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Staszowski Ośrodek Kultury prowadzi działalność zgodną ze statutem. Przejawiała się 

ona organizacją wielu przedsięwzięć o różnym charakterze. W zależności od charakteru 

wydarzenia, oczekiwań mieszkańców, ich zainteresowania i możliwości finansowych ich 

zasięg był różny. W 2014 roku skupiliśmy swą uwagę głównie na stworzeniu mieszkańcom 

Staszowa możliwości uczestniczenia w wydarzeniach z zakresu kultury wysokiej. Stąd 

podejmowane w tym kierunku działania teatralne (współpraca z teatrami m.in. w ramach 

Programu Teatr Polska) i muzyczne (współpraca z Filharmonią Narodową). Uwagę swą 

poświęciliśmy też twórczości młodych twórców i ich promocji. Dlatego też w ub.. 

kontynuowaliśmy działania w zakresie tworzenia im warunków do twórczości i prezentacji. 

Stąd udział zespołów muzycznych i wokalnych w wielu zewnętrznych przedsięwzięciach 

kulturalnych, przeglądach i konkursach oraz wydanie 2 płyt CD.  

Poniższy wykaz przedstawia szczegółowy zakres podejmowanych działań. 

W 2014r. SOK realizował 11 zadań dofinansowane przez instytucje zewnętrzne 

zgodne ze statutem, oczekiwaniami mieszkańców oraz założeniami i celami instytucji 

dotującej. Realizowane one były samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi. Do zadań tych należą:  

1. Życie zaczyna się po pięćdziesiątce - zajęcia aktywizujące osoby w wieku 50+                                     

- UE EFRROW PROW (LGD „Białe Ługi”) – wartość zadania: 9748,83 zł, 

dotacja: 7 352,56 zł. 

2. Smaki regionu - prezentacja oryginalnych walorów kulinarnych i kulturalnych - 

UE EFRROW PROW (LGD „Białe Ługi”) – wartość zadania: 27 904,79 zł, 

dofinansowanie: 20 000 zł; 

3. Program TEATR POLSKA – realizacja w Staszowie 3 spektakli teatralnych                       

dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wykonaniu profesjonalnych teatrów; realizacja 

warsztatów teatralnych; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

4. Staszów - tradycyjnie i z kulturą - organizacja warsztatów, pokazu oraz wydarzeń 

promujących lokalne produkty i twórczość z terenu LGD "Białe Ługi"- EFRROW 

PROW (LGD „Białe Ługi”) - wartość zadania: 60 268,40 zł, dotacja: 46 645,95 zł. 

5. Świętokrzyskie święto muzyki - EFRROW PROW (LGD „Białe Ługi”) - wartość 

zadania: 24 611,93 zł, dotacja: 14 783,20 zł. 

6. Wielka Noc - wielka moc. Tradycja ma przyszłość. Aktywizacja osób 50+ poprzez 

realizację spotkań, warsztatów, konkursów, stoisk z rękodziełem wielkanocnym                       
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i promocję działań osób starszych – EFRROW PROW (LGD „Białe Ługi”) - 

wartość zadania: 13 242,18 zł, dotacja: 9 654,00 zł. 

7. Pokazujemy kulturę. Staszowskie inicjatywy lokalne – Dom Kultury + Inicjatywy 

lokalne 2014, Narodowe Centrum Kultury - wartość zadania: 33 493,00 zł, dotacja: 

29 040,00 zł. 

 

Zadania realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych 

TALENT: 

1. „Literatura w plenerze” – organizacja spotkań plenerowych – Gmina Staszów – 

wartość zadania: 4000,00 zł, dotacja: 2000,00 zł 

2. Gramy. Zajęcia sportowe integrujące osoby dorosłe w wieku 50+ oraz dzieci                     

i młodzież - Gmina Staszów, wartość zadania: 2861,00 zł, dotacja: 2000,00 zł. 

