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I EDUKACJA KULTURALNA 

W 2017 roku kontynuowano realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów kl. I-III. 

Dzieci poznają zakres działań ośrodka kultury, podstawową terminologię, pracę 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. Zajęcia prowadzone są również dla dzieci niepełnosprawnych. 

  

W celu zwiększenia jakości działań edukacyjnych Staszowski Ośrodek Kultury 

wnioskował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kultury o przyznanie dotacji na realizację 

projektu pn. "Dajmy im wreszcie szansę" - przebudowa i modernizacja pracowni 

artystycznych SOK.” Zadanie wsparto kwotą 182 tys. zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 

279.825.000,00 . Wkład własny zapewniono ze środków Gminy Staszów oraz SOK. 

Dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte wszystkie planowane cele tj.:  

cel główny - podniesienie jakości, dostępności i dostosowanie oferty edukacyjno-

kulturalnej SOK do potrzeb społeczności lokalnej;  

cel szczegółowy: remont i przebudowa oraz wyposażenie pracowni artystycznych 

SOK; 

cele ogólne:  

- zwiększenie poziomu oraz jakości czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze,                  

- zwiększenie dostępności oferty kulturalnej,  

- wyrównanie szans edukacyjnych dla mieszkańców małego miasta w obszarze społecznie 

zdegradowanym,  

- prewencja patologiom i uzależnieniom, integracja społeczności lokalnej,  

- poszerzenie oferty SOK dla osób niepełnosprawnych,  

- zastosowanie innowacyjnych i energooszczędnych technologii,  

- zmniejszenie kosztów utrzymania budynku,  

- poprawa bezpieczeństwa dla osób korzystających z pracowni artystycznych. 

Zrealizowano zaplanowany zakres czynności tj. przebudowa pracowni muzycznej                             

(z wykonaniem wentylacji mechanicznej, wyposażeniem w konsoletę, multikor, stage box, 

biurko pod konsoletę, mikrofony i inne urządzenia studyjne, pianino cyfrowe, drzwi 
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akustyczne); przebudowa pracowni teatralnej - kameralnej SOK wraz z wyposażeniem, 

wykonano projekt aranżacji wnętrza, zakupiono scenę mobilną w formie podestów                          

oraz schodków i podjazdu do sceny, ścianki działowej mobilnej – wystawienniczej, fotele                            

w systemie przestawnym, nagłośnienie - przenośny system liniowy, oświetlenie sceniczne                 

i zestaw kratownic , meble). 

Dokonano remontu i wyposażenia przylegających do studia sanitariatów                                      

wraz z korytarzem, wymieniono instalację elektryczną korytarza oraz oświetlenia. 

 

W różnych dziedzinach realizowano określone zadania: 

 

1. W zakresie muzyki: 

 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: 

- „Między dźwiękami” – trio fortepianowe, 

- „Impresje walentynkowe”, 

- „Jazzowe fascynacje” (dla uczniów szkół podstawowych), 

- „Na polską nutę” – z udziałem tancerzy Baletu Dworskiego „CRACOVIA DANZA”, 

- Pół żartem, pół serio”, 

- „Musica da camera”, 

- „Zamek na Czorsztynie” Karola Kurpińskiego – przedstawienie operowe w kostiumach, 

- „Spotkanie z muzyką” 

- „Ludwik van Bethoven – portret kompozytora/Głowa pełna dźwięków- „Szalone lata 

dwudzieste”, 

- „Sacrum i profanum”, 

„Muzyczne qui pro quo” 

b) - „Statek Casablanca” – operetka w wykonaniu artystów grupy IWA, 

c) udział członków Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT w koncercie w Filharmonii 

Świętokrzyskiej w Kielcach, 

d) koncert uczniów MUSIC PARK 6 z okazji zakończenia roku artystycznego 2016/2017 
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 warsztaty muzyczne:  

W ramach edukacji muzycznej prowadzone są zajęcia w ramach MUSIC PARK 6. To 

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

gitarze, perkusji, skrzypcach; odbywały się zajęcia z teorii muzyki, rytmiki, zajęcia 

zespołowe, warsztaty i koncerty, 

- zimowe warsztaty muzyczne (2x),  

- warsztaty z muzykoterapii dla pracowników instytucji zajmujących się osobami 

niepełnosprawnymi pn. “Receptywne formy muzykoterapii; prowadzenie: Marcin Walas, 

