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 Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie 

wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców 

Gminy Siedlce poprzez organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego. Ponadto celem 

działalności ośrodka jest upowszechnianie, promocja lokalnej kultury, a także koordynowanie 

działalności bibliotek na terenie gminy jak również współpraca ze szkołami, przedszkolami, 

fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami gospodarczymi w dziedzinie działań 

kulturalnych.  

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w I półroczu 2018 roku działały następujące sekcje 

artystyczne i zespoły:  

 taneczny „Murena” – Strzała 

 Zumba w Strzale i Pruszyn Pieńki  

 sekcja plastyczna : w Golicach, Pruszynku, Białkach, Żaboklikach, Żelkowie, Strzale  

 studio gitary i piosenki – GOK Chodów, Stok Lacki, Stare Opole, Nowe Opole, 

Żelków 

 fortepian- Chodów  

  zespół śpiewaczy "Białki"  

 zespół śpiewaczy "AleBabki" /Pruszyn – Pieńki/  

 zespół śpiewaczy „Chodów”  

 zespół 50 plus 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych przez  

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie od 01.01.2018r.  do 30.06.2018r.  

 

Święto Trzech Króli – Orszak Trzech Króli -06.01.2018 r.  

W dniu 6 stycznia po raz siódmy Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Nasze Białki”  

i Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie byli organizatorem  Święta Trzech 

Króli.  Patronat honorowy na Orszakiem sprawował  proboszcz parafii Ducha Świętego ks. 

kan. Janusz Wolski. Przez całą miejscowości przeszedł barwny korowód kolędników, na 

czele którego maszerowali  Trzej Królowie. Najważniejszym punktem wspólnego 

świętowania był pokłon Świętej Rodzinie. W wiejskiej świetlicy do późnych godzin trwało 

wspólne kolędowanie z zespołami śpiewaczymi: Białki, Chodów, AleBabki. Świętowanie 

zakończył koncert Kapeli Warszawskiej Staśka Wielanka. 

 

Noworoczne zabawy dla dzieci 

 Gminny Ośrodek Kultury, wspólnie z radami sołeckimi gminnych miejscowości, tradycyjnie 

na przełomie stycznia i lutego zorganizował zabawy choinkowe dla dzieci. Według 

poniższego harmonogramu:  

 7.01– Choinka dla dzieci – Grabianów – świetlica w Grabianowie 

13.01 - Choinka dla dzieci- Pruszyn,  Błogoszcz, Pruszynek, Wólka Leśna – SP w Pruszynie 

14.01 – Choinka dla dzieci –Stok Lacki, , Stok Lacki Folwark – świetlica w Stoku Lackim 

21.01- Choinka dla dzieci - Pruszyn Pieńki – świetlica w Pruszyn Pieńkach 

23.01- Choinka dla dzieci - Białki – świetlica w Białkach 

24.01-  Choinka dla dzieci - Wołyńce, Wołyńce Kolonia – świetlica w Wołyńcach 

26.01- Choinka dla dzieci - Chodów – sala widowiskowa GOK Chodów 



27.01- Choinka dla dzieci - Rakowiec – świetlica w Rakowcu 

28.01– Choinka dla dzieci - Żabokliki, Żabokliki Kolonia, Topórek, Jagodnia – świetlica 

w Żaboklikach 

28.01- Choinka dla dzieci - Strzała, Żytnia, Purzec - świetlica w Strzale 

 03.02 – Choinka dla dzieci – Grubale, Pustki, Osiny, Biel – świetlica w Grubalach 

04.02 – Choinka dla dzieci - Ujrzanów – świetlica w Ujrzanowie 

07.02 – Choinka dla dzieci – Stare Iganie, Nowe Iganie – ZO w Nowych Iganiach 

08.02– Choinka dla dzieci - Żelków Kolonia, Żelków Swoboda – ZO w Żelkowie Kolonii 

10.02– Choinka dla dzieci- Stare Opole- świetlica w Starym Opolu 

11.02- Choinka dla dzieci – Nowe Opole, Opole Świerczyna, Ostrówek- świetlica w Nowym 

Opolu 

W styczniu i w lutym odbyło się 16 zabaw noworocznych dla dzieci na terenie świetlic 

wiejskich, 3 w ZO w Nowych Iganiach , Pruszynie oraz w Żelkowie.  

