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Pobiedziski Ośrodek Kultury jest Instytucją Kultury i działa na podstawie Ustawy z dnia 25 
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz uchwały 
XVII/144/15  Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 października 2015 r. 

Zadania kulturalno–oświatowe realizowane były przez Pobiedziski Ośrodek Kultury zgodnie z 
planem pracy i kalendarzem imprez, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne. 

Podstawowym celem Ośrodka było organizowanie działalności kulturalnej, a także wspieranie 
działalności kulturalnej na terenie miasta oraz w sołectwach, jak również koordynowanie 
przedsięwzięć z zakresu kultury z innymi dziedzinami życia społecznego, oraz pozyskiwanie i 
przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Pobiedziski Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z innymi instytucjami kultury i placówkami 
oświatowymi, kładąc duży nacisk na tzw. "wychowanie regionalne" i „pracę od podstaw”. 
Działalność placówki określa jej Statut oraz Regulamin organizacyjny. 

Baza Pobiedziskiego Ośrodka Kultury: 

Dom Kultury jest placówką kulturalną obejmującą swoją działalnością Miasto i Gminę 
Pobiedziska. Główna siedziba Pobiedziskiego Ośrodka Kultury  znajduje się w Pobiedziskach, 
przy ul. Kostrzyńskiej 21.  

DZIAŁALNOŚĆ POBIEDZISKIEGO OŚRODKA KULTURY 

Za pomocą kultury staramy się zmieniać życie społeczne naszego miasta i wiosek. W 

2018 roku Pobiedziski Ośrodek kontynuował podstawowe założenia a jednocześnie poszerzył 

swoją ofertę o organizację koncertów artystów polskich i zagranicznych w ramach nowego 

cyklu „Dobre Brzmienie”. Zorganizowano wiele koncertów artystów z Polski, Wielkiej 

Brytanii, USA, Kanady oraz Australii, wszystkie koncerty z tego cyklu są bezpłatne. 

Ponadto zostały zorganizowane koncerty; Czesława Mozila, Jazz Band Majesty’s Secret, 

Marka Piekarczyka i zespołu AJAGORE oraz zespołu Pia Violi.     

  Dużą uwagę skupiamy na promocji ruchu amatorskiego organizując wiele 

koncertów w wykonaniu zespołów POK. We współpracy z różnymi podmiotami zostały 

przedstawione profesjonalne spektakle teatralne zarówno w mieście jak i w gminie. Wspólnie z 

Zespołem Szkół Pobiedziska Letnisko współorganizowaliśmy kolejną edycję WOŚP. Z myślą o 

dzieciach i młodzieży zorganizowano wiele wydarzeń cyklicznych, podczas ferii zimowych, 

zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci z całej gminy, imprezy wyjazdowe oraz różnego 

rodzaju warsztaty. Dużą atrakcją przygotowaną dla dzieci w dniu ich święta było Wielkie 

Sypanie Piasku na Rynku. Przygotowano kilka wydarzeń dla seniorów min.: badanie na 

obecność czerniaka, wycieczkę do Czerniejewa w ramach nowego cyklu „Poznajemy obiekty 

kultury polskiej”, spotkanie integracyjne w Stęszewku.     

      Nasze zespoły brały udział w przeglądach i festiwalach, 

dużymi sukcesami może pochwalić się min. Studio Piosenki. Sukcesy naszych wychowanków to: 



przejście do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Sukces” zakwalifikowały się 3 

uczestniczki, wygrana na XXII Wojewódzkim  Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, oraz trzy 

wyróżnienia na Konkursie Młodych Talentów.       

    Tegoroczny Jarmark Piastowski  trwał 2 dni, podczas których 

świętowano 970-lecie lokacji Pobiedzisk, 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz 100-

lecie Powstania Wielkopolskiego. Impreza skupiła wielotysięczną publiczność. Specjalnie na 

te dni zorganizowano plener plastyczny artystów z Ukrainy, których warsztat pracy można było 

podziwiać w Alei Pasjonatów, plener zakończył się wernisażem i wystawą.    

 Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 100-lecia Powstania 

Wielkopolskiego zorganizowano wiele wydarzeń kulturalnych min: spektakl „Pamięć” w 

wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Poznaniu, który powstał specjalnie dla Pobiedzisk i 

został przedstawiony 17 czerwca br., oraz widowisko historyczne „Szlaki Pamięci” w wykonaniu 

artystów Opery Poznańskiej w dwóch odsłonach: ogólnodostępnej i dla młodzieży szkolnej. 

Ponadto wspólnie z Salonem Jackowskich zorganizowano wydarzenie „Potrafimy zwyciężać-

Powstanie Wielkopolskie” podczas którego odbył się koncert zespołu Pia Violi, po raz drugi 

odbył się Przegląd  Teatrów Amatorskich o Laur Kazimierza Odnowiciela w 100-lecie 

Niepodległości.  

Pobiedziski Ośrodek Kultury jest instytucją animującą i upowszechniającą kulturę w 
naszej Gminie. Ze szczególną troską zajmuje się pielęgnowaniem tożsamości kulturowej, 
reaktywowaniem wielu tradycji, pielęgnowaniem elementów naszego dziedzictwa. Organizuje 
imprezy plenerowe, masowe, patriotyczne, imprezy integracyjne i rekreacyjne, pikniki, 
wycieczki. Intensywnie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi szczególnie z Organizacjami 
Pożytku Publicznego.  

W 2018 r. zorganizowano ponad 200 wydarzeń kulturalnych tj. koncerty, przeglądy, 
festiwale, warsztaty, wystawy, konkursy, obrzędy, wyjazdy na wydarzenia kulturalne itp. -
załącznik nr 1 kalendarz imprez i wydarzeń. 

