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W 2015 roku Staszowski Ośrodek Kultury prowadził działalność w zakresie szeroko 

rozumianej działalności kulturalnej poprzez organizację koncertów, imprez masowych, 

spotkań, konkursów, turniejów, przeglądów, festiwali, wernisaży, wystaw, udział                               

w imprezach zewnętrznych, prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i in. 

Poszczególne zadania, w zależności od ich charakteru, organizowane były na różną skalę. 

Poniższy wykaz przedstawia zakres podejmowanych działań. Pozyskiwano dodatkowe środki 

finansowe na działalność od instytucji publicznych i sponsorów.  

 

Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 20.08.2015r. Staszowskiemu Ośrodkowi 

Kultury nadano nowy statut. Powodem były zmiany aktów prawnych regulujących 

funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury oraz wprowadzenie zapisów związanych          

z funkcjonowaniem Izby Tradycji Regionalnej – Muzeum Ziemi Staszowskiej oraz 

Społecznej Rady Programowej. 

 

Staszowski Ośrodek Kultury otrzymał wyróżnienie Stambułka w kategorii „Jednostka 

organizacyjna, która osiągnęła znaczny postęp w rozwoju w poprzednim roku”. 

  

W roku 2015 decyzją burmistrza dokonano zmiany lokalizacji Muzeum Ziemi 

Staszowskiej, co pozwoliło na pokazanie zgromadzonych tu rekwizytów oraz polepszenie 

warunków ekspozycji. 

 

SOK był organizatorem szkolenia pt. „Instytucje kultury – wpływ zmian przepisów 

roku 2015”. 

 

 
[Wpisz podtytuł dokumentu]  

[Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie podsumowanie 

zawartości dokumentu. Wpisz tutaj streszczenie dokumentu. Streszczenie to zwykle krótkie 

podsumowanie zawartości dokumentu.]  
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W 2015r. SOK realizował 4 zadania projektowe dofinansowane przez instytucje 

zewnętrzne: 

„2015r. - SOKowirówka z klimatyzacją - montaż klimatyzacji, rozbudowa oświetlenia, 

nagłośnienia oraz wyposażenia sceny - 95.000,00 zł - NCK, MKiDN; 

2015r.- Młoda Polska.Podróż do artystów- 14.000,00 zł – NCK, MKiDN. 

Program TEATR POLSKA MKiDN koordynowany przez Instytut Teatralny im.                               

Z. Raszewskiego – realizacja w Staszowie 4 spektakli teatralnych w wykonaniu 

profesjonalnych teatrów; ponadto realizowano warsztaty teatralne.  

 

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, Po Prostu, Staszówka, na antenie Polskiego Radia Kielce, telewizji lokalnej 

Lokalna TV, wzaprzyjaźnionych stron internetowych itp. 

 

W wyniku współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi SOK 

współorganizuje lub jest partnerem w wielu wspólnie podejmowanych przedsięwzięciach. 

Podejmujemy współpracę zarówno z lokalnymi, jak i ogólnopolskimi organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami kultury, instytucjami artystycznymi, artystami, agencjami, 

osobami fizycznymi itp.  

 

Niniejsze sprawozdanie zawiera zadania realizowane głównie przez Staszowski 

Ośrodek Kultury, a także te, w których jest współorganizatorem lub partnerem; wykaz 

zawiera również zadania realizowane z wykorzystaniem wiedzy, potencjału i umiejętności 

pracowników oraz infrastruktury Staszowskiego Ośrodka Kultury.  

 

 

 

 

 

http://www.sok.info.pl/
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I EDUKACJA KULTURALNA 

1. W zakresie muzyki: 

a) koncerty w wykonaniu Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej z cyklu 

„Spotkania z muzyką”: 

 „Z blaskiem i precyzją/W labiryncie dźwięków”, 

 „Tajemnice kameralistyki/Kwintet fortepianowy”, 

 „Sprzedana narzeczona” Bedracha Smetany, 

 „Perkusja i akordeon/Odkrycia XX wieku: stroiki, guziki, pałeczki, szczoteczki…”, 

 „Karnawał Wenecki” – koncertu i pokaz w wykonaniu tancerzy Baletu Dworskiego 

Cracovia Danza, 

 „Z biegiem Dunaju/O cudownych dzieciach”, 

 „Co nam przyniósł XX wiek – przepis na muzykę”, 

 Giovanni Paisello – La serva Padrona – teatr muzyczny, 

 „Muzyczne kontrasty, podróż za jedną nutę” (Boccierini, De Falla, Lorenz, Piazzolini, 