Instruktorzy GOK przeprowadzili autorskie programy, które cieszyły się ogromnym 

zadowoleniem wśród dzieci. Podczas imprez choinkowych uczestnicy mieli zagwarantowaną 

zabawę przy muzyce oraz liczne konkursy dla dzieci i ich rodziców. Dla najmłodszych 

przygotowano zabawy integracyjne oraz zabawy z chustą animacyjną. 

 W kulminacyjnym momencie na salę przybył święty Mikołaj. Powitany przez dzieci 

rozdawał wspaniałe prezenty, ufundowane przez Wójta oraz Radę Gminy Siedlce.  

 

III Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi”-10.01.2018 r.  

1O stycznia 2018 roku w ZO w Stoku Lackim  odbył się III Międzyszkolny Festiwal Kolęd 

i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi”. Patronat honorowy nad imprezą objął Wójt Gminy 

Siedlce – Henryk Brodowski. 



Śpiewanie kolęd i pastorałek to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związanych 

ze Świętami Bożego Narodzenia. Festiwal miał na celu   potrzymanie polskiej tradycji 

kolędowania i jej upowszechnianie w środowisku dzieci i młodzieży oraz wyłonienie 

najlepszych artystycznie dziecięcych i młodzieżowych grup kolędniczych z terenu Gminy 

Siedlce. Jak co roku wszystkie szkoły Gminy Siedlce przyłączyły się do  konkursu 

i przygotowały swoich reprezentantów. W tym roku po raz pierwszy wystąpili  również 

uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – wychowawczego w Stoku Lackim. Wszyscy 

uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody. 

 

II Walentynkowy  Festiwal Piosenki Miłosnej – 13.02.2018 r.  

 Dnia 13 lutego 2018 roku w świetlicy w Strzale  odbył się II Walentynkowy Festiwal 

Piosenki Miłosnej. Do konkursu zgłosiło się prawie 300 uczestników, którzy rywalizowali  

w kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,  

a także dorośli. Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Siedlce, Henryka 

Brodowskiego. Trwała do późnych godzin wieczornych.   

 

 Koncert ,, Wolni jak motyle” -04.03.2018 r.  

W dniu 4 marca 2018r. o godz.17.00 w świetlicy w Golicach odbył się koncert z okazji Dnia 

Kobiet. W spotkaniu uczestniczył Radny Pan Leszek Woźnica , który złożył życzenia 

wszystkim Kobietom. Tego wieczoru wystąpił zespół "Wolni jak motyle", który zachwycił 

publiczność swoim repertuarem. 

 

Koncert charytatywny ,,Gramy i śpiewamy dla Piotrka”  - 06.03.2018 r.  

6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie odbył się koncert 

charytatywny  którego inicjatorem i pomysłodawcą byli przyjaciele i znajomi Piotra. Na 

koncercie zaprezentowali się wszystkie osoby, które chciały bezinteresownie pomóc, były to 

zarówno grupy śpiewacze działające przy GOK jak równie zespoły muzyczne z Siedlec  

i okolic. Całkowity koszt uzyskany z koncertu został przekazany rodzinie Piotrka.  



 

Koncert Elenii. Uroczysta gala połączona z zakończeniem III konkursu ,, Kobieta 

aktywna w Gminie” oraz koncert laureatów II Festiwalu Walentynkowego Piosenki 

Miłosnej– 11.03.2018 r.  

W dniu 11 marca w świetlicy w Strzale wystąpiła gwiazda estrady ELENI. Zorganizowany 

koncert z okazji Dnia  Kobiet stanowił  okazje do podsumowania konkursu Kobieta Aktywna 

w Gminie  Siedlce oraz wyróżnienie  tych kobiet. Podczas spotkania obyło się także 

wręczenie nagród II Walentynkowego Festiwalu Piosenki Miłosnej. Młodzi artyści wystąpili 

przed gwiazdą, która przysłuchiwała się wykonaniom prezentowanych utworów.  Występ 

artystki był niewątpliwą atrakcją dla zgromadzonych osób, którzy licznie przybyli zobaczyć 

gwiazdę takiego formatu. Eleni  podczas występu stworzyła niepowtarzalny nastrój i klimat 

budzący wiele pozytywnych emocji wśród uczestników koncertu.  

