Dom Kultury w Golinie
Plac Kazimierza Wielkiego 2
62-590 Golina
Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Domu Kultury za rok 2019

Znajdziesz nas ☺

Strona internetowa:
www.dkgolina.pl

Dom Kultury na Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/Dom-Kultury-w-Golinie-456809571166003/

•

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



Edyta Jachnik - instruktor ds. animacji kultury



Arkadiusz Maślak – animator kultury



Renata Stasińska - pracownik gospodarczy

Pion administracyjny:


mgr Katarzyna Nowak - główna księgowa



mgr Edyta Staszak - 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
Magdalena Nowacka – flet poprzeczny

WYDARZENIA 2019 ROKU W UKŁADZIE
CHRONOLOGICZNYM

13.01 XXVII Finał WOŚP


13 stycznia 2019 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała po raz dwudziesty siódmy. W Golinie również
wiele się działo ! Blisko 31 wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie i Szkoły
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Przyjmie,
pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Drukały, Eweliny
Piaskowskiej, Piotra Jabłońskiego, Korneli Rubas,
Moniki Andrzejewskiej wyszło na ulice naszego miasta,
by kwestować na pozyskanie środków na zakup
nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych.



O godzinie 17:00 w siedzibie domu kultury rozpoczął
się 27. Finał. Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z
placówek oświatowych: przedszkolaki z Baśniowego
Dworku w Golinie, Zespół „School Stars” Justyny Szczot
ze Szkoły Podstawowej w Golinie oraz Przedszkolaki ze
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Radolinie.
Publiczność, będąc pod wrażeniem zaangażowania
artystów, nagrodziła ich występy brawami. Równie
ciepło została przyjęta młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Golinie, która zaprezentowała taniec „Jaskółka” oraz
grupa T-Traperzy. Nie mogło zabraknąć zespołu „Video
Stars” z Domu Kultury w Golinie.



Ponadto na scenie zaprezentował się lokalny artysta
Sławomir Pilarski, która zaśpiewał utwory swojego
autorstwa. Na zakończenie występów wystąpił chór
„Vokaliza” pod kierunkiem Sławomira Kaliszewskiego.



Podczas finałowej licytacji
atrakcyjnych gadżetów przekazanych
na szczytny cel przez golińskich
mieszkańców a także
przedsiębiorców. Można było zdobyć
m.in. talon na wywiercenie studni,
kurs prawa jazdy, lot zapoznawczy
samolotem, voucher na 3-dniową
wycieczkę do Wiednia, gadżety
WOSP, zestawy słodyczy, obrazy
olejne, książki, alkohole, rękodzieło,
karnety na zabiegi pielęgnacyjne w
miejscowych salonach oraz wiele
innych cennych rzeczy. Dochód z
licytacji wyniósł 8238,32 zł.



Miejscowi radni udowodnili, że mają
gorące serca, przekazując na rzecz
Orkiestry 750 złotych. Ponadto w
ramach kiermaszu zorganizowanego
przez Dom Kultury i Bibliotekę
Publiczną w Golinie zebrano
dodatkowo kwotę 1020,51 zł.



Na zakończenie puściliśmy
tradycyjnie „Światełko do nieba”
gdzie rozbłysły kolorowe fajerwerki.

21-25.01 KREATYWNE FERIE ZIMOWE


Dom Kultury w Golinie
zorganizował Ferie Zimowe w
Mieście w dniach 21-25.01.2019 r.
w godzinach 11:00-13:00. W
ramach zajęć zimowych dzieci
uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, rękodzielniczych,
muzycznych, turniej gier
planszowych, zajęciach sportowych
oraz w spotkaniu dotyczącym
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej

25.01 BAL KARNAWAŁOWY

7.02 WARSZTATY ARTYSTYCZNE
21.02 WARSZTATY ARTYSTYCZNE
22.02 SZAFING – WIETRZENIE SZAF
23.02 BADANIE STÓP DLA DZIECI
Specjalistyczne badanie stóp oceniło obecność i stopień wady stopy takie jak
płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona, stopa szpotawa oraz
schorzenia stopy typu halluks,
palce młoteczkowate.

14.02 Warsztaty walentynkowe


Z okazji Walentynek Dom Kultury w
Golinie zorganizował twórcze
warsztaty, podczas których wykonane
zostały piękne ozdoby w kształcie
serca. Wszyscy uczestnicy spędzili
ten czas rodzinnie, kreatywnie i z
miłością.



Kilkanaście osób na zaproszenie DK
przybyło w środowe popołudnie 14
lutego aby kontynuować zajęcia w
ramach pracowni rękodzielniczej.
Tradycyjnie zajęcia prowadził
instruktor DK Edyta Jachnik. Podczas
dwugodzinnych zajęć uczestnicy
wykonali przepiękne ozdoby
walentynkowe, które ozdobią dom na
zbliżające się święto zakochanych.

10.03 GMINNY DZIEŃ KOBIET


Dzień Kobiet, organizowany cyklicznie
przez Dom Kultury w Golinie, odbył się 10
marca o godz. 17.00 w auli Szkoły
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w
Golinie. Sala pełna po brzegi Pań
przybyłych na imprezę, który
zorganizował Dom Kultury w Golinie.



Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz
Goliny Mirosław Durczyński,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech
Wojdyński, radni, zaproszeni goście oraz
mieszkańcy Gminy Golina.



Na samym początku uroczystości zabrał
głos Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Wojdyński, który złożył
wszystkim Paniom życzenia z okazji ich
święta.



Pierwszym punktem spotkania był
autorski pokaz mody w wykonaniu
Aleksandry Podlesińskiej „OLI LOOK”,
która przygotowała stroje, kreacje na
różne okazje. W pokazie uczestniczyło 19
osób, którym makijaż wykonała Judyta
Burda. Za oprawę fotograficzną służyła
pomocą Małgorzata Zielińska. Ponadto na
scenie zaprezentowały się mażoretki
z Domu Kultury w Golinie przygotowane
przez Justynę Tomczak. Galę pokazu mody
prowadził Hubert Podlesiński



Po pokazie mody dla Pań wystąpili trzej
tenorzy - Włodzimierz Kalemba, Maciej
Ogórkiewicz, Wiesław Paprzycki, którzy
zaprezentowali koncert „Brunetki,
Blondynki…”.




W świątecznym nastroju i w dobrym
humorze Panie świetnie się bawiły
zapominając o codziennych troskach
Oczywiście nie zabrakło słodkiego
bufeciku dla wszystkich gości. Uroczystość
przebiegła w miłej, sympatycznej
atmosferze.

18.03 ZAJĘCIA Z DRUKU 3D


W poniedziałkowe popołudnie
odbyły się pierwsze zajęcia z
zastosowania drukarki 3D. Podczas
spotkania uczestnicy poznali
budowę drukarki oraz zastosowania
jej w życiu codziennym. Poza tym
była możliwość wydrukowania
jaszczurki. Zajęcia prowadził
Tomasz Jakubowski z Zespołu Szkól
Technicznych w Koninie.

20.03 JAK ZROBIĆ MARZANNĘ?



„Na chwilę” przed pierwszym dniem
wiosny (20 marca 2019 r.) w miejscowym
domu kultury odbyły się tematyczne
warsztaty plastyczne. Wzięli w nich
udział uczniowie z kl. VIc ze Szkoły
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w
Golinie razem ze swoim polonistą –
Przemysławem Ciesielskim. W czasie ich
trwania, poznali sposób wykonania
marzanny przy użyciu różnych
materiałów. Z tajnikami przygotowania
kukły zapoznała ich instruktor plastyki –
Edyta Jachnik. Pomocą piątoklasistom w
trakcie ich pracy praktycznej służył
Arkadiusz Maślak.



Podczas wspomnianych zajęć, dzieci
wykonały bardzo oryginalną w swojej
formie przestrzenną postać (nota bene o
wdzięcznym imieniu Halina ;-)).
Wszystkim bardzo się ona podobała, co
widać na załączonej fotografii.

21.03 WARSZTATY WIELKANOCNE


W dniu 21 marca 2019 zgodnie z
zapoczątkowaną kilka lat temu tradycją w
Domu Kultury
w Golinie odbyły się pierwsze Warsztaty
Wielkanocne.



Podczas warsztatów uczestnicy wykonali
ozdobę wielkanocną jaką jest jajo, które
zostało wykonane techniką papier mache.
Ponadto każdy z uczestników zajęć
ozdabiał szkatułki drewniane techniką
decoupage.



