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 EDUKACJA KULTURALNA 

W 2018 roku Staszowski Ośrodek Kultury kontynuował działalność edukacyjną             

w zakresie kultury w różnych formach i w różnych dziedzinach, m.in. poprzez edukację 

indywidualną, spotkania, koncerty, wystawy, wernisaże, prelekcje, zajęcia rękodzielnicze itp. 

Działalność instytucji skupia się przede wszystkim na kulturze, jednakże w ramach 

pożytecznego gospodarowania czasu wolnego podejmowane są działania także w innych 

dziedzinach.  

W pełni kontynuowana jest działalność w oparciu o zrealizowany zakres zadań 

projektu pn. „Dajmy im wreszcie szansę” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Cel zadania było podniesienie jakości, dostępności                                  

i dostosowanie oferty edukacyjno-kulturalnej SOK do potrzeb społeczności lokalnej, remont                    

i przebudowa oraz wyposażenie pracowni artystycznych SOK. Realizacja projektu pozwoliła 

m.in. na 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, poszerzenie oferty 

SOK dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano pracownię muzyczną i teatralno-

kameralną. Wartość dofinansowania wyniosła 182 tys. (ogólny koszt: 280 tys.). 

 

W 2018 roku Staszowski Ośrodek Kultury Staszowski Ośrodek Kultury został 

włączony w realizację kilku programów dofinansowanych przez Narodowe Centrum Kultury 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji; to udział w Programie 

Teatr Polska oraz „Zaczytany Dom Kultury 2018”.  

Pierwszy z nich pozwolił mieszkańców na udział w 6 spektaklach teatralnych 

wykonanych przez zawodowych aktorów. Tytuły z nich znajdują się w poniższych działach. 

 „Zaczytany Dom Kultury 2018” polega na współpracy z domami kultury poprzez 

umożliwienie korzystania z publikacji NCK z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. 

Publikacje wzbogaciły zasoby biblioteczne Ośrodka i są przeznaczone do udostępnienia.  

 

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: 

     - „Piosenka jest  dobra na wszystko (w programie: Adams, Jeżowska, Menken, 

Wasowski), 

     - „I.J. Paderewski. Artysta i mąż stanu – (w wykonaniu Tancerzy Baletu Dworskiego                                                        

        Cracovia danza), 

     - „Za rogatką grand zabawa – koncert edyukacyjny”, 

     - „Trzej muszkieterowie, 

     - „Król Midas”, 

     - „Wielki Teatr Świata”, 

     - „Radość to śpiew duszy, a uśmiech daje szczęście” – spotkanie i wspólne kolędowanie 

 

 Warsztaty muzyczne: 

W ramach edukacji muzycznej kontynuowana jest indywidualna nauka gry                                

na instrumentach w ramach MUSIC PARK. Nauka prowadzona jest na następujących 

instrumentach: fortepian, gitara basowa, elektryczna i klasyczna, perkusja, skrzypce, 

akordeon, saksofon, klarnet. Uczestnicy zajęć mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa 

we wskazanych koncertach muzycznych oraz organizowanych z muzykami warsztatach. 

 W zakresie plastyki 

Zajęcia plastyczne, wernisaże, wystawy 

 „W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę” – wystawa fotografii, 

rekwizytów, pamiątek, 

 „Staszowskie Zakątki – finisaż wystawy malarstwa z okazji 40-lecia pracy twórczej 

Józefa Juszczyka, 

 Wernisaż wystawy malarstwa Kazimierza Cichonia w Oględowie, 

 Wystawa prac plastycznych pt. „Rok 2018 Rokiem Jubileuszowym 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, 

 „Tworzymy maskę karnawałową” – cykl zajęć manualnych, 

 „Pippi Langstrumpf” - pracownia kreatywna – zajęcia dla dzieci, 

 „Szyjemy prościutko i ambitnie” – warsztaty twórcze dla dzieci, 

 „Kwiaty z bibuły i krepiny” – cykl warsztatów rękodzielniczych – zadanie 

realizowane we współpracy z SIT „Talent” w ramach projektu: „Nowa Kultura. 