3. Wspólnie – nie tylko od święta. Realizacja zadań z zakresu kultury i turystyki dla 

reprezentantów różnych pokoleń – Wojewoda Świętokrzyski, wartość zadania: 

4918,90 zł, dotacja: 2380,00 zł. 

4. Dorośli dzieciom – gminna impreza dla dzieci – Gmina Staszów, dotacja: 6000,00 

zł. 

 

Staszowski Ośrodek Kultury współpracuje z różnymi instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi, placówkami oświaty i upowszechniania kultury, 

animatorami kultury itp. w zakresie udzielania pomocy merytorycznej, udostępniania sprzętu, 

prowadzenia imprez, prowadzenia zajęć edukacyjnych, udostępniania pomieszczeń itp.  

 W maju 2014 roku w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 

przygotowano raport z badań społecznych w zakresie kultury. Celem przeprowadzonej 

diagnozy jest inwentaryzacja zasobów kulturotwórczych miasta i gminy Staszów oraz 

rozpoznanie gotowości mieszkańców do zaangażowania się w realizację inicjatyw na rzecz 

lokalnej społeczności. Jednym z prowadzonych w tym zakresie działań (m.in. podczas Dnia 

Dziecka) było zaktywizowanie społeczności do wykazywania inicjatyw oddolnych, 

wyrażenia oczekiwań, zainteresowania kulturą. Obejmowały one m.in. wywiad, drabinę 

marzeń, chmurę życzeń, spotkanie fokusowe z reprezentantami różnych środowisk. Diagnoza 

zostanie wykorzystana do polepszenia komunikacji między różnymi interesariuszami 

Staszowskiego Ośrodka Kultury: mieszkańcami korzystającymi z oferty placówki, osobami, 
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które dotąd                      z niej nie korzystały oraz z instytucjami i stowarzyszeniami 

działającymi w Staszowie                        i miejscowościach wchodzących w skład gminy. 

Przyczyni się do  stworzenia warunków sprzyjających współpracy na rzecz rozwoju lokalnej 

społeczności i pozyskania nowych partnerów do realizacji przedsięwzięć animacyjnych.  

W 2014 roku Staszowski Ośrodek Kultury w kategorii Najlepsza działalność, 

aktywność, przedsiębiorczość otrzymał wyróżnienie „Złota Borówka” promujący najlepsze 

produkty z terenu LGD „Białe Ługi”. 

Z bieżącymi działaniami mieszkańcy Staszowa mogą zapoznać się za pośrednictwem 

strony internetowej www.sok.info.pl oraz portalu społecznościowego facebook. Ponadto 

zadania SOK promowane są i relacje zamieszczane na łamach i antenie: Echa Dnia, Monitora 

Staszowskiego, Polskiego Radia Kielce, telewizji lokalnej, zaprzyjaźnionych stron 

internetowych itp. 

W wyniku współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi SOK 

współorganizuje lub jest partnerem wielu wspólnie podejmowanych przedsięwzięciach,                  

co wiąże się z korzyścią dla mieszkańców miasta i gminy Staszów. 

 

I EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY 

1. W zakresie muzyki: 

a) koncerty w wykonaniu Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej z cyklu „Spotkania         

z muzyką”: 

 Tancerze baletu dworskiego – Cracovia Danza, 

 Skarby renesansu – kwartet wokalny Canto Minore, 

 Moja poezja to są proste dziwy, 

 W pewnym miasteczku na Kresach – tradycyjne pieśni polskie, białoruskie, ukraińskie 

i litewskie, 

 Saksofonowy zawrót głowy/Morpheus saxophone quartet, 

 Od Chopina do Lutosławskiego/Z czego Polska w świecie słynie, 

 Śladami Celtów/W krainie Asterixa, 

 Trzy razy F – flet, fagot, fortepian, 

 Z albumu polskiej piosenki – dzieci i czary 

 

b) Koncerty, warsztaty muzyczne: 

http://www.sok.info.pl/


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE – 2014 ROK 
STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY 