- warsztaty muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola “Miś”, 

- zabawy muzyczne dla dzieci z wykorzystaniem instrumentów (cykl), 

- warsztaty muzyczne dla dzieci, 

- zajęcia ruchowe w ramach projektu SMYKO ŚWIATY (współorganizowane przez GCK             

w Szydłowie, PCPR, PPP, ŚAEK), 

- “Bum, bum, paramtam, tam” - warsztaty umuzykalniające dla najmłodszych (1-5. r. życia), 

- “Muzyka przez zabawę” – w ramach projektu SMYKO ŚWIATY – cykl warsztatów 

twórczych dla rodziców i pedagogów, 

- warsztaty muzyczne prowadzone przez Vanessę Harbek (gitara, wokal), Łukasza Gorczycę 

i Tomasza Dominika (perkusja) 

- “Dzieci tańczące” - w ramach projektu SMYKO ŚWIATY – cykl warsztatów twórczych 

dla rodziców i pedagogów (ŚAEK). 

 

2. W zakresie plastyki 

  „Ubieramy księżniczkę i księcia” – zajęcia plastyczne, 

 cykl zajęć plastycznych w ramach ferii zimowych, 

 wernisaż wystawy Jadwigi Kotlarz pt. „Kwiaty”, 

 zajęcia manualne dla członków Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT (13 razy), 

 „Szalone maski karnawałowe” – zajęcia dla dzieci, 

 „Pomiędzy/Between” - wernisaż wystawy prac Marka Wawro (malarstwo, grafika, 

papier), 

 wernisaż wystawy malarstwa Kazimierza Cichonia (Oględów),  

 wernisaż wystawy prac plastycznych warsztatów terapii zajęciowej w Połańcu, 
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 utwardzanie tkanin – warsztaty w ramach projektu „Smaki tradycji – edukacja 

kulturowa oraz prezentacja walorów kulturalnych i kulinarnych regionu” realizowana                    

w ramach projektu grantowego „Cykl imprez i wydarzeń kulturalnych wykorzystujących 

zasoby obszaru LGD ‘Białe Ługi’ ” (dofinansowanie ze środków PROW), 

 warsztaty wykonywania biżuterii koralikowej realizowane w ramach projektu 

„Wszędzie razem. Integracja pokoleń poprzez warsztaty rękodzielnicze” (zadanie 

dofinansowane ze środków Programu Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej 

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce                                     

za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Młodzieży FARMA, 

 „Filcowanie na sucho” – warsztaty w ramach projektu „Smaki tradycji…” (cykl), 

 Warsztaty rękodzielnictwa artystycznego – tworzenie biżuterii z wiórek osikowych w 

Koziegłowach (Osikowa Dolina), zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze 

(w ramach projektu „Wszędzie razem. Zajęcia aktywizujące i integrujące osoby starsze                          

z młodszymi pokoleniami” (dofinansowanie ze środków Wojewody Świętokrzyskiego), 

 Rzeźba z papieru – warsztaty tworzenia bajkowych postaci – w ramach projektu 

„Wszędzie razem. Integracja…” (dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie 

X), 

 Warsztaty wykonywania biżuterii szklanej, tiffany, makramowej, „mały jubiler” –                   

w ramach projektu „Wszędzie razem. Integracja…” (dofinansowano ze środków 

Programu Działaj Lokalnie X), 

 - „Ciekawe triki plastyki” - w ramach projektu SMYKO ŚWIATY – cykl warsztatów 

twórczych dla rodziców i pedagogów (w ramach Świętokrzyskiej Akademii Edukacji 

Kulturowej), 

 „Sztuka inspiruje” - w ramach projektu SMYKO ŚWIATY – cykl warsztatów 

twórczych dla rodziców i pedagogów (w ramach ŚAEK), 

 warsztaty florystyczne – w ramach projektu „Smaki tradycji…”, 

 warsztaty tkackie w ramach projektu „Wszędzie razem. Integracja…”, 

 warsztaty ozdób choinkowych (cykl), 

 „Wokół książki”, „Patrzę, dotykam, słyszę, czuję…” – warsztaty artystyczne dla dzieci 

do 3. roku życia, 

 „Jak powstaje książka” – warsztaty artystyczne dla dzieci do 3. roku życia. 
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W ramach edukacji plastycznej SOK prowadzi cykliczne spotkania edukacyjne 

dotyczące historii sztuki (16 razy). Zajęcia mają charakter otwarty i są bezpłatne.   

