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W 2016 roku Staszowski Ośrodek Kultury prowadził działalność kulturalną poprzez 

organizację koncertów, imprez masowych, spotkań, konkursów, turniejów, przeglądów, 

wyjazdów do instytucji artystycznych, festiwali, wernisaży, wystaw, udział w imprezach 

zewnętrznych, prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego, zajęcia edukacyjne itp. 

Przedstawione poniżej wydarzenia organizowane były w różnym zakresie.  

 

Z bieżącymi działaniami mieszkańcy Staszowa mogą zapoznać się za pośrednictwem 

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

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

Monitora Staszowskiego, Po Prostu, Staszówka, na antenie Polskiego Radia Kielce, telewizji 

lokalnej Lokalna TV, na zaprzyjaźnionych stronach internetowych itp. Ponadto od 2016 roku 

wdrożono system Newsletter, który pozwala na przesyłanie informacji o bieżących 

wydarzeniach zainteresowanych osobom poprzez pocztę elektroniczną.   

 

SOK współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, co skutkuje organizacją 

wspólnych wydarzeń, wymianą informacji, wnioskowaniem o dofinansowanie, wymianą 

informacji, udostępnianiem pomieszczeń itp. Dobra współpraca przejawia się z animatorami              

i twórcami kultury, co skutkuje organizacją warsztatów, udziałem w plenerach, wystawami, 

wernisażami, koncertami itp.  

 

Sprawozdanie za 2016 zawiera zadania realizowane głównie przez Staszowski 

Ośrodek Kultury oraz te, w których jest współorganizatorem lub partnerem; zawiera również 

zadania realizowane z wykorzystaniem wiedzy, potencjału i umiejętności pracowników                         

oraz infrastruktury Staszowskiego Ośrodka Kultury.  

 

Działalność instytucji zakłada ponadto udzielanie pomocy artystom, animatorom 

lokalnym animatorom kultury, regionalistom, instytucjom, organizacjom w zakresie realizacji 

przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych itp. (w tym nagłośnienie, prowadzenie, baza 

lokalowa, konsultacje i inne). 
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I EDUKACJA KULTURALNA 

W 2016r. rozpoczęto realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. I-III. Dzieci 

zapoznają się z zakresem działań ośrodka kultury, podstawową terminologią, pracą aktora, 

akustyka, plastyka, konferansjera, reżysera, poznają instrumenty, pomieszczenia, kulisy, 

galerie itp. Uczestniczą w zajęciach plastycznych i/lub muzycznych, podczas zajęć nie tylko 

poznają pracę ośrodka kultury, lecz również instytucji artystycznych. Udział w zajęciach 

pozwala im na zapoznanie się z kulturą oraz podstawowymi źródłami czerpania wiedzy                                 

o wydarzeniach kulturalnych.  

 

W różnych dziedzinach realizowano określone zadania: 

 

 

1. W zakresie muzyki: 

a) koncerty w wykonaniu Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej z cyklu 

„Spotkania z muzyką”; koncerty realizowane dwukrotnie: dla dzieci i młodzieży                  

(w godzinach dopołudniowych) oraz dla wszystkich chętnych (w godzinach 

popołudniowych). Tytuły zrealizowanych koncertów są następujące: 

 „Tajemnice kameralistyki – kwartet smyczkowy”, 

 „Koncert zespołu „Klezmafour – Sztukmistrze z Lublina”, 

  „W salonach  XIX-wiecznej Europy” , 

  „Viva Espana!” – koncert w wykonaniu tancerzy baletu Dworskiego Cracovia Danza 

oraz artystów Filharmonii Narodowej, 

 „Stereo i w trójkolorze/Planeta pełna piosenek”, 

 „W pogoni za librettem” (w programie między innymi: Kalman, Kurpiński, 

Monteverdi, Mozart, Offenbach), 

 „Kwintet dęty blaszany: (programie: J. S. Bach, Bernstein, Ewald, Fuhlish, Handel, 

Williams), 

 „Nowa Odyseja”, 

 „ Agnieszka mówią mi...”,  

 „Sztuka flamenco”, 

 

b) warsztaty muzyczne: SOK w roku 2016 wielokrotnie prowadził warsztaty muzyczne dla 

dzieci i młodzieży w różnych formach: w okresie ferii, w trakcie roku artystycznego, 
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w ramach prób zespołów muzycznych, dla osób w wieku powyżej 50. roku życia,                         

a także dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (muzykoterapia umysłowa).  

