
 

 

 

 

  

        Grabowo, 11 marca 2015 

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności prowadzonej przez 

Gminny Ośrodka Kultury w Grabowie w 2014 roku. 

 

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie zgodnie ze statutem 

realizował zadania z zakresu działalności kulturalnej i sportowej. W ramach tej 

działalności GOK prowadził systematyczne zajęcia rozwijające twórczość 

amatorskich grup artystycznych i organizował imprezy kulturalne i sportowe. 

Wspomniane zadania placówka realizowała we współpracy z Zespołem Szkół  

w Grabowie, Biblioteką Publiczną w Grabowie, Szkołami Podstawowymi  

w Surałach i Konopkach Monetach, stowarzyszeniami działającymi na terenie 

Gminy Grabowo. 

GOK prowadził również szereg działań promujących Gminę Grabowo  

w powiecie kolneńskim i województwie podlaskim. 

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia dyrektora oraz instruktora muzyki na 

podstawie umowy o dzieło. 

 

Styczeń/Luty 

1. We współpracy z Biblioteka Publiczną i nauczycielami Zespołu Szkół  

w Grabowie zorganizowano otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży  

w okresie ferii zimowych, w tym: 

 Zajęcia plastyczne 

 Zajęcia kulinarne 

 Zajęcia muzyczne 

Bal Przebierańców 

  Turniej tenisa stołowego 

 Spektakl Teatru ART-RE. 

W każdorazowych zajęciach brało udział ok. 30 dzieci. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Marzec 

Zorganizowano eliminacje szkolne do powiatowego konkursu recytatorskiego dla 

uczniów z Zespołu Szkół w Grabowie. W konkursie wzięło udział ok. 50 

uczestników. W ramach przygotowań do konkursu, od początku lutego GOK 

prowadził  otwarte zajęcia recytatorskie oraz konsultacje dla chętnych 

uczestników. 

 

Kwiecień 

 Prezentacja widowiska „Powołany” 

25 kwietnia zaprezentowano przed kościołem w Grabowie 1,5 godzinne 

widowisko plenerowe „Powołany” z okazji kanonizacji Jana Pawła II.    

 W widowisku wzięli udział zespoły działające przy GOK : „Grabowianie”.  

„Dziecięca grupa wokalna”,  zespół instrumentalny oraz recytatorzy.  

W widowisko wzięło łącznie udział 35 wykonawców. Systematyczna praca nad 

widowiskiem trwała od stycznia do dnia premiery. Stroną teatralną i recytatorską 

widowiska zajmował się Dariusz Piekarski, stroną muzyczną i wokalną Dariusz 

Wróblewski.                       

 GOK opracował 3 wnioski  o  dofinansowanie unijne i wnioski o płatność 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z tego 1 projekt 

dla Gminy Grabowo - „Grabowski piknik historyczno- sportowy”  i dwa 

dla Stowarzyszenia Sportowo- Jeździeckiego- „Organizacja II Rajdu 

szlakiem Bojowym 10 Pułku Ułanów Litewskich” i „Wydanie publikacji  

o historii stowarzyszenia” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Maj- czerwiec 

 Współorganizacja ze Stowarzyszeniem  „III-go Rajdu Szlakiem Bojowym 

10 Pułku Ułanów Litewskich” 

 Współorganizacja prezentacji i promocji książki „Historia Stowarzyszenia 

Sportowo- Jeździeckiego” im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie” 

 GOK przygotował reprezentacje oraz program artystyczny Gminy Grabowo 

na paradę z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego w Łomży, która 

odbyła się 6 czerwca 2014r. 

 Organizacja plenerowej imprezy „Przesilenia Kulturalne 2014” 

- Przygotowano 8- godzinny programu imprezy 

- Współpracowano ze szkołami z Gminy Grabowo nad szkolnymi programami 

artystycznymi, zaprezentowanymi w trakcie imprezy. 

- Przygotowano we współpracy z nauczycielami i młodzieżą ze szkół w Grabowie 

i Surałach etiudę świętojańską, w której wzięło ok. 30 osób. 

- Zaprezentowano własny program muzyczny 14 - osobowej dziecięcej grupy 

wokalnej pod opieka Dariusza Wróblewskiego 

- Pozyskano sponsorów i patronów medialnych. 

- Zabezpieczono imprezę od strony technicznej i estetycznej. 

 

Sierpień- wrzesień 

Współorganizacja imprezy „Grabowski piknik historyczno- sportowy”  

z rekonstrukcją  historyczną wypadu Podlaskiej Brygady Kawalerii. GOK był 

koordynatorem przedsięwzięcia. 

 

Grudzień 

 Zorganizowano spotkanie z Mikołajem dla dzieci. 

 Zorganizowano I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Grabowskie 

kolędowanie”, w którym wzięło udział ok 50 wykonawców z różnych 

kategorii wiekowych. 



 

 

 

 

  

Przy organizacji przeglądu współpracowano ze szkołami z terenu gminy 

Grabowo. Z laureatami konkursu podjęto współpracę przygotowującą ich do 

występów w Koncercie Galowym konkursu oraz udziału w Powiatowym 

Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Kolnie. 

 

Zajęcia stałe: 

 Od stycznia do 25 kwietnia trwały systematyczne próby wokalne, 

muzyczne i recytatorskie do  widowiska  „Powołany” 

 Od maja do 22 czerwca dwa razy w tygodniu odbywały się systematyczne 

próby z dziecięcym zespołem wokalnym. 

 Od  listopada do końca grudnia trwały systematyczne próby z zespołami 

„Grabowianie”. „Dziecięcą grupa wokalną” oraz zespołem 

instrumentalnym, przygotowujące do udziału w konkursach kolędniczych i 

widowisku „Zdążyć z Kolędą”. Z zespołami pracował Dariusz Wróblewski. 

 Od połowy listopada do końca grudnia zorganizowano odpłatne zajęcia 

tańca z hip hopu dla dzieci  i zumby dla dorosłych. 

 Każdego miesiąca GOK wspólnie z Biblioteką Publiczną przygotowywał 

materiały prasowe do Miesięcznika Kolneńskiego. 

 

Ponadto w godzinach otwarcia GOK- u udostępniane były dla chętnych stoły 

tenisowe, piłkarzyki oraz niektóre instrumenty. 

 