Vivaldi), 

 „Najpiękniejsze z kłamstw – pomiędzy literaturą a muzyką francuską”; 

 

b) Koncerty, warsztaty muzyczne: 

 Koncert zespołu „SHADOWS LABIRYNTH”,  

 Koncert zespołu ESKAUBEI I TOMEK NOWAK QUARTET”,  

 Warsztaty muzyczne dla dzieci – instrumenty perkusyjne – 2x, 

 Gienek Loska i Andrzej Makar Makarewicz – koncert, 

 „Operetki czar” – koncert z okazji Dnia Kobiet; wystąpili soliści Opery Śląskiej, 

 koncert piosenki francuskiej „YAGA w repertuarze Juliete Freco”, 

 „Aktywne formy muzykoterapii w edukacji terapii” – warsztaty (rytmika, relaksacyjna 

metoda coloris, śpiew itp.; prowadzenie: Małgorzata Liszka), 

 koncert relaksacyjny przy dźwiękach instrumentów archaicznych w wykonaniu 

Małgorzaty Liszki, 

 warsztaty i koncert relaksacyjny w wykonaniu Mariusza Walasa (w ramach XIII 

Festiwalu Działań Osób Niepełnosprawnych),  

 Warsztaty perkusyjne – prowadzenie: James Stewart Drummer, 
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 SAGITTARIUS – koncert zespołu rockowego, 

 koncert orkiestry huty Tadeusza Wrześniaka (podczas Dnia Dziecka), 

 występ zespołów tanecznych KLEKS (podczas Dnia Dziecka), 

 występ wokalistów hip-hop: Małasek&Golon, Ermukati (podczas Dnia Dziecka), 

 LOKA – koncert zespołu (podczas Dnia Dziecka), 

 Uroczysty koncert zespołów i sekcji SOK z okazji zakończenia roku artystycznego 

2014/2015, 

 Koncert gospel z udziałem Jane Jackson i zespołu z Anglii, 

 Warsztaty muzyczne dla dzieci, 

 Kabaret MARCINA DAŃCA (Dzień Chleba)  

 Koncert zespołu GANG OLSENA (Dzień Chleba),  

 Koncert HAPPYSAD (Dzień Chleba) 

 Koncert zespołu THE PEARL (Dzień Chleba),  

 ANKH, DANCE ON GLASS, 

 koncert „Trzeba marzyć” w wykonaniu Anny Stankiewicz, Janusza Strobla, Andrzeja 

Jagodzińskiego, Adama Cegielskiego, 

 Jesienne staszowskie warsztaty muzyczne (wykładowcy: Bartosz Latus, Katarzyna 

Piasecka, Jacek Prokopowicz, Łukasz Gorczyca, Adam Grzelak, Leszek Nowatorski, 

Bronisław Duży” (zadanie dofinansowane przez STOART), 

 Koncert jesienny w wykonaniu uczestników powyższych warsztatów 

 „Władysław Szpilman – portret artysty” – koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej im. 

O. Kolberga w Kielcach (zadanie realizowane w ramach programu Kultura Dostępna 

NCK dofinansowanego ze środków MKiDN),  

 Koncert muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej podczas imprezy SYLWESTER 2015, 

 RAZ, DWA, TRZY, 

 jesienne warsztaty muzyczne, 

 koncerty zespołów: WEEKEND, ENEJ, BLUE CAFFE, FOLK’N’ROLL (w ramach 

współorganizacji SZKLAREK), 

 koncert zespołów: GANG OLSENA, FOLK’N’ROLL, THE PEARL, HAPPY SAD 

(podczas realizacji DNIA CHLEBA), 

 koncert zespołu LOKA (podczas realizacji DNIA DZIECKA), 
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 koncert białoruskiego zespołu RAMONKI (podczas realizacji OBCHODÓW 

Światowego Dnia Poezji). 

 

2. W zakresie plastyki: 

- zajęcia plastyczne dla dzieci pt. „Mój sobowtór” – 2x, 

- „Kadry filmowe z bajki RIO 2” - zajęcia plastyczne dla dzieci,  

- „Małe i duże smoki” – zajęcia plastyczne dla dzieci, 

- „Zrób sobie bransoletkę” – zajęcia manualne, 

- wystawa prac plastycznych w ramach Festiwalu Działań Artystycznych Osób 

Niepełnosprawnych, 

- wernisaż wystawy prac plastycznych podopiecznych ośrodka rehabilitacyjno-

edukacyjno-wychowawczego w Staszowie,  

- wernisaż wystawy malarstwa Norberta Palmera – Wojewódzki Dom Kultury                              

w Kielcach, 

- Pamiątki powstania styczniowego na Ziemi Staszowskiej 

- wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych – podopiecznych Ośrodka 