Pobiedziski Ośrodek Kultury dużą uwagę skupia na pracy od podstaw oraz edukacji, 
prowadzono 28 różnorodnych zajęć kulturalnych dla różnych grup wiekowych w postaci 
klubów, zespołów oraz sekcji skupiających około 700 osób. Do tej liczby należy dodać jeszcze 
ilość osób uczestniczących w wydarzeniach takich jak min.: koncerty, prelekcje, spektakle, 
festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy itp. To wszystko świadczy o dużym obłożeniu niedużej 
ilości pomieszczeń jakimi dysponuje Ośrodek Kultury.  

W Ośrodku działają zespoły artystyczne legitymujące się długim stażem działalności: 
Pobiedziska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Andrzeja Horbika, pod koniec roku dyrygentem został 
Stanisław Gruszka, Zespół Pieśni i Tańca Wiwaty – kierownik Andrzej Horbik, choreograf 
Sławomir Pawliński, Chór Melodia pod dyrekcją Stanisława Horbika, ponadto działa Studio 
Piosenki pod opieką Haliny Benedyk i Małgorzaty Pietrzak-Hoff , Teatr Tańca pod opieką 
Katarzyny Rony, Pobiedziska Akademia Gitary pod opieką Tomasza Szmita, Amatorski Teatr 
ABY pod kierunkiem reżyser Wioletty Dadej, Grupa Street Dance pod kierunkiem Klaudii Szok, 
zajęcia baletowe, zajęcia tańca nowoczesnego, taniec towarzyski. Zajęcia prowadzone są przez 
profesjonalistów co przekłada się na bardzo wysoką ocenę na festiwalach międzynarodowych, 
ogólnopolskich, regionalnych oraz na przeglądach i konkursach. Ponadto w Ośrodku odbywały 
się spotkania i zajęcia w: Klubie Seniora „Złota Jesień”, Klubie Plastyka Amatora, język włoski, 
język angielski, sekcja rękodzieła „Sprawne rączki”, Fitness seniorów, zajęcia sportowo-taneczne 
sekcji Huragan, Lego-robotyka, joga dla dorosłych, Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk ( raz w 
miesiącu). Dla seniorów i osób dorosłych zorganizowano bezpłatne kursy języków obcych w 
ramach projektu „ akademia kompetencji językowych. W każdą środę odbywał się nieodpłatnie 
kurs języka włoskiego.  



Oferowane zajęcia stwarzają szansę na nadrobienie braków środowiskowych i 
kulturowych; budują poczucie własnej wartości i umożliwiają odważne planowanie dalszej 
przyszłości edukacyjnej. Kapitalne znaczenie dla rozwoju młodego człowieka mają 
organizowane warsztaty, przeglądy, koncerty, konkursy czy też organizowane plenery 
plastyczne „W zaciszu miejskich uliczek” dla najzdolniejszej młodzieży z naszej gminy.  

Rok 2018 to kontynuacja szerokiej współpracy z sołectwami z naszej gminy. Dzięki 

założeniom własnym i funduszom sołeckim zorganizowano około 170 różnego rodzaju 

wydarzeń kulturalnych w świetlicach wiejskich lub w plenerze. Były to zajęcia; 

warsztatowe, edukacyjne, stałe zajęcia plastyczne w sołectwach Kociałkowa Górka i Stęszewko, 

wycieczka do Trójmiasta dla czterech sołectw z cyklu „Poznajemy niezwykłe miejsca 

architektury polskiej”, inspirującym był projekt „DOMINO TWÓRCZYCH ZMIAN” skierowany do 

kobiet zamieszkałych na wsi na który pozyskano grant z LGD. Projekt był cyklem warsztatów 

integracyjno- kulturalnych dla kobiet z sołeckich świetlic wiejskich, składał się z cyklu spotkań z 

psychologiem: „Pokochaj siebie”-warsztaty rozwojowe dla kobiet oraz warsztatów aktorskich 

„Odważ się , Otwórz się”. W trakcie spotkań z psychologiem panie zbudowały poczucie własnej 

wartości, odkrywały swoją wewnętrzną siłę i moc, zdobywały zaufanie, poszukały własnych 

zalet i sukcesów co zaowocowało wiarą w kobiece możliwości i skuteczność podejmowanych 

działań. Zapoczątkowało to integrację, pomogło przełamać stereotypy, utrudniające 

komunikację. W trakcie warsztatów aktorskich(gier teatralnych, kreatywnych, 

psychodramowych, etiud, dyskusji ) kobiety nabyły umiejętności wyrażania siebie w kontaktach 

z innymi ludźmi, nauczyły się pokonywać bariery, wzmocniły umiejętności interpersonalne i 

społeczne, co przyczyniło się do rozwoju ekspresji twórczej, i uwolniły emocje , skrywane 

pragnienia. Na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych z anonimowych ankiet 

wypełnionych przez uczestniczki jednoznacznie stwierdzono że przedstawiona forma wsparcia 

była zasadna i konieczna. Wykorzystane techniki i narzędzia stworzyły nieformalna grupę 

kobiet zintegrowanych i inspirujących się nawzajem, realizując cele projektu- rozwój kapitału 

społecznego.  

Świetlice ze względu na swoją dostępność były otwartymi i naturalnymi miejscami 

aktywności mieszkańców sołectw w szczególności dla dzieci i młodzieży. Wykaz wszystkich 

wydarzeń w poszczególnych sołectwach załącznik nr2. 

 

 

SKRÓTOWY OPIS ROKU Z  FOTORELACJĄ  

 

Tradycyjnie ubiegły rok rozpoczęły, cieszące się dużym zainteresowaniem, koncerty 
kolęd w poszczególnych parafiach naszej gminy w wykonaniu zespołów prowadzonych przez 
Pobiedziski Ośrodek Kultury: chór MELODIA, ZPiT WIWATY oraz Studio Piosenki. Wydarzeniem 
integrującym naszych mieszkańców był Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Ośrodek 
Kultury, Fundację Scena Pobiedziska oraz Bractwo Matki Bożej Pani Pobiedzisk, włączając przy 
tym Pobiedziska w ogólnopolską akcję.  