  
 

 Ben Prevo – koncert gitarzysty, wokalisty, kompozytora (z zespołem), 

 Orkiestra KiZChS „Siarkopol” Grupa AZOTY, 

 Acoustic band, 

 5 lat KOLAKAWY, 

 TSA, 

 Kwartet saksofonowy Filharmonii Narodowej podczas podsumowania Festiwalu 

Kultury Szkół i Przedszkoliady, 

 Zespół taneczny KLEKS podczas Dnia Chleba, 

 MEZO, 

 BLUES & ROCK – Immunitet i Black Clouds, 

 Przeboje mistrzów – koncert w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu 

Muzycznego im. Krystyna Jamroz (wyk. Akademicka Orkiestra Kameralna 

„Wirtuozi Lwowa” z Ukrainy, Roberto Trainini – Włochy, Sergiej Burko – 

dyrygent), 

 Katarzyna Groniec (w ramach zadania pn. Staszów – tradycyjnie i z kulturą…, 

EFRROW PROW), 

 Tonam & Synowie (podczas Dnia Chleba), 

 PIERSI (podczas Dnia Chleba), 

 BABSZTYL (podczas Dnia Chleba), 

 URSZULA (podczas Dnia Chleba), 

 GWYN ASHTON BAND, 

 koncert w wykonaniu aktorów Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 

(w ramach Programu Teatr Polska), 

 koncert organowy „Od Renesansu po współczesność” (w ramach zadania                  

pn. Pokazujemy kulturę. Staszowskie inicjatywy lokalne, Program Inicjatywy lokalne 

2014 Dom Kultury +, NCK), 

 koncert organowy w wykonaniu Karoliny Chmiel (w ramach zadania                               

pn. Pokazujemy kulturę. Staszowskie inicjatywy lokalne, Program Inicjatywy lokalne 

2014 Dom Kultury +, NCK), 

 koncert organowy Cezarego Chmiela (w ramach zadania pn. Pokazujemy kulturę. 

Staszowskie inicjatywy lokalne, Program Inicjatywy lokalne 2014 Dom Kultury +, 

NCK), 
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 koncert zespołu Krzysztof PUMA Piasecki 4 SET, 

 „Znak Pokoju” – poetycko-muzyczna chwila refleksji; interpretacja tekstów ks. Jana 

Twardowskiego, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Jana Pawła II przez 

Edwarda Linde Lubaszenkę (do muz. Cezarego Chmiela; (w ramach zadania                        

pn. Pokazujemy kulturę. Staszowskie inicjatywy lokalne, Program Inicjatywy lokalne 

2014 Dom Kultury +, NCK), 

 Folk’n’Roll (podczas podsumowania projektu Świętokrzyskie Święto Muzyki, 

EFRROW PROW), 

 Kolakawa (podczas podsumowania projektu Świętokrzyskie Święto Muzyki, 

EFRROW PROW) 

 Lora Szafran – „Nad ranem” – (w ramach zadania pn. Staszów – tradycyjnie                             

i z kulturą…, EFRROW PROW), 

 warsztaty muzyczne z Ben Prevo, 

 warsztaty bębniarskie dla dzieci, 

 warsztaty muzyczne dla osób starszych, 

 warsztaty bębniarskie dla osób starszych – x 5, 

 warsztaty muzyczne w wykonaniu aktorów i muzyków Instytutu Teatralnego                           

im. Z. Raszewskiego (w ramach Programu Teatr Polska), 

 warsztaty muzyczne z zespołem GWYN ASHTON, 

 warsztaty muzyczne z Krzysztofem PUMĄ Piaseckim, 

 warsztaty muzyczne z Lora Szafran. 