3.W zakresie teatru 

a) spektakle teatralne w wykonaniu amatorskiego ruchu artystycznego: 

 „Gdzie diabeł nie może, tam anioł pomoże” – spektakl teatralny dla dzieci                             

w wykonaniu Agencji Artystycznej PATIGO, 

 „Bień_1920” – spektakle w wykonaniu Teatru SYRENA SOK dla uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

 spektakl pt. KINO w wykonaniu młodzieży Teatru SYRENA oraz osób starszych                      

z SIT TALENT, 

 „W pogoni za zajączkiem” – spektakl plenerowy wystawiony podczas jarmarku 

wielkanocnego w Kielcach oraz podczas pikniku świątecznego w Staszowie,  

b) spektakle teatralne w wykonaniu aktorów zawodowych 

 „Zima u Kubusia” – spektakl w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych 

KRAK-ART z Krakowa, 

 „Pod Starym Wawelem przygód bez liku – legenda o złym smoku i sprytnym 

Szewczyku” – spektakl w wykonaniu Aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki 

MASKA z Krakowa, 

 trzy spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów Teatru 

ARTENES , 

 3 spektakle teatralny dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Katolickiego Teatru 

Edukacji, 

 „Baśnie Braci Grimm”, „Dynasta Miziołków” - spektakle dla uczniów szkół 

podstawowych w wykonaniu Teatru Współczesnego w Krakowie, 

 „Księga dżungli”, „Mały Książę” – spektakle teatralne w wykonaniu aktorów 

Impresariatu Teatralnego z Wrocławia, 

 3 spektakle w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji, 

 „Książę” – spektakl na podstawie „Małego Księcia” A. de Saint Exupery’ego                       

w wykonaniu koła teatralnego przy Społecznym Gimnazjum nr 1 im. M. Reja                        

w Kielcach (spektakl zrealizowano w ramach projektu „W szkole, na scenie” 

realizowanego wspólnie z Teatrem Lalki i Aktora w Kielcach, 



Strona | 7 

 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE – 2017 ROK 

STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY  
 

 „Come Together” – spektakl teatralny w reż. T. Ziemilskiego (zadanie realizowane               

w ramach Programu Teatr Polska przez Instytut im. Z. Raszewskiego 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 

 spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Wrocław, 

 „Przygody wesołego Psiuńcia” – spektakl w wykonaniu Teatru lalek Pinokio                           

z Nowego Sącza, 

 spektakle dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Quadro.  

 

4. W zakresie filmu 

W 2017 roku realizowano zadania w zakresie edukacji kinematograficznej przede 

wszystkim poprzez wyświetlanie filmów. 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. 

 

 projekcja filmów w ramach Profesjonalnego Kina Objazdowego – Outdoor Cinema: 

Sing, Powidoki, Sztuka kochania, Po prostu przyjaźń, Trolle, LegoBatman, 

Ciemniejsza strona Greya , Dzieciak rządzi, Zerwany kłos, Szybcy i wściekli 8, 

Porady na zdrady, My little pony, Twój Vincent, Lego. Ninjago Film, To, Botoks, 

Ach, śpij kochanie. 

 projekcje filmów realizowanych przez SOK: projekcja filmów dla dzieci i młodzieży: 

RIO 2, Łowca czarownic, Madagaskar 3, Rechotek, Smerfy, Bystry Bill, Królowa 

Śniegu, Bociany, Sekretne życie zwierzaków, Gdzie jest Dory?,  

 projekcja filmu pt. „Jestem mordercą” oraz spotkanie z II reżyserem – Jarosławem 

Stypą, 

 projekcja filmów przez Centrum Edukacji Filmowej, 

 projekcja filmu pt. „Bitwa pod Rząbcem…” oraz wykład Leszka Żebrowskiego                       

pt. Polska Partia Robotnicza i Gwardia Ludowa – Armia Ludowa przeciwko 

Polskiemu Państwu Podziemnemu”. 
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II UPOWSZECHNIANIE RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY 

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

historycznych itp. 