 

 Koncert kolęd Studia Piosenki w Węglewie 

 
Orszak Trzech Króli 

Koncerty w kościołach drewnianych – zabytkach architektury sakralnej, położonych na 

terenie LGD „Trakt Piastów” stały się wydarzeniami kulturalnymi dla lokalnych społeczności. 

Wierni z gmin :Pobiedziska, Kleszczewo,  Łubowo, Kostrzyn Wlkp. i Swarzędz mieli okazję 

zobaczyć  artystów występujących w strojach subregionów Wielkopolski : Szamotuły, 

Biskupizna, Wlkp. Zachodnia i Bambrzy Poznańscy, których na co dzień nie spotykają. Zespół 

Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Pobiedziskiego Ośrodka Kultury koncertując od 30 grudnia 2017r 

do 21 stycznia 2018 r w pięciu kościołach drewnianych ( Węglewo, Kleszczewo, Dziekanowice, 

Siekierki Wielkie i Wierzenica) zaprezentował się w pełnej krasie. W programie koncertu nie 

zabrakło najbardziej znajomych tytułów, których już pierwsze dźwięki budzą w nas skojarzenia 

ze skrzypiącym mrozem, zapachem świerku i smakiem kutii. 



  
Koncert kolęd w sąsiedzkiej Gminie Łubowo 

 

GRANIE Z WOŚP 

Po raz kolejny Ośrodek Kultury wraz z Zespołem Szkół w Pobiedziskach Letnisko był 
organizatorem 26 Finału WOŚP. Za zbiórkę pieniędzy odpowiedzialny był Sztab przy Zespole 
Szkół Pobiedziska Letnisko pod przewodnictwem Pani Barbary Urban natomiast Ośrodek 
przygotował koncert w wykonaniu wszystkich zespołów działających w Pobiedziskim Ośrodku 
Kultury oraz gościnnie wystąpili: uczniowie ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy, Szkoła 
Tańca BORN TO DANCE, oraz zespoły rockowe z Poznania.   

WOŚP 

CZAS WOLNY DZIECI 

Ferie zimowe, wakacje letnie to czas w którym były organizowane półkolonie cieszące się 
dużym zainteresowaniem, warsztaty artystyczne oraz wyjazdy do teatru, laboratorium 
wyobraźni, itp. Propozycje Ośrodka Kultury były różnorodne, ciekawe i pouczające.  



 

Laboratorium wyobraźni 

 

 
Muzeum Rogali 



 
Sypanie piaskiem     Teatr Animacji 

 

Fabryka bombek    

  Robotyka 

 

 

WAKACJE-LATO 



  
Półkolonie      Warsztaty teatralne-marionetki 

 
 Legoland      Warsztaty lalkarskie 

lekcja w muzeum     Legoland 



  

 

   
Malarze Ulotni – sypanie piaskiem– Dzień Dziecka na Rynku 

MALARZE ULOTI to zaskakujące wydarzenie. Zarówno dzieci jak i dorośli szybko zatracili się we 
wspólnym sypaniu piaskiem kolorowych mandali. Ciekawym jest fakt, że każdy mógł stworzyć 
swoją własną część, która była składową większej, barwnej całości. Po pełnej skupienia pracy 
nastąpiło - zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią - żywiołowe wytarzanie się w piasku i 
bezpowrotne zniszczenie - wszak to sztuka ulotna. 



KONCERTY 
W 2018 roku zorganizowaliśmy wiele koncertów w wykonaniu zespołów działających w 

Ośrodku oraz w wykonaniu zespołów i artystów z różnej okazji. W ubiegłym roku rozpoczęto 
cykl koncertów „Dobre brzmienie” na które zapraszani byli artyści z całego świata na 
wszystkie koncerty wstęp był wolny, oto fotorelacja niektórych. 

 
Skye Wallace & Nick Faye (Kanada) 

 
Czesław Mozil 



 
NICKEL&ROSE (USA) 

 
Tim Mc Millan& Rachel Snow (Australia) 



 
HENRY DAVID’S GUN (Polska) 

  
 Marga Muzika-Litwa 



LEGENDA ROCKA W POBIEDZISKACH 
26 października odbył się wyjątkowy koncert legendarnego  wokalisty grupy TSA Marka 

Piekarczyka z zespołem Ajagore. Wokalista zaprosił na wyjątkową, przekrojową podróż po 

swoich muzycznych dokonaniach i inspiracjach w 40-stoleciu działalności scenicznej. 

 
Marek Piekarczyk z zespołem Ajagore 

 
Jazz Band – Her Majesty’s     Cztery Strony Kobiety- recital

 Koncert Helain Vis 



Po raz kolejny uczniowie Pobiedziskiej Akademii Gitary zaskoczyli pięknym wykonaniem 
utworów na gitarę podczas prezentowanego w lutym koncertu. Wystąpili młodzi wykonawcy 
uczęszczający na zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone przez Tomasza Szmidta. Koncert 
został przygotowany bardzo starannie każdy z występujących zaprezentował przygotowane 
przez siebie utwory. Zajęcia nauki gry cieszą się dużym zainteresowaniem i prowadzone są od 
trzech lat. 

  
Pobiedziska Akademia Gitary – koncert 
 
KONCERT WIGILIJNY STUDIA PIOSENKI 

 

 
Zakończenie sezonu artystycznego – koncert Studia Piosenki 



GALA PRZYJACIÓŁ KULTURY 

Tradycyjnie w styczniu odbyła się Doroczna Gala Przyjaciół. Gala to wyjątkowe 
wydarzenie podczas którego dziękujemy za wsparcie organizowanych przez POK wydarzeń 
kulturalnych. W tym roku nominowano 21 podmiotów do tytułu „Przyjaciel Kultury za 2017 
rok”. 
Po Gali rozpoczął się nastrojowy koncert JAMESA HARRIESA z Wielkiej Brytanii. Jego muzyka to 
wypadkowa folku, alt country i bluesa. Utwory Jamesa gościły w czternastu międzynarodowych 
filmach, nagrał sześć albumów oraz dwie extended play, ma świetne recenzje w branżowej 
prasie i koncerty na całym świecie. Publiczność była zachwycona, że mogli uczestniczyć w 
koncercie takiego artysty. 