Rehabilitacyjno-edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie 

- wystawa malarstwa Norberta Palmera – WDK Kielce 

- wystawa prac w ramach XXI Festiwalu Kultury Szkół „Rok 2015 Rokiem Teatru 

Polskiego” – plakat promujący dowolny spektakl teatralny 

- malarstwo Antoniego Fałata, 

- wystawa prac plastycznych w ramach Przedszkoliady 2015 

- wernisaż malarstwa Moniki Polak – „Ostatnie ‘naszych’ portrety”,  

- wystawa malarstwa Ewy Zielińskiej  

- wernisaż wystawy Tamary Maj pt. „Wspomnienia” (tkanina artystyczna, collage, 

obiekty) (podczas Wieczoru w kolorach jesieni), 

- wystawa prac malarskich grupy artystycznej „Impresja” prowadzonej przez J. Juszczyka                           

i A. Andrzejczuk, 

- wystawa malarstwa Tomasza Bachanka, 

- wystawa fotografii dotyczącej realizacji pleneru literackiego w Staszowie w 2014r., 

- przygotowanie scenografii do spektaklu „Mały Książe”, 

- warsztaty ceramiczne KAPKAZY 2015.  
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3. W zakresie teatru: 

a) spektakle teatralne w wykonaniu aktorów zawodowych: 

 spektakle dla dzieci i młodzieży realizowane przez Teatr Współczesny, 

 spektakle realizowane przez Teatr Form (Białystok), 

 „Separacja” – spektakl w wykonaniu aktorów sceny RODE (Kraków-Tarnów-

Rzeszów), 

 „Czerwony Kapturek” – bajka w wykonaniu aktorów ART-RE, 

 „Poskromienie złośnicy” – wyjazd do Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, 

 Teatr Młodego widza – 3 spektakle dla dzieci i młodzieży, 

 Spektakle teatralne w wykonaniu Teatru Kurtyna – 3x, 

 „Jaś i Małgosia”, 

 Spektakle dla uczniów szkół podstawowych w wykonaniu aktorów Teatru ARTENES – 

3x, 

 „Historia Śnieżki” – spektakl teatralny w wykonaniu artystów Rzeszowskiego Teatru 

MASKA, 

 Spektakle dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w wykonaniu 

Teatru Współczesnego z Krakowa – 2x,  

 Spektakl teatralny w wykonaniu Teatry Kalliope z Wrocławia, 

 „Jasiu albo polish joke” – spektakl teatralny w wyk. Teatru Nowego z Zabrza                        

(w ramach Programu Teatr Polska), 

 Spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wykonaniu 

MAK FILM Wrocław 3x, 

 „Rewolucja balonowa” – spektakl teatralny w wykonaniu  Instytutu Teatralnego                 

w wykonaniu Teatru Powszechnego w Warszawie (w ramach Programu „Teatr 

Polska”), 

 „Ostatnia miłość” – spektakl realizowany przez Fundację Kresy 2000 ramach Programu 

Teatr Polska 

 „Gyubal Wahazar” – spektakl w Teatrze Starym w Krakowie – udział 50 osób – zadanie 

realizowane w ramach Programu Kultura Dostępna  NCK dofinansowanego przez 

MKiDN, 

 Teatr Młodego Widza – spektakle dla dzieci i młodzieży – 4x, 
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 „TATO” – spektakl w wykonaniu Teatru Bagatela z Krakowa – (zadanie realizowane                               

w ramach Programu Teatr Polska), 

 Spektakle dla dzieci szkół podstawowych w wykonaniu Teatru Wrocław – 3x, 

 Spektakle dla dzieci szkół podstawowych (kl. I-III) w wykonaniu Katolickiego Teatru 

Edukacji – 2x, 

 Mikołajkowy wieczór kabaretowy – występ kabaretu „4 FALA”, 

 

b) spektakle w wykonaniu w ramach amatorskiego ruchu artystycznego: 

- „Mały Książe” - spektakl w wykonaniu zespołu teatralnego SOK dla uczniów szkół 

podstawowych; scenografia przygotowana podczas zajęć sekcji plastycznej’ 

- spektakl w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyszyńskiego                    

w Staszowie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, 

 

4. W zakresie i filmu: 

Projekcja filmów: 