SOK organizuje różne przedsięwzięcia o charakterze kameralnym i masowym, 

jednorazowym i cyklicznym, spotkania, wykłady, prelekcje, wystawy itp. w celu 

upowszechniania różnych dziedzin wiedzy, jak np. (historia, literatura, językoznawstwo, 

sztuka, teatr, religia, muzyka, kino i in.). Ponadto, w ramach organizacji czasu wolnego, SOK 

realizuje zadania z innych dziedzin. 

„Piękno i zdrowie z natury” – warsztaty prowadzone przez Joannę Janys i Iwonę 

Rawińską-Mitter ze Studia Zdrowia i Urody z Kielc, 

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

i programowania robotów, warsztaty w okresie ferii zimowych, wakacji oraz zajęcia 

cykliczne, 

 III Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego – udział grupy rekonstrukcyjnej, 

 Wernisaż wystawy „Z Kałusza na Sowiniec” – Regionalna Izba Tradycji – Muzeum 

Ziemi Staszowskiej, 

 Spotkanie z kulturą rycerską, 

 „Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza – otwarcie wystawy rekwizytów 

związanych z bohaterami utworów pisarza,  

 Zajęcia edukacyjne dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych w zakresie edukacji 

kulturalnej (zapoznanie z Ośrodkiem Kultury, pracą artystów, obsługi scenicznej, 

aktorów, zapoznanie się z salami wystawowymi, techniką, przedstawienie źródeł 

czerpania informacji o wydarzeniach kulturalnych (3x) oraz Przedszkole Specjalne 

„Miś”,  

 obchody Światowego Dnia Poezji – spotkanie pisarzy polskich i białoruskich, 

 „Diagnoza potrzeb i myślenie projektowe” - warsztaty prowadzone przez Jacka 

Gądeckiego; warsztaty organizowane przez Świętokrzyską Akademię Edukacji 

Kulturowej w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Bardzo Młoda 

Kultura”, 

 „Działania artystyczne w przestrzeni” – warsztaty w ramach Świętokrzyskiej 

Akademii Edukacji Kulturowej; prowadząca: Bogumiła Stachurska, 
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 „Projektuj z dziećmi. Edukacja kulturowa w praktyce”; warsztaty w ramach SAEK; 

prowadząca: Weronika Dzikowska, 

 wycieczka członków Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT do Opatowa – zwiedzanie 

miasta (kolegiaty, podziemi, wizyta w Zakładzie Cukierniczym OSM), warsztaty                  

z technologii produkcji „krówki opatowskiej”; zwiedzanie Zamku Krzyżtopór                 

w Ujeździe, 

 wycieczka uczestników Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT do Zamościa                            

i Szczebrzeszyna, 

 ognisko integracyjne dla członków Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT, 

 IX Staszowskie Lato Literackie (spotkania autorskie z pisarzami regionalnymi), 

 obchody rocznicy Powstania Warszawskiego (nagłośnienie), 

 konferencja popularno-naukowa ph. „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo 

krajobrazu” (w programie: wprowadzenie w tematykę europejskich dni dziedzictwa, 

Historia i sztuka Ziemi Staszowskiej w świetle dziejów Rzeczypospolitej Polskiej – 

referat Władysława Sadłochy, „Przyroda Ziemi Staszowskiej i formy jej ochrony – 

referat G. Skubery, „Perły Świętokrzyskie” – prelekcja wraz z oprowadzaniem                       

po wystawie malarstwa W. Sadłochy, 

 „Lokalne igrzyska dla dzieci 2017” – konkurs wiedzy o Gminie Staszów, konkurs 

teatralno-recytatorski (udostępnienie sali klubowej, sali widowiskowej, nagłośnienie, 

oświetlenie, prowadzenie). 