 

W ramach edukacji muzycznej prowadzone są zajęcia w ramach Szkoły Muzycznej 

MUSIC PARK. To edukacja w zakresie indywidualnej nauki gry na instrumentach 

muzycznych: fortepianie, gitarze, perkusji, skrzypcach; odbywają się zajęcia z teorii muzyki, 

rytmiki, zajęcia zespołowe, warsztaty i koncerty. 

 

2. W zakresie plastyki 

  zajęcia z cyklu „Coś fajnego z byle czego - wykonywanie torebek na prezenty, eko-

biżuterii, kwiatów z drutu i lakierów do paznokci, szkatułek, kwiatów z rajstop, 

 „Robimy Broszkę” – zajęcia manualne 

 warsztaty tworzenia biżuterii z modeliny, 

 „Kolorowanie dla dorosłych” - zajęcia manualne, 

 lepienie figurek z masy solnej – pracownia kreatywna, 

 cykl zajęć plastycznych dla osób dorosłych, 

 wernisaż wystaw prac plastycznych grupy artystycznej „Impresja” (Regionalan Izba 

Tradycji Muzeum Ziemi Staszowskiej), 

 wernisaż wystawy rysunku Cezarego Sękalskiego (w ramach obchodów 1050. rocznicy 

Chrztu Polski) 

 „Ramki na zdjęcia” – wykonywane z rolek papieru toaletowego,  

 prezentacja prac plastycznych w ramach XIV Festiwalu Działań Artystycznych Osób 

Niepełnosprawnych,  

 wernisaż wystawy Stanisława Kmiecika – artysty malującego nogami, 

 wykonywanie książek z przepisami kulinarnymi – Klub 50+, 

 wystawa prac artystycznych w ramach zakończenia roku artystycznego, 

 „Owocowe kosze” – zajęcia plastyczne, 

 „Papierowe ptaki” - zajęcia plastyczne dla dzieci, 

 Wystawa fotografii Roberta Wilka – „Fotografia koncertowa”, 

 warsztaty fotograficzne, 

 warsztaty wykonywania eko-biżuterii, 
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  „Modelina – magia i wyobraźnia” - warsztaty manualne w ramach projektu „Integracja 

i aktywizacja międzypokoleniowa”, 

 wystawa Aleksandry Potockiej-Kuc pt. „Trawy” (monotypia/papier), 

 wykonywanie bukietu kwiatów z liści kolb kukurydzy, 

 wykonywanie kartek świątecznych przez członków Klubu 50+, 

 warsztaty ozdób choinkowych, 

 otwarcie wystawy autorstwa grupy artystycznej „Impresja”, 

 wernisaż wystawy „Ufność. Anioł w rzeźbie z papieru” Mirosławy Truchty-Nowickiej, 

 wystawa prac plastycznych wychowanków sekcji plastycznej SOK. 

 

W ramach edukacji plastycznej SOK prowadzi cykliczne spotkania dotyczące historii 

sztuki. Zajęcia mają charakter otwarty i są bezpłatne.   

 

3.W zakresie teatru 

 W 2016r. bardzo aktywnie działalność prowadziły sekcje teatralne prowadzone przez 

reżysera, krytyka teatralnego, absolwenta warszawskiej Akademii Teatralnej. Oprócz 

prowadzonych spotkań, warsztatów i prób młodzież i osoby dorosłe przygotowują spektakle 

teatralne. Od kwietnia sekcja teatralna przyjęła nazwę „Teatr SYRENA”. Tworzony jest przez 

dzieci, młodzież i osoby dorosłe. W roku 2016 rozpoczęły się również prace i próby                         

do realizacji spektaklu zatytułowanego „Kino”. 

 W 2016 roku przeprowadzono również casting otwarty do spektaklu                                 

pt. („_Bień_1920”) 

 

a) spektakle teatralne w wykonaniu amatorskiego ruchu artystycznego: 

 „Jasełka na wesoło” - w wykonaniu członków sekcji teatralnej SOK, 

 spektakl satyryczny przygotowany przez członków warsztatów teatralnych z okazji 

Dnia Kobiet, 

 „Bień 1920” - spektakl zrealizowany na podstawie listów opracowanych przez Hannę 

Bień-Bielską, reżyseria – Bartłomiej Miernik, scenografia – Leszek Mas, wystąpili: 

Aleksandra Kozaczka, Adrian Tatrocki, Hubert Dyl, Kacper Rogala, wykonawcy: 

członkowie sekcji teatralnej SOK – występ 3x (Dom A. Bienia w Ossali, Park im.                 