Organizacja czasu wolnego poprzez realizację warsztatów, spotkań i lekcji 



edukacyjnych zachowujących dziedzictwo kulturowe terenu objętego działaniem LGD 

„Białe Ługi”, 

 „Stwórz własny niepowtarzalny wzór” – warsztaty malowania na tkaninie (koszulki), 

 Wernisaż wystawy prac plastycznych autorstwa podopiecznych Niepublicznego 

punktu Przedszkolnego "MIŚ” w Staszowie, 

 Wystawa prac plastycznych sekcji plastycznej SOK podczas gali podsumowującej rok 

artystyczny, 

 Wakacyjne mini warsztaty malarsko-plastyczne, 

 Wystawa plenerowa twórczości artystycznej uczestników terapii zajęciowej Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Staszowie, 

 Cykl warsztatów plastycznych 

 „Kwiaty z bibuły” – warsztaty rękodzielnicze realizowane przez SIT „Talent”                       

w ramach zadania „Twórcze wypady za miasto” Programu „Inicjatywy Lokalne 2018” 

realizowanego przez SOK ze środków Narodowego Centrum Kultury, 

 „Kolorowa przestrzeń działania” – malowanie 2 przystanków oraz 1 muralu                         

w Wiązownicy Dużej oraz w Smerdynie – zadanie realizowane w wyniku wniosku 

złożonego w ramach Programu „Inicjatywy Lokalne 2018” realizowanego przez SOK 

ze środków Narodowego Centrum Kultury, 

 „Rozmowy o sztuce” – cotygodniowe spotkania edukacyjne upowszechniające wiedzę 

z zakresu historii sztuki; zajęcia mają charakter otwarty i są bezpłatne,  

 Warsztaty ozdób choinkowych, 

 Wernisaż i wystawa malarstwa Anny Cebo, 

 Wystawa ilustracji do tomiku Anny Zielińskiej Brudek „Ugina się dzień”, 

 Wystawa malarstwa Antoniego Fałata, 

 Wystawa z okazji 155. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi 

Staszowskiej,  

 Wystawa witraży – prac wykonanych przez członków sekcji plastycznej SOK, 

 Wernisaż wystawy Jana Żukowskiego, 

 

3. W zakresie teatru 

 spektakle teatralne w wykonaniu amatorskiego ruchu artystycznego oraz aktorów 

zawodowych: 

- „Kruszynka” – spektakl teatralny dla dzieci, 

- „Różnorodność kultur Europy” – 2 spektakle, 



- „Na końcu świata… Przygody Misia i Kacpra Pirata” – spektakl dla dzieci w wykonaniu 

aktorów Teatru KRAK-ART. Z Krakowa, 

- „Warkocz królewny Wisełki”, 

- „Roszpunka” – spektakl teatralny w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji, 

- „O chłopcu z drewna” – spektakl kukiełkowy dla dzieci, 

- spektakle teatralne w wykonaniu Agencji Artystycznej ALERT, 

- 2 spektakle teatralne w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Edukacji 

- spektakl dla dzieci w wykonaniu Agencji Joanna z Kielc, 

- 2 spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego, 

- „Kopciuszek” – spektakl dla dzieci w wykonaniu rodziców, kadry, wychowanków 

Przedszkola nr 8 (nagłośnienie, oświetlenie, udostępnienie sal, strojów), 

- 5 widowisk edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Muzycznego Forte, 

- „Krawiec Niteczka” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Lalki z Warszawy – zadanie 

realizowane w ramach Programu TEATR POLSKA za pośrednictwem Instytutu Teatralnego 

Z. Raszewskiego, 

- „Zaczarowany ja” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Kukiełkowego z Nowego 

Sącza 

- 2 spektakle w wykonaniu Teatru Wrocław, 

- „Dziady. Noc druga” w wykonaniu Teatru Wierszalin – zadanie realizowane w ramach 

Programu TEATR POLSKA za pośrednictwem Instytutu Teatralnego Z. Raszewskiego, 

- „Dziady. Noc Pierwsza.” – Teatr Wierszalin - zadanie realizowane w ramach Programu 

TEATR POLSKA za pośrednictwem Instytutu Teatralnego Z. Raszewskiego - dla szkół, 

- „Gardenia” – Teatr Dramatyczny - zadanie realizowane w ramach Programu TEATR 

POLSKA za pośrednictwem Instytutu Teatralnego Z. Raszewskiego), 

- 3 spektakle w wyk. Katolickiego Teatru Edukacji, 

- warsztaty teatralne z aktorami Teatru ANIMAGIA, 

- „Karczma pod Biały Łabędziem” – spektakl w wyk. Aktorów Teatru ANIMAGIA z Żytna – 

spektakl realizowany w ramach Programu TEATR POLSKA 2018, 

- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wyk. Kieleckiego Teatru Lektur, 

- „Tożsamość Wila” – spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Ludowego w Krakowie – 

zadanie realizowane w ramach programu TEATR POLSKA, 

- #[+#@?](Słowo na G.) – spektakl w wykonaniu Teatru „Układ Formalny” – zadanie 

realizowane w ramach Programu TETAR POLSKA, 

- spektakle teatralne w wyk. Narodowego Teatru Edukacji, 



 

Staszowski Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie teatru zarówno 

dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych; w Ośrodku, w ramach amatorskiego ruchu 

artystycznego” funkcjonuje Teatr Syrena, skupiający dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 

 

4. W zakresie filmu 

 Staszowski Ośrodek Kultury realizuje zadania w zakresie promocji kinematografii 

polskiej i zagranicznej. We własnym zakresie organizuje seanse filmowe w miarę 

posiadanych możliwości technicznych i uzyskanych licencji. Ponadto w porozumieniu                     

z OutdoorCinema SOK cyklicznie organizuje pokazy filmowe nowych produkcji.  