Uczestnictwo w warsztatach było dla
wszystkich okazją do lepszego poznania
się, dało możliwość współpracy i
współdziałania, oraz stworzyło warunki do
rozwijania twórczości
i wyobraźni dzieci. Możliwość wspólnej
pracy poprzez twórczość artystyczną
sprawiły im dużo radości



28.03 WARSZTATY WIELKANOCNE – KARTKI
ŚWIĄTECZNE ZE SŁOMY PRASOWANEJ


W czwartkowe popołudnie 28 marca
w Domu Kultury w Golinie odbyły się
warsztaty wielkanocne podczas,
których uczestnicy wykonywali kartki
świąteczne z ozdobami ze słomy
prasowanej. Dwugodzinne zajęcia
pozwoliły zapoznać się z techniką
prasowania słomy
i wykonywania elementów
dekoracyjnych na kartki, takie jak:
jajko wielkanocne, króliczek,
baranek. Zajęcia prowadziła Pani
Maria Gutowska z Kazimierza
Biskupiego – wieloletnia twórca
ludowy specjalizujący się w
wykonywania ozdób ze słomy.

04.2019 GOLINA AKTYWNIEJ W KULTURZE
DZIAŁAĆ ZACZYNA


Dom Kultury w Golinie dostał
dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury - DOM KULTURY +
INICJATYWY LOKALNE na realizację
projektu pod nazwa GOLINA
AKTYWNIEJ
W KULTURZE DZIAŁAĆ ZACZYNA.
Miejsce rankingowe nr 22 na 50
podmiotów z całej Polski. Kwota
dofinansowania na tym etapie wynosi
8 000,00zł.



Dom Kultury w Golinie dostał
dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury - DOM KULTURY +
INICJATYWY LOKALNE na realizację
projektu pod nazwa GOLINA
AKTYWNIEJ
W KULTURZE DZIAŁAĆ ZACZYNA.
Miejsce rankingowe nr 22 na 50
podmiotów z całej Polski. Kwota
dofinansowania na tym etapie wynosi
8 000,00zł.

2.04 ZAJĘCIA SENSOPLASTYCZNE DLA
MALUCHÓW
9.04 MASY PLASTYCZNE - SLIME

9.04 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE W ROSOSZE


9 kwietnia późnym popołudniem w
OSP Rosocha Dom Kultury w Golinie
zorganizował warsztaty artystyczne
podczas, których uczestnicy
ozdabiali pisanki techniką
decoupage oraz wyk0onywali
stroiki wielkanocne. Każdy wykonał
oryginalne ozdoby, które będą
zdobić dom w trakcie Świąt
Wielkanocnych. Oczywiście
gospodarze zapewnili kawę,
herbatę i słodki poczęstunek.
Dziękujemy.

8-11.04 WARSZTATY WIELKANOCNE


W dniach 8,10,11 kwietnia zgodnie z
zapoczątkowaną kilka lat temu
tradycją w Domu Kultury w Golinie
odbyły się Warsztaty Wielkanocne.




Podczas warsztatów uczestnicy
wykonali ozdoby wielkanocne, które
zostało wykonane techniką papier
mache oraz decoupage. Oczywiście
nie mogło zabraknąć stroików
świątecznych.



Uczestnictwo w warsztatach było dla
wszystkich okazją do lepszego
poznania się, dało możliwość
współpracy i współdziałania, oraz
stworzyło warunki do rozwijania
twórczości
i wyobraźni dzieci. Możliwość
wspólnej pracy poprzez twórczość
artystyczną sprawiły im dużo radości.

13.04 MUZEUM OKRĘGOWE W KONINIE –
PISANKI BATIKOWE


13 kwietnia 2019 roku Dom Kultury
zorganizował wyjazd do Muzeum
Okręgowego w Koninie na warsztaty
wykonywania pisanek techniką batiku.
Sobotnie popołudnie grupa 30-osobowa
wyjechała za zajęcia w ramach
warsztatów wielkanocnych.



Pisanki batikowe jest to metoda, która
polega na nanoszeniu rozgrzanego wosku
na skorupkę jajka za pomocą „czajtingu”
– specjalnego urządzenia do nabierania
wosku. Pokryte woskiem jajko jest
barwione, następnie osuszone i ponownie
nakłada się wosk.



Zajęcia uczestnikom przyniosły ogromną
frajdę. Wykonane pisanki będą zdobić na
pewno koszyczek wielkanocny. Późnym
popołudniem wróciliśmy do Golina.
Warsztaty prowadziła Pani Elżbieta
Sztamblewska.

14.04 SPOTKANIE WIELKANOCNE


Wielkanoc to czas nie tylko głębokich
przeżyć religijnych, lecz także okazja do
spotkań oraz rozmów. W Niedzielę Palmową
do wspólnego stołu zaprosił mieszkańców
miasta i gminy Golina burmistrz Mirosław
Durczyński. Golinianie nie zawiedli swego
włodarza, licznie pojawiając się w pięknie
udekorowanej sali OSP. W uroczystości wzięli
udział także przedstawiciele władz
samorządowych, działacze lokalnych
organizacji społecznych, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz przedstawiciele
duchowieństwa. Ksiądz proboszcz z parafii
Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach Janusz Tokarczyk poświęcił tradycyjne
wielkanocne pokarmy. Burmistrz
powitał gości, składając im
najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Uroczystość uświetnił kameralny recital
Eleny Krawczyk – wybitnej sopranistki.
Zebrani usłyszeli popularne arie operowe
oraz pieśni kościelne, m. in. słynne „ Ave
Maria”. Występ spotkał się z entuzjastyczną
reakcją publiczności. Na stołach królowały
przepyszne ciasto i żurek . Biesiadzie
towarzyszył kiermasz ozdób wielkanocnych.



Bardzo duża frekwencja to dowód na
to, że golinianie cenią sobie rozmowy ze
swoim włodarzem na nieformalnym gruncie.

14.04 INAUGURACJA SEZONU
ROWEROWEGO RRR
3.05 OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA
18.05 WYCIECZKA DO CIECHOCINKA
22.05 WARSZTAY BIŻUTERI W PRZEDSZKOLU
„BAŚNIOWY DWOREK” Z OKAZJI DNIA MATKI

24.05 DZIEŃ MATKI - MOTYLEM JESTEM –
PIOSENKI IRENY JAROCKIEJ

6.06 WARSZTATY MYDLARSKIE
7.06 WARSZTATY DIAGNOZUJĄCE POTRZEBY
KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY –
GOLINA AKTYWNIEJ W KULTURZE DZIAŁAĆ
ZACZYNA
8.06 WYCIECZKA DO ZOO WROCŁAW
11.06 WARSZTATY SLIME
12.06 WARSZTATY DIAGNOZUJĄCE
POTRZEBY KULTURALNE MIESZKAŃCÓW
GMINY – GOLINA AKTYWNIEJ W KULTURZE
DZIAŁAĆ ZACZYNA

29.06 NOC KUPAŁY



W sobotnie popołudnie, 29 czerwca, mieszkańcy gminy
Golina spotkali się w parku
w Radolinie, by przypomnieć sobie obrzędy związane z
Nocą Kupały – świętem witalności



i płodności, obchodzonym przez dawnych Słowian w
letnie przesilenie.



Imprezę już po raz trzeci zorganizowali wspólnie Dom
Kultury w Golinie, Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy
Wsi „NASZA RADOLINA”, Radny Rady Miejskiej Krzysztof
Szymański oraz sołectwa: Radolina i Myślibórz. Liczna
publiczność, z burmistrzem Mirosławem Durczyńskim i
zaproszonymi gośćmi na czele, doskonale bawiła się
podczas różnorodnego programu artystycznego oraz przy
swojskich rytmach granych przez kapelę Sami Swoi z
Kawnic.



Nie zabrakło emocji związanych z konkursem na
najpiękniejszy wianek świętojański. Tym razem jury
miało „twardy orzech do zgryzienia”. W zmaganiach
wzięło udział aż dziewięcioro uczestników w różnym
wieku. Po burzliwych obradach ogłoszono, że pierwsze
miejsce zajęła Zosia Wróbel, na drugim miejscu
uplasował się Arek Siupa, a na trzecie miejsce
przyznano Patrycji Waliszewskiej.