A. Bienia w Staszowie, SOK, Przystanek Historia IPN w Kielcach).  
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b) spektakle teatralne w wykonaniu aktorów zawodowych 

 „O dwóch takich co ukradli księżyc” - spektakl w wykonaniu „ART-RE”, 

 „Rubinowy książę” - spektakl w wykonaniu „ART-RE”, 

 spektakle teatralne w wykonaniu aktorów teatru z Krakowa, 

 spektakle w wykonaniu Teatru Edukacji Wrocław, 

 występ kabaretu „Paranienormalni”,   

 Spektakle teatralne w wykonaniu agencji artystycznej „Joanna”, 

 spektakle „Teatru Iluzji”, 

 organizacja wyjazdu na spektakl pt: „Wrócę przed północą” do Teatru                                   

im. S. Żeromskiego w Kielcach, 

 spektakle dla uczniów szkół staszowskich w wykonaniu impresariatu teatralnego 

„Kurtyna”, 

 spektakle teatralne dla najmłodszych w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji, 

 „Marzenia Nataszy” - spektakl teatralny dla młodzieży szkół średnich                                         

i gimnazjalnych. 

 

4. W zakresie filmu 

W roku 2016 realizowano wiele zadań w zakresie edukacji kinematograficznej przede 

wszystkim poprzez wyświetlanie filmów. Seanse realizowane były z wykorzystaniem 

zasobów własnych a także w ramach Profesjonalnego Kina Objazdowego OUTDOOR 

CINEMA. Na sali widowiskowej wyświetlane są zarówno bajki, jak i filmy fabularne – 

starsze i najnowsze produkcje kinematografii polskiej, europejskiej i światowej. Poniżej 

przedstawiono tytuły wyświetlanych w roku sprawozdawczym filmów. Ponadto w 2016r. 

zrealizowano jeden seans plenerowy we współpracy z dyskontem Biedronka. 

Projekcje filmów odbywały się również w oddziałach SOK – w świetlicach wiejskich. 

 

Projekcja filmów w ramach Profesjonalnego Kina Objazdowego – Outdoor Cinema: 

„Robinson Crusoe”, „Historia Roja”, „Moje córki krowy”, „Planeta singli”, „Na granicy”, 

„Bociany”, „Wołyń”, „Fantastyczne zwierzęta”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”.  

 Projekcja w ramach kina plenerowego (Biedronka): „Szybcy i wściekli”. 
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 Projekcje filmów realizowanych przez SOK: projekcja 17 filmów dla dzieci i 

młodzieży, 3 spotkania w ramach akcji „Bajki naszych rodziców”, „Zaczarowany ołówek”, 

„Bella i Sebastian”, „Makbet”, „Ekscentrycy, czyli po słonecznej strunie ulicy”, „Słaba płeć”, 

„Akademia Pana Kleksa”, „Zakręceni”,, „Mały Książę”,, „Mały wielki bohater”,, „Poradnik 

pozytywnego myślenia”,, „Don Kichot”, „Dobry dinozaur”,, „Smerfy”,, „Most szpiegów”,, 

„Kung Fu Panda”,, „Nad morzem”,, „Siedem”,, „Królowa Śniegu”,, „Nienawistna ósemka”,, 

„Gumisie”,, „Sprytny Bill”, „Ostatnia miłość pana Morgana” i inne. 

 

 

II UPOWSZECHNIANIE RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY 

 

1.Spotkania i wykłady, wystawy tematyczne, organizacja i udział w wydarzeniach 

historycznych itp. 

W celu realizacji zadań, mających na celu upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy 

SOK organizuje różne przedsięwzięcia o charakterze kameralnym i masowym, jednorazowym 

i cyklicznym, poprzez spotkania, wykłady, prelekcje, wystawy itp. Podejmowane                           

są różnorakie tematy z dziedziny historii, literatury, językoznawstwa, sztuki, teatru, religii, 

muzyki, kina i in. Podejmowane są również tematy spoza kultury, mające wpływ na rozwój 

człowieka, jego edukację oraz korzystne zagospodarowanie czasu wolnego, środowisko, 

bezpieczeństwo, zdrowie itp. Należy tu również podkreślić działania edukacyjne dzieci                           

z kl. I-III, o czym była mowa na wstępie. Poniżej przedstawiono zadania realizowane w roku 

2016.  