Ośrodek bierze udział w Programie Polska Światłoczuła – unikatowym projekcie 

filmowym mającym na celu promocję kultury wyższej oraz włączanie w dyskusję o filmie                   

i sztuce mieszkańców małych miejscowości pozbawionych kin, z utrudnionym dostępem do 

kultury. 

 

Poniżej przedstawiono tytuły wyświetlanych w roku sprawozdawczym filmów. 

 projekcja filmów w ramach Profesjonalnego Kina Objazdowego – Outdoor Cinema:  

Pszczółka Maja, Cudowny chłopak, Podatek od miłości, Plan B, Nowe oblicze Greya, 

Kobiety mafii, Gnomeo i Julia. Tajemnica zagionionych krasnali, Piotruś Królik, 

Twarz, Katyń – ostatni świadek, Pitbull – ostatni pies, Księżniczka i smok, Mała 

stopa, Juliusz, Serce nie sługa, Dywizjon 303. Historia prawdziwa, Bitwa o Anglię, 

Zegar Czarnoksiężnika, Hotel Transylwania, Planeta Singli 2, Kler, Grinch, 

Fantastyczne zwierzęta, Zbrodnie Grindelwalda, Miłość jest wszystkim, 7 uczuć, 

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

 Piękna i Bestia – bajki dla dzieci, 

 Minionki, Scooby doo, Na dzikim Zachodzie, Królowa śniegu – maraton bajek, 

 Projekcje bajek dla uczniów kl. III PSP nr 2, 

 9. Przegląd Filmowy „Echa Katynia”; projekcja filmów pt. Miałam ojca w 

wyobraźni, Nie pamiętam, Rozstrzelać Polaków, 

 Don Kichot,  

 Seanse w ramach bajkowych czwartków, Dzieciak rządzi, Madagaskar 3, Kubo                           

i dwie strony, Alvin i wiewiórki 

 Projekcje filmów w ramach projektu „Etiuda & Etiuda” – projekcja 

krótkometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych 



nagrodzonych i wyróżnionych podczas 24. Międzynarodowego Festiwalu 

Filmowego, 

 „21 x Nowy Jork” – projekcja filmu i rozmowa z reżyserem Piotrem Stasikiem                   

w ramach programu „Polska Światłoczuła” 

 Karolek – film dla dzieci. 

  

II UPOWSZECHNIANIE RÓŻNYCH DZIEDZIN WIEDZY 

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

historycznych itp. 

SOK jest organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń o charakterze 

kameralnym i masowym, jednorazowym i cyklicznym; są to m.in. koncerty, spotkania, 

wykłady, prelekcje, wystawy, wydarzenia rocznicowe itp. Ich celem jest przede wszystkim 

upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy, jak np. historia, plastyka literatura, 

językoznawstwo, sztuka, teatr, religia, muzyka, kino i in.). Oprócz organizowanych                             

i współorganizowanych wydarzeń Ośrodek wspiera wiele przedsięwzięć pod względem 

merytorycznym i organizacyjnym, służąc doradztwem oraz wsparciem technicznym 

(prowadzenie, nagłośnienie, oświetlenie, udostępnienie sal, naczyń itp.). 

 

Poniżej przedstawiono zadania realizowane w 2018 roku. 

- Rozmowy o sztuce – cotygodniowe spotkania edukacyjne (większość spotkań realizowano 

wspólnie z SIT „Talent” w ramach projektu „Nowa Kultura. Organizacja czasu wolnego 

poprzez realizację warsztatów, spotkań i lekcji edukacyjnych zachowujących dziedzictwo 

kulturowe terenu objętego działaniem LGD „Białe Ługi” (PROW), 

- zajęcia w ramach warsztatów kabaretu „Czerstwe babki i pierniki” - zadanie realizowane                                 

we współpracy z SIT Talent w ramach projektu: „Nowa Kultura… 

- „Świat robotyki” – zajęcia konstruowania robotów i nie tylko, 

- Lekcja o Staszowie – wykład dla uczniów z ZS w Czajkowie, 

- „Bóg, Honor, Ojczyzna” - spotkanie z historią dla członków Klubu Seniora „Radość życia”, 