 

Spotkanie  z okazji Dnia Kobiet w Rakowcu -17.03.2018 r.  

Panie z Rakowca, Wołyniec, Żelkowa oraz sąsiednich miejscowości 17 marca wzięli udział  

w trzecim już corocznym spotkaniu kobiet w Rakowcu. Razem świętowały Dzień Kobiet. 

Tematem tego spotkania było 100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. 

Nie zabrakło także wspaniałego koncertu wykonanego przez artystów warszawskiego zespołu 

,,Tamburyn”oraz życzeń od wójta Gminy Siedlec dla wszystkich kobiet przybyłych na 

spotkanie.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu  na przepis kulinarny ,,Wielkanocne cuda” – 27.03.2018 r.  

Gminny Ośrodek Kultury w lutym ogłosił konkurs na najciekawszy przepis kulinarny 

dotyczący świąt Wielkanocy. Celem  konkursu było kultywowanie i propagowanie wiedzy 

o tradycjach świątecznych, wymiana przepisów kulinarnych, pobudzenie lokalnej aktywności 

społecznej oraz popularyzacja kultury ludowej. Konkurs cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem, najciekawsze przepisy wybrane przez jury zostały nagrodzone. 

 



 

Rozstrzygnięcie konkursu ,,Wielkanocny zajączek” – 27.03.2018 r.  

W lutym  Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie ogłosił konkurs plastyczny „Wielkanocny 

zajączek”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęło 300 prac z całej 

Polski. Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki. Komisja konkursowa 

po obejrzeniu  wszystkich prac  uczestników postanowiła przyznać  nagrody i wyróżnienia w 

poszczególnych kategoriach wiekowych. Prace konkursowe były zaprezentowane  były na 

wystawie w Urzędzie Gminy Siedlce.  

  

Dzień Patrona Szkoły w rocznicę Bitwy Pod Iganiami. Uroczystość patriotyczna 187 – 

rocznicy Bitwy pod Iganiami. Plenerowa Lekcja Patriotyzmu – 10.04.2018 r.  

W dniu 10 kwietnia pod Pomnikiem w Nowych Iganiach odbyła się Plenerowa Lekcja 

Patriotyzmu oraz 187 rocznica bitwy pod Iganiami. W uroczystości wzięli udział Jego 

Ekscelencja Ks. Biskup dr Kazimierz Gurda , Biskup Pomocniczy Ks. dr Piotr Sawczuk, 

Roman Wojno przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, swoją 

obecnością uświetnił uroczystość Andrzej Radoszewski potomek gen. Ignacego 

Prądzyńskiego. Wśród licznych gości byli samorządowcy reprezentujący Samorząd 

Województwa Mazowieckiego  reprezentanci Miasta Siedlce, Powiatu Siedleckiego, Radni 

Gminy Siedlce, przedstawiciele delegatur Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu 

Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, władze Uniwersytetu Przyrodniczo -

Humanistycznego w Siedlcach, szefowie służb mundurowych, żołnierze, harcerze, licznie 

zgromadzona młodzież ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Siedlce, 

mieszkańcy i inni. Podczas uroczystości został przedstawiony krótki zarys historyczny bitwy, 

była wspólna modlitwa za poległych, wbito gwoździe w tabliczkę pamiątkową do lawety 

armatniej z okazji Roku Jubileuszowego Odzyskania Niepodległości, goście i radni posadzili 

drzewa niepodległości , odsłonięto mural bitwy, oraz oddano salwę armatnią ku czci 

poległych. Po przemówieniach gości złożono wieńce i wiązanki pod pomnikiem, 

po czym  odbył się koncert patriotyczny zespołu Varsovia Brass Quintet oraz występ 

solistów: Bogumiła Dziel-Wawrowska, Piotr Rafałko, Jan Kierdelewicz, Ryszard 

Nowaczewski. Na koniec nie zabrakło tradycyjnej grochówki przyrządzonej przez 



pracowników z zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach. Współorganizatorem wydarzenia 

społeczno-kulturalnego razem z  GOK, Gminą Siedlce był Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Dzień Seniora w Żaboklikach, koncert Krystyny Giżowskiej – 29.04.2018 r.  