 

2. W zakresie plastyki: 

a) wernisaże, wystawy artystów profesjonalnych oraz amatorów, wyjazdy edukacyjne: 

 warsztaty bibułkowe dla osób starszych (kwiaty, palmy wielkanocne itp.) – 6x, 

 „Moja ulubiona postać bajkowa” – lepienie z masy porcelanowej, 

 otwarcie wystawy pt. „Wyposażenie i uzbrojenie oddziałów AK” ze zbiorów 

członków Klubu Kolekcjonera LAMUS, 

 warsztaty wielkanocne (w ramach zadania pn. Wielka Noc – wielka moc. Tradycja ma 

przyszłość…”, EFRROW PROW), 

 otwarcie wystawy malarstwa Jadwigi Kotlarz (w ramach zadania pn. Wielka Noc – 

wielka moc. Tradycja ma przyszłość…”, EFRROW PROW), 
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 warsztaty wielkanocne (8 stoisk: malarnia pisanek, wielkanocna piernikolandia, kartki 

świąteczne, pracownia palm, figurki wielkanocne, ludowe koszyki, stroiki, stoisko 

kulinarne; w ramach zadania pn. Wielka Noc – wielka moc. Tradycja ma 

przyszłość…”, EFRROW PROW), 

 wystawa prac malarskich Giny Jusięgi, 

 warsztaty „Wyroby z siana” – Ostoja Dworska w Leśnicy (w ramach zadania „Życie 

zaczyna się po pięćdziesiątce…, EFRROW PROW), 

 warsztaty manualne – wykonywanie biżuterii koralikowej (w ramach zadania „Życie 

zaczyna się po pięćdziesiątce…, EFRROW PROW) – 2x, 

 warsztaty ceramiczne w Kapkazach (w ramach zadania „Życie zaczyna się                        

po pięćdziesiątce…, EFRROW PROW), 

 „filcowanie na sucho” (w ramach zadania „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce…, 

EFRROW PROW),  

 „Jesienne dekoracje” – warsztaty florystyczne, 

 warsztaty dekorowania potraw, 

 wernisaż wystawy prac Andrzeja Słomskiego (w ramach zadania pn. Staszów – 

tradycyjnie i z kulturą…, EFRROW PROW), 

 warsztaty szydełkowe – wykonywanie ozdób choinkowych (w ramach zadania                

pn. Staszów – tradycyjnie i z kulturą…, EFRROW PROW) – 2x, 

 „Papierowa wiklinia” (w ramach zadania „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce…, 

EFRROW PROW),  

 „Szydełkowanie” – warsztaty, nauka robótek szydełkowych, wykonywanie ozdób                     

na choinkę – 4x, 

 warsztaty koronki klockowej w Bobowej (w ramach zadania „Życie zaczyna się                        

po pięćdziesiątce…, EFRROW PROW), 

 wystawa prac Jana Żukowskiego – wernisaż wystawy, 

 „Dekorowanie pierników” – warsztaty (w ramach zadania pn. Pokazujemy kulturę. 

Staszowskie inicjatywy lokalne, Program Inicjatywy lokalne 2014 Dom Kultury +, 

NCK), 

 Ekowiklina – zajęcia tworzenia różnych rzeczy z wikliny papierowej (w ramach 

zadania pn. Pokazujemy kulturę. Staszowskie inicjatywy lokalne, Program Inicjatywy 

lokalne 2014 Dom Kultury +, NCK), 
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 Warsztaty ozdób choinkowych (w ramach zadania pt. Wspólnie, nie tylko                       

od święta…, Wojewoda Świętokrzyski) – 4x, 

 wernisaż wystaw Zbigniewa Borkowskiego (w ramach zadania pn. Staszów – 

tradycyjnie i z kulturą…, EFRROW PROW).6 

 

3. W zakresie teatru: 

a) spektakle teatralne w wykonaniu aktorów zawodowych: 

 10 lat Grupy Rafała Kmity – wieczór kabaretowy, 

 spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów teatru krakowskiego 

ART. TEATR) – 4x, 

 „Doktor Dolitle i przyjaciele” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru 