- Bieg do serca Kołłątaja (nagłośnienie), 

- Do serca Kołłątaja – majówka rodzinna (występ Klubu Piosenki Rytm, nagłośnienie), 

- Przegląd filmowy „Echa Katynia” – prelekcje dra M. Jończyka (IPN o/Kielce), 

- Warsztaty dla terapeutów: „Wybrane elementy artterapii w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi”, „Terapia i jej rola w pracy z osobą niepełnosprawną, „Wstępna 



diagnoza terapeutyczna, „Rola artterapii (różne spojrzenia)”, „Zaburzenia psychiczne, ich 

wstępna charakterystyka, „Upośledzenie, afazje ruchowe, autyzm”, 

- wyjazd edukacyjny członków Klubu Inicjatyw Twórczych „Talent” do Puław                                       

oraz Kazimierza Dolnego, 

- „Pomysł, nauka, innowacje” - wakacyjne zajęcia z robotyki , 

- happening pn. „Wspomnienie sierpniowych dni 1944 – Polskie drogo do niepodległości” – 

upamiętnienie 74. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (nagłośnienie), 

- „Wesołe granie planszowanie” – wakacyjne spotkania z grami planszowymi, 

- „Prawidłowa segregacja odpadów” spotkanie edukacyjne promujące działania ekologiczne 

realizowane we współpracy z SIT „Talent” – zadanie dofinansowane ze środków UE PROW 

w ramach projektu pt. EKOLAND. Organizacja wydarzeń promujących działania ekologiczne 

oraz przeciwdziałające zmianom klimatu w Gminie Staszów – terenie objętym działaniem 

LGD „Białe Ługi”; podczas spotkania wśród uczestników rozlosowano rower; 

- Twórcze wypady za miasto” – wycieczka do Pustelni Złotego Lasu, regionalnej winnicy                         

i gospodarstwa rybackiego w Rytwianach – projekt realizowany w ramach zadania „Twórcze 

wypady za miasto” dofinansowanego z Programu „Inicjatywy Lokalne 2018” Narodowego 

Centrum Kultury, 

- wyjazd edukacyjny do gospodarstwa agroturystycznego EKORAB w Jasieniu - zadanie 

dofinansowane ze środków UE PROW w ramach projektu pt. EKOLAND…; podczas 

spotkania wśród uczestników rozlosowano rower; 

- Dom energooszczędny - zadanie dofinansowane ze środków UE PROW w ramach projektu 

pt. EKOLAND…; podczas spotkania wśród uczestników rozlosowano rower; 

- Ojcowie niepodległości – wykład pracownika IPN, prezentacja zbiorów kolekcjonerskich 

Klubu Kolekcjonera LAMUS i Stowarzyszenia historyczno-archeologicznego im. 2. Pułku 

Piechoty Legionistów, 

- zwiedzanie Pałacu w Kurozwękach - projekt realizowany w ramach zadania „Twórcze 

wypady za miasto” dofinansowanego z Programu „Inicjatywy Lokalne 2018” Narodowego 

Centrum Kultury, 

- Ograniczanie paliw emitujących nadmierną ilość spalin oraz urządzeń wykorzystujących je - 

zadanie dofinansowane ze środków UE PROW w ramach projektu pt. EKOLAND…; podczas 

spotkania wśród uczestników rozlosowano rower; 

- MaMy czas – warsztaty z ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą, fotografem, wydanie 

plannera czasu, 



- zwiedzanie muzeum „Świętokrzyski Sztetl” - projekt realizowany w ramach zadania 

„Twórcze wypady za miasto” dofinansowanego z Programu „Inicjatywy Lokalne 2018” 

Narodowego Centrum Kultury, 

- „Pierwszaki 2018” - akcja Echa Dnia dla uczniów kl. I szkół podstawowych z Gminy 

Staszów – zabawy o bezpieczeństwie, zasadach ruchu drogowego oraz zdrowym odżywianiu 

(udostępnienie sali, nagłośnienie, oświetlenie), 

- Archipelag Skarbów – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – program dla uczniów szkół 

gimnazjalnych, średnich i ośmioklasistów,  

- Możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł energii - zadanie dofinansowane                              

ze środków UE PROW w ramach projektu pt. EKOLAND…; podczas spotkania wśród 

uczestników rozlosowano rower; 

- spotkanie z terapeutką po spektaklu teatralnym pt. Gardenia – zadanie realizowane w ramach 

Programu Teatr Polska, 

- wystawa fotografii oraz podsumowanie projektu realizowanego w ramach  

Inicjatywy Lokalne 2018” Dom Kultury+ w ramach zadania pt. „Kronika – poznanie historii 

wioski Jasień”, 

- Archipelag Skarbów – spotkanie profilaktyczne z młodzieżą (udostępnienie sali), 

- „Paczka od Mikołaja” (wręczanie paczek dzieciom świetlicy „Jutrzenka”(udostępnienie sali, 

nagłośnienia, wyświetlanie filmu), 

- „Opozycja i opór społeczny w woj. świętokrzyskim” – wykład pracownika delegatury IPN – 

dra M. Jończyka; wspomnienia działacza opozycji antykomunistycznej – J. Małobęckiego, 

wystawa fotografii, dokumentów itp. 