 

 Zajęcia z cyklu „Kolekcjonerska pasja”, 

 „Jestem  eko-gospodynią” - warsztaty zorganizowane przez Regionalne Centrum 

Ekologiczne w Rzędowie, 

 XIX Spotkanie Członków i Sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej, 

 „W drodze do duchowości” - wykład inauguracyjny z okazji obchodów 1050. 

rocznicy Chrztu  Polski – dr Cezary Sękalski, 

 „Staszów mojego dzieciństwa” - wieczór wspomnień członków Klubu 50+, 

 „Poniedziałki ze zdrowiem” - cykl spotkań z lekarzem Jakubem Matuszczykiem 

tematy spotkań: nadciśnienie, rak piersi, rak szyjki macicy,  
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 wycieczka członków Klubu 50+  do Sandomierza, 

 promocja miasta Staszowa w Sandomierzu, 

 prezentacja zdjęć i reportaży – spotkanie członków klubu „Talent”, 

 spotkanie w ramach cyklu „Rozmowy o sztuce”, 

 „Nauczycielska droga życia” - promocja książki autorstwa Kazimiery Dorosińskiej, 

   „Zdrowo i bezpiecznie do szkoły” - akcja dla dzieci szkół klas pierwszych szkoły 

podstawowej, 

 zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych (kl. I-III) i przedszkoli, 

 spotkanie „Kultura-Edukacja-Projekt” w ramach projektu WDK w Kielcach – 

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej – szkolenia realizowane w ramach 

Programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury; skierowane przede 

wszystkim do animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

instytucji kultury; program: 

     - „Po co nam edukacja kulturowa?” – Teresa Jankowska, 

     - „Współpraca ngo, instytucji oświaty i kultury na rzecz wzmocnienia edukacji  

         kulturowej” - Alina Hałoń, 

          - „Instytucje kultury przyjaznym dachem” – Anna Miodyńska, 

         - „Budowanie zespołu i komunikacja w zespole” – Tomasz Ignalski 

 cykl spotkań w ramach historii sztuki, 

 „Świat robotyki” - zajęcia techniczno-informatyczne o tematyce budowania                             

i programowania robotów (zajęcia plenerowe realizowane podcza Dnia Dziecka, Dnia 

Chleba), warsztaty w okresie wakacji oraz zajęcia cykliczne, 

 XVI Światowy Dzień Poezji – poeci z Grecji, Wegier, Niemiec i Polski – prezentacja 

poezji, poezja śpiewana, rozmowy dyskusje itp., 

 wystąpienie Janusza Niemca – najmłodszego więźnia Polski Ludowej, syna Janiny                   

i Antoniego Żubrydów, 

 „NIEMOŻLIWE JEST W NASZEJ GŁOWIE” - spotkanie z Janem Melą – 

najmłodszym oraz pierwszym niepełnosprawnym w historii zdobywcą obu biegunów, 

 „Zdrowo i bezpiecznie do szkoły”, 

 gry planszowe, 

 zabawy taneczne i ruchowe dla dzieci, 

 ekologiczne gry i zabawy, 
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 „Zdrowo i bezpiecznie do szkoły”. 

 

    2. Organizacja konkursów, przeglądów, turniejów itp. 

 turniej gier planszowych (Klub Gier Fabularnych „Arcanum”), 

 Turniej Cheerleaders – PSP nr 3 „Różowe pantery”, 

 eliminacje do konkursu „Wygraj sukces”,  

 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – turniej recytatorski, turniej poezji 

śpiewanej, turniej jednego aktora, 

 XXVI Finał Ogólnopolskiego  Małego Konkursu Recytatorskiego, 

  XXII Festiwal Kultury Szkół – występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół 

powiatu staszowskiego,  

 prezentacja prac plastycznych - „Projekt okładki do dobrowolnie wybranej książki 

Henryka Sienkiewicza, 

 XV Powiatowy Turniej Ortograficzny, 

 II Edycja Talentu Świętokrzyskiego – eliminacje wstępne, 

 Talent Świętokrzyski – finał Talentu Staszowskiego, 

 

 

III. ORGANIZACJA KONCERTÓW, FESTIWALI, WYDARZEŃ 

KAMERALNYCH, IMPREZ MASOWYCH ITP. 