Organizatorzy nie zapomnieli o maluchach obecnych w
parku. Dla nich moc atrakcji przygotowała Pracownia
Artystyczna Enduzo KREATYWNI. Były tańce, animacje,
kącik plastyczny. Każdy smyk mógł znaleźć coś dla
siebie. I mali, i dorośli bardzo chętnie częstowali się
pysznymi potrawami z grilla.



„Gwoździem programu” okazał się cudownie
klimatyczny koncert zespołu Liarman. Grupę
tworzą Susana Raso (mezzo-sopran, altówka,
tamburyn galicyjski, banduria), Lidia Małyszek
(flet prosty sopranowy, flet prosty altowy, flet
powszedni) oraz Łukasz Gaszler (gitara).
Wokalistka zespołu pochodzi z Galicji
(Hiszpania), gdzie ukończyła studia muzyczne w
Konserwatorium w A Coruna, a następnie odbyła
staż podyplomowy w Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie
profesor Małgorzaty Marczewskiej. Susana brała
udział w kursach międzynarodowych w Hiszpanii,
Włoszech oraz w Polsce. Śpiewała też w
kwartecie muzyki dawnej „Euterpe”. Grupę
„Liarman” utworzyła z gitarzystą oraz
kompozytorem Łukaszem Gaszlerem. Od
niedawna z zespołem koncertuje flecistka Lidia
Małyszek. Zachwycona radolińska publiczność
wysłuchała dawnych pieśni angielskich,
hiszpańskich i galicyjskich. Nie zabrakło również
rytmów bałkańskich, folk- rockowych oraz
oczywiście naszych rodzimych, ludowych
utworów.



Zespół został nagrodzony gromkimi brawami. A
ukontentowani słuchacze jeszcze długo bawili
się przy muzyce, którą proponował DJ. Warto
zaznaczyć, że podczas imprezy kwestowano na
rzecz Marcelka Ogórka- Małego Wojownika. Za
każdą kwotę przekazaną dla chłopca pięknie
dziękujemy.

WAKACJE Z DOMEM KULTURY GOLINA 2019
24-28.06.2019 WYCIECZKI WAKACYJNE
25.06 KŁÓBKA


Jednodniowa wycieczka do
Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku
Etnograficznego w Kłóbce Oddział
Muzeum Ziemi Kujawskiej i
Dobrzyńskiej we Włocławku.
Uczestnicy zwiedzali skansenu i
dwór. Ponadto uczestniczyli w
lekcjach muzealnych: Kto ma
pszczoły, ten ma miód oraz Dawne
zawody na kujawskiej wsi

26.06 WĘGLEW


Jednodniowa wycieczka do
MUZEUM RZEMIOSŁA
ARTYSTYCZNEGO W WĘGLEWIE
gdzie dzieci miały grilla, warsztaty
garncarskie oraz gry i zabawy
animacyjne pod gołym niebem.

27.06 TORUŃ


Jednodniowa wycieczka do
Centrum Nowoczesności MŁYN
WIEDZY w Toruniu gdzie dzieci,
opiekunowie, rodzice mieli
warsztaty: piaskiem po mapie.
Ponadto było zwiedzanie rynku
i bulwarów wiślanych.

28.06.2019 SOLEC KUJAWSKI
Jednodniowa wycieczka do JURA
PARK SOLEC KUJAWSKI. Uczestnicy
wycieczki brali udział
w warsztatach paleontologicznych:
Szukamy szkieletu dinozaura na
Pustyni Gobi oraz uczestniczyli w
pokazie filmu o dinozaurach w 5D.
Ponadto miało miejsce zwiedzanie
parku, zabawy w parku zabaw i
wesołym miasteczku.

1-12.07.2019 KREATYWNE WAKACJE Z
DOMEM KULTURY

13.07 RAJD URODZINOWY


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 Wrześni, Konina,
Wilczyna, Sławska. Metą była Świetlica
Wiejska w Kolnie gdzie na uczestników czekał
posiłek, w postaci grilla oraz słodki
poczęstunek.



Na mecie czekał na rowerzystów Burmistrz
Goliny Mirosław Durczyński, który przywitał
wszystkich uczestników rajdu urodzinowego
.Irena i Maciej Szumińscy z tej okazji
wręczyli włodarzowi i Dyrektorowi Domu
Kultury w Golinie okolicznościowe puchary.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał
okolicznościowy magnes na lodówkę i
przypinkę do ubrania.



Dom Kultury w Golinie składa podziękowania
dla Pani Sołtys Kolna Agnieszcze Purol wraz
z dziećmi za pomoc oraz wszystkim paniom
na upieczenie ciast.

17.07 NCK - WYNIKI NABORU


Komisja Konkursowa w składzie:



Paweł Gębala - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w
Strzelnie oraz przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury w
Warszawie



Lucyna Lenard-Woźniak – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w
Koninie



Krzysztof Kędziora – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie



Janusz Korzeniowski – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Wilczynie



Janina Szczepaniak – podinspektor w Wydziale Rozwoju i
Promocji Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz osoba opracowująca diagnozę potrzeb kulturalnych
Gminy Golina.



Po zapoznaniu się z 10 wnioskami złożonymi w ramach konkursu, do
realizacji wybrała
6. następujących inicjatyw:



Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” SŁOWO, OBRAZ, GITAROWY RIFT – OTO KULTURY RYTM. Kwota
dofinansowania: 4330,00 zł.



Grupa Nieformalna „RAZEM DLA GOLINY” - BĘDZIE WRESZCIE TEATR W
MIEŚCIE. Kwota dofinasowania 5500,00 zł.



Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie - KULTURALNA INTEGRACJA „POD
CHMURKĄ”. Kwota dofinasowania 4850,00 zł.



Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy - PLECIONKARSTWO –
NAJSTARSZA TWÓRCZOŚĆ LUDOWA W NOWOCZESNYM ZASTOSOWANIU.
Kwota dofinasowania 3300,00 zł.



OSP Rosocha - PRZYWRÓCIĆ ZAPOMNIANYCH W KULTURZE WIEJSKIEJ
ROSOCHA. Kwota dofinansowania 3000,00 zł.



Chór „CONSOLARE” - MARYJNY CHÓRALNY PAŹDZIERNIK W
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W KAWNICACH. Kwota
dofinansowania 2200,00 zł.



W/w projekty odbędą się w terminie od 19 sierpnia do 12 listopada
2019 i zostaną dofinansowane ze środków Narodowego Centrum
Kultury.

18.07 GOLINA W FOTOGRAFIACH ZAKLĘTA I
PEJZAŻE TALENTEM MALOWANE


18 lipca 2019 roku „Galeria Przejściowa” otwarła
swe podwoje z okazji XIV Dni Goliny.
Goście przybyli na wernisaż do
otrzymali niespotykaną okazję obejrzenia
fotografii „Golina z lotu ptaka”. Zdjęcia, które
udostępnił Urząd Miejski w Golinie, powstały 14
lat temu
i przedstawiają miejsca i budynki, których już
nie ma.



Na wernisażu zaprezentowano także pokłosie
plenerów organizowanych przez Stowarzyszenie
Kulturalne „Tradycja” podczas jego
dziesięcioletniego istnienia i prężnej działalności
w dziedzinie i na rzecz kultury.



W ramach ekspozycji w Galerii
Przejściowej Domu Kultury w Golinie można
zobaczyć płótna: Marzeny Cierzniak, Sylwii
Gromadzkiej- Staśko, Stanisławy Jasiczek
(kustosz wystawy), Janiny Kloc, Natalii Leykiny,
Marii Lesniewskiej, Zofii Wawrzyniak, Ewy
Dychtoń Anny Wąsikiewicz i Romualdy
Żakowskiej.



Organizatorzy nie zapomnieli także o
czymś dla ciała, zapraszając wszystkich na
kawę, ciastko oraz kieliszek wina, przy których
miłośnicy sztuki długo dyskutowali
o zaprezentowanych pracach.

20-21.07 XIV DNI GOLINY


20 lipca 2019 roku punktualnie o 18.00
burmistrz Goliny Mirosław Durczyński,
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech
Wojdyński i Dyrektor Domu Kultury Damian
Ciesielski rozpoczęli XIV Dni Goliny, witając
serdecznie mieszkańców naszej gminy, licznie
przybyłych do parku miejskiego.