Małych Form (ART-RE z Krakowa), 

 „Hotelowe manewry” – wyjazd osób starszych do Teatru im. Stefana Żeromskiego                

w Kielcach, 

 spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej w wykonaniu Teatru 

Krakowskiego – 6x, 

 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – spektakl w wykonaniu Teatru HA-BART, 

 OLD SPICE GIRLS – czyli babski kabaret – spektakl dla kobiet (i nie tylko)                     

w wykonaniu 3 aktorek: Barbary Wrzesińskiej, Lidii Stanisławskiej, Emilii 

Krakowskiej, 

 spektakl teatralno-muzyczny pt. „Co może jeden człowiek” w reż. i wykonaniu Jana 

Nowickiego z muzyką C. Chmiela, Marka Stryszowskiego, Tomasza Kudyka, 

 spektakle dla dzieci (Teatr Wrocław) – 3x, 

 spektakle dla uczniów (Teatr Kraków) – 2x, 

 „Pan Twardowski” - bajka dla dzieci w wykonaniu artystów studia ART-RE Kraków, 

 „PIPPI Pończoszanka” spektakl prezentowany w namiocie cyrkowym w wykonaniu 

aktorów Teatru im. Z. Raszewskiego (w ramach Programu Teatr Polska), 

 Kabaret LIMO – podczas Dnia Chleba, 

 „Twardy gnat – martwy świat” – Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach (w ramach 

Programu Teatr Polska), 

 Kabaret pod Wyrwigroszem, 

 „Kurtyna” – Teatr Młodego Widza – spektakle dla uczniów szkół - 3x, 
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 Spektakle dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

(Teatr Wrocław) – 4x, 

 „Trzy po trzy” - Teatr PINOKIO – spektakl dla dzieci, 

 „Marzenie Nataszy” – monodram – Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, 

 „Królowa śniegu” – (Studio Małych Form Teatralnych ART.-RE Kraków), 

 Spektakle w wykonaniu Teatru Artenss – 3x. 

 

4. W zakresie filmu: 

a) projekcje w ramach Kina ORANGE: 

 Facet (nie)potrzebny od zaraz, 

 Kamienie na szaniec, 

 Jack Strong, 

 Pod Mocnym Aniołem,  

 Karol, który został świętym, 

 Noe: wybrany przez Boga, 

 Spider Man 2, 

 Wakacje Mikołajka, 

 Miasto 44, 

 Bogowie, 

 Służby specjalne, 

 Pinokio, 

 7 krasnoludków ratuje śpiącą królewnę, 

 Obywatel, 

 Intersteller. 

 

b) filmy wyświetlane przez SOK: 

 Reksio, 

 Smurfy, 

 Krecik, 

 Gumisie, 

 Dzień Kobiet z gwiazdami filmu, 

 projekcja filmów dla osób starszych, 
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II UPOWSZECHNIANIE RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY 

1. Spotkania i wykłady, udział w wydarzeniach historycznych itp. 

 72. Rocznica powstania Armii Krajowej – sesja naukowa (w programie: 

„Wspomnienia o moim ojcu” – Andrzej Kruzel, „AK na Kielecczyźnie” – wykład dra 

Tomasza Domańskiego, „Moja walka w szeregach AK” – wspomnienia Janusza 

Dulęby; otwarcie wystawy pt. „Wyposażenie i uzbrojenie oddziałów AK” ze zbiorów 

członków Klubu Kolekcjonera LAMUS), 

 popołudnie z kulturą rycerską, 

 „Edukacyjny teatr magii” – pokaz iluzjonistyczny Łukasza Podymskiego, 

 spotkanie autorskie ze staszowską pisarką i dziennikarką – Dorotą Sobolewską – 

Bielecką – autorką publikacji pt. „Każdy z nas był ludzkim embrionem”                               

oraz „Dzieciom, które chciały żyć”, 

 „Światowy Dzień Poezji” – program poetycko-muzyczny oparty na poezji Benedykta 

Kozieła, 

 uroczystość oddania hołdu pomordowanym na Wschodzie wiosną 1940r. oraz ofiarom 

katastrofy smoleńskiej w 2010r., 

 współorganizacja spotkania – obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

 współorganizacja spotkania – obchodów rocznicy odzyskania niepodległości –                     

11 Listopada. 

 pokaz udzielania pierwszej pomocy – (podczas Dnia Dziecka), 

 wieczór autorski Giny Jusięgi – promocja tomiku „Odrobina tożsamości”. 