 „Paddindgton”, 

 „Pani z przedszkola”, 

 „Bezwstydny morderca”, 

 „Hiszpanka”, 

 „Cart Blanche”, 

 „Wtorek pełen czarów”, 

 „W krainie zimna”, 

 „RIO 2” 2x, 

 „Dzwoneczek i tajemnica piratów”, 

 Złota Borówka 2014 – film promocyjny 

 „Strażnicy marzeń”, 

 „Merida waleczna”, 

 „Potwornie bajkowy czwartek” – projekcja filmu dla dzieci, 

 „Skubani”, 

 „Asterix i Obelix” – 2x 

 „Ida” – 3x, 

 „Ziarno prawdy”, 
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 „Disco polo”, 

 „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, 

 „Bajkowy piątek” - projekcja bajek dla dzieci 2 x, 

 „Baranek Shaun” 

 „Body/Ciało” 

 „Szybcy i wściekli”, 

 Projekcja bajek – 2x (wakacje), 

 Projekcja filmu dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Projekcja bajki dla dzieci 4x, 

 „The culture high” - - film dokumentalny w ramach II Dni Konopii, 

 „Hotel Transylwania”, 

 „Everest”, 

 „Chemia”, 

 „Karbala”, 

 

II UPOWSZECHNIANIE RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY 

1. Spotkania i wykłady, wystawy tematyczne, udział                                

w wydarzeniach historycznych itp. 

 lekcja naukowa z okazji 42. rocznicy powstania AK, 

 I Marsz szlakiem Powstania Styczniowego z okazji 152. Rocznicy wybuchu 

powstania (marsz Staszów – Rytwiany) 

 wystawa pamiątek powstania styczniowego „1863r. na Ziemi Staszowskiej”, 

 Wojsko Polskie w Staszowie 1923-1939 (Izba Tradycji Regionalnej – Muzeum Ziemi 

Staszowskiej), 

 Związek strzelecki wczoraj i dziś (Izba Tradycji Regionalnej – Muzeum Ziemi 

Staszowskiej), 

 spotkanie z kulturą rycerską – prelekcja, pokaz, konkurs rysunkowy, 

 spotkania profilaktyczne młodzieży z muzykiem Gabrielem Fleszarem nt. uzależnień i 

nałogów, 

 udział w organizacji obchodów 490. rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa 

(uroczystości w Rynku) – Obchody XV Światowego Dnia Poezji, 
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- wernisaż wystawy Teresy Ledóchowskiej - Horodyńskiej,  

- spotkanie poetyckie z Aleksandrem Nawrockim 

- koncert białoruskiego zespołu kwartetu RAMONKI, 

 udział w organizacji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 600 

 zajęcia edukacyjne „Młoda Polska – sztuka u zarania XX wieku” – w ramach projektu 

„Młoda Polska – podróż do artystów” – (dofinansowanego przez MKiDN w ramach 

programu Narodowego Centrum Kultury) 

 „MŁODA POLSKA – podróż do artystów” – wyjazd tematyczny do Krakowa                                 

i Zakopanego (zwiedzanie Muzeum Karola Szymanowskiego, Jana Kasprowicza, 

Galerii Sztuki, Muzeów Narodowych, wizyta w Tetmajerówce, udział w 2 spektaklach 

teatralnych; zadanie dofinansowane przez MKiDN w ramach Programu NCK Kultura 

dostępna). 

 przedstawiciele Młodej Polski w malarstwie, literaturze i muzyce – lekcja edukacyjna; 

zadanie dofinansowane przez MKiDN w ramach Programu NCK Kultura dostępna), 

 „Jak czytać dzieło? – o sztuce percepcji sztuki” – lekcja edukacyjna; zadanie 

dofinansowane przez MKiDN w ramach Programu NCK Kultura dostępna), 

 przedstawienie rysu historycznego powstania Muzeum Ziemi Staszowskiej                              

– dr Dariusz Kubalski (podczas otwarcie nowej siedziby),  

 „Archeologiczne badania wykopaliskowe kultury przeworskiej w Grzybowie – Artur 

Jedynak (podczas otwarcia nowej siedziby Muzeum Ziemi Staszowskiej), 

 „Moje staszowskie refleksje” – wystąpienia gości (podczas otwarcia nowej siedziby 

Muzeum Ziemi Staszowskiej), 

 „Nieprzerwany ciąg tradycji” – Tomasz Staszewski (podczas otwarcia nowej siedziby 