                                                                   
James Harries (Wielka Brytania) 

 Przyjaciele Kultury za 2017rok 



FESTIWAL AKADEMII GITARY 

Po raz szósty gościliśmy w Pobiedziskach Festiwal Polska Akademia Gitary. Koncert w 
ramach tegorocznej Akademii odbył się w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w 
Pobiedziskach Letnisku. Po wieczornej mszy św. wystąpił duet Katarzyna Górska i Kacper 
Budziszewski. Było to niecodzienne połączenie, cudnych dźwięków gitary i skrzypiec. Koncert 
jak zwykle oczarował licznie zgromadzoną publiczność.  

  Katarzyna Górska, Kacper Budziszewski 

W roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-lecia 

Powstania Wielkopolskiego Pobiedziski Ośrodek Kultury przygotował wydarzenia, które 

skupiły mieszkańców na wspólnym świętowaniu powrotu Polski na mapy świata po 123 latach 

niewoli. Specjalnie dla Pobiedzisk powstały dwa widowiska „Pamięć” przedstawione w drugim 

dniu Jarmarku Piastowskiego oraz widowisko historyczne pt. „Szlaki Pamięci" powstałe przy 

współpracy z Fundacją Ex Nihilo Nihili z Gdańska. Widowisko w wykonaniu artystów Teatru 

Wielkiego z Poznania  stworzono z myślą, by cierpliwie i umiejętnie zapalać i podtrzymywać 

ogień miłości do Ojczyzny w sercach i umysłach Polaków od najmłodszych lat. Opierając się na 

fundamencie historii, szczególnie tej lokalnej, rozegranej w naszej małej ojczyźnie, czytając karty 

lokalnych kronik. Widowisko przedstawiono w dwóch odsłonach: premiera odbyła się w dniu 8 

listopada br., drugi spektakl odbył się 19 listopada specjalnie przygotowany dla młodzieży 

szkolnej. 

 „Szlaki Pamięci” 



 

  
Szlaki Pamięci- widowisko 

Kolejnym wydarzeniem był II Przegląd Teatrów Amatorskich o Laur Kazimierza 

Odnowiciela, który wywarł na uczestnikach niezapomniane wrażenie pełne wzruszeń. 

Spektakle przygotowane na tegoroczny przegląd były profesjonalne z głębokim przesłaniem. 

Ideą Przeglądu było spotkanie teatrów i wymiana doświadczeń ale przede wszystkim uczczenie 

100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uczestnikami tegorocznego Przeglądu byli: Klub 

Teatrynek- oraz spektakl "Światłość w ciemności", w reżyserii  Joanny Tanaś; Teatr WTZ- oraz 

spektakl "Niepodległa", w reżyserii Edyty Sosnowskiej oraz Teatr Tańca „Hi-five- ze spektaklem 

"Droga", w reżyserii Sary Lechowicz. Podsumowania Przeglądu dokonała pani Wioleta Dadej 

reżyserka i aktorka z Poznania.  

 

Pobiedziski Ośrodek Kultury wraz z Salonem Artystycznym im. Jackowskich  
przygotował Koncert literacko-muzyczny, pt. POTRAFIMY ZWYCIĘŻAĆ- POWSTANIE 
WIELKOPOLSKIE, Spektakl odbył się 16 listopada i był inauguracją obchodów 100-lecia 
Powstania Wielkopolskiego. W programie min. przedstawiona została wystawa multimedialna,  
historia Powstania Wielkopolskiego oraz wiersze patriotyczne pisarzy poznańskich. Wydarzeniu 
towarzyszył koncert zespołu Pia Violi. 

 Zespół Pia Viol 



SENIORZY 

XVI Przegląd Piosenki Biesiadnej Seniorów z Wlkp. również miał charakter patriotyczny. 

W przeglądzie udział wzięło 10 chórów, które zaprezentowały się w repertuarze biesiadnym a 

dla uczczenia 100 rocznicy niepodległości Polski usłyszeliśmy pieśni i piosenki patriotyczne. W 

tym roku gościliśmy 11 chórów. Przegląd zakończyło podsumowanie merytoryczne dokonane 

przez etnomuzykologa Kazimierza Milera, po czym wszyscy uczestnicy wzięli udział w 

Biesiadzie Staropolskiej, przy muzyce Kapeli Wiwaty. 

 



 
 

 
 

 
Przegląd „Hej kolęda, kolęda” 



 



 
Uroczystość Jubileuszowa- wyróżnieni działacze na rzecz ruchu seniorskiego 

                                                       
Występ Jacka Kieroka z TV Silesia podczas Jubileuszu 



BAL PRZEBIERAŃCÓW w Klubie Seniora 

  
Seniorzy z klubu „Złota Jesień” na balu karnawałowym w fantastycznym nastroju. Tradycyjne 
podczas karnawału seniorzy pieczołowicie przygotowują kostiumy na Bal Maskowy 
organizowany w Pobiedziskim Ośrodku Kultury. Dopisuje wena twórcza oraz humor, co 
oczywiście sprzyja dobrej kondycji zdrowotnej. 

 
Zwiedzanie Czerniejewa to jedno z cyklu wyjazdowych spotkań pod hasłem „Zwiedzamy Perełki 
Architektury Wielkopolskiej. 

