Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie
za rok 2018

Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie jest samorządową instytucją kultury działającą w
oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na
podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2002 z dnia 30.12.2002 roku,
wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2002r. oraz Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Ośrodka Kultury.
1. BAZA
Baza
lokalowa
do
działalności
kulturalnej
GOK
- Siedziba GOK - pomieszczenia biurowe: Morzeszczyn, ul. Kociewska 12
-

to:

świetlice administrowane przez GOK – Dzierżążno, Rzeżęcin i Królów Las do dnia
30 września 2018 r.
Uchwałą Rady Gminy dwie świetlice, w Rzeżęcinie i Królów Lesie zostały
wyksięgowane z ewidencji środków trwałych ośrodka kultury i przejęte do
administracji Gminy Morzeszczyn.

W roku sprawozdawczym z odpłatnego wynajmu świetlic przygotowano 18 umów, na łączną
kwotę: 4.650,00 zł
2. KADRY
Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 3 i pół etatu
- dyrektor
- 1 etat
- główna księgowa/ instruktor ds. kultury
- 1 etat (w tym - ¼ et. księgowa / ¾ et.
Instruktor k-o )
- pracownik gospodarczy
- ½ etatu
- referent ds. kultury/ instruktor ds. muzyki
- 1 etat
- Na umowy cywilno-prawne sporządzono 54 umowy
FINANSE I ADMINISTRACJA
Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków,
wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, wypracowane dochody
własne oraz środki z dotacji z Fundacji PZU, projektu z „Działaj Lokalnie” oraz środków
unijnych z Programu „Leader”.
Na prowadzenie statutowej działalności w 2018 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z
budżetu gminy w wysokości 215.000 zł.

Przychody własne wyniosły: 92.831,80zł: w tym przychody GOK i darowizny: 38.486,80
oraz dofinansowanie w ramach projektu Fundacji PZU „Morzeszczyńskie Konfrontacje
Muzyczne” 17.730 zł, w ramach projektu Działaj Lokalnie „Akcja Aktywacja” 4.800,00 zł,
refundacja w ramach projektu „LEADER” „ Otwarta świetlica – pomysłów skarbnica”
31.815,00 zł
Ogółem przychody: 307.831,80 zł.
Natomiast koszty w 2018 roku wyniosły – 311.394,84 zł
4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA GOK:
Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości finansowych,
lokalowych i kadrowych. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z
różnych form życia kulturalnego i rekreacji. Proponujemy działania, które sprzyjają integracji
społeczeństwa.
Nasza oferta obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni.
Organizujemy, czy też współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy, spotkania,
wyjazdy, itp.
I. Do najważniejszych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego i
amatorskiej twórczości artystycznej oraz promocji naszej gminy należały:
1. VIII Powiatowy Konkurs Młodych Talentów Muzycznych pn. „Muzyczna Scena
Młodych”(27 kwietnia 2018r.).
Konkurs skierowany był do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z terenu powiatu tczewskiego, i
części powiatu starogardzkiego, w którym wzięło udział ok. 60 wykonawców. W
nagrodę, laureaci konkursu nagrali płytę, promującą młode talenty muzyczne z terenu
dwóch powiatów. Jest to już szósta płyta konkursowa.
2. Bardzo ważnym wydarzeniem był V Przegląd Chórów Pomorskich (27 października
2018r.) – skierowany do amatorskich chórów dziecięcych, młodzieżowych i
dorosłych, który zorganizowano w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Nowej Cerkwi. Zaprezentowało się osiem chórów. W imprezie wzięło udział
ok. 200 osób. Nagrodą dla wszystkich chórów były pamiątkowe dyplomy i statuetki
oraz nagranie wspólnej płyty. Była to już piąta płyta, promująca śpiew chóralny i
gminę Morzeszczyn. Na zakończenie imprezy w świetlicy Domu Strażaka,
zorganizowano ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników przeglądu.
Dodatkową promocją Przeglądu zajęła się Katolicka Rozgłośnia „Radio Głos” w
Pelplinie. Dzięki obecności dwóch dyrektorów Radia Głos Przegląd był bardzo
starannie promowany na terenie całego województwa pomorskiego.
3. „Wielkanoc w kuchni kociewskiej” (22 marca 2018r.) – pod takim hasłem po raz
dziewiąty zorganizowano imprezę, prezentującą tradycje wielkanocne, w tym część
kulinarną i artystyczną.
4. „Świąteczny Smak Tradycji na Kociewiu” (13 grudnia 2018r.) to coroczna
impreza, promująca zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Morzeszczyna przygotowały poczęstunek regionalny, na który złożyły się
różne potrawy świąteczne. Na scenie z kolędami i pastorałkami zaprezentowały się
trzy zespoły lokalne, działające przy ośrodku kultury.
Mała Pracownia Rękodzielnicza, działająca przy GBP przygotowała również wystawę
i kiermasz rękodzielniczy.
5. Dożynki Gminne (01 września 2018r.) – corocznie gok jest koordynatorem Dożynek
Gminnych, Święta Plonów, gdzie chcemy wspólnie podziękować wszystkim rolnikom