29 kwietnia w świetlicy w Żaboklikach z okazji dnia seniora odbył się koncert Krystyny 

Giżowskiej z cyklu ,,Wieczór z gwiazdą” . Artystka zauroczyła i zachwyciła zgromadzoną 

publiczność. Widzowie mogli usłyszeć znane i lubiane przeboje pani Krystyny oraz utwory  

z jej nowej płyty. Po występie artystka chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć ze 

swoimi fanami. Koncert pani Krystyny Giżowskiej na długo pozostanie w pamięci wszystkich 

uczestników. 

 

I Forum Gminy Siedlce ,,Kultura Dobrem Wspólnym” – 08.05.2018 r.  

W dniu  8 maja 2018 r. w Gminie Siedlce odbyło się I Forum  „Kultura Dobrem Wspólnym” 

Organizatorami przedsięwzięcia była Rada Kultury działająca przy Gminie  Siedlce 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie. Wystąpienia programowe wygłosili:  

 A. Janiszewska, prof. Grzegorz Leszczyński, dr Rafał Dmowski, prof. nadzw. dr hab. 

Tomasz Nowak  oraz red. Janusz Mazurek. Głos zabrali również przedstawiciele wsi 

Rakowiec, Białki, Pruszyn Pieńki, Iganie, Golice, wójt Henryk Brodowski i zastępca wójta 

Jan Osiej.  Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Łęczycka zaprezentowała wyniki ankiety 

przeprowadzonej na temat „zapotrzebowania na kulturę” w gminie Siedlce. Zostały nią objęte 

83 osoby. Nie zabrakło muzyki i śpiewu. Wystąpiły wszystkie grupy śpiewacze działające 

w gminie (Alebabki, Chodów, Białki), duet -Kacper Lechicki i Julia Mlonek oraz pianista  

G. Włodarczyk. 

 

 Koncert recytatorski K. Makuszyńskiego (etap gminny)- 14.05.2018 r.  

Dnia 14 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

odbył się etap gminny XXXV Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego. 



Zgłoszonych zostało  12  dzieci. Konkurs obejmował dwie grupy wiekowe: klasy I-III 

oraz klasy IV-VI. Laureaci gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego reprezentowali 

Gminę Siedlce w etapie powiatowym, zajmując pierwsze miejsca. Nagrodzonych zostało  

4 osoby oraz 1 wyróżniona.  

 

III Międzyszkolny Festiwal Piosenki ,,Bajeczna Muzyka”, ZO Nowe Iganie, współpraca 

ze szkołą – 17.05.2018 r.  

Konkurs piosenki "Bajeczna muzyka" przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w powiecie siedleckim. Około 

30 wykonawców: solistów, zespołów wokalnych i wokalno - instrumentalnych 

zaprezentowało się 17 maja w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach podczas  

III Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki „Bajeczna muzyka”.  

 

 Koncert Laureatów Festiwalu ,,Bajeczna muzyka”, ZO Nowe Iganie , współpraca 

ze szkołą – 23.05.2018 r.  

23 maja odbył się finałowy Koncert Laureatów wraz z uroczystym rozdaniem nagród III 

Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Szkół Gminy Siedlce „Bajeczna Muzyka”. Inicjatorem 

gali był Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach.  Patronat honorowy nad Festiwalem objął 

Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski. Współorganizatorem festiwalu był Gminny Ośrodek 

Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie. Podczas gali finałowej jeszcze raz zaprezentowali się 

laureaci pierwszych miejsc w każdej kategorii.  

 

Festyn ,,Zabawa i zdrowie”,  ZO Żelków – 27.05.2018r. 

27 maja przy ZO w Żelkowie Kolonii odbył się piknik połączony z obchodami jubileuszu 90-

lecia szkoły. Podczas imprezy zaprezentowany został bogaty dorobek artystyczny szkoły.  

Wśród wielu atrakcji nie zabrakło konkursów, rozgrywek sportowych oraz warsztatów 

artystycznych.  Wielką atrakcją była obecność grupy motocyklowej ,,Gryf”  oraz loteria 

fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Gwiazdą wieczoru był zespół ,,Freestyle” który porwał 



publiczność do wspólnej zabawy. Patronat honorowy nad imprezą objął wójt gminy Siedlce, 

starosta siedlecki oraz firma ,,Elmo”  

 

 Przegląd Akordeonistów Amatorów - świetlica w Stoku Lackim – 02.06.2018 r. 