 Piknik w Stęszewku 



TRADYCJA 

Ze szczególną troską zajmujemy się pielęgnowaniem tożsamości kulturowej, 
reaktywujemy wiele tradycji, pielęgnujemy elementy naszego dziedzictwa: obrzędy i zwyczaje 
naszego regionu. Zorganizowaliśmy wydarzenia związane ze świętami kościelnymi: konkurs na 
Palmę Wielkopolską oraz strojne jajo połączone z orszakiem i święceniem palm na Rynku, 
konkurs na Dywany Kwiatowe zorganizowany w Święto Bożego Ciała, wspólne śpiewanie kolęd 
przy Żywej Szopce na Rynku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Są to wydarzenia cieszące 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców, łączące wszystkie pokolenia zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorosłych oraz seniorów. Zorganizowaliśmy również Kiermasz Wielkanocny i 
Kiermasz Bożonarodzeniowy.  Tegoroczny dwudniowy Kiermasz Bożonarodzeniowy podobnie 
jak rok wcześniej odbył się na ul. T. Kościuszki, wystawcy prezentowali szeroki asortyment 
produktów świątecznych począwszy od choinek a na pierogach kończąc. Na pobiedziskim Rynku 
przygotowano wiele atrakcji szczególnie dla dzieci; min. : animacje, pokazy cyrkowe i kuglarskie, 
snowtubing, fotobudkę, Tron Świętego Mikołaja, wspólne pieczenie pierniczków z Amelką i 
Joasią z Master Chef Junior, rewelacyjne widowisko Lightshow oraz koncerty artystyczne. 
Tradycyjnie zostały odpalone światełka na choince przez Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska 
Ireneusza Antkowiaka, któremu licznie towarzyszyły dzieci z rodzinami. 

  
Lightshow   Pieczenie pierniczków z Amelką i Joasią 

 

  
Na deptaku z produktami świątecznymi  Występ zespołu country 



 
Kiermasz Bożonarodzeniowy – zabawy kuglarskie na Rynku 

 

 

 
Dywany kwiatowe 

Pobiedziski Ośrodek Kultury już od wielu lat kultywuje tradycję Niedzieli 
Palmowej zapraszając mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach wielkanocnych 
oraz w obrzędzie święcenia palm. Tradycyjnie na pobiedziskim Rynku został 
zorganizowany Kiermasz Wielkanocny. Na specjalnych stoiskach wystawcy 
prezentowali swoje wyroby związane z nadchodzącymi świętami. Mieszkańcy mieli 
niepowtarzalną okazję zrobić przedświąteczne zakupy od lokalnych twórców i 
producentów. W samo południe przy figurze Serca Jezusowego zostały poświęcone 
palmy wielkanocne a wśród kupieckich kramów ogłoszono wyniki świątecznych 
konkursów na: Palmę Wielkanocną oraz Wielkanocne Strojne Jajo. 



  
Kiermasz Wielkanocny 

  
Żywa szopka – śpiewanie kolęd na Rynku.  

Tradycja śpiewania kolęd w drugim dniu świąt przy Żywej Szopce na Rynku w 
Pobiedziskach zgromadziła dzieci i rodziców. Możliwość zobaczenia i pogłaskania zwierząt jest 
niezmiennie atrakcyjnym wydarzeniem. Tym razem w zagrodzie czekały na zwiedzających 
sympatyczny kucyk i ciekawskie kozy, kaczki, kury i króliczki. 

KONKURSY, FESTIWALE, PRZEGLĄDY 

Tegoroczny „PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓW SCENICZNYCH POBIEDZISKA 2018” - dla 

dzieci i młodzieży z gmin: Czerniejewo, Kiszkowo, Kostrzyn, Łubowo i Pobiedziska. Zapisał się 

wysokim poziomem artystycznym. Jury przyznało tytuł  „Młody Talent Sceniczny – 

Pobiedziska 2018” –Wojciechowi Zielińskiemu z Kostrzyna za wykonanie piosenki pt. 

„Nieznajomy” z repertuaru Dawida Podsiadło. 

 



                                    
Młode Talenty 2018- Laureat i wyróżnieni 

FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW 

  Finaliści Festiwalu Przedszkolaków     Laureatka 



 
Gminny Festiwal Przedszkolaków     

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków  - POBIEDZISKA 2018.to już tradycja. Jury 

wyłoniło czwórkę dzieci, które reprezentowały naszą gminę w kolejnych etapach Festiwalu były 

to: Amelia Alejska - z Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach, Helenka Kolińska - z 

Oddziału przedszkolnego przy SP. w Węglewie, Amelia Bogucka - z Oddziału przedszkolnego 

przy SP. w Wierzonce, Joanna Frankowska - z Przedszkola Krasnal w Biskupicach. 

ŚWIĘTA PATRIOTYCZNE 

Pobiedziski Ośrodek Kultury jest organizatorem świąt patriotycznych – 3 Maja oraz 

Święta Niepodległości. Pobiedziszczanie tradycyjnie uczcili święto 3 Maja swoim udziałem w 

uroczystej Mszy św. w  kościele Farnym. Po czym odbyły się uroczystości oficjalne na Rynku, a 

po nich odbył się Koncert Majowy w którym wystąpiły zespoły Pobiedziskiego Ośrodka Kultury: 

Pobiedziska Orkiestra Dęta, Chór "Melodia" oraz ZPiT "Wiwaty".  

 
Koncert Majowy 



 
100-lecie Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 

SPEKTAKLE TEATRALNE 

TEATR NIKOLI Z KRAKOWA wystąpił z przedstawieniem „Maruczella”. Spektakl łączył 

w sobie pantomimę z taneczno-komicznymi scenkami. Mieszkańcy mogli obejrzeć spektakl 

nieodpłatnie dzięki współpracy Pobiedziskiego Ośrodka Kultury z Firmą Pana Michała Napierały 

M-TERM z Pobiedzisk. TEATR W MAŁYM MIEŚCIE jest realizowany z Fundacją Twórczości 

Niezależnej z Poznania, dzięki temu projektowi mieszkańcy już od kilku lat mogą uczestniczyć w 

spektaklach plenerowych organizowanych na Rynku w Pobiedziskach. Spektakle skierowane są 

do dzieci i dorosłych. 