  

    2. Organizacja konkursów, przeglądów, turniejów itp. 

 eliminacje rejonowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

 eliminacje XXVII Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego                     

dla uczniów szkół podstawowych, 

 eliminacje rejonowe 20. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES ,  

 XVI Powiatowy Turniej Ortograficzny – wyłonienie mistrza ortografii powiatu 

staszowskiego (zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa 

Świętokrzyskiego).  
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III. ORGANIZACJA KONCERTÓW, FESTIWALI, WYDARZEŃ 

KAMERALNYCH, IMPREZ MASOWYCH, UROCZYSTOŚCI ITP. 

 25. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – przemarsz 

orkiestry górniczej z Grzybowa; ponadto wystąpili: Zespoły Taneczne ENIGMA I, 

ENIGMA II, DIGRESS I, Teatr SYRENA SOK, zespół tanecznych INTER KO-7, 

Orkiestra Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka, Klub Piosenki RYTM SOK, Real Stones, 

Kostur, Autrowersja, licytacja, 

 ”Więcej niż impreza” – zabawy integracyjne z grupą „Trio z Rio” , 

 Wieczór Kolęd członków Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT, 

 Orszak Trzech Króli – marsz do Rynku, wspólne śpiewanie kolęd, występ dzieci                           

i młodzieży przy stajence betlejemskiej, 

 XXVIII Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, 

 Wielki Bal Karnawałowy – Agencja Artystyczna PATIGO, 

 „Taneczne wygibasy”, 

 Występ mistrza sztuk iluzji – Łukasza Podymskiego, 

 „Pożegnanie ferii” – zabawy integracyjne dla dzieci – Mobilne Centrum Animacji 

„Puchatek”, 

 XX Gala „Stambułki Staszowskie” (prowadzenie, występ Klubu Piosenki RYTM, 

nagłośnienie), 

 Zabawa ostatkowa z Kapelą Estradową „Ziemia Staszowska” 

 Koncert Piotra Polka z okazji Dnia Kobiet, 

 Dzień Kobiet dla członków Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT z udziałem 

Orkiestry Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka,  

 Dzień Kobiet – koncert Piotra Polka, życzenia burmistrza Staszowa, 

 Popis uczniów MUSIC PARK 6, 

 koncert zespołu U STUDNI, 

 Spotkanie podopiecznych, pracowników i sympatyków OREW Staszów (pomoc                               

w organizacji), 

 XIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka, 

 II Świętokrzyskie Konfrontacje Taneczne o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Staszów, 
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 „Jedwabiście” – recital piosenki autorskiej Tomasza Kordeusza, 

 „Złote Gody” – obchody długoletniego pożycia małżeńskiego (współorganizacja), 

 Kabaret „Filip z konopi” – występ finalistów Przeglądu Kabaretów PAKA, 

 Festyn rodzinny w Oględowie (współorganizacja), 

 Współorganizacja obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 PRZEDSZKOLIADA – przegląd dorobku artystycznego przedszkoli z powiatu 

staszowskiego,  

 Wieczór artystyczny – koncert „Musica da camera”, podsumowanie Przedszkoliady 

(wręczenie dyplomów i upominków), 

 „Talenciaki 2017” (udostępnienie Sali, nagłośnienia, oświetlenia), 

 „Dla wszystkich dzieci – gminna impreza kulturalno-rekreacyjna z okazji Dnia 

Dziecka” (współorganizacja; występ zespołów Kleks, Enigma, zespołów SOK, 

gwiazda wieczoru: RUDNIK, kąciki artystyczne, zabawy animacyjne, pokazy 

policyjne i strażackie, wesołe miasteczko itp.), 

 XV Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych – koncert                           

oraz prezentacja prac plastycznych uczestników domów pomocy społecznej, 

warsztatów terapii zajęciowej, 

 „Muzyka zmysłów” – synteza brzmienia gongów tybetańskich i muzyki elektronicznej 

– koncert, 

 spotkanie z okazji 5-lecia działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych TALENT 