 

2. Organizacja konkursów, przeglądów, festiwali itp. 

 Rozstrzygnięcie Turnieju Jednego Wiersza o Laur Jesieni, 

 XXV Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, 

 XXVIII Świętokrzyskie Konfrontacje w Tańcu Towarzyskim, 

 X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka – 

właściciela Hut Szkła, 
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 XX Festiwal Kultury Szkół – prezentacje artystyczne uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (taniec, śpiew, teatr, kabaret, recytacje, wystawa 

prac plastycznych itp.) – 3 koncerty 

 konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną (w ramach zadania Wielka Noc – wielka 

moc. Tradycja ma przyszłość… EFRROW PROW), 

 eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

 eliminacje regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 

 Przedszkoliada – przegląd dorobku artystycznego dzieci z przedszkoli powiatu 

staszowskiego – 4 koncerty, 

 Eliminacje regionalne konkursu piosenki WYGRAJ SUKCES, 

 Podsumowanie Festiwalu Kultury Szkół oraz Przedszkoliady (w programie: wręczenie 

dyplomów, koncert kwartetu saksofonowego, rozstrzygnięcie konkursu dla nauczycieli 

na pracę promującą festiwal pt. „XX lat Festiwalu Kultury Szkół”, 

 XIII Powiatowy Turniej Ortograficzny, 

 AR-CON VI – konwent gier fabularnych i fantastyki. 

 

III. STAŁE FORMY PRACY PLACÓWKI 

1. Koncerty i występy w wykonaniu zespołów artystycznych SOK, zajęcia 

dodatkowe 

 występ zespołu wokalnego MODERATO podczas mszy świętej w Sulisławicach, 

 występ uczestników klubów tańca FLESZ, PERFECTA i NOW podczas uroczystości 

Dnia Babci i Dnia Dziadka, 

 występ sekcji kabaretowej podczas uroczystości Dnia Babci i Dnia Dziadka, 

 występ Klubu Piosenki podczas uroczystości Dnia Babci i Dnia Dziadka, 

 udział dzieci młodszych z klubu tańca nowoczesnego w turnieju tańca w Kielcach, 

 występ Klubu Piosenki RYTM w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie,  

 udział zespołu MODERATO oraz Chóru Nauczycielskiego w X Festiwalu Pieśni 

Wielkanocnych, 

 udział członków Klubu RYTM w Konkursie Piosenki WYGRAJ SUKCES, 

 udział członków Klubu RYTM w Festiwalu Piosenki w Kielcach, 

 udział członków Klubu RYTM w Konkursie Piosenki Poetyckiej w Radomiu, 
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 udział grupy teatralnej w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych 

propagujący bezpieczne zachowania na drodze oraz zdrowy styl życia, 

 udział członków Klubu RYTM w Dniu Dziecka, 

 udział członków Klubu Tańca FLESZ w Dniu Dziecka, 

 udział członków Klubu Tańca Nowoczesnego PERFECTA w Dniu Dziecka, 

 udział zespołu FOLK’N’ROLL w Dniu Dziecka, 

 udział członków Klubu RYTM w XVIII Przeglądzie Twórczości Dziecięcej                      

i Młodzieżowej w kategorii „Muzyka”, 

 udział członków Klubu RYTM w Konkursie Piosenki WYGRAJ SUKCES (II etap), 

 udział członków Klubu RYTM w Konkursie Piosenki w Dębicy, 

 udział sekcji teatralnej w wydarzeniu zatytułowanym „Młodzież w hołdzie Janowi 

Pawłowi II – obchody Dnia Papieskiego w powiecie staszowskim”, 

 udział sekcji teatralnej w VII Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Kielcach                     