  
Spektakl Maruczella   Teatr w Małym Mieście-spektakl „Polowanie na motyle” 

  
Spektakl „Ukryte”     Wykonanie: Teatr Łata, Teatr Gili, Gili i Teatr Hom  



Spektakl „Swatka” w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkół Muzycznych z Poznania to wynik 

wieloletniej współpracy z wykładowcami tychże szkół Eugeniuszem Zdańskim i Aleksandrą 

Mazurek. 

 
Spektakl SWATKA w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkół Muzycznych z Poznania.  

WYSTAWY 

Zorganizowana pod koniec listopada wystawa artystki Agnieszki Hyjek-Linde z 

uczennicami, to cykl ekspresyjnych rysunków piórkiem „Kobiety fruwają, kiedy mężczyźni nie 

patrzą", rysunków ołówkiem, prac malarskich oraz najnowszych obrazów - wykonanych 

autorską techniką artystki - przy użyciu popiołów. 

 



Wystawa malarstwa Agnieszki Hyjek-Linde 

 
Wystawa poplenerowa artystów z Ukrainy 

 
Wystawa poplenerowa młodzieży z gminy Pobiedziska 



   
Plener letni 

Pracownia Plastyczna POK 

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY –„Wesoły Autobus”- obchodzony po raz pierwszy wspólnie z mieszkańcami. 

 
Dzień Działacza Kultury    Wesoły Autobus po gminie 



Jak co roku Ośrodek organizował wiele wydarzeń plenerowych, organizujemy również 
imprezę masową Jarmark Piastowski  oraz Dożynki Gminne.  

DOŻYNKI 

 

 
Dożynki Gminne - Biskupice

 



  
Zespół Zajefajni      Zespół Skaner 

 

JARMARK PIASTOWSKI 

Widowisko „PAMIĘĆ”- Rynek 

W drugim dniu Jarmarku Piastowskiego chcąc uczcić 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości i 100-lecie Powstania Wielkopolskiego, zostało przedstawione widowisko 
"PAMIĘĆ" w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego z Poznania. Spektakl rozpoczął się po mszy o 
godzinie 12 gdzie mieszkańcy po wyjściu z Kościoła spotkali się z grupą żołnierzy w asyście 2 
aniołów na szczudłach zachęcających wszystkich do udania się w stronę Rynku. W trakcie 
marszu widzowie byli częścią wydarzeń. Po przejściu na Rynek słychać było odgłosy bitwy, 
żołnierze walczyli z niewidzialnym wrogiem. Strzał armatni przerwał bitwę zabijając wszystkich 
uczestników. Po czym rozległa się muzyka wraz z którą zjawiły się Anioły przywracające do 
życia każdego z walczących, w efektowny sposób przekazano wspomnienia oraz wartości 
patriotyczne poległych walczących. Efektem końcowym było spalenie zasłony symbolu niewoli 
po czym wyłonił się biały orzeł. 

 
 

 



 
Widownia na plaży przy J. Biezdruchowo 

 



 
Zespół WEEKEND 

Aleja Pasjonatów



   

   

 Krótkofalowcy



  

 
Koncert Mrozu 



 Koncert Danzela 

   
Fanatic             Menelaos 

 
Julia Jaroszewska     Siłacz Pobiedzisk 



  
Teatr Ognia na wodzie 

 Fantastyczne Wesołe Miasteczko 

WYRÓŻNIENIE DLA POBIEDZISK 
Zaproszenie mieszkańców Pobiedzisk przez Fundację WezzArt z Poznania na KONCERT 

DAGADANA & Poznań Jazz Philharmonic Orchestra to dowód uznania dla działań artystycznych 

Pobiedziskiego Ośrodka Kultury. Fundacja WezzArt ufundowała 50 biletów oraz przejazd 

autokarem do centrum Kultury Zamek w Poznaniu na wyjątkowy koncert trwający prawie trzy 

godziny. Uczestnicy koncertu byli pod wrażeniem i dziękowali za możliwość udziału w tak 

wyjątkowym wydarzeniu kulturalnym. 

 Koncert Daga Dana 



Wiele osób i podmiotów z poza gminy śledzi naszą pracę poprzez stronę internetową i 

facebooka, często spotykamy się z wieloma słowami uznania i propozycjami współpracy. 

Kolejnym z dowodów na to jest zorganizowany w Pobiedziskim Ośrodku Kultury cykl 

warsztatów Śpiewy historyczne-Pobiedziska w ramach Projektu Off Opera 2018. Przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Animatorów Kultury z Poznania, podczas dwóch 

tygodni w Pobiedziskach realizowane były warsztaty etnografii dźwięku, scenariopisarskie i 

teatralne. Efektem warsztatów było widowisko teatralno-muzyczne. Warsztaty Śpiewy 

historyczne to cykl działań warsztatowych inspirowany utworami do słów Juliana Ursyna 

Niemcewicza powstałych na przełomie XVIII i XIX wieku. Pieśni konstruują muzyczno-literacką 

narrację dotyczącą kształtowania się wspólnoty narodowej Polski. Szukając inspiracji w tekstach 

sprzed ponad dwustu lat, młodzież samodzielnie tworzyła własną muzyczno-teatralną narrację 

dotyczącą naszego miejsca zamieszkania. Projekt Śpiewy historyczne składał się z trzech, 

połączonych ze sobą części: 1)warsztaty z zakresu etnografii dźwięku, które prowadziła dr 

Agata Stanisz – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Kulturą Współczesną Instytutu Etnologii i 

Antropologii Kulturowej UAM. Materiał dźwiękowy zebrany podczas warsztatów stał się 

podstawą dla kompozycji elektroakustycznej – utworu muzycznego.  