W sobotę nie brakowało atrakcji i
podniosłych momentów. Żanetta Matlewska,
Anna Kapturska, Wojciech Grodzki oraz Urszula
Furmaniak otrzymali z rąk Starosty Powiatu
Konińskiego Stanisława Bielika i
radnego powiatowego Zenona Paszka medale "
Zasłużony dla powiatu konińskiego". A sześciu
beneficjentów projektu kulturalnego" Golina
aktywnie w kulturze działać zaczyna" odebrało
granty przyznane przez komisję konkursową.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez
Narodowe Centrum Kultury, a realizowane
będzie przez Dom Kultury w Golinie.
Rozstrzygnięto również konkurs literacki
"Golinianie dzieciom", organizowany przez
Bibliotekę Publiczną w Golinie.



Po wzruszających chwilach przyszedł czas
na rozrywkę Publiczność bawiła się doskonale
podczas występów Orkiestry Dętej OSP
działającej przy Domu Kultury w Golinie i Sylwii
Dziardziel z zespołem, jednak gwoździem
programu był koncert Izabeli Trojanowskiej.



Drugi dzień obchodów święta miasta
upłynął pod znakiem niespodzianek dla
młodszych i dla starszych. Ci pierwsi
chętnie brali udział w przygotowanych dla
nich animacjach i hasali się na różnego
rodzaju dmuchańcach, zjeżdżalniach
oraz karuzelach. Dorośli natomiast
z ukontentowaniem słuchali dobrej
muzyki. Relaksowali się przy utworach
gospel, śpiewanych przez zespół
"Vokaliza", by następnie ruszyć w tany do
rytmów znanych przebojów disco,
wykonywanych przez Adama Chrolę.



Wszyscy niecierpliwie wypatrywali
gwiazdy wieczoru- zespołu VOX. Muzycy
obchodzą
w tym roku jubileusz 40-lecia obecności
na scenie. Werwy i muzycznej pasji
mógłby im pozazdrościć niejeden młodszy
artysta.



Golinianie bawili się znakomicie, do
późnej nocy tańcząc przy muzyce DJ-a.

26.07 NCK PODPISANIE UMÓW


W piątek 26 lipca o godz. 10:00 w
Domu Kultury odbyło się spotkanie
z grantobiorcami programu Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019
podczas, którego podpisano umowy
partnerskie na realizację grantów z
inicjatorami Gminy Golina. Podczas
spotkania wyjaśniono zasady
realizacji projektów, przekazano
informacje odnośnie spraw
księgowo-finansowych.
Gratulujemy wszystkim
Grantobiorcom.

OBJAZDOWY DOM KULTURY

5-9.08.2019 ZAJĘCIA WAAKCYJNE W DOMU
KULTURY


W dniach 5 do 9 sierpnia w Domu
Kultury w Golinie odbywały się
kreatywne zajęcia wakacyjne
podczas, których dzieci miały
możliwość poznać różne techniki
plastyczne. Poza tym był to
wspaniały czas na wspólne
rozmowę, poznawanie się
rówieśników i oczywiście ciekawe
spędzenie wakacji w Golinie.

6.08 WARSZTATY MYDLARSKIE – POSADA I
KAZIMIERZ BISKUPI


6 sierpnia 2019 r., instruktorzy Domu
Kultury w Golinie odwiedzili Gminny
Ośrodek Kultury
w Kazimierzu Biskupim oraz jego filię w
Posadzie. W warsztatach uczestniczyło
ponad 80 osób. Dzięki zajęciom uczestnicy
dowiedzieli się jak powstaje mydło,
poznali właściwości ziół i olejków
kosmetycznych używanych do wyrobu
mydła.



Ciekawostką było rozpoznawanie różnych
zapachów, co jak się okazało nie jest
proste. Głównym jednak zadaniem było
stworzenie własnego mydełka poprzez
wybór kształtu formy, mieszanie baz
glicerynowych, kolorów i zapachów oraz
umieszczenie w środku elementów
dekoracyjnych. Uczestnicy sumiennie i z
wielkim zaciekawieniem wykonywały
polecenia instruktora zajęć Edyty Jachnik.

9.08 WYJAZD DO ENERGYLANDII- ZATOR

19-23.08.2019 WYCIECZK WAKACYJNE


PONIEDZIAŁEK 19-08-2019 DELI
PARK TRZEBAW



WTOREK 20-08-2019 PIRACKI
PARK ROZRYWKI NENUFAR W
KOŚCIANIE



ŚRODA 21-08-2019 GÓRECZNIK



CZWARTEK 22-08-2019
PRADOLINA



PIĄTEK 23-08-2019 KONIN

27-08.2019 WARSZTATY SLIME


27 sierpnia Dom Kultury w Golinie
prowadził zajęcia SLIME w
Gminnym Ośrodku Kultury
w Kazimierzu Biskupim oraz we filii
w Posadzie. Podczas
bombastycznych warsztatów
uczestniczyło 80 osób. Dzieci mieli
okazję stworzyć własnego
kolorowego glutka. Nasze
warsztaty wpłynęły również na
rozwój sensoryczny, pobudziły
wyobraźnię, a przede wszystkim
pozwoliły spędzić czas w miłej
atmosferze.

22.08 I 29.08 KULTURALNA INTEGRACJA
„POD CHMURKĄ”


Seanse pod chmurką? Jak najbardziej! W dwa
ostatnie czwartki wakacji na stadionie
miejskim w Golinie mieszkańcy uczestniczyli
w pierwszym tego typu wydarzeniu. 22
sierpnia obejrzeli bajkę „Jak wytresować
smoka” następnie komedię „Wakacje Jasia
Fasoli”. Natomiast 29 sierpnia bajkę
„Strażnicy marzeń” oraz komedię „Państwo
Młodzi Chuck
i Larry”.



Wieczornym seansom sprzyjała wspaniała
pogoda dlatego imprezy gromadziły liczne
grono kinomaniaków. Mieszkańcy przychodzili
całymi rodzinami bądź grupkami znajomych.
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. Nad bezpieczeństwem czuwali
panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej za co
bardzo dziękujemy tak jak i wszystkim tym,
którzy umożliwili sprawną organizację.



Pokazy filmowe dla mieszkańców były
bezpłatne dzięki dofinansowaniu ze
środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne2019 przy współpracy z Domem
Kultury w Golinie. Młodzieżowa Rada
Miejska w Golinie skorzystała z programu
składając swój pomysł w formie projektu
pod nazwą Kulturalna integracja „Pod
chmurką”. Inicjatywa okazała się strzałem
w dziesiątkę. Kilkaset osób uczestnicząc w
seansach potwierdziło, że warto planować
podobne działania w przyszłości. Jak
wyjaśnia przewodniczący Młodzieżowej
Rady Miejskiej Jakub Łukomski „mamy
sygnały od mieszkańców, którzy już się
przyzwyczaili i nabrali apetytu na wspólne
wieczory w kinie plenerowym, żeby
zaplanować, najlepiej jak najszybciej
kolejne seanse”. Wszyscy mamy więc
nadzieję, że nie był to jednorazowy
projekt gdyż odpowiadanie na potrzeby
mieszkańców przynosi wymierne efekty w
postaci satysfakcji ze społecznego
zaangażowania.

7.09 RRR DO BIENISZEWA
7.09 BADANIE WAD POSTAW CIAŁA

7.09, 8.09, 14.09 NCK - Słowo, obraz,
gitarowy riff – oto kultury rytm”. Pejzaże
wyobraźni


Szerokie pole do popisu w tej dziedzinie
daje inicjatywa „Słowo, obraz, gitarowy
riff – oto kultury rytm” realizowana
wspólnie z Domem Kultury w Golinie a
dofinansowana ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Dom
Kultury + Inicjatywy lokalne 2019.



Wspomniany projekt składa się z trzech
części: pleneru malarskiego, koncertu
oraz cyklu wystaw.



07-08.09 oraz 14.09 .2019 r. 20
osób w różnym wieku, od ucznia po
seniora, chwyciło za pędzle, by
namalować „Pejzaże wyobraźni”.



W sobotę, ze względu na deszczową aurę,
spotkaliśmy się w świetlicy wiejskiej w
Radolinie. Nie był to jednak czas stracony.
Nasi artyści malowali bowiem martwą
naturę oraz poznawali podstawowe
techniki pod kierunkiem artystki Zofii
Wawrzyniak.



