘ”

• Szeroko pojęte kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia stanowiło główny cel konkursu plastycznego

zorganizowanego przez Dom Kultury w Golinie. Zadaniem jego uczestników, czyli dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy  było 

wykonanie przestrzennej bombki na choinkę. 

• Łącznie na konkurs wpłynęło 105 prac. Każda z nich była przepiękna, wykonana z różnorodnych materiałów. Jury w składzie:

Damian Ciesielski, Edyta Jachnik, Arkadiusz Maślak i Przemysław Ciesielski miało „trudny orzech do zgryzienia”, aby wyróżnić

najciekawsze z nich w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ostatecznie, biorą pod uwagę:

• zgodność z tematem, walory artystyczne, technikę wykonania, estetykę, oryginalność, samodzielność przygotowania,

• wyłoniono najlepszych „autorów” bombek. Wyniki konkursu plastycznego przedstawiają się następująco:

a. w kategorii PRZEDSZKOLE:

• GABRIELA GROBELNA, BAŚNIOWY DWOREK JULIAN GŁOWACKI, SP RADOLINA, PRZEDSZKOLE JAN LEWANDOWSKI, SP KAWNICE, 

PRZEDSZKOLE LENA NIERYCHŁA, SP PRZYJMA, PRZEDSZKOLEDAWID GRACZYK, SP GOLINA, PRZEDSZKOLE

a. w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III:

• MARIA HYŻY, SP GOLINA, KL. 2 WIKTORIA GŁOWACKA, SP RADOLINA, KL. 1 JULIAN BALCERZAK, SP GOLINA, KL. 2 MAJA KINALSKA, SP 

KAWNCE, KL. 3

a. w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI:

• JAKUB STASZAK, SP PRZYJMA, KL. 4 NATALIA TOMCZAK, SP GOLINA, KL. 6 WIOLETTA TYDERKA, SP RADOLINA, KL. 6 FILIP MAŚLIŃSKI,  

SP KAWNICE, KL. 4

a. w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII:

• MICHALINA KURLETO, SP RADOLINA, KL. 7 IGOR GOLON, SP GOLINA, KL. 8 JAKUB JACHNIK, SP GOLINA, KL. 7BRAYAN KOCIMSKI, SP 

PRZYJMA, KL. 7

• Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy pozostali uczestnicy konkursu praktyczne upominki.

















• Śpiewali online
• Przegląd kolęd w dobie pandemii
• Nieodłącznymi elementami Bożego Narodzenia są kolędy, pastorałki i skoczne

piosenki. Nawiązują one bezpośrednio lub pośrednio do narodzin Syna Bożego,
jego losów oraz świątecznej atmosfery.

• W związku z powyższym Dom Kultury w Golinie zorganizował „Przegląd kolęd
online”.

W tym roku przedsięwzięcie to przebiegało w innej formie niż w minionych
latach. Mimo tego, cieszyło się również wielkim zainteresowaniem, ponieważ
kilkanaście grup i indywidualnych zgłoszeń potwierdziło swój akces wzięcia w
nim udziału (145 osób w ramach 35 zgłoszeń). Wszystkie występy były bardzo
ciekawe. Trudno było wybrać najlepsze z nich.

• Jury w składzie: Artur Wieczorek (przewodniczący), Damian Ciesielski i
Arkadiusz Maślak doceniło wszystkich występujących za ich trud i poświęcenie.
Dodatkowo przyznało:

• * w kategorii PRZEDSZKOLE

• - nagrodę Dyrektora Domu Kultury w Golinie, Nadii Gaca ze Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach, oddział przedszkolny  
- wyróżnienia dla 6 grup 

* w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III

• - nagrodę Dyrektora Domu Kultury w Golinie, Alicji Kubsik ze Szkoły 
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie 

• - wyróżnienie dla zespołu dziecięcego „Marzenie” ze Szkoły Podstawowej im. 
Juliusza Słowackiego w Golinie 

• * w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI

• - nagrodę Dyrektora Domu Kultury w Golinie, Dominikowi Szczepankiewiczowi 
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie 

• * w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KL.VII-VIII

• - nagrodę Dyrektora Domu Kultury w Golinie, Jakubowi Młodożeńcowi ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Przyjmie

• Wszystkim tegorocznym uczestnikom „Przeglądu kolęd online” serdecznie
dziękujemy

za zaangażowanie i udział w świątecznym przedsięwzięciu. Życzymy dalszych
sukcesów

w rozwijaniu artystycznych i muzycznych talentów.











Filmy instruktażowe, w ramach cyklu: KREATWYNIE – TWÓRCZO 

– ONLINE tworzonego przez Dom Kultury w Golinie. Cyklicznie 

były umieszczane filmiki, z których każdy mógł się zainspirować 

się i wykonać samodzielnie w domu. 







Pomoc ma moc- paczka pod choinkę.

• Przed świętami Bożego Narodzenia, w pogoni za prezentami, warto 
zatrzymać się na chwilę, zwolnić i pomyśleć o innych. W naszej gminie 
są bowiem rodziny, dla których koniec grudnia to smutny, trudny czas 
wyborów, jaką rzecz pierwszej potrzeby kupić.

• O mieszkańcach w takiej sytuacji pomyśleli Burmistrz Goliny 
Mirosław Durczyński, Dom Kultury w Golinie. Wspólnymi siłami 
przygotowali 32. paczki, które trafiły do rodzin będących pod opieką 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Spakowano m.in: artykuły 
spożywcze, chemię gospodarczą oraz dużo słodyczy. Urząd Miejski w 
Golinie /Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych/ sfinansowała podarunki, natomiast za stronę 
logistyczną przedsięwzięcia odpowiadała załoga Domu Kultury. 
Obdarowani byli miło zaskoczeni, nie ukrywali wzruszenia. Warto 
zaznaczyć, że wspomniana akcja została zorganizowana zamiast 
corocznej, tradycyjnej już "Wigilii z burmistrzem", na której 
mieszkańcy nie mogli się spotkać z włodarzem z powodu panującej 
pandemii.

•
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Dziękuję za uwagę ☺

przygotował Damian Ciesielski 