 
2) warsztaty scenariopisarskie- materiał zebrany podczas warsztatów antropologiczno-

dźwiękowych stał się podstawą do tworzenia scenariuszy oraz tekstów scenicznych. Uczestnicy 

warsztatów podczas trzech intensywnych dni tworzyli utwory literackie inspirowane 

dźwiękami swojej najbliższej okolicy. Warsztaty prowadziła Dominika Khalil – scenarzystka, 

filmoznawca, medioznawca. Obecnie studentka scenariopisarstwa w Państwowej Wyższej 

Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Stypendystka 

Uniwersytetu w Ankarze, odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Pawi we Włoszech.  

                   
3) warsztaty teatralne-kolejnym etapem działania były warsztaty teatralne, na których 

wypracowany wcześniej materiał – ścieżka dźwiękowa oraz scenariusz – został wykorzystany 



do stworzenia autorskiej etiudy teatralnej, opowiadającej historię najbliższej okolicy z 

perspektywy młodych ludzi. Efektem warsztatów, które poprowadził Daniel Stachuła, była 

etiuda teatralna. Daniel Stachuła – pedagog teatru, teatrolog, filolog, operolog, doktorant w 

Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM.  

 

Finałem projektu był multimedialny pokaz pracy warsztatowej. Efekty warsztatów zostały 

wydane w formie broszury edukacyjnej, zawierającej scenariusze, sceny dramatyczne, teksty 

programowe oraz fotografie z przeprowadzonych warsztatów.  

„Projekt Off Opera 2018 – program edukacyjny” został dofinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a także 

z budżetu Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

KONKURSY 

Dzięki kreatywności uczestników konkursów na: kartkę, jajo, palmę wielkanocną, 

szopkę - mięliśmy piękne wystawy tych przeuroczych, pracochłonnych prac. 

 



 

W okresie przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, POK zachęcił do  tworzenia 
SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH, bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabianie 
choinki. Aby kontynuować tę tradycję został ogłoszony II GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA 
TRADYCYJNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ, na konkurs zgłoszono przepiękne prace, których 
ocena była nie lada wyzwaniem dla komisji oceniającej. Konkurs skierowany był do dzieci, 
młodzieży i dorosłych, a jego celem jest propagowanie tradycji szopkarstwa, kultywowanie 
obrzędowości Świąt Bożego Narodzenia oraz popularyzacja lokalnych talentów. Co za tym idzie 
pobudzana jest inwencja twórcza w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów 
regionalnych, przez co rozwijana jest wrażliwość estetyczna i uzdolnienia plastyczne. Drugim 
konkursem był konkurs ŚWIĄTECZNYCH KARTEK BOŻONARODZENIOWYCH. Konkurs 
skierowany był do dzieci i młodzieży, a jego celem było przekazywanie tradycji 
przygotowywania i wysyłania pięknych kartek świątecznych z serdecznymi życzeniami oraz 
popularyzowanie lokalnych talentów. Do konkursu zgłoszono bardzo dużo ciekawych prac w 
różnych grupach wiekowych z terenu całej gminy. 



 
Wręczanie nagród     Jedna z laureatek 

SOŁECTWA 

   
 Domino Twórczych Zmian 



WYDARZENIA KULTURALNE W SOŁECTWACH 

Dużym powodzeniem cieszyły się tegoroczne warsztaty wielkanocne przygotowane 
przez Pobiedziski Ośrodek Kultury w świetlicach sołeckich. W Promnie - dzieci z dorosłymi 
tworzyły kolorowe palmy wielkanocne z wierzby, bibułek i wstążek. W świetlicy w Głównej, 
przy wspólnym, długim stole, kilkupokoleniowa grupa przygotowywała ozdoby w technice 
decoupage. Pełne podziwu są mamy maluchów, umiejące jednocześnie stworzyć piękne 
dekoracje i pomagać swoim twórczym, rozbieganym pociechom. Tak jak w zeszłym roku POK 
przygotował ciekawe spotkania Mikołajkowe w Świetlicach sołeckich. Kocanowo i Kołatę 
odwiedziły dwa nieco szalone anioły z Teatru Teatryle w Poznaniu. Przy tradycyjnych 
dźwiękach kolęd mieszkańcy oglądali przezabawne przedstawienie nawiązujące do wieczoru 
Bożego Narodzenia. W Węglewie dzieci niecierpliwie czekały na Mikołaja i jego kuglarskie 
sztuczki, a świetną zabawę zapewnił zespół Cyrkowe Warsztaty. Nowo otwarta świetlica w 
Gołuniu została pięknie udekorowana przez dzieci podczas warsztatów tworzenia tradycyjnych 
ozdób bożonarodzeniowych. W pięciu świetlicach odbyły się bardzo interesujące warsztaty 
przygotowywania naturalnych mydeł ziołowych w oparciu o ciekawostki chemiczne. Stworzone 
mydełka zostały potem zapakowane jako kolorowe, pachnące prezenty. Ponadto w Bednarach 
odbyły się Mikołajki ze Studiem Piosenki oraz przygotowano program artystyczny na Dzień 
Seniora w Stęszewku. 

 

                       
Wagowo-Festyn 

                                                    
Dzień Seniora-Wagowo 



 
Malowanie trampek-warsztaty    Stęszewko      ŚWIĘTO PYRY -Stęszewko 

 

Święto Pyry – Stęszewko 



Warsztaty Wielkanocne 

WARSZTATY GEOLOGICZNE w Sołectwach to cykl fascynującej, pouczającej zabawy.

 



Podróże muzyczne HOTU MATU  Malowane igłą – zajęcia manualne 

ZAKOŃCZENIE LATA Kociałkowa Górka 

 

 

 



 
Balik Karnawałowy-Kociałkowa Górka 

Mikołajki w Bednarach 

OTWARCIE NOWEJ ŚWIETLICY w Bocińcu 

 



 
Otwarcie świetlicy w Gołuniu 

WARSZTATY CYRKOWE w sołectwach 

 

 



 
Warsztaty cyrkowe 



 
Mikołajki w Węglewie 

Warsztaty ozdób świątecznych w Kocanowie i Gołuniu 

 

  
TEATRYLE i warsztaty robienia ozdób w sołectwach



 
Malarze Ulotni w świetlicach 

Zajęcia plastyczne w Stęszewku i Kociałkowej Górce 

Od dwóch lat Pobiedziski Ośrodek Kultury prowadzi stałe zajęcia plastyczne w świetlicach: 

Kociałkowa Górka i Stęszewku. 