Natomiast przez kolejne dwa dni pleneru
uczestnicy próbowali swoich sił podczas
przenoszenia na płótno pięknych
widoków w radolińskim parku, które są
warte tego, by je uwiecznić. Dzięki
zajęciom wszyscy mogli się choć na
chwilę przenieść w inny świat, z dala od
problemów codzienności. Stali się także
bardziej wrażliwi na sztukę. Ich dzieła
będą prezentowane podczas cyklu wystaw
pod hasłem „Nie chowaj talentu w
szafie, pochwal się!”. Ekspozycje zostaną
przygotowane w świetlicy wiejskiej w
Radolinie (podczas koncertu Grzegorza
Paczkowskiego), w szkołach
podstawowych na terenie naszej gminy
oraz
w Domu Kultury w Golinie.



Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi
„NASZA RADOLINA” oraz Dom Kultury w
Golinie serdecznie dziękują: Pani Zofii
Wawrzyniak, Pani Bernadecie Kucharskiej i
wszystkim uczestnikom pleneru
malarskiego za poświęcony czas oraz
Szkole Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie, a także Szkole
Podstawowej im. Marii konopnickiej w
Radolinie za użyczenie sztaug.

11.09 Teatralno-wokalna przygoda
rozpoczęta


W dniu 11 września 2019 r. w golińskiej książnicy odbyło
się spotkanie organizacyjne inaugurujące rozpoczęcie
warsztatów teatralno-wokalnych, realizowanych w przez
Grupę Nieformalną RAZEM DLA GOLINY przy współpracy z
Domem Kultury w Golinie, w ramach zadania: Gmina
Golina aktywniej w kulturze działać
zaczyna, dofinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2019.



Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców skorzystało z
propozycji udziału w tej niezwykłej inicjatywie i chce
aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym swojej małej
ojczyzny.



Przewodnikiem po świecie teatru będzie Pan Krzysztof
Kędziora, doświadczony aktor, reżyser, scenarzysta,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie.
Warsztaty wokalne poprowadzi Sławomir Kaliszewski
instruktor wokalny, maestro golińskiego chóru Vokaliza.



Owocem zajęć będzie przygotowanie spektaklu z gatunku
farsy teatru społecznego wzbogaconego występami
wokalnymi a jego prezentacja nastąpi podczas
przedstawienia premierowego wieńczącego działania
projektu, który odbędzie się w listopadzie br.

16.09 BADANIE - HCV- WIRUSOWE
ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

22.09 NCK – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE "Przywrócić Zapomnianych w Kulturze
wiejskiej Rosocha"


Warsztaty Fotograficzne:
umożliwiły rozwinięcie pasji oraz
udoskonalili umiejętności
fotograficzne. Warsztaty były
ukierunkowane na rozwijanie
kreatywności i realizację
twórczych pomysłów poprzez
stosowanie uniwersalnych metod
posługiwania się środkami
artystycznymi, właściwymi dla
fotografii.

22.09-15.10 NCK – KONKURS
FOTOGRAFICZNY - "Przywrócić
Zapomnianych w Kulturze wiejskiej
Rosocha"


Konkurs Fotograficzny ukazał
zapomniane, a ważne miejsca dla
lokalnej społeczności. Konkurs ten
skierowany był dla każdego
mieszkańca z naciskiem na dzieci i
młodzież, ponieważ to w nich
pokładamy nadzieje ze staną się
animatorami kultury lokalnej.

23.09 WARSZTATY SLIME KONIN


23 września Dom Kultury w Golinie
prowadził zajęcia SLIME w
Przedszkolu nr 9 im. Janka
Wędrownika w Koninie. Podczas
bombastycznych warsztatów
uczestniczyły 23 osoby. Dzieci
mieli okazję stworzyć własnego
kolorowego glutka. Nasze
warsztaty wpłynęły również na
rozwój sensoryczny, pobudziły
wyobraźnię, a przede wszystkim
pozwoliły spędzić czas
w miłej atmosferze.

28.09 V FESTIWAL DYNI I ZIEMNIAKA


28 września 2019 r., w Sołectwie Rosocha
odbył się V Festiwal Dyni i Ziemniaka, który
zorganizował Dom Kultury w Golinie wspólnie
z sołectwem. Impreza ta wpisała się
w kalendarz imprez Gminy Golina.



W tym roku festiwal zawitał do Rosochy,
gdzie licznie mieszkańcy gminy przybyli na to
wydarzenie. Celem tej imprezy jest
propagowanie, kultywowanie tradycyjnych
potraw z dyni i ziemniaków.



W trakcie festiwalu odbyły się konkursy: na
najsmaczniejszą potrawę z dyni
i ziemniaka, na Panią Dynię oraz na
aranżację stołu. Oficjalnego otwarcia
festiwalu dokonał Radna Rady Miejskiej
Urszula Furmaniak oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Wojciech Wojdyński.



Impreza rozpoczęła się o 16:00 i na scenie
odbyła się część artystyczna. Na samym
początku festiwalu zaprezentowały się dzieci
ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kawnicach, które zostały
przygotowane przez opiekuna Marzenę
Katulską, Karolinę Walczak i Iwonę Żabierek.
Dzieci wystąpiły z programem wokalno –
tanecznym gdzie m.in., usłyszeliśmy piosenkę
„Biesiada w Rososze”.



Następnie na scenie zaprezentował się
zespół BIG Band z Kazimierza Biskupiego
oraz Kapela Podwórkowa Goliniaki
Kraciaki, którzy rozbawili publiczność i
zachęcili do wspólnej zabawy. Do późnych
godzin nocnych trwała zabawa z DJ-em.



Podczas imprezy było można skosztować
dania festiwalowe: Zupa krem z dyni, żur
na swojskim zakwasie z ziemniakami,
kluski śląskie z sosem dyniowym, wiejski
smalec, kompot
z dyni, makaron z dynią i mięsem, gzik z
ziemniakami, marchewka jesienna,
ketchup z dyni, langosze. Ponadto placki
ziemniaczane zostały przygotowane przez
OSP Rosocha.



Dom Kultury w Golinie składa
podziękowania dla: Urszuli Furmaniak,
Naczelnika OSP Rosocha Henryka
Nejmana, Sołtysa Ryszarda Kruszyny,
pracownikom Domu Kultury i Urzędu
Miejskiego w Golinie, druhów i druhen OSP
Rosocha, mieszkańcom Sołectwa Rosocha
za wszelką okazana pomoc w
przygotowaniu Festiwalu Dyni i Ziemniaka.

29.09 INAUGURACJA ROKU
KULTURALNEGO


W niedzielne późne popołudnie 29 września
2019r., w Domu Kultury w Golinie odbyła się
Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020.



Na samym początku spotkania Dyrektor Domu
Kultury w Golinie Damian Ciesielski przywitał
wszystkich przybyłych gości, którzy przybyli na tą
uroczystość.



Po części oficjalnej odbył się koncert zespołu
GŁÓWNY ZAWÓR JAZZU. Zespół ten to energiczny
projekt łączący pozornie niedostępne wariacje
nurtów jazzowych z wszechobecną muzyką pop.
Znane z rozgłośni radiowych polskie przeboje
przedstawione były
w swingowych aranżacjach, zabierając słuchaczy
w podróż po zadymionych klubach lat 30-tych, 40tych i 50-tych. Odbiorcom serwowana była
nietuzinkowa mieszanka, płynąca pełnią brzmienia
wprost przez Główny Zawór Jazzu. Po koncercie
goście zostali zaproszeni na słodki bankiet.

30.09 WARSZTATY W RADOLINIE


Tworzenie obrazków z wikliny to fascynująca, kreatywna
zabawa. Mogli się o tym przekonać uczestnicy pierwszych
warsztatów pod hasłem „Sztuka palcami pleciona, czyli
wikliniarstwo jutro”, które odbyły się 30.09.2019 r. w
świetlicy wiejskiej w Radolinie. Zarówno uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej, jak i dorośli
mieszkańcy naszego sołectwa pracowali w skupieniu,
pilnie słuchając merytorycznych uwag prowadzącej
zajęcia Edyty Jachnik – instruktora z Domu Kultury w
Golinie. Uczestnicy warsztatów stworzyli wzory, jakie
podpowiadała im wyobraźnia, wykorzystując między
innymi: kolorowe, jesienne liście
i jarzębinę. Wszystkie obrazki były piękne, jedyne w
swoim rodzaju.