Muzeum Ziemi Staszowskiej), 

 „Kulturalna lekcja” – zajęcia edukacyjne dla dzieci – uczniów kl. I z PSP nr 1                  

w Staszowie (zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne 

 „Spotkanie ze sztuką” – 4 x zajęcia edukacyjne dla osób dorosłych i młodzieży, 

 Obchody 97. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – udział                         

w organizacji, 

 Wystawa „Twórcy odrodzonego Państwa Polskiego – 1918r.” (w programie występ 

młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Staszowie), 
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 Otwarcie wystawy „70. Rocznica zakończenia II wojny światowej” – sesja naukowa – 

wkład dr. Tomasza Domańskiego (Delegatura IPN w Kielcach), 

 „Kulturalna lekcja” – zajęcia edukacyjne dla dzieci – uczniów kl. II z PSP nr 2                         

w Staszowie (zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne), 

 „Kulturalna lekcja” – zajęcia edukacyjne dla dzieci – uczniów kl. I a z PSP nr 2  

    w Staszowie (zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne). 

 

2. Organizacja konkursów, przeglądów, turniejów, festiwali 

 turniej gier komputerowych – 10x, 

 gry planszowe dla dzieci i młodzieży 8x, 

 gry i zabawy stolikowe 2x, 

 20. Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” – kwalifikacje wstępne, 

 konkurs kulinarny pn. „Najlepsza potrawa wielkanocna”, 

 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacja rejonowe, 

 XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka, 

 40. Świętokrzyskie Konfrontacje w Tańcu Towarzyskim o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Staszów, 

 XXI Festiwal Kultury Szkół – przegląd artystyczny szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich z powiatu staszowskiego, 

 Przedszkoliada 2015 – przegląd dorobku artystycznego przedszkoli powiatu 

staszowskiego, 

 XIV Powiatowy Turniej Ortograficzny 2015 (dla szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich), 

 Konkurs fotograficzny „Portret Staszowa” z okazji obchodów rocznicy nadania 

praw miejskich da Staszowa, 

 Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych – koncert w wykonaniu 

podopiecznych instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi;  

 XXVI Przegląd Kolęd i Pastorałek – prezentacja dorobku artystycznego uczestników. 
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III. WYDARZENIA 

 Wieczór artystyczny podsumowujący XXI Festiwal Kultury Szkół i Przedszkoliadę 

2015 (wręczenie dyplomów dla placówek, rozstrzygnięcie konkursu na plakat, koncert 

piosenki francuskiej „YAGA w repertuarze Juliete Freco”), 

 współorganizacja „SZKLAREK” – X jubileuszowej edycji; jedyny na świecie pokaz 

wytopu szkła na wolnym powietrzu; występ zespołów: WEEKEND, ENEJ, BLUE 

CAFE, FOLK’N’ROLL 

 zakończenie roku szkolnego 2014/2015 wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczego – pomoc w organizacji, 

 STASZÓW W LITERATURZE – plener literacki promujący w słowie walory Gminy 

Staszów; spotkania z pisarzami m.in. Stefanem Jurkowskim, Magdaleną 

Węgrzynowską-Plichtą, Benedyktem Koziełem, Janem Chruślińskim, 

 GOLEJÓW – WAKACJE – impreza rekreacyjna; koncert hip-hop w wykonaniu: 

ERMUKATI, GOLON&MAŁASEK, aqua aerobic, konkurs „rzeźba w piasku”, 

pokazy policyjne, gry, zabawy, konkursy, 

 DZIEŃ CHLEBA – Miejsko-Gminne Święto Plonów (MARCIN DANIEC, GANG 

OLSENA, FOLK-N-ROLL, HAPPYSAD, pokaz pirotechniczny, dyskoteka z 

zespołem THE PEARL, rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec                                 

dożynkowy, pokaz ludowy „Obraz wiejski utkany sianem”, dojenie krowy, 

prezentacja procesu dymarskiego, stoiska, park zabaw dla dzieci, konkursy, 

 „CAŁY STASZÓW WSPIERA KAROLINĘ” – współorganizacja koncertu 

charytatywnego – występ zespołów i wokalistów: BIBA, LE MOOR, 

URBANOWICZ BAND, STIP, TRICTER, SYLWIA PRZETAK, udział w koncercie 

zespołu wokalnego RYTM, konferansjer, akustyk. 