i całej społeczności rolniczej za ich pracę i trud poniesiony podczas żniw. Tym razem
imprezę zorganizowano we wsi Kierwałd. W ramach dożynek odbyła się:
dziękczynna Msza Św. w intencji rolników w kościele pw. Św. Marcina w Barłożnie,
natomiast druga część dożynkowa odbyła się na boisku przy świetlicy wiejskiej w
Kierwałdzie.
6. XII Przegląd Gadek i Skeczy Kociewskich, pn. „Największa lipa w Lipiej Górze”
(09 czerwca 2018 r.) – jest to impreza promująca zwyczaje i tradycje kociewskie,
której jesteśmy współorganizatorami wraz z KGW i Radą Sołecką w Lipiej Górze
oraz Urzędem Gminy. W programie prezentowana jest część artystyczna w duchu
folkloru i tradycji kociewskich, których wykonawcami są dzieci, młodzież i dorośli.
7. „Biesiadowanie na Polanie” (14 lipca 2018r.) – pod takim tytułem odbyła się w
Morzeszczynie, na placu parkowym kolejna biesiada muzyczna z udziałem solistów i
zespołów muzycznych. Dodatkową atrakcją i niespodzianką był występ Iluzjonisty z
Kościerzyny oraz występ kabaretowo- muzyczny w wykonaniu członkiń KGW z
Rokocina. Nie zabrakło animacji dla dzieci i gigantycznej zjeżdżalni.
Podczas imprezy serwowano kociewskie potrawy, przygotowane przez KGW
Morzeszczyn oraz zorganizowano plenerową zabawę taneczną z udziałem zespołu
muzycznego.
8. W ramach obchodów 100. lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ciągu roku
zorganizowano:
- dwie lekcje edukacyjne pod hasłem: „Żywa legenda historii” – spotkania z
Sybiraczką, Panią Ireną Ukleją z Starogardu Gd., jedno spotkanie dla młodzieży
odbyło się w Szkole Podstawowej w Morzeszczynie (16 marca), drugie zaś dla
mieszkańców gminy w świetlicy GOK w Dzierżążnie (12 kwietnia).
- współorganizowaliśmy ze szkołą w Morzeszczynie Przegląd Pieśni Patriotycznej.
- dnia 10 listopada GOK był współorganizatorem i koordynatorem uroczystości
patriotycznej z okazji 100.lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, podczas
której uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. w kościele pw. Św. Jakuba w
Dzierżążnie z udziałem pocztów sztandarowych ze S.P. w Nowej Cerkwi, GZ OSP i
Związku Harcerstwa Polskiego. Druga część w konwencji historyczno – artystycznej
odbyła się w świetlicy GOK w Dzierżążnie.
- motyw patriotyczny zawarliśmy również w dwóch imprezach, we wspomnianym
Konkursie Młodych Talentów Muzycznych i Przeglądzie Chórów Pomorskich, gdzie
uczestnicy, regulaminowo w swoim repertuarze przygotowali jeden
utwór
patriotyczny. Były to wydarzenia bardzo doniosłe i budujące.
9. W promocję gminy Morzeszczyn i regionu kociewskiego wpisuje się mocno zespół
Pieśni i Tańca „Psiotrowe Dziywuchy”, który niejednokrotnie swoimi występami
uświetniał wydarzenia na szczeblu gminnym, powiatowym, czy wojewódzkim.
Zespół wziął udział:
w Korowodzie Kociewskim podczas „Święta Kociewia” na Jarmarku
Dominikańskim (02 sierpnia), w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin z trzech
powiatów regionu kociewskiego. Przemarsz od Zielonej Bramy na Targ Węglowy,
gdzie zaprezentowano Unikaty z Kociewia, czyli szeroka prezentacja dorobku
kulturalnego, artystycznego oraz promocja regionu poprzez występy zespołów,
prezentacje sztuki, rękodzieła, wydawnictw, pokazów, warsztatów, a także degustacji
kuchni kociewskiej. Z stoiskiem kuchni kociewskiej, naszą gminę reprezentowała
Pani sołtys, Adriana Strus z sołectwa Borkowo.