(program artystyczny w wykonaniu uczestników warsztatów bębniarskich, teatralnych 

i fitness),  

 „Kręci mnie bezpieczeństwo” – moto-piknik (współorganizacja), 

 „Tańczący pączek” – impreza integracyjna dla członków klubu inicjatyw twórczych, 

 „Wielki drift dla księżniczki Gabrysi – akcja charytatywna (nagłośnienie), 

 18 lat Publicznego Gimnazjum nr 2 w Staszowie (nagłośnienie, udostępnienie sali), 

 „Koncert muzyki refleksyjnej” - (koncert cykliczny, współorganizacja; zadanie 

dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu PROW                              

za pośrednictwem LGD „Białe Ługi”), 

 Festiwal Piosenki Harcerskiej (udostępnienie sali, nagłośnienie), 

 Zakończenie roku artystycznego w sekcjach Staszowskiego Ośrodka Kultury – 

występy artystyczne, wystawa prac plastycznych, 
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 20-lecie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną  i 15-lecie OREW (udostępnienie sali, nagłośnienie, oświetlenie), 

 Zakończenie roku 2016/2017 i pożegnanie grupy 6-latków Przedszkola nr 3                           

w Staszowie (udostępnienie sali, nagłośnienie, pomoc plastyczna), 

 „Koncert Maryjny” – M. Wyszogrodzka - śpiew, K. Żebrowska – organy (zadanie 

realizowane w ramach operacji pn. „Wielka Moc – organizacja koncertów słowno-

muzycznych promujących historyczne zasoby dziedzictwa kulturowego na terenie 

objętym działaniem LGD ‘Białe Ługi’; zadanie dofinansowane ze środków PROW                   

na lata 2014-2020; współorganizacja z SIT Talent); miejsce realizacji: kościół pw. 

Ducha Świętego w Staszowie, 

 festyn rodzinny w Oględowie, 

  „Wszystko jest miłością” – koncert słowno-muzyczny (wyk. C. Chmiel – muzyka, 

syntezatory, T. Stec – śpiew, T. Schimscheiner – słowo); współorganizacja z SIT 

Talent, zadanie dofinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach 

operacji „Wielka Moc…”, 

 Spotkanie poetyckie B. Kozieła i S. Nyczaja z uczniami ZS w Staszowie (występ 

uczniów Music Park z instr. Ł. Borkowskim), 

 „Dzień Chleba – smaki naszych dziadków” – Powiatowe i Miejsko-Gminne Święto 

Plonów (m.in. prezentacja stoisk z piekarniami, cukierniami i rękodziełem 

artystycznym, występ zespołu ludowego Furmani, Modesta Pastiche, Kabaretu DNO, 

Kasi Kowalskiej z zespołem, pokaz pirotechniczny, dyskoteka z zespołem), 

 „Sztuka jest całością” – koncert zespołu Glass Duo (Szklana harfa), wernisaż wystawy 

Justyny Kędziory, wernisaż wystawy „Szkło artystyczne GLASSWORKS 

T. Wrześniak, 

 „Co może jeden człowiek” – koncert w hołdzie Jana Pawła II (reż. i scenariusz:                      

J. Nowicki, C. Chmiel – syntezator, T. Kudyk – trąbka, M. Stryszowski – saksofon, 

wokal, flet (współorganizacja z SIT Talent, zadanie dofinansowane ze środków 

PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji „Wielka Moc…”), 

 Hubertus Ziemi Staszowskiej – festyn pod patronatem Zarządu Okręgowego 

Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu (współorganizacja, występ Klubu 

Piosenki RYTM), 

 X Festiwal Poezji Słowiańskiej, występy sekcji artystycznych SOK, 
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 Święto Edukacji Narodowej (nagłośnienie), 