 Dzień Dziecka; w programie: występ orkiestry huty Tadeusza Wrześniaka, Kleksów, 

Klubu RYTM, Małasek&Golon, Ermukati, zespół LOKA, warsztaty cyrkowe, 

rozstrzygnięcie konkursów: fotograficznego, ortograficznego i wędkarskiego, gry, 

zabawy, konkursy, marsz dla życia rodziny, 

 Wycieczka do Świętej Katarzyny (zwiedzanie muzeum minerałów i skamieniałości, 

do Krajna (zwiedzanie Parku Miniatur), Kałkowa (zwiedzanie Sanktuarium Matki 

Boskiej Bolesnej) oraz Krzemionek Opatowskich 
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 spotkanie promujące tomik poezji „W oknie zaufania” Anny Zielińskiej Brudek 

(spotkanie autorskie, wernisaż wystawy Ewy Zielińskiej), 

 otwarcie nowej siedziby Izby Tradycji Regionalnej - Muzeum Ziemi Staszowskiej 

(przedstawienie rysu historycznego – dr Dariusz Kubalski, „Archeologiczne badania 

wykopaliskowe kultury przeworskiej w Grzybowie – dr Andrzej Przychodni, „Moje 

staszowskie refleksje” – wystąpienia gości, „Nieprzerwany ciąg tradycji” – Tomasz 

Staszewski), 

 WIECZÓR W KOLORACH JESIENI – wernisaż wystawy Tamary Maj pt. 

„Wspomnienia” (tkanina artystyczna, collage, obiekty), koncert „Trzeba marzyć” w 

wykonaniu Anny Stankiewicz, Janusza Strobla, Andrzeja Jagodzińskiego, Adama 

Cegielskiego, degustacja jesiennych potraw, 

 pomoc w organizacji 20-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób                                   

z Upośledzeniem Umysłowym koła w Staszowie oraz 15-lecie Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 

 „W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU” – wernisaż wystawy Tomasza Bachanka, 

kiermasz ozdób świątecznych, koncert zespołu RAZ, DWA, TRZY, degustacja 

wigilijnych potraw, 

 WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI – ubieranie szopki bożonarodzeniowej, kiermasz 

ozdób, zdobienie pierników, 

 SYLWESTER W RYNKU – zabawa taneczna z DJ Gregorem, koncert muzyków w 

wykonaniu Muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej („Pod Zegarem”), pokaz 

pirotechniczny, konkurs butelkowy; 

 MARSZ RODZINY – realizacja podczas Dnia Dziecka (w partnerstwie z parafią pw. 

św. Barbary w Staszowie), 

 Spotkanie Członków i Sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej – wręczenie 

STAMBUŁEK – konferansjer, przygotowanie ekspozycji prac do licytacji, 

przeprowadzenie licytacji, pomoc organizacyjna i merytoryczna. 
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IV. STAŁE FORMY PRACY PLACÓWKI 

1. Koncerty, występy w wykonaniu zespołów artystycznych SOK 

oraz ich udział w konkursach, przeglądach i turniejach 

 występ zespołu wokalnego MODERATO podczas mszy św. w Sulisławicach – 

oprawa  muzyczna w Sanktuarium Maryjnym – 2x, 

 występ zespołu wokalnego MODERATO podczas mszy św. W kościele pw. św. 

Bartłomieja – 5x 

 popis uczniów Music Park (fortepian, skrzypce, instruktor: Olga Osmolińska), 

 występ zespołu wokalnego MODERATO podczas mszy św. w Koniemłotach, 

 występ zespołu wokalnego MODERATO podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej      

z okazji 490. Rocznicy nadania praw miejskich  

 występ kapeli Ziemia Staszowska podczas obchodów Złotych Godów w UMiG                          

w Staszowie, 

 udział wokalistki Klubu RYTM Katarzyny Chodurek w finale Festiwalu 

Wokalnego „Niemenomania” 

 udział wokalistek Klubu RYTM w Konkursie Piosenki „Wygraj sukces” w Mielcu, 

 udział zespołu Folk’n’Roll w precastingu do programu „Mam Talent” 

 udział wokalistek Klubu RYTM podczas I Konferencji senioralnej, 

 udział wokalistek Klubu RYTM w Ogólnopolskim XXII Turnieju Śpiewających 

Poezję „ŁAŹNIA 2015” 

 udział wokalistek Klubu Piosenki RYTM Moniki Urbanowicz, Karoliny Szeleś, 

Magdaleny Magdziarz w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Kolorowe nutki”, 

 udział wokalistki Klubu RYTM Katarzyny Chodurek w finale I Ogólnopolskiego 

Konkursu Piosenki polskojęzycznej „Człowiek nie jest sam”  

 występ wokalistek Klubu RYTM podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka, 