- dodatkowo zespół został zaproszony na piknik rodzinny z okazji „Powitania Lata”
nad jeziorem w Głuchym (23.06.).
- corocznie zespół uczestniczy w szrankach turniejowych „Krzyżacy kontra
Kociewiacy” (30 lipca), w imprezie historyczno- artystycznej w Gniewie.
- swoim programem artystycznym zespół miał przyjemność zaprezentować się na
zamku w Świeciu podczas jubileuszowej, X edycji Dnia Bałabuna, czyli Święta
Kociewskiego Ziemniaka (09 września).

II.
Bardzo istotnym zadaniem w działalności Ośrodka Kultury jest edukacja artystyczna,
którą prowadzimy poprzez uczestnictwo w systematycznych zajęciach, warsztatach,
spotkaniach , konkursach, przeglądach, itp.
1. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia dla: dziecięcego zespołu wokalnego „Złote Nutki”
oraz chóru „Labris”, skupiającego dzieci, młodzież, osoby dorosłe, jak i seniorów,
2. Zajęcia wokalno-taneczne dla zespołu ludowego „Psiotrowe Dziywuchy” i Dziecięcego
Zespołu Ludowego „Psiotrowe Gzuby”.
3. Wystawy i kiermasze rękodzieła artystycznego organizowane podczas imprez gminnych,
czyli prezentacja sztuki ludowej twórców z naszej gminy i spoza gminy.
4. Konkursy plastyczne adresowane do dzieci i młodzieży naszych szkół, nawiązujące do
tradycji polskich świąt wielkanocnych i świąt Bożego Narodzenia. Ogółem w konkursach
uczestniczyło 452 uczniów. Zorganizowano dwie wystawy pokonkursowe.
5. 29 lat organizujemy Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej, który kierowany
jest co roku do uczniów naszych szkół w ramach
Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury i Stowarzyszenie
Inicjatyw Twórczych „Przystań” w Sopocie. Laureaci konkursu gminnego kwalifikowani są
do dalszych eliminacji rejonowych, które odbywają się w Starogardzie Gd. Sukcesem w
konkursie rejonowym było wyróżnienie uczennicy ZS w Morzeszczynie, w kategorii
Gimnazjum.
6. Cykliczną propozycją jest spotkanie czytelnicze dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego w
Rzeżęcinie pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”, które odbywa się w świetlicy GOK
w Dzierżążnie.
7. Po kilkuletniej przerwie wznowiliśmy Gminny Konkurs Poezji i Prozy Kociewskiej dla
dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Laureaci konkursu biorą udział w Przeglądzie
Gadek i Skeczy Kociewskich w Lipiej Górze.
III. Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych i rekreacyjnych:
Z dodatkowych imprez, sprzyjających integracji i poczuciu przynależności do lokalnej
społeczności, zorganizowano, m.in.:
1. Ogólnopolski Finał WOŚP (XX Finał Gminny – 14 stycznia)). W czterech parafiach
kwestowało 20 Wolontariuszy, którzy zebrali kwotę 3.651,10 zł
2. W okresie karnawału zorganizowano dwa Bale Przebierańców, jeden dla dzieci.
Natomiast drugi „XII Babski Bal Przebierańców” w stylu „Pin Up Girl”.
3. Podczas ferii zimowych w Lipiej Górze, Borkowie i Dzierżążnie zorganizowano zajęcia
świetlicowe dla dzieci, które mogły uczestniczyć w warsztatach plastycznych, muzycznych,
ruchowo – animacyjnych oraz kulinarnych. Udało się również zorganizować wyjazd na basen
do kompleksu wodnego w Kwidzynie.
4. Podczas wakacji letnich zrealizowano szereg spotkań plenerowych, pikników i zajęć
świetlicowych, m.in. w Lipiej Górze, Borkowie, Dzierżążnie oraz Morzeszczynie.

Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem imprez związanych z uroczystościami o
charakterze okolicznościowym, i rocznicowym, m.in. z okazji:
1. „Dnia Kobiet” koncert muzyczny w świetlicy GOK w Dzierżążnie z udziałem artysty
Konrada Manii z Pelplina
2. „Dnia Dziecka” – impreza plenerowa zorganizowana na placu parkowym przy Urzędzie
Gminy w Morzeszczynie dla dzieci klas I – IV S.P. w Morzeszczynie, z OP w Rzeżęcinie i
Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Morzeszczynie oraz dzieci młodszych. Impreza
poprowadzona przez firmę animacyjną. Dzieci mogły skorzystać dodatkowo ze zjeżdżalni,
stoiska z watą cukrową oraz słodkich przysmaków przygotowanych przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej z Morzeszczyna.
3.Uroczystość z okazji „Dnia Matki i Ojca” w połączeniu z Dniem Działacza Kultury,
zorganizowano na placu parkowym w Morzeszczynie. Po raz pierwszy wszystkim
zasłużonym na rzecz działalności kulturalnej wręczono statuetki „GokoWianki”.
3. W maju zorganizowano IV Majówkę dla seniorów pn. „Razem Radośniej” W
spotkaniu uczestniczyli seniorzy gminy Morzeszczyn, a także seniorzy z sześciu
zaprzyjaźnionych gmin Lubichowo, Skarszewy, Smętowo, Gniew oraz Pelplin
4. II Letnie Igrzyska Sportowe dla seniorów, pn. "Seniorada", zorganizowane zostały
na boisku przy Zespole Szkół w Morzeszczynie. Impreza, której celem było przeprowadzenie
turnieju sportowo- rekreacyjnego „Na wesoło” dla Klubów Seniora z sześciu gmin. Siedem
drużyn seniorskich rywalizowało „na wesoło” w dziesięciu potyczkach rekreacyjnych.
5. Byliśmy organizatorami i współorganizatorami imprez z okazji Obchodów Dnia Seniora,
które odbyły się w Lipiej Górze i Dzierżążnie.
6. „Idę, bo warto żyć´- seminarium edukacyjno-informacyjne nt. „Wykrywania i leczenia
nowotworów piersi”, poprowadzone przez Stowarzyszenie „Moja Mammografia”.
7. Spotkanie po latach, na zaproszenie GOK, po 25 latach spotkali się młodzi ludzie, którzy
jako dzieci brały udział w konkursie „Mini listy przebojów”. Goście mieli okazję
uczestniczyć w koncercie muzycznym, obejrzeć dwie prezentacje filmowe z roku 1993 i
1994. Były wspomnienia, wzruszenia i bardzo miła atmosfera.
8. Odpłatnie zorganizowano cztery wycieczki turystyczno – wypoczynkowe. Jeden wyjazd
do Gdańska Oliwy i Sopotu. Dwa wyjazdy do kurortu nadmorskiego w Krynicy Morskiej
oraz wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Elbląga - Rejs statkiem Szlakiem Koła
Wodnego, po kanale ostródzko – elbląskim.
9. Rowerowy Rajd Gwiaździsty do Małych Walichnów, organizowany przez Starostwo
Powiatowe, do którego przyłączyła się również grupka z gminy Morzeszczyn. ( prowadzącym
był animator sportu, Pan Sebastian Szymański).
10. Na zakończenie roku kulturalno – oświatowego zorganizowano dla dzieci i młodzieży
trzydniowy biwak do Ośrodka Wypoczynkowego „Jeziornik” w Borzechowie.
1. W okresie letnim zorganizowano sześć plenerowych zabaw tanecznych i Disco pod
gwiazdami.
12. Jesienią zorganizowano koncert muzyczny, pn. „W krainie łagodnej muzy”. Koncert
dofinansowany był ze środków Fundacji PZU w ramach projektu „Morzeszczyńskie
Konfrontacje Muzyczne”.