(II miejsce na etapie wojewódzkim), 

 występ zespołów artystycznych z okazji zakończenia roku kulturalnego 2013/2014, 

 udział zespołu FOLK’N’ROLL w Festiwalu Produktów Regionalnych „Śliwkowy 

Specjał”, 

 udział członków Klubu RYTM w Szklarkach w Sielcu, 

 udział grupy kabaretowej w Szklarkach w Sielcu, 

 występ Kapeli Estradowej „Ziemia Staszowska” podczas promocji produktu lokalnego 

w Karczmie Świętokrzyskiej, 

 występ Kapeli Estradowej „Ziemia Staszowska” w Oględowie podczas pikniku 

rodzinnego, 

 występ zespołu FOLK’N’ROLL w Oględowie podczas pikniku rodzinnego, 

 występ zespołu muzycznego podczas Święta Policji, 

 koncert Klubu Piosenki RYTM podczas Dnia Chleba, 

 występ zespołu FOLK’N’ROLL podczas wydarzenia pn. „Zakochaj się w parku”, 

 występ zespołu KOLAKAWA podczas pikniku „Stypendyści miastu”, 

 udział sekcji kabaretowej w pikniku „Stypendyści miastu”, 

 udział Klubu Piosenki w pikniku „Stypendyści miastu”, 

 udział Klubu Piosenki RYTM w II Ogólnopolskim Festiwalu „Szkolny czas”, 

 udział grupy teatralnej w debacie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, 
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 udział klubu Piosenki RYTM oraz grupy teatralnej w Zespole Szkół Rolniczych                

w Sichowie Dużym, 

 udział Klubu Piosenki RYTM w Gali wręczenia nagród i wyróżnień „Talenty 

Świętokrzyskie” (wyróżnienie), 

 udział Klubu Piosenki RYTM w konkursie „Poezja w piosence”, 

 udział Klubu Piosenki RYTM w VII Koneckim Przeglądzie Piosenki „Poezja                      

w piosence – Agnieszka i inni”, 

 udział Katarzyny Chodurek w XX Międzynarodowym Festiwalu im. Henryka Morysa, 

 udział solistek Klubu Piosenki RYTM w spotkaniu członków NSZZ „Solidarność”. 

 

2. W  2013 roku w Staszowskim Ośrodku Kultury funkcjonowały następujące 

zespoły, sekcje: 

1. Klub Tańca Towarzyskiego. 

2. Klub Tańca Nowoczesnego (disco-dance, hip hop, jazz, show dance), 

3. Zespół muzyczny Kolakawa. 

4. Zespół MODERATO. 

5. Zespół muzyczny Folk'n'Roll. 

6. Chór Nauczycielski. 

7. Klub Piosenki Rytm. 

8. Związek Strzelecki „Strzelec”. 

9. Kapela estradowa „Ziemia Staszowska”. 

10. Zespół teatralny – grupa młodsza i starsza, 

11. Klub Inicjatyw Twórczych 50+. 

12. Sekcja platyczna INDYGO – grupa młodsza I starsza, 

13. Zespół Immunitet, 

14. Zespół perkusyjny, 

15. Spotkanie z matematyką. 

16. Klub Gier Fabularnych Arkanum. 

Music Park – nauka gry na instrumentach: nauka gry na fortepianie, gitarze, gitarze 

basowej, perkusji, skrzypcach. Dodatkowo odbywały się zajęcia z teorii muzyki. 
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IV. INNE WYDARZENIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY                                  