 W sobotę 2 czerwca w Stoku Lackim pod patronatem wójta Henryka Brodowskiego odbył 

się odbył się Przegląd Akordeonistów Amatorów. W przeglądzie wzięło udział dziesięciu 

uczestników. Na koniec odbyły się warsztaty akordeonowe z Pawłem Sulejem. Specjalnym 

gościem przeglądu był organmistrz Franciszek Krasnodębski.  

 

Dzień Dziecka w Purzecu – 03.06.2018 r.  

W dniu 3 czerwca  na boisku w Purzecu Gminny Ośrodek Kultury zorganizował spotkanie dla 

dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Pierwsza część tego popołudnia została 

przygotowana z myślą o najmłodszych i zawierała przede wszystkim zabawy, gry, 

konkurencje sprawnościowe odbywające się na placu, z kolei w dalszej części dzieci miały 

możliwość zabawy przy muzycę z DJ. Te dzieci, które chciały spróbować swoich sił 

muzycznie, miały możliwość wzięcia udziału w karaoke. Bardzo trafne było zaproszenie 

rodziców do wspólnej zabawy, ponieważ w ich towarzystwie dzieci czuły się bardzo 

swobodnie. Zabawie przez cały czas towarzyszyły uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci, 

nawet niespodziewany deszcz tego nie popsuł. a to było najważniejsze. 

 

Udział grupy śpiewaczej Chodów w festynie w Borkach Siedleckich – Borki Siedleckie – 

03.06.2018 r.  

3 czerwca grupa śpiewacza Chodów zaprezentowała swoje umiejętności na festynie 

 w Borkach Siedleckich . 

 



Przegląd twórczości dzieci podczas VIII Festiwal Kultury Chodów 2018, mającego na 

celu wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych wśród dzieci oraz młodzieży – 

04- 08.06.2018 r. 

W okresie od 4 do 7 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie 

odbywał się VIII Festiwal Kultury Chodów 2018.  

 

04.06- Festiwal Kultury Chodów 2018- Dzień Tańca – świetlica w Strzale 

05.06 - Festiwal Kultury Chodów 2018 – Dzień Muzyki - świetlica w Strzale 

06.06 - Festiwal Kultury Chodów 2018- Dzień Plastyki - świetlica w Strzale 

07.06- Festiwal Kultury Chodów 2018- Dzień Teatru – GOK Chodów 

Główne cele festiwalu to: prezentacja, propagowanie i upowszechnianie szeroko rozumianej 

kultury wśród dzieci i młodzieży, jak również rozwijanie zainteresowań dziedzictwem 

kulturowym wyrażającym się w pielęgnowaniu gwary, zwyczajów, obrzędów, pieśni i tańca. 

Inne cele to: wymiana doświadczeń, nawiązywanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami 

oraz promocja uzdolnionych uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury poprzez prezentację 

dorobku artystycznego w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i plastyki.  

1005 uczestników wystartowało w VIII Festiwalu Kultury Chodów 2018. Podsumowanie 

Festiwalu odbyło się w  sali GOK Chodów. 

 

Przegląd grup śpiewaczych i amatorskich zespołów muzycznych- świetlica w Białkach- 

10.06.2018 r .  

10 czerwca w świetlicy  w Białkach  odbył się II Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych.  

Imprezę otworzył wójt Gminy Siedlce dr inż. Henryk Brodowski  

w towarzystwie dyrektor GOK E.Wojtyry i Przewodnicząca Rady Gminy  E. Łęczyckiej. 

Kolejno wystąpiły: Grupa śpiewacza Białki, zespół wokalny Radość z Radomyśli, 

Wiśniewianki z Wiśniewa, Klub Stokrotki z Siedlec, Niezapominajki  

z Dminina gm. Łuków, Jagódki ze Żdżaru gm Łuków, kapela Zbucka, Zespół ludowy 

Chodów, Alebabki z Pruszyna Pieńk, Jabłoniacy z Jabłonny Lackiej i Młynarzanki z gminy 

Wodynie. Organizatorzy wszystkim grupom wręczyli statuetki, puchary dyplomy i drobne 

upominki. Po części oficjalnej na sali rozpoczęła się biesiada przy stołach. Śpiewy i tańce 

trwały do późnego wieczora.  



 

Zakończenie roku kulturalno - oświatowo GOK Chodów- 15.06.2018 r.  