13. W grudniu zorganizowano dwudniowe warsztaty dla dzieci z robienia kartek
świątecznych i bombek, które zostały wykorzystane podczas Rodzinnego Strojenia Choinki
przy Urzędzie Gminy.
14. GOK był organizatorem dwóch grup dorosłych, biorących udział w bezpłatnych lekcjach
języka angielskiego w ramach realizacji Projektu ”Szkolenia językowe i komputerowe szansą
na zwiększenie kwalifikacji”, realizowany przez Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020. Zajęcia odbywają się od października 2018 do lipca br.
15. W odpłatnych lekcjach języka angielskiego, organizowanego przez GOK, uczestniczą
również dwie grupy dziecięce. Zajęcia odbywają się w S.P. w Morzeszczynie, trwają od
października 2018 do końca roku szkolnego.
16. W sali gimnastycznej S.P. w Morzeszczynie w każdy poniedziałek odbywały się zajęcia
Fitness, w których uczestniczyło ok. 20 pań.
17. Dla miłośników tenisa stołowego na sali gimnastycznej S.P. w Morzeszczynie
zarezerwowano każdą sobotę na zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Przy ośrodku kultury działa Klub Seniora, który poprzez systematyczne spotkania, stara
się wypełniać czas wolny z pożytkiem dla siebie i innych. W programie systematycznych,
czwartkowych spotkań, realizowane były różne działania, związane z rozrywką, rekreacją,
rękodzielnictwem, muzyką, plastyką, zdrowym odżywianiem i kuchnią regionalną. GOK
stara się motywować do różnych działań, wdrażając projekty i wspólne inicjatywy, m.in.:
- w kwietniu obchodzono 8.lecie Klubu Seniora, zorganizowano trzy wyjazdy na kręgielnię
do Starogardu Gd., wycieczkę do Grodziska Owidz,
- członkowie Klubu Seniora wzięli udział w VI Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking,
organizowanym przez UTW w Gniewie (12 maja) - Trasa wiodła przez tereny leśne w
Brodach Pomorskich.
- braliśmy również udział w I Regionalnej Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego
Wieku i Organizacji Senioralnych pod hasłem „Trzeci wiek na start”. Impreza odbywała się
na boisku sportowym i pomieszczeniach hali sportowej w Gniewie. Zdobyliśmy siedem
medali.
- GOK z Morzeszczyna i Lubichowa był współorganizatorem Zabawy Andrzejkowej w
Lubichowie dla zaprzyjaźnionych Klubów Seniora w Sali GOK w Lubichowie.