 Wieczór w kolorach jesieni – wernisaż wystawy N. Palmera, koncert M. Dyjaka – 

„Pierwszy śnieg”, degustacja jesiennych potraw, podsumowanie zadań realizowanych 

i dofinansowanych w ramach PROW oraz Wojewody Świętokrzyskiego – „Smaki 

tradycji…” oraz „Wszędzie razem. Zajęcia…”, 

 Uroczystości pogrzebowe śp. L. Machalskiego Mnicha (1929-1951) – założyciela                   

i dowódcy zbrojnej organizacji niepodległościowej (współorganizacja z IPN, 

Wojewodą Świętokrzyskim, Burmistrzem MiG Staszów, parafią pw. św. Bartłomieja, 

organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi, wojskiem, służbami 

mundurowymi, konferencja poświęcona „Mnichowi”, „W walce o wolna Polskę – 

dążenia niepodległościowe rodziny Machalskich”, „Wierni Polsce niepodległej. Tajne 

organizacje młodzieży na Kielecczyźnie po 1945r. – IPN o/Kielce, „Listy Ludwika” – 

recytacja wybranych listów – Teatr Syrena SOK (H. Dyl, K. Rogala), 

 koncert pieśni patriotycznych (M. Wyszogrodzka – sopran, T. Kudyka – trąbka, 

flugohorn, C. Chmiel – instrumenty klawiszowe, śpiew; w programie: S. Moniuszko, 

F. Nowowiejski, pieśni patriotyczne w opracowaniu C. Chmiela), 

 uroczystości z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości (współorganizacja), 

 Pierwszaki 2017 – specjalna lekcja o bezpieczeństwie i zdrowiu (nagłośnienie, 

oświetlenie, użyczenie sali), 

 ognisko dla dzieci w Oględowie, 

 otwarcie wystawy poświęconej T. Kościuszce w 200. rocznicę śmierci, 

 „Wszędzie razem. Zajęcia…” – podsumowanie projektu, występ Klubu Piosenki 

RYTM, pokaz mody jesienno-zimowej przygotowanej przez CIS, wernisaż wystawy 

biżuterii wykonanej różnymi technikami, poczęstunek (projekt dofinansowany                     

ze środków Wojewody Świętokrzyskiego), 

 „Byle nie o miłości – więcej niż koncert” – piosenki Agnieszki Osieckiej                           

w wykonaniu Nuli Stankiewicz (śpiew), J. Strobla (gitara klasyczna, aranżacje),                        

A. Jagodziński (fortepian, akordeon); koncert realizowany pod patronatem Fundacji 

„Okularnicy” im. A. Osieckiej oraz Radia RDC, 

 „Wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych 2017, 

 „W świątecznym nastroju” – koncert D. Gałązki z zespołem, wernisaż wystawy 

„Pejzaż polski” J. Machały, degustacja potraw wigilijnych i świątecznych, 
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 Wspólne ubieranie choinki – kiermasz ozdób bożonarodzeniowych miejscowych 

twórców, spotkanie ze św. Mikołajem, szopka bożonarodzeniowa. 

 

IV. STAŁE FORMY PRACY PLACÓWKI 

 występ zespołu Folk 'N' Roll: 

- podczas Juwenaliów kieleckich – Kadzielnia 

- W jarmarku Wielkanocnym w Kielcach,  

 występ Klubu Piosenki RYTM:  

- podczas Wieczoru Kolęd członków Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT 

- w V Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Kolęda płynie                            

z wysokości” – koncert laureatów. Karolina Szeleś zajęła III miejsce w kategorii IV – 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, 

- w trakcie obchodów 400-lecia Pustelni Złotego Lasu, 

- podczas XX Gali „Stambułek Staszowskich”, 

- udział w kwalifikacjach wstępnych XVII Konkursu Piosenki Angielskiej, 

- w finale Konkursu Piosenki Angielskiej, 

- w konkursie piosenki w Puławach, 

- występ solistek w XIX edycji Festiwalu „Scena dla Ciebie” (Kielce DK Zameczek), 

- udział w finale Konkursu Poezji Śpiewanej Pamięci Jacka Kaczmarskiego w 

Puławach (Dom Chemika); w konkursie Natalia Nowak zdobyła nagrodę specjalną, 

- udział w finale V edycji konkursu wokalnego „Teraz polska piosenka”; Paulina Chyc 

zdobyła II miejsce, 

- w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa nutka” 