 

    2. Organizacja konkursów, przeglądów, turniejów itp. 

- XXVIII Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe, 

- 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe,  

- XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka,  

- VI Świętokrzyskie Konfrontacje w Tańcu Towarzyskim o Puchar Burmistrza Miasta i 

Gminy Staszów,  

- badanie diagnostyczne realizowane w ramach projektu pt. „Otwieramy kulturę. Staszowskie 

inicjatywy kulturalne” z udziałem Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – zadanie 

dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Inicjatywy 

Lokalne 2018”, 



- 23. Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” – eliminacje wstępne – prezentacja dorobku 

artystycznego solistów i instruktorów, 

- konkurs plastyczny pt. Rok 2018 rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości" organizowany w ramach Festiwalu Kultury Szkół,  

- „Raduje się serce” – konkurs pieśni legionowych (nagłośnienie), 

- spotkanie biało-czerwone KIT Talent (w programie konkurs pieśni patriotycznych), 

 

III. ORGANIZACJA KONCERTÓW, FESTIWALI, WYDARZEŃ KAMERALNYCH, 

IMPREZ MASOWYCH, UROCZYSTOŚCI ITP. 

 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (zbiórka uliczna, występy 

sceniczne: zespołu tanecznego Enigma, zespołu VINYL, orkiestry Huty Szkła 

T. Wrześniaka, pokaz iluzjonisty, licytacja, koncert M. Bijan, konsultacje 

psychologiczne, aerobic, pokazy taneczne.  

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

i młodzieży przy stajence betlejemskiej, 

 XXIX Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek, 

 XV Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych – koncert plenerowy         

w wykonaniu podopiecznych instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi 

z województwa świętokrzyskiego, warsztaty dla terapeutów, wernisaż prac 

plastycznych,  

 „Przystanek Hollywood” widowisko z największymi przebojami muzyki filmowej 

(Greace, Vabank, Bodyguard, Desperado, Dirty Dancing, Mission: Imposible), 

 Zabawa choinkowa dla dzieci (świetlica w Oględowie, zabawy animacyjne, wizyta 

św. Mikołaja, warsztaty manualne, zabawa taneczna), 

 I Marsz Powstańców Styczniowych – apel poległych (nagłośnienie), 

 Staszowska Gala Sportu (współorganizacja, prowadzenie, nagłośnienie, oświetlenie, 

udostępnienie sal, występy artystyczne: Klub Tańca Towarzyskiego FLESZ, Klub 

Piosenki RYTM, 

 Karnawałowy bal maskowy – tajemniczy wieczór dam i dżentelmenów – w programie 

talentowy turniej tańca, 

 „Zimowy cyrk na scenie” z gościnnym udziałem św. Mikołaja, 

 10 sekretów Marilyn Monroe – koncert Soni Bohosiewicz, 

 „Karnawałowe przygody Pana Mikołaja” - bal karnawałowy z Rico Ruphertem, 



 Zabawy animacyjne z Grupą Trio: zabawy, konkursy itp., 

 Ferie czas zakończyć - (zabawy, konkursy, bańki mydlane itp.). Zabawy animacyjne               

z Grupą „Frajda”, 

 Ulyanica – koncert – muzyka Polesia w nowoczesnych brzmieniach; koncert 

realizowany w ramach projektu Polski Jazz 360°, patronat Polskiego Stowarzyszenia 

Jazzowego,  

 Kabaret SMILE – „To się nadaje do kabaretu”, 

 „Staszowskie Stambułki” - 21. Spotkanie członków i Sympatyków Staszowskiej Izby 

Gospodarczej; wręczenie stypendiów ARYSTOTELES (współorgnizacja: organizacja 

prac plastycznych, prowadzenie występ Klubu Piosenki RYTM, 

 „Mój ulubiony Młynarski” – recital P. Machalicy z okazji Dnia Kobiet, 

 Dzień Kobiet w SIT – program artystyczny w wykonaniu Kabaretu „Czerstwe babki                     

i pierniki”, słodki poczęstunek, 

 Artur Dutkiewicz trio – traveler tour - Jazzowy Dom Kultury, 

 Wielka Noc – Wielka Moc – organizacja stoisk warsztatowych: pisanki, kartki 

świąteczne, pierniki, kwiaty z bibuły i krepiny, palmy, podstawki, koszyczki ze skóry, 

figurki z masy solnej, kiermasz ozdób świątecznych, ogłoszenie i rozstrzygnięcie  

konkursu na najładniejsza palmę wielkanocną, procesja z palmami, warsztaty 

kulinarne, degustacja żurku wielkanocnego,  ramach projektu: „Nowa Kultura. 