W roku sprawozdawczym zrealizowano trzy projekty:

1. Pierwszy projekt to: „Kociewie znane i nieznane” – projekt realizowany od 01 maja
2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU
W ramach projektu przeprowadzono: warsztaty regionalne w szkołach, Lekcje pokazowe
zespołu „Psiotrowe Dziywuchy” w szkole w Subkowach i Swarożynie. Wcześniej w Gniewie
i Pelplinie oraz gminie Morzeszczyn. Nagrano i wydano płytę muzyczną zespołu.
2. Drugi Projekt . W listopadzie 2017 roku rozpoczęto projekt unijny z LEADERa w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania „Wstęga Kociewia”). Realizacja projektu od 02 listopada 2017 do 30
września 2018 r. pod hasłem „Otwarta świetlica – pomysłów skarbnica” –
cykl wielotematycznych warsztatów i wydarzeń kulturalnych na bazie świetlic w

Nowej Cerkwi, Borkowie, Rzeżęcinie i Kierwałdzie związanych z zachowaniem
dziedzictwa i ochrony środowiska.
1. ŚWIETLICA W NOWEJ CERKWI - "Z TEATREM PRZEZ WIEŚ"
Warsztaty marionetkowe dla dzieci i młodzieży, poprowadzone pod okiem
instruktora, w czasie których młodzież poznała podstawy rzeźbiarstwa oraz
konstrukcji lalek marionetek i pacynek. Na zakończenie przygotowano spektakl, z
udziałem wykonanych samodzielnie lalek do wybranego przez uczestników tekstu,
który zaprezentowano w S.P. w Nowej Cerkwi.
2. ŚWIETLICA W BORKOWIE - "O JEDZENIU NA KOCIEWIU"
Warsztaty kulinarne, barmańskie, barystyczne oraz dekoracji stołu. Warsztaty te poprowadził
wyspecjalizowany kucharz, który wraz z uczestnikami przyrządzał kociewskie potrawy w
nowej odsłonie. Na zakończenie warsztatów odbyła się impreza kulinarna połączona z
pokazem i degustacją potraw kociewskich w nowoczesnym wydaniu. Stworzyliśmy również
mini książeczkę kulinarną z przepisami przeprowadzonymi podczas warsztatów w wersji
elektronicznej, która zaprezentowana jest na stronie GOK.
3. ŚWIETLICA W KIERWAŁDZIE - "KOCIEWSKA ZAGRODA EDUKACJI"
W tej świetlicy zaplanowano dwa działania. Pierwsze z nich skierowane były do młodzieży,
gdzie zaproponowano warsztaty tańca z ogniem tzw. Fire Show. Uwieńczeniem warsztatów
było podsumowanie, czyli pokaz ognia w wykonaniu uczestników wraz z instruktorem.
Drugi rodzaj działań miał charakter proekologiczny, polegający na przeprowadzeniu
warsztatów ekologiczno - przyrodniczych, które poprowadzili specjaliści z zakresu ochrony
środowiska.
4. ŚWIETLICA RZEŻĘCIN - "FOTOGRAFICZNY WEHIKUŁ CZASU"
W rzeżęcińskiej świetlicy skupiono się na działaniach historyczno – fotograficznych. Z
mieszkańcami poszukiwaliśmy historii wsi, miejsc, zdarzeń, starych zdjęć, informacji, itp. Na
zakończenie warsztatów powstała wystawa, na której znalazły się stare, jak i współczesne
zdjęcia tych samych kadrów, dając efekt i możliwość porównania, jak zmieniła się wieś na
przestrzeni lat. Wystawa jest chlubą mieszkańców Rzeżęcina. Z wykonanych zdjęć
przygotowano album z opisami. Dodatkowym pomysłem projektu były gry i zabawy, pn.
„DAWNIEJ I DZIŚ”. Na wyposażenie świetlicy zakupiono ciekawe gry planszowe. W
każdej projektowej wsi przeprowadzono grę terenową związaną z historią wsi.
Na trzeci projekt, pn. „AKCJA – ATYWACJA” środki pozyskano z Programu „Działaj
Lokalnie”. Projekt zrealizowano dzięki wspólnym Dodatkowe pomysłom i współpracy Rady
Sołeckiej w Rzeżęcinie. Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych,
rękodzielniczych i ekologicznych. Dodatkowo zaplanowano zagospodarowanie przestrzeni
wokół świetlicy, poprzez nasadzenia drzewek ozdobnych, posianie trawy i innych upiększeń
oraz odświeżono poprzez malowanie pomieszczenia kuchennego oraz małej salki.
Dokupiono również naczynia na wyposażenie kuchni. Poprzez ten, i poprzedni projekt
uaktywniła się społeczność wsi, mieszkańcy zintegrowali się mocno i działają dalej.