Częstochowa 2017; wokalistki Klubu Rytm zdobyły: 3 brązowe nutki i nominacje do 

udziału w festiwalu „Złote Talenty” w Złotej Pradze (Karolina Szeleś, Eliza Tutak, 

Kasia Chodurek, 

- podczas Dnia Dziecka, 

- udział w eliminacjach regionalnych konkursu WYGRAJ SUKCES; wyróżnienie 

zdobyła Amelia Warchałowska, 

- podczas moto-pikniku „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

- podczas festynu „Hubertus Ziemi Staszowskiej”, 

- „Wszędzie razem. Zajęcia…” – podsumowanie projektu, 



Strona | 15 

 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE – 2017 ROK 

STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY  
 

- w jarmarku Wielkanocnym w Kielcach, 

- w otwarciu wystawy poplenerowej Szydłów 2017 w Woli Wiśniowskiej, 

- w koncercie finałowym Konkursu Piosenki Jacka Kaczmarskiego, 

- w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej (wyróżnienie dla K. Chodurek), 

- w konferencji popularno-naukowej „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo 

krajobrazu”, 

- w Parku A. Bienia (2x), 

- podczas uroczystości obchodów Złotych Godów,  

- w Pałacu w Rytwianach,  

 

 występ kapeli Ziemia Staszowska  

- podczas zabawy ostatkowej dla członków Klubu Inicjatyw Twórczych TALENT, 

- podczas obchodów długoletniego pożycia małżeńskiego – „Złote Gody”, 

- występ podczas festynu w Oględowie, 

- w moto-pikniku „Kręci mnie bezpieczeństwo”, 

- Dziki Zachód w Kurozwękach, 

- podczas inauguracji projektu własnego LGD „Białe Ługi” pn. „Zasoby dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego turystycznym bogactwem LGD ‘Białe Ługi’”                               

w Trzemosnej, 

- podczas Narodowego Czytania „Wesela” S. Wyspiańskiego,  

- w eliminacjach IX Koneckiego Przeglądu Piosenki „Poezja w piosence – Agnieszka                      

i inni”  

– udział I edycji konkursu piosenki „Śpiewamy przeboje naszych rodziców”,  

- „Moje serce to jest muzyk” – konkurs piosenek W. Młynarskiego (nagrodę 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zdobyła wokalistka Klubu Piosenki 

RYTM SOK – K. Chodurek). 

 

 Występ Teatru SYRENA  

- udział w XIV Spotkaniach Teatralnych ZWIERCIADŁA – spektakl pt. „Bień_1920” 

– udział grupy w warsztatach spektakl zdobył wyróżnienie, 

- wyjazd członków grupy teatralnej SOK do Teatru Starego w Krakowie na spektakl 

teatralny, 
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- w Festiwalu Teatralnym „Pereutilennya” w Kijowie; grupa zaprezentowała spektakl 

pt. „Bień_1920”; teatr otrzymał nagrodę za najlepszy spektakl dokumentalny, 

- podczas Dnia Dziecka, podczas Narodowego Czytania „Wesela” S. Wyspiańskiego, 

- podczas pikniku wielkanocnego ze spektaklem zatytułowanym „W pogoni                          

za króliczkiem”, 

- podczas Jarmarku Wielkanocnego w Kielcach - „W pogoni za króliczkiem”, 

 - występ podczas „Koncertu Jasnego Serca” – z okazji 400-lecia Pustelni Złotego Lasu 

ze etiudą teatralną zatytułowaną „Dobro”. 

 

 W  roku 2017 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 MUSIC PARK 6 

 Spotkania z matematyką 

 Zespół perkusyjny  

 Aerobic 

 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 (Teatr SYRENA), 

 Robotyka. 

MUSIC PARK 6 - Staszowski Ośrodek Kultury w roku 2017r. prowadziła edukację w 

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

skrzypcach; odbywają się zajęcia z teorii muzyki, zajęcia zespołowe, warsztaty i koncerty. 
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 Funkcjonujące w roku 2017 roku oddziały:  

 Izba Tradycji Regionalnej Muzeum Ziemi Staszowskie, 

 świetlice wiejskie w:  

- Jasieniu,  

- Smerdynie,  

- Oględowie.  

 

 