 występ Kapeli Ziemia Staszowska w Przedszkolu nr 3 w Staszowie – „Raz                                                   

na ludowo”, 

 udział wokalistki Klubu RYTM Elizy Tutak w finale Ogólnopolskiego Konkursu 

Piosenki „Wygraj sukces”, 

 udział wokalistki Klubu RYTM Karoliny Szeleś w finale Mędzynarodowego 

Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów – Czechy 2015 (IX Spotkania Mistrzów= 
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 udział zespołu Folk’n’roll podczas Szklarek, 

 udział Kapeli Estradowej Ziemia Staszowska podczas Święta Śliwki w Szydłowie, 

 udział zespołu Folk’n’roll podczas Święta Śliwki w Szydłowie, 

 udział zespołu Folk’n’roll podczas Dnia Chleba, 

 udział zespołu Folk’n’roll oraz wokalistek Klubu RYTM w konkursie „TALENT 

STASZOWSKI”, 

 udział członków Klubu RYTM w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości 

Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko 2015 

 udział grupy bębniarskiej w II Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej 

Seniorów „Bo radość jest w nas” (Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli) - 

wyróżnienie 

 występ grupy bębniarzy (seniorów) podczas obchodów Święta Nadleśnictwa 

Staszów 

 występ wokalistów Klubu RYTM podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji  

 udział wokalistów Klubu RYTM w eliminacjach VIII Koneckiego Przeglądu 

„Agnieszka i inni…” 

 udział wokalistów Klubu RYTM w finale VIII Koneckiego Przeglądu „Agnieszka                               

i inni…” 

 udział wokalistki Klubu RYTM Moniki Urbanowicz w XXI Międzynarodowym 

Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Morysa –                     

I miejsce 

 udział zespołu Folk’n’rokk oraz Klubu RYTM w półfinale konkursu „Talent 

Świętokrzyski” – 15 

 udział wokalistek Klubu RYTM w IX edycji konkursu „Śpiewamy przeboje 

naszych rodziców” 

 udział wokalistek Klubu RYTM w przeglądzie piosenki w Nowej Dębie 

 Występ wokalistek Klubu RYTM podczas benefisu Jana Klamczyńskiego 

 

W  2015 roku w Staszowskim Ośrodku Kultury funkcjonowały następujące zespoły, 

sekcje i kluby zainteresowań: 

1. Klub Tańca Towarzyskiego (grupa młodsza i starsza) 

2. Klub Tańca Nowoczesnego (grupa młodsza i starsza) 
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3. Sekcja plastyczna (grupa młodsza i starsza) 

4. Klub Inicjatyw Twórczych TALENT 

5. Zespół wokalny MODERATO 

6. Zespół instrumentalny Immunitet 

7. Zespół instrumentalny MUSIC PARK 

8. Spotkania z matematyką 

9. Zespół perkusyjny 50+ 

10. Aerobic  

11. Klub Gier Fabularnych ARCANUM 

12. Klub piosenki RYTM 

13. Związek Strzelecki STRZELEC 

14. Kapela Estradowa Ziemia Staszowska 

15. Zespół teatralny – grupy: młodsza, starsza, osoby dorosłe 

 

Funkcjonujące w 2015 roku oddziały: Izba tradycji regionalnej, świetlice wiejskie                      

w: Jasieniu, Smerdynie, Oględowie. 

 

 

MUSIC PARK: SOK prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach: fortepianie, 

gitarze, perkusji, skrzypcach; dodatkowo odbywają się zajęcia z teorii muzyki. 

 

V. INNE IMPREZY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY                                  

I SENIORÓW 

 zajęcia plastyczne dla seniorów  – 10x, 

 zajęcia manualne – 6x, 

 zajęcia teatralne dla seniorów – 14x,  

 „Dzień Piękna” – spotkanie z konsultantką firmy kosmetycznej – 3x, 

 origami – nauka składania papieru – 2x, 

 warsztaty bębniarskie – 3x, 

 zabawa ostatkowa „Tańczący pączek”, 

 zwiedzanie oceanarium w Kielcach, 
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 „W świecie wyobraźni” – zajęcia teatralne dla dzieci, 

 „Bądź eko-kreatywny, bawiąc się eko-zabawką” – warsztaty dla dzieci i młodzieży 

(gry, zabawy, konkursy itp.), 

 „Taneczne popołudnie”, 

 „Wesołe przygody elfa” – program rozrywkowo-cyrkowy w wykonaniu artystów 

CLOWN CIRCUS SHOW – Ruphert i Rico, 

 ozdabianie pisanek wielkanocnych – warsztaty 4x, 

 zajęcia nordic walking, 

 kobiece metamorfozy z produktami FM GROUP POLSKA, 

 ognisko,  

 prezentacja multimedialna nawiązująca do Dnia Matki, 

 zajęcia dziennikarskie, 

 szydełkowe spotkania 2x, 

 wykonywanie ozdób choinkowych 3x, 

 wieczór andrzejkowy (wróżby, zabawy, lanie wosku). 