V. Reklama oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury.
W ramach działalności kulturalnej prowadzimy informację reklamową za pośrednictwem
mediów: Gazety Tczewskiej, Dziennika Bałtyckiego, Gazety internetowej „Wieści z
Kociewia”, Kurier Kociewski oraz Rozgłośni Radiowej: Radio Głos w Pelplinie.
Promocja również odbywa się za pośrednictwem stron internetowych: gminy Morzeszczyn,
ośrodka kultury i gmin sąsiadujących (www.morzeszczyn.pl,/www.morzeszczyn.naszgok.pl/
(obecnie strona ma 24114 wejść), portali społecznościowych (m.in. na facebooku GOK –
ma 633 polubień) oraz poczty e-mailowej.
Drukujemy ulotki, plakaty, ogłoszenia, które zamieszczane są na tablicach informacyjnych, w
szkołach, w sklepach na terenie gminy oraz zaproszenia imienne.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury zorganizował ok. 311
przedsięwzięć artystyczno – kulturalnych, spotkań i inicjatyw, w tym:
14 koncertów własnych i obcych amatorskich zespołów artystycznych.
9 koncertów w wykonaniu zespołów zawodowych.
2 wystawy z konkursów i warsztatów plastycznych.
7 konkursów, w tym: 5 konkursów gminnych, 1 powiatowy oraz 1 przegląd
wojewódzki.
224 spotkania w formie warsztatów, zajęć, lekcji, pogadanek: historycznych,
muzycznych, wokalnych, plastycznych, czytelniczych, kulinarnych, rękodzielniczych,
tanecznych, językowych, fitness (w tym zajęcia Klubu Seniora).
12 imprez plenerowych: festyny, pikniki, spotkania muzyczne i artystyczno –
rozrywkowe.
1 pokaz teatralny.
13 imprez turystycznych i rekreacyjno – sportowych.
20 imprez artystyczno - rozrywkowych.
2 kiermasze rękodzielnicze.,
7 wyjazdów zespołu ludowego z programem artystycznym, promującym gminę
Morzeszczyn i region Kociewie.
Ogółem w imprezach uczestniczyło ok. 11 tys. osób.
W minionym roku placówka była organizatorem (lub współorganizatorem) wielu
wydarzeń kulturalnych, co obrazuje bogatą działalność ośrodka i dużą aktywność odbiorców.
Wszystko co dzieje się w GOK śledzić można na naszej stronie internetowej, gdzie
zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i wydarzeń, na które
wszystkich zapraszamy. Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa
udaje nam się spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić, ale staramy się w miarę
posiadanych środków i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności
lokalnej.
Warunki lokalowe czasami blokują pewne inicjatywy, ale staramy się współpracować
ze szkołami, parafiami, które użyczają nam większej przestrzeni.
Podsumowując sprawozdanie z działalności GOK za 2018r. serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ulepszenia i usprawnienia pracy
naszej placówki, a w szczególności: Panu Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu
Gminy i sołectwom.

Dziękuję także dyrektorom i nauczycielom szkół naszej gminy, paniom z Kół
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzeszczynie i Kierwałdzie oraz
członkom morzeszczyńskiego Klubu Seniora.
Podziękowania kieruję w stronę osób, wspierających swoją bezinteresowną pomocą
działalność GOKu oraz do wszystkich, uczestniczących w zajęciach, imprezach i
uroczystościach organizowanych przez GOK.
Dziękuję za uwagę.
Celina Mueller
Morzeszczyn, dnia 24 kwietnia 2019 r.

