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Kwota przyznanej Nagrody 

(kwota brutto)

1.

Zespół Folklorystyczny 

"Złote Kłosy"

z Buku

1. Zespół Folklorystyczny "Złote Kłosy" powstał w 1967 roku z inicjatywy Związku Młodzieży Wiejskiej. Od ponad 50. lat 

propaguje piękno polskiego folkloru. Zespół wywodzi się z Dobieżyna, w skład którego wchodzi wielopokoleniowa grupa 

osób (dorośli i dzieci).

2. Repertuar Zespołu związany jest ściśle z tradycją ludową ziemi bukowskiej. Prezentuje piosenki i tańce ludowe. Z 

Zespołem współpracuje Kapela Ludowa pod kierunkiem pana Stanisława Króliczaka.

3. Zespół liczy 28 osób (14 par). W 2020 roku Zespół Folklorystyczny "Złote Kłosy" obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. 

4. Zespół działa na arenie artystycznej dając wiele koncertów nie tylko w powiecie poznańskim. Bierze udział w licznych 

wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach zespołów folklorystycznych, w Rokietnicy, Środzie Wielkopolskiej, Poznaniu, 

czy Pobiedziskach.

5. W 1996 roku Zespół otrzymał wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Pobiedziskach.

6. Od 1981 roku zespół folklorystyczny działa pod patronatem i jest finansowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Buku.

7. Zespół szerzy głównie folklor wielkopolski oraz folklor innych regionów kraju m.in. Śląska Cieszyńskiego. Prezentuje 

tańce narodowe oraz regionalne obrzędy dożynkowe. Występuje na wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu 

poznańskiego, a także na terenie innych gmin województwa wielkopolskiego.

8. Zespół "Złote Kłosy" występuje również za granicą. W 1997 roku występował w Holandii. Zespół gościł również w 

Niemczech, prezentując folklor regionu.

9. Zespół "Złote Kłosy" angażuje się w życie kulturalne miasta i gminy Buk. Swoimi występami wspiera mniejsze i większe 

imprezy kulturalne regionu, wspiera także imprezy charytatywne.

9 500,00 zł brutto
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2.

Chór Dziewczęcy "CANZONA"

z Murowanej Gośliny

1. Chór Dziewczęcy "CANZONA" powstał w 1981 roku. Obecnie w zespole śpiewa ok. 40 dziewcząt w wieku od siedmiu do 

siedemnastu lat.

2. W repertuarze Chóru znajduje się różnorodna literatura muzyczna dostępna dla tego rodzaju zespołu. Chór sięga do 

muzyki sakralnej, tradycji pieśni romantycznych, współczesnych, folkloru, muzyki dawnej, rozrywkowej oraz form 

wokalno-instrumentalnych.

3. Chór Dziewczęcy "CANZONA" jest ambasadorem polskiej kultury w gminie Murowana Goślina, powiecie poznański, w 

Polsce i Europie. W trakcie 40-letniej działalności Chór brał udział w koncertach krajowych i międzynarodowych, w 

Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Rosji, Czechach, na Litwie, Węgrzech, Słowacji, 

Chorwacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii.  Na wielu konkursach i festiwalach chóralnych Chór zdobył 

liczne nagrody i wyróżnienia.

4. Od 2008 roku współpracuje przy corocznych edycjach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda 

Szymańskiego w Murowanej Goślinie.

5. W okresie pandemii Chór chętnie brał udział w różnych festiwalach i konkursach online organizowanych w kraju i za 

granicą, m.in.:

- I Ogólnopolski Konkurs Chórów online Wysoka 2020 - SREBRNE PASMO w kategorii chórów dziecięcych i 

młodzieżowych,

- XV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Chełmie - ZŁOTE PASMO w kategorii chórów dziecięcych i młodzieżowych - 

2021,

- VIII Międzynarodowy Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie - ZŁOTY DYPLOM w kategorii chórów 

dziecięcych - 2021. 

W 2021 roku Chór Dziewczęcy "CANZONA" brał również udział w zagranicznych konkursach, otrzymując dyplomy i 

wyróżnienia, m.in. w  Atlancie USA, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Rosji, Ukrainie, Chorwacji, Czechach, Japonii, 

Szwajcarii, czy też Turcji.

6. W 2021 roku Chór brał udział w międzynarodowym przedsięwzięciu, poruszający problem globalnej pandemii. Projekt 

realizowany był online, a udział w nim wzięły chóry ze Lwowa, Hiszpanii, zespół z Kanady oraz z Zanzibaru.

6 500,00 zł brutto
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3.

Kazimierz Matysek

z Kostrzyna

1. Pan Kazimierz Matysek to zasłużona postać w środowisku kulturalnym powiatu oraz województwa wielkopolskiego. 

Przez wiele lat pracował jako nauczyciel, a w latach 1967-2006 piastował stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kostrzynie.

2. Organizator święta gminy Kurdesz Kasztelański i kabaretowych spotkań Biesiada Humorystów. Inicjator uroczystości 

dla uczczenia krwawego mordu na mieszkańcach gminy Kostrzyn i okolic w 1939 roku. Za jego sprawą wniesiono wiele 

pomników, odsłonięto niezliczone tablice pamiątkowe i obeliski.

3. Jego zamiłowanie do regionu zaowocowało publikacjami o tematyce historycznej: Dzieje Kostrzyna, Kostrzyński 

słownik bibliograficzny, Przewodnik po Kostrzynie i okolicach, Znaki historii w Kostrzynie i okolicach, Kostrzyn i okolice w 

legendzie i historii, Kostrzyniacy w Powstaniu Wielkopolskim.

4. Od 1976 roku jest kustoszem Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej, w której gromadzone są dokumenty, książki, 

fotografie i inne świadectwa przeszłości regionu. W latach 90-tych z inicjatywy pana Kazimierza powstała lokalna gazeta 

"Kostrzyńskie ABC".

5. W 2021 roku Gmina Kostrzyn obchodziła jubileusz 770 rocznicy nadania praw miejskich, z tej okazji powstało 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kostrzyńskiej, w zarządzie którego zasiada pan Kazimierz Matysek. 

3 500,00 zł brutto

4.

Joanna Goranko

z Pobiedzisk

1. Pani Joanna Goranko w roku 2021 była uczestniczką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w 

Warszawie, oraz Półfinalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina in Memoriał w 

Bydgoszczy.

2. Do ostatnich, największych osiągnięć należą: 3 nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina 

w Foshan (Chiny, 2018) oraz zdobycie 3 miejsca na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie 

organizowanym przez Instytut Chopina (2018), Konkurs Pianistyczny Centrum Edukacji Artystycznej (kwiecień 2017, 

Warszawa) Grand Prix.

3. Jest uczestniczką kwadransów muzycznych w Żelazowej Woli, w domu urodzenia F. Chopina, występowała w Muzeum 

Narodowym Chopina w Warszawie. W wyniku zwycięstw konkursowych otrzymała zaproszenia na recitale w Hiszpanii, 

Monachium, Moskwie, Wiedniu oraz w wielu miastach w Polsce.

4. Pani Joanna Goranko uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich w Polsce i za granicą. Miała okazję pracować w 

ramach lekcji mistrzowskich z wielkimi pianistami z zagranicy jak i naszego kraju.

5. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Miasta Poznania.

wyróżnienie

(nagroda rzeczowa, 

wsparcie medialne)
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