W dniu 15 czerwca w Sali widowiskowej GOK Chodów  odbyło się zakończenie 

roku  kulturalno – oświatowego. W zorganizowanym spotkaniu wzięły udział dzieci 

i młodzież ze wszystkich grup działających przy Gminnym Ośrodku Kultury na terenie gminy 

Siedlce oraz zaproszeni przez nich goście. Uczestnicy zorganizowanego spotkania mogli 

wspólnie podziwiać występy działających grup  i nagrodzić każdego gromkimi brawami przy 

odbiorze pamiątkowego dyplomu.  Za wytrwałość w uczestniczeniu w zajęciach GOK 

Chodów zorganizował dla wszystkich obecnych warsztaty bębniarskie. Dzieci miały okazję 

poznać historię i budowę instrumentu a także spróbować swoich umiejętności pod czujnym 

okiem instruktora.  

  

Piknik rodzinny – plac zabaw Żelków Swoboda -17.06.2018 r.  

17 czerwca w miejscowości Żelków- Swoboda odbył się Festyn rodzinny. Podczas imprezy 

odbyły się animację  oraz konkursy dla dzieci, a dla starszych wystąpił kabaret ,,Babeczki 

Podlaskie” z Białegostoku. Atrakcji nie brakowało zarówno dla najmłodszych jak i starszych 

uczestników imprezy.  

 

Podsumowanie VIII Festiwalu Kultury Chodów 2018 – 18.06.2018 r.  

W poniedziałek, 18 czerwca w  sali  widowiskowej  Gminnego  Ośrodka  Kultury  

w Chodowie odbył się Finał VIII Festiwalu Kultury Chodów 2018. Podczas trwania imprezy 

odbyło się uroczyste rozdanie nagród i dyplomów laureatom poszczególnych dni 

tematycznych. Podczas finałowego koncertu na scenie wystąpili chętni laureaci. Całość 

imprezy zwieńczyła wystawa prac plastycznych wykonanych na żywo podczas festiwalu 

 

 



Wianki w Rakowcu –świetlica w Rakowcu - 23.06.2018 r. 

23 czerwca w miejscowości Rakowiec odbyła się impreza rodzinna ,,Wianki w Rakowcu”. 

Festyn ma charakter cykliczny. Była to już trzecia edycja, która z roku na rok cieszy się coraz 

większą popularnością. Impreza z powodu deszczu odbyła się w świetlicy wiejskiej. 

Organizatorzy przypominali o starych obrzędach oraz zwyczajach nawiązując do tradycji 

wicia wianków w Noc Świętojańską. W ramach imprezy odbyło się szereg atrakcji: 

rozstrzygnięcie konkursu na ,,Wakacyjną piosenkę” oraz występ laureatów, konkurs wicia 

wianków oraz quizy sportowe.  

 

Festyn rodzinny w Nowych Iganiach – 24.06.2018 r.  

W dniu 24.06.2018 r. został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie 

i  Radę Sołecką festyn rodzinny. W imprezie uczestniczyli mieszkańcy i władze 

samorządowe. W programie było wiele atrakcji m.in. konkursy rodzinne, zabawy dla dzieci, 

dmuchańce, fotobudka. Wystąpił zespół disco polio Imperium i grupa cygańska Buteleczka 

Wina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie opisowe z działalności 

 Biblioteki Publicznej w Stoku Lackim  

za I półrocze 2018 

 

1. Czytelnictwo i wypożyczenia 

 

Biblioteka  Czytelnicy  Różnica  Wypożyczenia  Różnica  

2017 2018 2017 2018 

BP w Stoku 

Lackim  

 

Punkt  

w Chodowie  

216 

 

 

 

26 

197 

 

 

 

41 

 

-19 

 

 

 

+15 

2682 

 

 

 

196 

2734 

 

 

 

205 

+52 

 

 

 

+9 

Filia  

w Białkach  

143 139 -4 1933 1976 +43 

Filia  

w Nowym 

Opolu  

93 73 -20 1229 974 -255 

Filia  

w Pruszynie  

97 83 -14 2134 2036 -98 

Filia  

w 

Wołyńcach  

139 121 -18 1447 1373 -74 

Razem  714 654 -60 9621 9298 -323 

 

 Liczba czytelników na koniec czerwca wynosiła  654,  w  porównaniu z rokiem 

ubiegłym nastąpił spadek o 60 czytelników.  Liczba wypożyczeń na koniec czerwca 2017 

roku wynosiła  9298 woluminów i również  nastąpił spadek wypożyczeń o 323 woluminy. 