 

VI. OSIĄGNIECIA WOKALISTÓW KLUBU RYTM 
 

 23.03.2015 - Ogólnopolski Konkurs Piosenki „WYGRAJ SUKCES” eliminacje     

wstępne do eliminacji regionalnych – zakwalifikowało się 6 osób + 1 wyróżnienie,   

 11.04.2015  Festiwal „SCENA DLA CIEBIE” 2015 Kielce – I miejsce Paulina Chyc, 

 16.05.2015  XXII Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję – Łaźnia 2015 Radom – 

finalistka, 

 30.05.2015  Ogólnopolski  Konkurs Piosenki Polskojęzycznej „Człowik nie jest sam” 

Ktaków – finalistka, 

 IX Spotkania Mistrzów Muzyki w ramach 13. Międzynarodowego Dziecięcego 

Festiwalu Pacanów – Czechy 2015  : Nagroda Specjalna od Jury – Karolina Szeleś, 

 05-06 06.2015 – finał Ogólnopolskiego Konkurs Piosenki „WYGRAJ SUKCES” – 

finalistka (do finału wybierają 100 osób z 2200), 

 19.06.2015 - XIX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej 

Lipsko 2015 : I miejsce - Monika Urbanowicz, I miejsce - Karolina Szeleś, III miejsce 

– Eliza Tutak oraz dwa wyróżnienia: Julia Feledyn i Albert Grzesik, 
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 09.08.2015 - casting „Mali i zdolni”: finalistka - Monika Urbanowicz,  

II miejsce i przejście do kolejnego etapu - Magdalena Opala, III miejsce – Julia 

Feledyn, 

 22.10 2015 - finał Talentu Staszowskiego – RYTM Talentem Staszowskim, 

 20.11.2015 - finał VIII Koneckiego Przeglądu Piosenki „Agnieszka i inni…” – dwa 

wyróżnienia i nagrody pieniężne – Karolina Szeleś i Eliza Tutak, 

 28-29.11.2015 - XXI Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych   

i Młodzieżowych im. Henryka Morysa: I miejsce – Monika Urbanowicz                            

oraz finalistka Katarzyna Chodurek, 

 03.12.2015  Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Śpiewajmy Przeboje Naszych 

Rodziców” :  II nagroda Monika Urbanowicz. 

 

VI. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW 

DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

 Uroczysta gala wręczenia nagród „Złota Borówka 2014”; zadanie współorganizowane 

z Lokalną Organizacją Turystyczną „Czym chata bogata”; w programie: uroczyste 

otwarcie, projekcja filmu promocyjnego, ceremonia wręczenia nagród, koncert Gienka 

Loski i Andrzeja Makarewicza.  

 

 „Młoda Polska – podróż do artystów” – zadanie realizowane w ramach Programu 

KULTURA DOSTĘPNA Narodowego Centrum Kultury dofinansowane przez 

MKiDN; w programie: udział w spektaklach teatralnych w Teatrze Starym w 

Krakowie („Gyubal Wahazar”), Teatrze im. S.I. Witkacego w Zakopanem                              

(„O niezwyczajnym szaleństwie”), koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 

Kolberga w Kielcach pt. „Władysław Szpilman – portret artysty”; zwiedzanie 

oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i Zakopanem (Dom Mehoffera, Gmach 

Główny, Sukiennice, Muzeum Karola Szymanowskiego), Muzeum Kasprowicza, 

Tetmajerówkę, wykłady. 

 

 Teatr Polska – program realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego dofinansowany przez MKiDN; w ramach programu w Staszowie 

wystawiono następujące spektakle: 
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 „Jasiu albo polish joke” – Teatr Nowy z Zabrza, 

  „Rewolucja balonowa” – Teatr Powszechny w Warszawie, 

 „Ostatnia miłość” – Fundacja Kresy 2000,  

  „TATO” – Teatra Bagatela z Krakowa.  

 

 Jesienne staszowskie warsztaty muzyczne (wykładowcy: Bartosz Latus, Katarzyna 

Piasecka, Jacek Prokopowicz, Łukasz Gorczyca, Adam Grzelak, Leszek Nowatorski, 

Bronisław Duży” - zadanie dofinansowane przez STOART.  