Organizacja czasu wolnego poprzez realizację warsztatów, spotkań i lekcji 

edukacyjnych zachowujących dziedzictwo kulturowe terenu objętego działaniem LGD 

„Białe Ługi”, 

 „Tradycje wielkanocne funkcjonujące na terenie LGD „Białe Ługi” – warsztaty 

przeprowadzone przez Ostoje Dworską w Małogoszczy, 

 Spotkanie integracyjne „przy kawie” członków SIT Talent, 

 „Otwieramy kulturę. Staszowskie Inicjatywy kulturalne” – spotkanie pracownicze                      

w ramach Programu Inicjatywy Lokalne 2018 dofinansowanego przez NCK, 

 Korowód Niepodległości Wojewody Świętokrzyskiego – lekcja historii – 

przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 

2017-2021, 

 493. Rocznica Nadania Praw Miejskich dla Staszowa; uroczysta sesja Rady Miejskiej, 

wręczenie odznak „Zasłużony dla Miasta (współorganizacja, nagłośnienie, 

oświetlenie, udostępnienie sal), 



 - XVIII Światowy Dzień Poezji – prezentacja twórczości poetów z Rumunii, Włoch, 

Polski, koncert poetycko-muzyczny; obchody jubileuszowe powstania pisma Poezja 

Dzisiaj, 

 Zagórski/Kądziela Colaboration – koncert jazzowy w ramach Programu Polski Jazz 

360°, 

 „Talenciaki” – występy artystyczne dzieci kl. I-IV PSP w Staszowie (udostępnienie 

Sali, nagłośnienie, oświetlenie), 

 - „Majówka przedszkolaków” – występy dzieci z Przedszkoli nr 3 i 8 (prowadzenie, 

nagłośnienie, udostępnienie sceny), 

 - 227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (prowadzenie, nagłośnienie, 

udostępnienie sali), 

 - Festiwal Kultury Kaszubskiej – Kaszubskie Duo Artystyczne – koncert muzyki 

Kaszubskiej (nagłośnienie, przygotowanie wystawy, wernisaż, prowadzenie 

wernisażu) 

 XXIII Festiwal Kultury Szkół – prezentacja dorobku artystycznego szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i średnich (występy sceniczne oraz wystawa prac), 

 Festiwal Działań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych – koncert plenerowy 

podopiecznych instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi,  

 Jerzy Małek Quintet – koncert, 

 „Dla wszystkich dzieci” – Dzień Dziecka – Gminny Festiwal talentów Przedszkolnych 

(przedszkola), Klub Piosenki RYTM, Szkoła Tańca ENIGMA, zespoły taneczne 

KLEKS, Eksplozja kolorów, Klub Tańca Towarzyskiego FLESZ, Marsz dla życia, 

koncert K.A.S.Y. 

 Wieczór artystyczny – podsumowanie Festiwalu Kultury Szkół – koncert Estrady 

kameralnej Filharmonii Narodowej pt. Wielki Teatr Świata, wręczenie dyplomów                    

i upominków, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, poczęstunek, 

 „Złoty koncert gwiazd” – najsłynniejsze utwory Andrea Bocellego i nie tylko w wyk. 

Leona Voci (wynajem Sali, nagłośnienia i oświetlenia),  

 zakończenie roku artystycznego w Zespole tańca ENIGMA (udostępnienie sali                     

i nagłośnienia), 

 OLEŚ DUO – „Spirit of Nadir” Marcin Oleś – koncert jazzowy realizowany w ramach 

Programu polski Jazz 360°, 



 Zakończenie roku szkolnego w OREW Staszów (nagłośnienie, udostępnienie sali 

klubowej i widowiskowej), 

 Zakończenie roku artystycznego w Music Park 6, 

 Podsumowanie projektu i zakończenie roku artystycznego w Klubie Inicjatyw 

Twórczych – w ramach projektu: „Nowa Kultura… 

 Gala podsumowująca rok artystyczny w Staszowskim Ośrodku Kultury (występy 

artystyczne, wystawa prac plastycznych), 

 Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego i boisk do piłki plażowej (nagłośnienie, 

prowadzenie), 

 Piknik rodzinny w ramach XIV Europejskiego Zlotu Turystyki Rowerowej (występy 

artystyczne, koncert zespołu „Pozytywnie nakręceni”, stoiska z rękodziełem 

artystycznym, kącik muzyczny i plastyczny, wesołe miasteczko, nagłośnienie, 

prowadzenie), 

 Dyskoteka dla uczestników XIV Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej, 