Warsztaty pod hasłem „Sztuka palcami pleciona, czyli
wikliniarstwo jutro I” są integralną częścią projektu pod
tytułem „Wikliniarstwo wczoraj, dziś, jutro”,
realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie
Odnowy Wsi „NASZA RADOLINA” i dofinansowanego ze
środków Programu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Kolejne
warsztaty już wkrótce. Bardzo dziękujemy gronu
pedagogicznemu Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej
w Radolinie oraz dyrekcji i pracownikom Domu Kultury w
Golinie za owocną współpracę. Szczególne wyrazy
wdzięczności składamy panu Andrzejowi Płuciennikowi –
właścicielowi Zakładu Stolarskiego Andrzej Płuciennik za
nieodpłatne wykonanie ramek oraz za wsparcie, którego
nam zawsze udziela.

6.10 KONCERT GRZEGORZA
PACZKOWSKIEGO PIEŚNI NA GŁOS I GITARĘ


Ponad sto osób przybyło 6
października 2019 roku do świetlicy wiejskiej
w Radolinie, by wysłuchać nostalgicznego,
klimatycznego koncertu gitarowego w
wykonaniu artysty młodego pokolenia
Grzegorza Paczkowskiego. O sobie mówi, że
pisze, aby dać wyraz stanom rodzącym się w
nim na wszystko, co go spotyka i porusza.
Układa melodie, by nadać wierszom lotność i
dynamikę, których brak przy samodzielnej,
cichej lekturze. Śpiewa, żeby wypowiedzieć
się swoimi słowami we własnym imieniu, od
zawsze pozostając wiernym gitarze i
piosence poetyckiej. Na polskiej scenie
muzycznej jest obecny od 9. lat. Zdobył
wiele cennych nagród na festiwalach.



Artysta ujął słuchaczy pięknym
głosem i mądrymi tekstami. Koncert
Grzegorza Paczkowskiego zorganizowali
wspólnie Wielkopolskie Stowarzyszenie
Odnowy Wsi "NASZA RADOLINA" i Dom Kultury
w Golinie w ramach projektu „Słowo, obraz,
gitarowy riff- oto kultury rytm”.
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze
środków Narodowego Centrum Kultury w
ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy
lokalne 2019.



Zgromadzona publiczność
miała okazję podziwiać nie tylko
muzyczny kunszt wykonawcy, ale
również malarski talent radolinian.
Koncertowi towarzyszyła bowiem
wystawa poplenerowa. "Pejzaże
wyobraźni". Artyści amatorzy zebrali
mnóstwo komplementów.
Organizatorzy w szczególny sposób
podziękowali dzieciom biorącym
udział w plenerze. Otrzymały one
okolicznościowe dyplomy i upominki.
A o słodki poczęstunek dla zebranych
zadbały panie z Radoliny i z
Bobrowa.



Warto wspomnieć, że koncert
Grzegorza Paczkowskiego był
częścią trasy koncertowej
promującej jego nowo wydaną płytę
pt” Znak Niepokoju”. Publiczność
obecna na koncercie mogła kupić
wspomniany krążek i z tej możliwości
chętnie korzystała.

12.10 NCK- WARSZTATY WIKLINIARSKIE DLA
DOROSŁYCH "Plecionkarstwo - najstarsza
twórczość ludowa w nowoczesnym
zastosowaniu"


Plecionkarstwo związane jest z kultywowanie
starych tradycji rękodzieła ludowego, jest to
jedno z najstarszych rzemiosł wykonywanych
przez człowieka oraz stanowi to twórczość
ludową i rzemiosło artystyczne. Warsztaty
pozwoliły zaprezentować uczestnikom
nowoczesne wykorzystanie tradycyjnych
surowców jakimi są drewno i wiklina.
Zaprezentowano wykorzystanie polskiej wikliny,
propagowano wiedzę o sztuce
z wykorzystaniem naturalnych surowców: wikliny
i drewna. Zainteresowanie mieszkańców Gminy
Golina lokalną, tradycyjną twórczością ludową.
Pierwsze warsztaty zostały przeprowadzone w
Domu Kultury w Golinie. Zajęcia obejmowały
spotkanie dorosłych uczestników, podczas
którego uczestnicy wykonali prace z wikliny.
Powstałe prace uczestnicy zabrali ze sobą do
domu. Kolejne warsztaty były skierowane dla
dzieci: Wikliniarstwo
i Plecionkarstwo – „od patyczka do koszyczka”
Zajęcia prowadzone były przez członka
stowarzyszenia, posiadającego odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu
tego typu zajęć. Warsztaty przeprowadzone były
podczas wydarzenia kulturalnego odbywającego
się w Gminie Golina „Festiwal Dyni i Pieczonego
Ziemniaka”.

16.10 PORTRET SŁOWACKIEGO A TECHNIKA
KOLAŻU


Niedawna, okrągła rocznica urodzin patrona
Szkoły Podstawowej w Golinie – Juliusza
Słowackiego sprzyjała organizacji ciekawych
akcji, których celem było upamiętnienie
romantycznego poety. 16 października 2019 r.
miała miejsce kolejna odsłona atrakcyjnej w
swojej formieinicjatywy. Właśnie
wtedy młodzież z VIIc pod
kierunkiem Przemysława
Ciesielskiego udała się do miejscowego domu
kultury na tematyczne warsztaty
plastyczne. Robocze spotkanie poprzedziła
miniprelekcja o twórczości Słowackiego.
Potem przyszedł czas na wykonanie portretu
wieszcza z użyciem techniki kolażu.



Uczniowie sięgając po skrawki gazet,
kolorowy papier oraz liście, przygotowali
pod kierunkiem instruktor plastyki – Edyty
Jachnik we współpracy z Arkadiuszem
Maślakiem bardzo ciekawą pracę, co widać
na załączonych fotografiach.

19.10 NCK – PRZEGLĄD CHÓRÓW W KAWNICACH „Maryjny chóralny październik
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach"


Chór Consolare. Chór Consolare z Kawnic od wielu lat działa
przy jedynym sanktuarium maryjnym na terenie Gminy Golina.
Prezentują się oni podczas różnych konkursów
i przeglądach chóralnych. Podczas trwania projektu zostały
przeprowadzone warsztaty chóralne dla chóru Consolare i
mieszkańców Gminy Golina, co rozbudziło potencjał twórczy
wśród mieszkańców. Program warsztatów chóralnych zwracał
szczególna uwagę na potencjał twórczy mieszkańców gminy
Golina, jego zadaniem było odkrycie i rozbudzenie ukrytych
możliwości i talentów oraz ich rozwijanie poprzez śpiew ,
zabawy muzyczne, elementy emisji głosu. Na zorganizowanych
warsztatach prowadzonych przez profesjonalnego instruktora
pobierali mieszkańcy gminy naukę śpiewu utworów o tematyce
religijnej, a następnie zaprezentowali je na koncercie w
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Do
zaprezentowania swoich przygotowanych utworów zaproszono
również trzy inne zespoły chóralne z pobliskich miejscowości.




Święty Augustyn napisał kiedyś: „Ten kto śpiewa, dwa razy się
modli”.



Właśnie te słowa znalazły swoje odzwierciedlenie w
koncercie:„Maryjny, chóralny październik w Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia w Kawnicach”, zorganizowany 20
października 2019 r. przez Dom Kultury w Golinie, Chór
„Consolare” oraz proboszcza z Kawnic - ks. Janusza Tokarczyka
SDB.



Wystąpiły wtedy chóry ziemi konińskiej: „Lutnia” z parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole, „Soli Deo” z parafii pw.
św. Maksymiliana Kolbego w Koninie, „Oremus” z parafii pw.
św. Stanisława Bpa w Kramsku oraz „Consolare” z Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia z Kawnic.



Na zakończenie muzycznego
spotkania, wszyscy śpiewacy oraz
dyrygenci zostali nagrodzeni
gromkimi brawami wszystkich
zgromadzonych w kawnickim
kościele (w tym przez burmistrza
Goliny Mirosława Durczyńskiego).
Ponadto za swój udział w
przeglądzie otrzymali dyplomy,
nagrody rzeczowe oraz
okolicznościowe statuetki.



