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Wraz z MGCK szukałyśmy osób i grup, które mają ciekawe 
pomysły i mogą je zrealizować dzięki współpracy 
z domem kultury. 

Czemu ma to służyć?

Dzięki realizacji projektu MGCK zamierza się stać 
miejscem otwartym, przyjaznym i wspólnym dla 
wszystkich mieszkańców. 

po co to wszystko?



   spotkania z 
artystami

    animacje

    półkolonie
     GRA NA    GITAReW MGCK pracują świetne osoby! 

To zgrany zespół, który przede wszystkim lubi 
pracę z ludźmi. Pracownicy mają mnóstwo 

umiejętności, prowadzą ciekawe zajęcia i przede 
wszystkim uwielbiają, jak coś się dzieje. 

Koniecznie musisz ich poznać!

kino

     zajęcia 

plastyczne  studio nagrań

wycieczki

   teatr

     dożynki

 zabawy wiejskieLudzie pracujący w MGCK chcieliby częściej 
współpracować z młodzieżą, z mieszkańcami 
okolicznych wsi i z rodzicami małych dzieci. To 
o tych grupach przeczytasz na kolejnych 
planszach. 



Rodzice i opiekunowie małych dzieci

● Nie mają dużo czasu wolnego

● Uważają, że są potrzebne zajęcia dla 

dzieci, a nie dla nich

● Szukają zajęć, w których mogliby wziąć 

udział razem z dziećmi (albo w czasie, 

kiedy dzieci mają zajęcia)

● Często bywają na placach zabaw

Chcielibyśmy wziąć udział w kursach rzemieślniczych 
i rękodzielniczych (kursy krawieckie, aranżacji 
wnętrz, renowacji mebli, robótek ręcznych).



Pomoc sąsiadom 

Udział w kilkunastu 
imprezach 

Sprzedaż swoich wyrobów 

Wycieczki

W Krasnoglinach od roku 
działa Koło Gospodyń 
Wiejskich,  i to działa 
świetnie! W ciągu roku 
Koło brało udział w wielu 
imprezach.

Sprzątanie okolicy

Koło Gospodyń Wiejskich w Krasnoglinach 



Koło Gospodyń Wiejskich w Krasnoglinach 
Pom

ysł
y ● Projekt i wykonanie dla członków i członkiń KGW stroju, 

inspirowanego elementami stroju ryckiego

● Warsztaty ze śpiewu i rękodzieła

● Spotkanie z członkiniami KGW z pobliskiej Moszczanki

● Spotkania z  mieszkającymi w okolicy ciekawymi ludźmi

● Zorganizowanie zajęć z tenisa stołowego

● Projekt nawiązujący do nazwy miejscowości (wycieczka do dawnej 
cegielni, kurs lepienia z gliny i stworzenie własnych produktów do 
ewentualnej sprzedaży na kiermaszu)

● Stworzenia wystawy, a w dalszej kolejności może i muzeum PRL-u 



Świetlica w Podwierzbiu
W Podwierzbiu nie istnieje Koło 
Gospodyń Wiejskich, ale być 
może przy wsparciu MGCK 
mogłoby powstać. Ważnym 
zasobem jest wyremontowana 
świetlica, w której spotykają się 
mieszkańcy. 



Pomysły 
Świetlica w PodwierzbiuPomysły

● Seria zajęć rękodzielniczych, pokazujących różne techniki (np. decoupage, tworzenie witraży, 
szydełkowanie, makrama, robienie palm wielkanocnych)

● Projekt pokazujący, jak dawniej wyglądała wieś i okolica, kto tam mieszkał, jakie funkcje 
pełniły stojące do dziś obiekty

● Spotkania i wymiana doświadczeń z Kołami Gospodyń Wiejskich
● Organizacja wspólnych wycieczek 

rowerowych
● Wycieczki do miejsc cennych 

przyrodniczo
● Spływy kajakowe
● Zachęta do tworzenia wydarzeń 

związanych z produktami lokalnymi



Młodzież w Rykach

● Jest aktywna i twórcza, lubi spotykać się i działać razem
● Potrzebuje swojej przestrzeni - jest gotowa stworzyć kawiarenkę, 

klub komputerowy
● Zaprojektuje planetarium, a nawet markę odzieżową
● Chciałaby, aby MGCK było bardziej widoczny (web, social media, 

szkoła)
● Pójdzie na koncert gwiazdy pop, ale i na warsztaty umiejętności 

fotograficznych, kurs szycia i samoobrony
● Wybrałaby malarstwo, rysunek, taniec, kurs angielskiego lub 

hiszpańskiego, gdyby miała możliwość dojazdu
● Warto dać jej możliwość zaplanowania i zrealizowania inicjatywy 

od A do Z



MGCK miejscem otwartym dla wszystkich

● centrum mieści się w pięknym pałacu, dobrze, by na parterze 
witała gości otwarta przestrzeń

● tuż obok powstaje kawiarnia kulturalna, wierzymy, że będzie 
przyjazna dla wszystkich 

● dla ludzi atrakcyjne są wydarzenia plenerowe
● kino Renesans to perełka
●  nie wszyscy mają “czas na kulturę”, ale chętnie wpadną na 

warsztaty z praktycznych umiejętności
● Potrzebne są aktywności w niezobowiązującej przestrzeni 

miejskiej



Diagnoza pokazała, że mieszkańcom i mieszkankom nie brakuje pomysłów. 
Zespół MGCK czeka również na Twoje! Marzy Ci się coś, co można zrobić 
wspólnie? Centrum kultury chętnie Cię wesprze! Wybrane i realizowane 
inicjatywy będą w pełni finansowane ze środków Narodowego Centrum 
Kultury. Nie zwlekaj! 

Więcej informacji: 
http://mgck.ryki.pl/2021/04/21/informujemy-ze-m-gck
-w-rykach-jest-w-trakcie-realizacji-zadania-kultura-na
-tak/