 

2. Internet  

 

Biblioteka  2017  2018  Różnica  

BP w Stoku Lackim  543 468 -75 

Filia w Białkach  51 228 +177 

Filia w Nowym 

Opolu  

144 36 -108 

Filia w Pruszynie  78 98 +20 

Filia w Wołyńcach  112 46 -66 

Razem  928 876 -52 

 



W roku 2018 przystąpiliśmy do Programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek publicznych”  na kwotę 11 000 zł, jak również w  budżecie GOK 

na zakup książek zaplanowaliśmy 11 000 zł. Zakup książek realizujemy sukcesywnie  

w każdym miesiącu.  

 

Działalność kulturalno – edukacyjna bibliotek w 2018 r.  

 

Filia Biblioteczna w Białkach  

 

BAŚNIOWE SPOTKANIE BIBLIOTECZNE – 09.01.2018r 

Dzieci wysłuchały utworów o tematyce karnawałowej nawiązującej do tematyki 

karnawałowej („Kopciuszek”, „Bal karnawałowy”). Wykonały maski karnawałowe 

kształtując wizerunek baśniowej postaci. Podczas zajęć plastycznych posługiwały się różnymi 

materiałami plastycznymi (karton, bibuła, plastelina). Rozwijały własną inwencję twórczą  

i uczyły się czerpać pomysły z utworów literackich.  

 

SPOTKANIE CZYTELNICZE – 23.01.2018r. 

Dzieci uczestniczące w spotkaniu „wyruszyły w podróż samolotem” na podstawie utworu 

Adama Bahdaja „Pilot i ja”. Po przeczytaniu książki z podziałem na role, wykonały samoloty 

metodą origami z kolorowego papieru. Po sprawdzeniu, który samolot lata najwyżej, 

otrzymały słodkie nagrody. Uczyły się składać metodą origami uczestniczyły w rywalizacji.  

 

SPOTKANIE CZYTELNICZE – 20.02.2018r. 

Podczas spotkania w bibliotece dzieci samodzielnie czytały książeczki z serii „Czytam sobie”. 

Następnie opowiadały treść przeczytanych utworów. Wykonały prace plastyczne do 

przeczytanej książeczki. Rozwijały zainteresowania czytelnicze, zainteresowania tekstem 

literackim oraz rozbudzały potrzebę samodzielnego czytania ze zrozumieniem. 

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE – 14.03.2018r. 21.03.2018r. 

Dzieci uczestniczyły w wykonaniu palm wielkanocnych oraz pisanek wielkanocnych. Do 

palm wykorzystały kolorową bibułę (kwiaty bibułowe) oraz zielone gałązki tui, bukszpanu  

i barwinku. Pisanki wykonały ze styropianowych jajek ozdabiając je cekinami i kolorowymi 

motylkami. Uczestniczyły w rozmowach na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Uczestniczyły w zabawie „Kalambury” odgadując wyrazy związane z tematyką świąteczną. 



Dzieci nauczyły się samodzielnie robić kolorowe kwiaty do palm oraz zapoznały się 

 z tradycjami i obrzędami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi. 

 

SPOTKANIE CZYTELNICZE – 17.04.2018r. 

W związku z 90 rocznicą urodzin poetki Joanny Kulmowej, dzieci uczestniczyły w spotkaniu 

poświęconym życiu i twórczości poetki. Recytowały wiersze, wyszukiwały w utworach 

rymów, układały pytania do wiersza „Marzenia”, tworzyły pary rymujących się wyrazów. 

Dzięki ćwiczeniom pobudzającym wyobraźnię, dzieci uczyły się tworzyć rymowane teksty.  

 

SPOTKANIE BIBLIOTECZNE – 15.05.2018r. 

Dzieci uczestniczyły w spotkaniu bibliotecznym, którego celem była promocja książek 

 z kanonu utworów literackich dla dzieci. Każde dziecko samodzielnie wybrało książeczkę, 

którą już przeczytało, a następnie wykonało plakat promujący wybraną książkę, aby zachęcić 

inne dzieci do przeczytania. Dzieci doskonaliły umiejętność przekazu intersemiotycznego 

(przygotowanie do nawiązania kontaktów z otoczeniem) i kształtowały aktywne formy 

czytelnicze.  