 Ceremonia zakończenia XIV Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej (występy 

artystyczne, nagłośnienie), 

 Wakacyjne wariacje taneczne – zajęcia, 

 Konkurs rzeźb z piasku (nagłośnienie, występy artystyczne), 

 Dzień Chleba – smaki naszych dziadków – Miejsko-Gminne Święto Plonów – koncert 

Urbanowicz Band, Kapela ze wsi Cisowniki, Tęgie Chłopy, Poparzeni Kawą Trzy, 

dyskoteka z Mega Band, stoiska zakładów piekarniczych i gospodarstw 

agroturystycznych, stoiska z rękodziełem artystycznym, zabawy dla dzieci, konkursy           

i inne, 

 KINOBUS – wizyta w Staszowie (to niebanalna impreza filmowa na kółkach; sojusz 

sztuki filmowej, historii lokalnej, edukacji i turystyki. Uczestnicy odwiedzają 

kilkanaście kin działających i zamkniętych. Spotykają się z pracownikami, 

regionalistami, odwiedzają obiekty. W Staszowie wystawiono ponadto spektakl pt. 

KINO” w wyk. Teatru Syrena SOK, 

 Racjonalne gospodarowanie wodą – spotkanie edukacyjne - zadanie dofinansowane                     

ze środków UE PROW w ramach projektu pt. EKOLAND…; podczas spotkania 

wśród uczestników rozlosowano rower; 

 Piotr Krępeć – koncert jazzowy promujący płytę ”Movement of silence” tom 2018, 

 60-lecie OSP w Czernicy (nagłośnienie), 



 Spotkanie sandomierskiej Rodziny Szkół Jana Pawła II (nagłośnienie), 

 I Staszowski Przegląd Zespołów Muzycznych „Młoda Muzyka 2018” – koncert 

jazzowy ESKAUBEI i Tomek Nowak QUARTET – w ramach Programu Polski Jazz 

360°, Jazzowy Dom Kultury (zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury                  

i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z Funduszu Promocji Kultury) 

 Piknik rodzinny Akademii Piłkarskiej POGOŃ Staszów pt. „Rodzice na boisko” 

(nagłośnienie), 

 Koncert Olgi Boczar promujący płytę pt. „Tęskno mi, tęskno,,,” - koncert w ramach 

projektu Polski Jazz 360° (zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury                        

i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z Funduszu Promocji Kultury), 

 XI Festiwal Poezji Słowiańskiej (prezentacja utworów z pisma „Poezja dzisiaj”) 

występ Aleksandry Smerczyńskiej,  

 Pokoleniowa Panna Młoda – widowisko prezentujące obyczaje ślubne na przestrzeni 

lat -  zadanie realizowane w ramach Programu „Inicjatywy Lokalne 2018” 

realizowanego przez SOK ze środków Narodowego Centrum Kultury, 

 Patrycjusz Gruszewski Trio – koncert „Away from you” - koncert w ramach projektu 

Polski Jazz 360°, 

 - obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę (nagłośnienie, 

prowadzenie), 

 „Moja przygoda z Ameryką” – promocja książki K. Dorosińskiej, 

 Andrzejki – magicznie i tanecznie. Spotkanie dla członków KIT Talent, 

 TURBO – koncert, 

 „UGINA SIĘ DZIEŃ” – promocja tomiku Anny Zielińskiej Brudek, 

 Kari Sal – koncert - Mikołajkowy Jazzowy Dom Kultury, 

 „W świątecznym nastroju” – koncert „Słowiańska dusza” w wyk. Aloszy Awdiejewa 

z zespołem, 

 Degustacja potraw świątecznych, 

 Kiermasz ozdób świątecznych, 

 Koncert Aloszy Awdiejewa, 

 „Wspólne ubieranie choinki” ozdobami wykonanymi podczas warsztatów 

rękodzielniczych (koncert pastorałek w wyk. Kapeli ze wsi Cisownik, kiermasz ozdób 

bożonarodzeniowych, spotkanie ze św. Mikołajem, gorący poczęstunek, szopka 

bożonarodzeniowa),  



 „Powitanie Nowego 2019 Roku (blok muzyczny, życzenia burmistrza, pokaz 

pirotechniczny, konkurs „butelkowy”). 