Wspomniany wyżej koncert
dofinansowany z środków Centrum
Kultury w ramach programu „Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019”
przyczynił się na pewno
do wzmacnianie tradycji
regionalnego śpiewania i
wielopłaszczyznowej integracji
środowiska muzycznego. Wszystko
to dla chwały Bożej…

25.10 WARSZTATY HALLOWEEN

26.10 NCK – GRA WIEJSKA - "Przywrócić
Zapomnianych w Kulturze wiejskiej
Rosocha"


Uczestnicy musieli wcielić się w rolę detektywów, którzy
podążają poprzez czas i historię, odkrywając tajemnicę
sprzed wieków i przy okazji poznali walory krajoznawcze
swojej okolicy. W ten sposób w kilku miejscach naszego
regionu historia, kultura jest wciąż żywa, zachęcająca nie
tylko do poznania przyszłości, ale również polubienia
swojego miejsce zamieszkania na nowo. W Grze Wiejskiej
wzięli udział: uczniowie szkół z naszego gminy, delegacje
Sołectw, przedstawicieli władz gminy, a także każdy
chętny do poznania swojego regiony od zupełnie innej
strony.



26 października w OSP Rosocha odbyła się Gra Wiejska w
ramach projektu „Przywrócić Zapomnianych w Kulturze
Wiejskiej Rosocha. Udział w grze wzięły 4 drużyny które
w sumie liczyły 20 osób. Drużyny przemieszczały się po
sołectwie Rosocha i najbliższej okolicy odnajdując
zapomniane miejsca na podstawie zagadek. Każdy z
uczestników otrzymał nagrodę niespodziankę w postaci
biletu do kina a zwycięska drużyna smartbandy. Nagrody
wręczyli autorzy gry oraz Radna Rosochy Urszula
Furmaniak. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
wspólnie spędzone popołudnie a niebiosom jak zawsze za
dobrą pogodę. Projekt współfinansowany z Narodowego
Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019
przy współpracy z Domem Kultury w Golinie.

31.10 NOC ŚWIĘTYCH – NAGŁOŚNIENIE
01.11 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH –
NAGŁOŚNIENIE

8.11 II GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ


Wystąpiło na scenie ok. 80 dzieci z
następujących placówek:
Przedszkole „Baśniowy Dworek” z
oddziałami integracyjnymi, Szkoła
Podstawowa im. Marii CurieSkłodowskiej
w Przyjmie, Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Wyspiańskiego w
Kawnicach, Szkoła Podstawowa im.
Juliusza Słowackiego w Golinie,
Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Radolinie.



Jury w składzie: Żanetta Matlewska,
Elżbieta Jakubowska, Artur
Wieczorek– miało nie lada trudne
zadanie. Wyniki ogłosiła
przewodnicząca jury, podsumowując
krótko całokształt występów.
Przyznano miejsca, wyróżnienia i
dyplomy.



11.11 UROCZYSTOŚC ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


Obchody 101 – lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości zostały
zorganizowane w Gminie Golina i odbyły
się w Domu Kultury w Golinie.



11 listopada odbyła się Msza Święta za
Ojczyznę, którą celebrował Proboszcz
Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej –
Ksiądz Andrzej Urbański. Następnie
pochód udał się pod pomnik pamięci,
gdzie odbyło się złożenie wiązanek.



O godz. 11:00 rozpoczęła się oficjalno artystyczna cześć obchodów w sali DK. Na
scenie zaprezentowali się laureaci
konkurów patriotycznych- konkurs
recytatorski oraz konkurs śpiewania pieśni
patriotycznych. Gmina Golina włączyła się
do akcji „NIEPODLEGŁA DO HYMNU”. Na
końcu gali odbył koncert piosenek
patriotycznych, w wykonaniu Chóru
Vokaliza. Na zakończenie dla wszystkich
przybyłych był słodki poczęstunek.

15.11 KONCERT ZADUSZKOWY – SPŁAWIE

2-3.12 SKARPETKOWE BAŁWANKI


W dniach 2 – 3 grudnia 2019 r.
w „Baśniowy Dworku” odbyły się
warsztaty zimowe przeprowadzone
przez Dom Kultury w Golinie. Dzieci
przy użyciu białej skarpety frotte
i ryżu lub kaszy wykonały bałwanki.
Warsztaty pobudziły
u przedszkolaków ekspresję twórczą,
rozwinęły motorykę małą ręki,
koordynację wzrokowo-ruchowosłuchowo-przestrzenną, a przede
wszystkim dostarczyły radości
i wspaniałej zabawy.
Dziękujemy Rodzicom za
zorganizowanie materiałów
potrzebnych do wykonania
bałwanków.
Dziękujemy Pracownikom Domu
Kultury w Golinie za poświęcony czas
i przeprowadzenie atrakcyjnych
warsztatów.

6.12 ZABAWA MIKOŁAJKOWA


W dniu 6 grudnia 2019 r. w Domu Kultury
w Golinie punktualnie o godzinie 17:00
rozpoczęła się zabawa mikołajkowa dla
dzieci z Gminy Golina.



Przybywających na miejsce gości w progu
witali organizatorzy spotkania.



Do zabawy dzieci zapraszały i zabawiały
Pani Choinka i Śnieżynka. Podczas
spotkania każde dziecko mogło
pomalować twarz, otrzymał balonowe
zwierzątko.



Kulminacyjnym punktem spotkania było
przybycie Świętego Mikołaja, który
wszystkie dzieci osobiście obdarował
słodyczami i chętnie pozował do
wspólnych zdjęć. Niestety wszystko co
dobre szybko się kończy i około godziny
17.00 musieliśmy się pożegnać mając
nadzieję, że za rok znów się spotkamy.

6.12 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE


Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami.
To przede wszystkim czas duchowych przeżyć, ale i
prezentów, tak przez nas wszystkich wyczekiwanych.
Poprzedzają je jednak adwentowe, specjalne
przygotowania na różnych szczeblach. Pośród nich są i te
wiążące się z dekoracją naszych domów i obejść.



Dokładnie w mikołajki – 6 grudnia 2019 r. w miejscowym
domu kultury odbyły się warsztaty artystyczne podczas,
których uczniowie z kl. VIb ze Szkoły Podstawowej im.
Juliusza Słowackiego w Golinie wraz z nauczycielem Przemysławem Ciesielskim poznawali technikę
przygotowywania świątecznych wieńców. Z jej tajnikami
zapoznała ich instruktor plastyki – Edyta Jachnik przy
wsparciu Arkadiusza Maślaka.



Podczas wspomnianych zajęć dzieci wykonały bardzo
ciekawe w swojej formie przestrzenne prace z użyciem
różnych materiałów. Śmiało mogą być one oryginalną
dekoracją świąteczną w ich domach.



Na zakończenie dodać należy, iż zgodnie z wielowiekową,
mikołajkową tradycją nawet na spotkaniu w domu kultury
nie obyło się bez upominków, którymi były słodycze i
pyszne pierniki.



W dodatku…



W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. w podobnych
warsztatach świątecznych uczestniczyła sportowa kl. Va,
która zajęła się wykonaniem unikatowych gwiazd, co dało
jej także wiele satysfakcji i zadowolenia.

7.12 WYJAZD DO WARSZAWY NA JARMARK
BOŻONARODZENIOWY


7 grudnia o godz. 8:00 z Goliny wyjechało
75 uczestników naszej wycieczki.
Pierwszym punktem programu w stolicy
było zwiedzanie Krakowskiego
Przedmieścia z przewodnikiem: Zamek
Królewski, Pomnik Syrenki, Pałac
Prezydencki, Pomnik Powstańca
Warszawskiego
i inne. Następnie każdy miał czas wolny.



Przestrzeń Barbakanu po raz kolejny stała
się tłem świątecznych. Pośród pachnących
choinek, aromatu grzanego wina i
czekoladowych pierników na
odwiedzających czekały liczne atrakcje.
Na Rynku Starego Miasta wokół Pomnika
Syrenki na Starówce pojawiło się
lodowisko na którym można się poślizgać
w świątecznej scenerii. Można było tutaj
napić się grzanego wina, kawy lub herbaty
na rozgrzanie ale i spróbować
świątecznych potraw.
O godz. 15:30 odbył się pochód Mikołajów
i uroczyste rozpalenie choinki na Placu
Zamkowym.

9-10-11.12 WARSZTATY
BOŻONARODZENIOWE


W dniach 9-11.12.2019 odbyły się warsztaty
bożonarodzeniowe. Instruktor DK Golina Edyta Jachnik i
Arkadiusz Maślak z zaangażowaniem zapoznali
uczestników z dziedziną plastyki obrzędowej i wyrobu
ozdób świątecznych, opowiadając przy tym, jak tradycje
połączone
z różnymi formami i środkami, które na co dzień nie są
używane, okazują się być bardzo funkcjonalne.