 

SPOTKANIE BIBLIOTECZNE – 12.06.2018r. 

Podczas spotkania dzieci zostały zapoznane z prawami dziecka i obowiązującymi 

dokumentami gwarantującymi te prawa. Poprzez przybliżenie postaci Janusza Korczaka, jako 

twórcy praw dziecka w Polsce, została upowszechniona jego myśl pedagogiczna i twórczość. 

Dzieci tworzyły „tort decyzyjny, skojarzenia gwiezdne i metoplan” dotyczący praw dziecka. 

Starały się udzielić odpowiedzi na pytania: „Czy dzieci i ryby głosu nie mają?” oraz na temat: 

„Mam prawo do …”. Został odczytany tekst o Januszu Korczaku. Dzieci dopisywały 

skojarzenia do wylosowanego pojęcia (np. dziecko, rodzina itp.).Wyrażały swoje opinie na 

temat przedstawianych sytuacji. 

 

Filia Biblioteczna w Wołyńcach  

 

WARSZTATY ,,CZYTAM, POZNAJĘ, UCZE SIĘ” – 17.04.2018 r.  

17 kwietnia odbyło się spotkanie  biblioteczne na którym dzieci uczyły się wyszukiwania 

wiadomości w Literaturze Popularno -  Naukowej.   W zajęciach wzięło udział 6 dzieci . 

 

 



,,MAJOWE ŚWIĘTO” -02.05.2018 r.  

2 maja w filii bibliotecznej w Wołyńcach  odbyło się spotkanie biblioteczne. Podczas 

spotkania dzieci poznały znaczenie Godła Polski i Flagi .W tych zajęciach wzięło udział  

6 dzieci. 

 

NAJDŁUŻSZY DZIEŃ W ROKU – 23.06.2018 r.  

23 czerwca odbyło się spotkanie biblioteczne , na którym dzieci poznały tradycje związane ze 

świętem sobótkowej nocy.  W zajęciach wzięło udział 7 dzieci . 

 

Biblioteka Publiczna w Stoku Lackim  

17.01.2018r. - Ferie zimowe w bibliotece. Zimowe zabawy na śniegu – lepienie bałwana 

,,Bałwanek’’ praca plastyczna pasta do zębów, patyczki do uszu. Gra w śnieżki i budowanie 

śniegowej fortecy. 

18.01.2018r. - ,,Kwiaty dla Babci” – wykonanie laurki z pasków kolorowego papieru  

20.01.2018r. – Zgaduj zgadula – konkurs z nagrodami. Wykonanie laurki dla dziadka 

(zwijanie pasków papieru techniką qulillingu) 

24.01.2018r. – Dzień z grami planszowymi (Gra 5 sekund, kalambury) 

8.02.2018r. – Dzień bezpiecznego Internetu – spotkanie biblioteczne  

10.03.2018r. – Pocztówka wielkanocna  

12.03.2018r. – Stroiki wielkanocne – spotkanie biblioteczne  

17.03.2018r. – Kwiaty do palm  

19.03.2018r. – Spotkanie biblioteczne - ,,W kręgu wielkanocnych tradycji.” Wykonywanie 

kwiatków do palm wielkanocnych. 

24.03.2018r. – Stroiki wielkanocne  

24.03.2018r. – Ozdoby wielkanocne – ozdabianie cekinami. 

21.03.2018r – Światowy Dzień Poezji -  spotkanie biblioteczne – czytanie i słuchanie 

utworów Jana Brzechwy. 

28.03.2018r. – Tradycje wielkanocne – spotkanie biblioteczne 



14.04.2018r. - ,,Wiosna w literaturze” – spotkanie biblioteczne . Spotkanie biblioteczne z 

okazji rocznicy urodzin Danuty Wawiłow. Czytanie wierszy poetki, autorki książek dla 

dzieci. 

14.05.2018r. – Czytanie książek dla dzieci z poziomu pierwszego . 

21.05.2018r. -  Kwiaty dla mamy – warsztaty . 

 

 

Sporządziła:  

Izabela Kuniewicz 