 24. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – przemarsz 

orkiestry górniczej z Grzybowa, licytacja, recital Izy i Macieja Lisowskiego, koncert 

zespołu „Wolni Ludzie”, 

 „KARNAWAŁOWY ZAWRÓT GŁOWY” - zabawa wodzirejska, 

modelowanie balonów, konkursy,  

 WIELKI BAL KARNAWAŁOWY - zabawy, konkursy, wyścigi, tańce, bańki 

mydlane, malowanie twarzy, 

 „TAŃCZĄCY PACZEK” - zabawa ostatkowa, konkurs kapeluszowy, tańce, zabawy, 

 STASZOWSKA GALA SPORTU - uhonorowanie najlepszych sportowców i drużyn, 

występ staszowskich cheerleaderek, występ klubu „RYT M”, poczęstunek, 
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 DZIEŃ KOBIET – koncert ŁUKASZA ZAGROBELNEGO z zespołem, 

 DZIEŃ KOBIET -  spektakl satyryczny przygotowany przez członków warsztatów 

teatralnych, występ członków klubu „RYTM”, 

 FESTIWAL DZIAŁAŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (wystawa, warsztaty 

muzyczne, spotkania,  koncert finałowy Konrada Michalaka), 

 DZIEŃ DZIECKA – występ zespołów tanecznych „KLEKS”, Klubu Piosenki RYTM, 

spektakl teatralny „WILK I ZAJĄC”, pokazy, konkursy, koncerty, koncert zespołu 

Pawła Mosiołka oraz RED LIPS, prezentacja działalności SOK (teatr, muzyka, 

plastyka), 

 FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ I TURYSTYCZNEJ pod patronatem hufca 

ZHP im. Tadeusza Kościuszki, 

 „POLSKA – MOJA OJCZYZNA – FESTIWAL PATRIOTYCZNY” – występ 

Kamila Kondka i Wiktorii Pikul, wystąpienie Janusza Niemca, koncert zespołu 

„FORTECA”, 

 ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO w sekcjach Staszowskiego Ośrodka 

Kultury – występy artystyczne, wystawa prac plastycznych, 

 VIII STASZOWSKIE LATO LITERACKIE – prezentacja laureatów  nagrody Miasta 

Kielce, promocja książki „Poeta i przestrzeń”, kiermasz książek, spotkania z poetami         

(Uta Przyboś, Monika Mazur - Mitrowska), prezentacje indywidualne, 

 LETNI PIKNIK SPORTOWO-REKREACYJNY – konkurs „Rzeźba w piasku”, aqua 

aerobik, pokaz tańca jumpstyle, koncert zespołu „IMMUNITET”, pokaz sprzętu 

policyjnego, 

 DZIEŃ CHLEBA  - występ zespołu „ROKICZANKA”, rozstrzygnięcie konkursu na 

najładniejszy wieniec dożynkowy, koncert zespołu „WANDA I BANDA”, występ 

kabaretowy Jerzego Kryszaka, prezentacje stoisk zagrody wiejskiej, występ Kapeli 

Estradowej Ziemia Staszowska itp. 

 otwarcie zrewitalizowanego Stadionu Miejskiego – występ klubu tańca towarzyskiego 

„FLESZ”, Klubu Piosenki RYTM, cheerleaders, KLEKS, koncert zespołu 

„STRACHY NA LACHY”,  

 „WIECZÓR W KOLORACH JESIENI” - wernisaż wystawy Aleksandry Potockiej-

Kuc , koncert Andrzeja Poniedzielskiego, biesiada jesienna, degustacja potraw, 
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  KONCERT CHARYTATYWNY „DLA STASIA” – występ zespołów: 

„IMMUNITET”, THE PEARL”, „FOLK 'N' ROLL”, DJ DZIEKAN, „FLESZ”, Klubu 

Piosenki „RYTM” zespół taneczny „INTEGRO”, Agnieszki Krzyżanowskiej, 

projekcje filmowe, 

 „WIECZÓR WRÓŻB I ZABAW – ANDRZEJKOWE SPOTKANIE”, 

 „W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU” - wernisaż Mirosławy Truchty Nowickiej, 

koncert MARKA PIEKARCZYKA, degustacja potraw wigilijnych,  

 WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI w Rynku w Staszowie oraz budowa szopki 

bożonarodzeniowej, 

 SYLWESTER 2016/2017. 