I SENIORÓW 

 zabawa integracyjna z grupą TRIO z RIO, 

 taneczne popołudnia z X-boxem, 

 zumba dla dzieci, 

 karnawałowe tańce połamańce – bal karnawałowy dla dzieci z The clown circuss show 

Ruphert i& Rico, zabawy, konkursy, 

 bajkowe popołudnie z X-boxem, 

 Podróż dookoła świata – zabawa karnawałowa w wykonaniu Teatru Aplauz, 

 „Wybuchowa kuchnia” (podczas Dnia Dziecka), 

 kąciki artystyczne (podczas Dnia Dziecka), 

 zabawy z klaunami (podczas Dnia Dziecka), 

 warsztaty cyrkowe w wykonaniu Instytutu Teatralne im. Z. Raszewskiego, 

 warsztaty artystyczne (malarstwo i rysunek), 

 dyskoteka (podczas Dnia Chleba), 

 warsztaty – rehabilitacja głosu – 5x, 

 wycieczka osób starszych (Klubu Inicjatyw Twórczych) do Jaskini Raj oraz skansenu              

w Tokarni (w ramach zadania „Wspólnie – nie tylko od święta…, Wojewoda 

Świętokrzyski), 

 Staszowska Giełda Zabawek Używanych (w ramach zadania „Pokazujemy kulturę. 

Staszowskie Inicjatywy Lokalne, Dom Kultury + Program Inicjatywy lokalne 2014, 

NCK), 

 Podsumowanie inicjatyw realizowanych w ramach zadania pn. „Pokazujemy kulturę. 

Staszowskie inicjatywy lokalne”, Dom Kultury + Program Inicjatywy lokalne 2014, 

NCK), 

 Podsumowanie projektu „Świętokrzyskie Święto Muzyki… (w ramach zadanie 

dofinansowanego z EFRROW PROW). 

 wspólne ubieranie choinki w Rynku w Staszowie (w ramach zadania „Wspólnie – nie 

tylko od święta…” – Wojewoda Świętokrzyski oraz „Życie zaczyna się po 

pięćdziesiątce…” – EFRROW PROW), 

 zajęcia dla seniorów nie wskazane wcześniej): 

- aerobic – 15x, 
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- badminton – 5x, 

- zawody badmintonowe, 

- tenis ziemny – 12x, 

- spotkanie z okazji Dnia Kobiet, 

- spotkanie andrzejkowe, 

- zajęcia nordic walking dla dorosłych i młodzieży (w ramach zadania pn. „Pokazujemy 

kulturę. Staszowskie inicjatywy lokalne”, Dom Kultury + Program Inicjatywy lokalne 

2014, NCK), 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

 Dzień Babci i Dzień Dziecka*, 

 AKCJA FERIE*, 

 Spotkanie członków i sympatyków staszowskiej Izby Gospodarczej (wręczanie 

stypendiów, przeprowadzenie licytacji itp.) - pomoc przy organizacji, 

 Tańczący pączek – spotkanie integracyjne dla osób starszych, 

 Dzień Dziecka (współorganizacja)*, 

 Szklarki – wspołorganizacja*, 

 Piknik rodzinny w Oględowie, 

 Dzień Chleba (m.in. prezentacja produktów lokalnych) 

 Zaduszki jazzowe, 

 Wspólne ubieranie choinki w Rynku*, 

 przygotowanie szopki bożonarodzeniowej (PROW), 

 Wieczór w kolorach jesienie (koncert, wystawa, degustacja jesiennych potraw) 

(PROW)*, 

 W świątecznym nastroju (koncert, wystawa, degustacja jesiennych potraw; PROW)*, 

 Sylwester w Rynku*. 

* części składowe programów zostały wykazane w poszczególnych działach. 

 

V PROWADZONE ODDZIAŁY 

1. Świetlica wiejska w Smerdynie, 

2. Świetlica wiejska w Oględowie, 

3. Świetlica wiejska w Jasieniu, 

 4.  Muzeum Ziemi Staszowskie.  