Warsztaty ceramiczne 



 



 
Warsztaty komiksu i improwizacji              Mikołajki w Kocanowie 

 
Wycieczka do Trójmiasta mieszkańców sołectw 

 W celu integracji mieszkańców sołectw zorganizowano wycieczkowy weekend „Niezwykłe 

Miejsca Polski”. Mieszkańcy sołectw gminy Pobiedziska spędzili czas w Trójmieście jednym z 

najciekawszych miejsc na polskim wybrzeżu.  

 
Kabaretowo w sołectwach 



W tym sprawozdaniu został określony charakter naszych działań, organizowane przez 
Ośrodek wydarzenia kulturalne zostały szczegółowo wykazane w załączniku Kalendarz imprez i 
wydarzeń na rok 2018. 

Wszystkie informacje dotyczące działalności Ośrodka Kultury są dostępne na stronie 
internetowej www.ok-pobiedziska.pl  w zakładce Aktualności można sięgnąć do wszystkich 
wydarzeń archiwalnych włącznie z dokumentacją fotograficzną, polecamy również śledzenie 
naszego facebooka.  

W załączeniu:  

- zajęcia stałe 

-kalendarz imprez i wydarzeń w 2017r. 

- wykaz imprez i zajęć stałych i warsztatowych w sołectwach 

ZAJĘCIA STAŁE W POBIEDZISKIM OŚRODKU KULTURY 

 sezon 2017/2018 

PONIEDZIAŁEK 

godz. 10:30 – 11: 30  Fitness dla członków klubu seniora  s. lustrzana 

godz. 10:00 – 12:00  próby Chóru „Melodia”   s. widowiskowa  

godz. 14:00 – 18:00  nauka gry na gitarze    s. konferencyjna 

godz. 17:30 – 19:00   Joga (z Mateuszem)    s. lustrzana  

godz. 19:00 – 20:00  próby „WIWATY” gr. dziecięca  s. widowiskowa 

godz. 18:00 – 19:00  próby „WIWATY” gr. najmłodsza  s. widowiskowa 

godz. 20:00 – 22:00  próby „WIWATY” gr. młodzieżowa  s. widowiskowa 

WTOREK 

godz. 15:00 – 15:45  Teatr Tańca – przedszkolaki /4-6lat/  s. lustrzana 

godz. 15:45 – 17:00  Teatr Tańca – dzieci /7-8lat/     s. lustrzana 

godz. 17:00 – 19:00  Teatr Tańca – młodzież /od 10 lat/  s. lustrzana 

godz. 16:00 – 17:30  Klub plastyka     prac. plasyczna 

godz. 16:00 – 17:00  próby gry na instrumentach dętych  s. konf. s. orkiestry 

godz. 17:00 – 19:00  próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej  s. orkiestry i s. konf.  

godz. 19:30 –22:00  zajęcia teatralne - teatru Aby (dorośli) s. lustrzana 

ŚRODA 

godz. 10:30 – 11: 30  Fitness dla członków klubu seniora  s. lustrzana 

godz. 17:00 – 18:00  próby gry na instrumentach dętych  zascenie s. konf. 

godz. 17:30 – 20:00  T.M. Pobiedzisk (3-cia środa miesiąca) s. konferencyjna 

http://www.ok-pobiedziska.pl/


godz. 18:00 – 19:00  próby „WIWATY” gr. najmłodsza  s. widowiskowa  

godz. 19:00 – 20:00  próby „WIWATY” gr. dziecięca  s. widowiskowa 

godz. 20:00 – 22:00  próby „WIWATY” gr. młodzieżowa  s. widowiskowa 

CZWARTEK 

godz. 15:00 – 16:00  Taniec towarzyski – dzieci   s. lustrzana 

godz. 16:00 – 17:00  Taniec towarzyski – dzieci   s. lustrzana 

godz. 17:00 – 18:00  Fitness - dorośli    s. lustrzana 

godz. 15:30 – 16:30  spotkanie  w klubie „Złota Jesień”  s. widowiskowa 

godz. 16:00 – 18:00  próby gry na instrumentach dętych  s. orkiestry /s. konf. 

godz. 16:30 – 17:30  próby Chóru „Melodia”   s. widowiskowa  

godz. 18:00 – 19:30  próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej  s. widowiskowa 

godz. 19:15 – 20:45   Joga dla średnio zaawans. (z Robertem) s. lustrzana 

PIĄTEK 

godz. 16:00 – 17:00  Studio Piosenki - gr. najmłodsza  s. widowiskowa  

godz. 17:00– 18:00  Balet dla dzieci  (p. Michalina)   s. lustrzana 

godz. 18:00 – 19:00  Street dance – dzieci    s. lustrzana 

godz. 19:00 – 20:00  Street dance – młodzież   s. lustrzana 

godz. 17:00 – 18:00  Studio Piosenki - gr. dziecięca   I  s. widowiskowa  

godz. 18:00 – 19:00  Studio Piosenki - gr. dziecięca  II  s. widowiskowa  

godz. 19:15 – 21:00  Studio Piosenki - gr. młodzieżowa  s. widowiskowa  

SOBOTA 

godz.   9:15 – 10:00  Zajęcia z LEGO robotyki grupa  I  s. konferencyjna 

godz. 10:15 – 11:35  Zajęcia z LEGO robotyki grupa  II  s. konferencyjna  

godz. 11:50 – 13:10  Zajęcia z LEGO robotyki grupa  III  s. konferencyjna 

 

 