Słuchacze przyglądali się wykonywaniu prac.
Samodzielnie tworzyli wyjątkowe ozdoby
bożonarodzeniowe według własnych umiejętności pod
bacznym okiem instruktora.



Wykonane dekoracje świąteczne: choinki, stroiki, wianki
na drzwi, zostaną niebawem wykorzystane, jako
dekoracje w domach w związku ze zbliżającym się Bożym
Narodzeniem, niektóre być może posłużą jako wzory do
uzupełnienia ozdób choinkowych.



Aktywne spędzenie czasu wolnego potwierdziło
przekonanie, że pomimo iż w dzisiejszych czasach mamy
możliwość kupienia wszystkiego w sklepach, warto
poświecić wolny czas na stworzenie świątecznych ozdób
wykorzystując tanie i dostępne od ręki materiały.



Wtedy właśnie wygląd dekoracji zależy od indywidualnej
wizji i pokładów kreatywności.
DK Golina systematycznie angażuje się w aktywność
społeczną skierowaną do wszystkich osób
zainteresowanych w określonej płaszczyźnie. Swoim
szerokim działaniem stara się zabezpieczyć potrzeby
wszechstronnego rozwoju i aktywizacji, czuwa nad
zdobyciem nowych umiejętności wśród społeczności
lokalnej.

12.12 Warsztaty świąteczne w Rososze


Dom Kultury w Golinie zaprosił do
wspólnego odkrywania tajników
tworzenia stroików
bożonarodzeniowych na stół. 12
grudnia o godz. 16:00 w remizie
OSP Rosocha odbyły się warsztaty
artystyczne, w który uczestniczyło
ponad 20 osób- od juniora po
seniora.



W międzypokoleniowych zajęciach
uczestnicy przeszli przez cały proces
tworzenia stroików na bazie deski
drewnianej. Każdy się przekonał, że
absolutnie jest w stanie zmienić
oblicze swojego domu czy też
przygotować nietuzinkowy prezent
na zbliżające się święta.



Nie zabrakło oczywiście kawy,
herbaty i słodkiego poczęstunku
przygotowanego przez Sołectwo
Rosocha.

13.12 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE W SP
GOLINA


W dniu 13 grudnia uczniowie klasy
IIa (opiekun: Żaneta Wilant) i IIIc
(opiekun: Agnieszka Dobrowolska)
uczestniczyli w klasowych
warsztatach świątecznych
zorganizowanych przez Dom
Kultury w Golinie. Dzieci
wykonywały ozdoby świąteczne.
Wszyscy wykazali się inwencją
twórczą i dużym zaangażowaniem.
To był wyjątkowy czas.

14.12 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
BOŻONARODZENIOWEJ


Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej
został zorganizowany przez Dom Kultury
w Golinie, obejmował dwa niezależne
konkursy (muzyczny oraz widowisk
teatralnych), które miały skłonić dzieci i
młodzież do refleksji nad tajemnicą narodzin
Jezusa Chrystusa, rozbudzać w nich chęć
pielęgnowania polskich tradycji związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia, prowokować
do wymiany doświadczeń między twórcami
przedstawień jasełkowych, a także
promować śpiewanie kolęd w gronie
rodzinnym.



Piętnaście zespołów, tym dwa jasełkowe oraz
trzynaście śpiewających kolędy, wystąpiło na
scenie auli Szkoły Podstawowej im. Juliusza
Słowackiego w Golinie 14 grudnia 2019
roku, udowadniając, że historię narodzin
Jezuska w betlejemskim żłobku można
opowiedzieć na kilka sposobów przypominając tradycyjne zdarzenia i
postacie, ale również bardziej nowatorsko,
kiedy cud w stajence jest odpowiedzią na
powierzchowny sposób przeżywania świąt.



Młodzi ludzie zaskoczyli pomysłowością,
oryginalnością strojów a także dekoracji,
dlatego też jury w składzie: Stanisława
Jasiczek, Elżbieta Jakubowska, Arkadiusz
Maślak mieli bardzo trudne zadanie aby wskazać
zwycięzców w konkursie śpiewania kolęd. Po
obradach ostatecznie nagrodzono:



w konkursie śpiewania wyróżnienia otrzymali:
Zespół „School Stars” ze Szkoły Podstawowej
im. J. Słowackiego w Golinie (opiekun Justyna
Szczot), „Radolinki” ze Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Radolinie (opiekun
Agnieszka Kołodziejczak, Emilia Napierała),
Oliwia Sobocińska ze Szkoły Podstawowej im.
S. Wyspiańskiego w Kanicach (opiekun Ewelina
Hołdy), Zuzia Kurleto ze Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej
w Radolinie (opiekun Agnieszka Waliniak),
Oaza Dzieci Bożych z parafii p.w. M.B.
Szkaplerznej w Golinie (opiekun s. Immakulata
Podczasiak), Zespół ze Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Radolinie (opiekun
Agnieszka Waliniak). Nagrodę Dyrektora Domu
Kultury otrzymała Martyna Krawiec ze Szkoły
Podstawowej im. S. Wyspiańskiego
w Kanicach (opiekun Marzena Katulska).



W przeglądzie jasełek jury w składzie:
Bogumiła Staszak, Anna Kapturska,
Stanisława Jasiczek przyznali wyróżnienie:
zespół „Serduszka Maryi”(opiekun s. Liliana
Socha).



Wszystkie grupy uczestniczące w przeglądzie
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy
z rąk jury.

15.12 WSPÓLNE KOLĘDOWANIE


Boże Narodzenie to najpiękniejsze i
najbardziej rodzinne polskie święta- czas nie
tylko głębokich przeżyć religijnych, lecz
także okazja do rozmów oraz spotkań. W
niedzielne popołudnie 15.12.2019 roku do
wspólnego stołu zaprosił mieszkańców gminy
Golina burmistrz Mirosław Durczyński.
Golinianie nie zawiedli swego włodarza,
licznie pojawiając się w pięknie
udekorowanej sali OSP. W uroczystości wzięli
udział także przedstawiciele władz
samorządowych, działacze lokalnych
organizacji społecznych oraz księża z
okolicznych parafii. Burmistrz powitał gości,
składając im najserdeczniejsze życzenia
świąteczne. Nie zabrakło łamania się
opłatkiem i odczytania ewangelii. Na stołach
królowały przepyszne pierogi oraz barszcz z
uszkami. Biesiadzie towarzyszyło radosne
kolędowanie wspólnie z golińskim chórem
Wokaliza.



Bardzo duża frekwencja na tej uroczystości
była dowodem na to, że takie biesiady są
mieszkańcom potrzebne. Wpisały się więc
one na stałe w kalendarz imprez
organizowanych przez gminę Golina .

16.12 KOLĘDNICY Z Va


Nasza polska tradycja bogata jest w różne zwyczaje,
które nieodłącznie towarzyszą obchodom świąt
Narodzenia Pańskiego. Jedną z tego typu form jest tzw.
chodzenie kolędników, czyli wielkopolskich gwiazdorów.



Od 8 lat hołduje jej i to z powodzeniem grupa uczniów ze
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie.



Na tydzień przed świętami (16 grudnia 2019 r.) tym
razem dzieci ze sportowej klasy Va wcieliły się w role
kolędników. Wśród nich nie zabrakło: Matki Bożej (Julia
Ratajczyk), św. Józefa (Sasza Dziubczyński), Pasterki
(Paulina Górzna), Pasterza (Hubert Libertowski), Króla
Heroda (Kacper Pawlicki), Śmierci (Julian Kołata), Diabła
(Dominik Błaszyk), Cygana (Tymoteusz Bąk), Kozy (Jakub
Kazimierowski) i Babci (Alicja Zbierska). Gwiazdory z
„Julka” pod kierunkiem swojego wychowawcy –
Przemysława Ciesielskiego w bardzo oryginalnych
i ciekawych strojach, a w niektórych przypadkach
dodatkowo specjalnie ucharakteryzowani przez Alinę
Przybysławską odwiedziły wiele osób i miejsc w Golinie.

29.12 WARTKO TRAIL
31.12 RRR SYLWESTROWY

DZIĘKUJĘ ZAUWAGĘ ☺