 Koncert zespołu „NOCNA ZMIANA BLUESA”, 

 Zabawy muzyczne dla dzieci z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, 

 Koncert zespołu „BZYK I ZACIER – Polska Grupa Skiflowa”,  

 Koncert ANTONINY KRZYSZTOŃ w ramach obchodów 1050. Rocznicy Chrztu 

Polski, 

 Występ solisty Teatru Wielkiego Andrzeja Zagdańskiego w ramach XCI Światowego 

Dnia Poezji,  

 Koncert Konrada Michalaka (podczas Festiwalu Działań Osób Niepełnosprawnych), 

 Uroczysty koncert zespołów i sekcji SOK z okazji zakończenia roku artystycznego 

2015/2016, 

 Koncerty; MARGARET, BONEY M., DŻEM (w ramach współorganizacji 

SZKLAREK), Klub Piosenki RYTM, Kapela Estradowa „Ziemia 

Staszowska”,  

 Operetka - „Od czardasza do kankana”, 

 Koncert charytatywny „DLA STASIA” (współorganizacja) – występ zespołu Real 

Stones i Folk’n’roll), 

 Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Music Park podczas Dnia Dziecka, 

 Koncert uczniów Szkoły Muzycznej Music Park podczas wystawy Muzeum Ziemi 

Staszowskiej, 

 

 



Strona | 12 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE – 2016 ROK 
STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY  

 

IV. STAŁE FORMY PRACY PLACÓWKI 

 występ zespołu Folk 'N' Roll: 

- w ramach  24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XI Jarmarku 

Agroturystycznym w Tokarni, 

 występ Klubu Piosenki RYTM w  

- „Wieczorze walentynkowym” w Chmielnickim Centrum Kultury,  

- podczas Staszowskiej Gali Sportu,  

- w ramach obchodów Dnia Kobiet, 

- w konkursie WYGRAJ SUKCES, 

- na „Świetlicowym Dniu Rodziny”,   

- w konkursie piosenki – XX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziecięcej,   

- ramach obchodów Dnia Dziecka, 

- na pikniku – PSP nr 3 „Witamy wakacje”, 

- w VIII Młodzieżowym Konkursie Piosenki Żydowskiej, 

- na wyborach Miss Golejowa, 

- na pikniku  w Woli Wiśniowskiej, 

- w przedszkolu w Połańcu, 

- podczas otwarcia Stadionu Miejskiego po rewitalizacji, 

- podczas „Wieczoru wróżb i zabaw”, 

- wielu konkursach, przeglądach w Polsce 

 występ kapeli Ziemia Staszowska  

- dla podopiecznych Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego                              

w Koniemłotach, 

- w ramach obchodów Złotych Godów, 

- na Dniach Śliwki, 

- podczas Dnia Chleba, 

 udział pozostałych klubów, sekcji i zespołów artystycznych ujęto w powyższych 

zestawieniach. 
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 W  2016 roku w Staszowskim Ośrodku Kultury funkcjonowały następujące zespoły, 

sekcje i kluby zainteresowań: 

 Klub Tańca Towarzyskiego (grupa młodsza i starsza) 

 Klub Tańca Nowoczesnego (disco-dance, hip hop, jazz, show dance; grupa młodsza              

i starsza)  

 Sekcja plastyczna (grupa młodsza i starsza) 

 Klub Inicjatyw Twórczych 50+ 

 Zespół instrumentalny IMMUNITET 

 Zespół instrumentalny FOLK’n’ROLL 

 Zespół instrumentalny Szkoły Muzycznej MUSIC PARK 

 Spotkania z matematyką 

 Zespół perkusyjny 50+ 

 Aerobic 50+ 

 Zajęcia edukacyjne – historia sztuki 

 Klub Gier Fabularnych ARCANUM 

 Klub Piosenki RYTM  

 Związek Strzelecki STRZELEC 

 Kapela Estradowa ZIEMIA STASZOWSKA 

 Zespół teatralny – grupy: młodsza, starsza, osoby dorosłe (KINO SYRENA), 

 Robotyka. 

 

Szkoła Muzyczna MUSIC PARK - Staszowski Ośrodek Kultury prowadzi edukację              

w zakresie indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych: fortepianie, gitarze, 

perkusji, skrzypcach; odbywają się zajęcia z teorii muzyki, rytmiki, zajęcia zespołowe, 

warsztaty i koncerty. 

 

 Funkcjonujące w 2016 roku oddziały:  

 Izba Tradycji Regionalnej Muzeum Ziemi Staszowskie, 

 świetlice wiejskie w:  

- Jasieniu,  

- Smerdynie,  

- Oględowie.  