 

IV. STAŁE FORMY PRACY PLACÓWKI 

 występ Klubu Piosenki RYTM:  

- „Radość to śpiew duszy, a uśmiech daje szczęście” – spotkanie i wspólne kolędowanie, 

- 21. Edycja Stambułek Staszowskich, wręczenie stypendiów Arystoteles, 

- XX edycja Festiwalu „Scena dla Ciebie”,  

- Wielka Gala Finałowa Festiwalu „Scena dla Ciebie 2018” Kielce – I miejsce                               

dla K. Chodurek, 

- „Do serca Kołłątaja” – występ podczas majówki rodzinnej, 

- Dzień Dziecka – Dla wszystkich dzieci”, 

- Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, 

- piknik rodzinny w ramach XIV Europejskiego Zlotu Turystyki Rowerowej, 

- konkurs rzeźb z piasku – Golejów, 

- piknik w Woli Wiśniowskiej, 

- oprawa artystyczna uroczystości kościelnych podczas 50-lecia Rejonu Energetycznego 

w Staszowie, 

- otwarcie świetlicy wiejskiej w Kopaninie,  

 

 występ kapeli Ziemia Staszowska  

- EKO FESTYN – 5. Urodziny Stowarzyszenia „Dolina Kacanki”, 

- piknik rodzinny w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Rowerowego, 

- ceremonia zakończenia XIV Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej, 

- piknik w Woli Wiśniowskiej, 

- Spotkanie z kulturą łowiecką, 

 

 Występ Teatru SYRENA – zrealizowane spektakle: 

- „Narodziny wiary”, 

- „Kino”. 

 Grupa taneczno-sportowa KIT „Talent” 

- udział w staszowskich eliminacjach do I Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów                   

w Kielcach, 



- udział w finale I Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów w Kielcach – III miejsce                 

w kat. Taniec, 

 Kabaret „Czerstwe babki i pierniki” – udział w finale I Świętokrzyskiego Festiwalu 

Seniorów w Kielcach – I miejsce w kat. kabaret/teatr 

 

 

 

 

 W  roku 2018 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 MUSIC PARK 6 

 Spotkania z matematyką 

 Zespół perkusyjny  

 Klub aerobic 

 Zajęcia edukacyjne – historia sztuki 

 Klub Gier Fabularnych ARCANUM 

 Klub Piosenki RYTM  

 Związek Strzelecki STRZELEC 

 Kapela Estradowa ZIEMIA STASZOWSKA 

 Teatr SYRENA  – grupy: młodsza, starsza, osoby dorosłe (Teatr SYRENA), 

 Grupa kabaretowa 

 Robotyka. 

MUSIC PARK 6 - Staszowski Ośrodek Kultury w roku 2018r. prowadził edukację              

w zakresie indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych: Nauka prowadzona jest                                     

na następujących instrumentach: fortepian, gitara basowa, elektryczna i klasyczna, perkusja, 

skrzypce, akordeon, saksofon, klarnet; odbywają się zajęcia z teorii muzyki, zajęcia 

zespołowe, warsztaty i koncerty. 

 



 Funkcjonujące w roku 2018 roku oddziały:  

 Izba Tradycji Regionalnej Muzeum Ziemi Staszowskiej - w trakcie roku 2018 

roku zmieniono siedzibę, obecnie mieści się w PSP nr 1, ul. Wysoka.  

 świetlice wiejskie w:  

- Jasieniu,  

- Smerdynie,  

- Oględowie.  

 

 

Informacje o działalności Staszowskiego Ośrodka Kultury na bieżąco są zamieszczane 

na stronie internetowej www.sok.info.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

Ponadto informacje zamieszczanie są na stronie Urzędu Miasta i Gminy www.staszow.pl oraz 

w Piśmie Samorządowym „Monitor Staszowski”.  

W celu prowadzenia szeroko pojętej działalności Ośrodek współpracuje z wieloma 

osobami, animatorami kultury, twórcami, instytucjami, placówkami oświatowymi, 

organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami itp. Przejawia się ona m.in. wspólnym 

organizowaniem spotkań, wykładów, wernisaży, współfinansowaniem różnych przedsięwzięć, 

wsparciem organizacyjnym, merytorycznym i technicznym. Współpraca funkcjonuje 

najczęściej dwustronnie. W 2018 roku Ośrodek współpracował w znaczny sposób m.in.                   

z Narodowym Centrum Kultury, Instytutem im. Zbigniewa Raszewskiego, Fundacją Polski 

Jazz 360°, Huta Szkła Tadeusza Wrześniaka, Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych „Talent”, 

LGD „Białe Ługi”, Filharmonią Narodowa w Warszawie, teatrami, OutdoorCinema.  

 

 

Ośrodek w 2018 roku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Otwieramy 

kulturę. Staszowskie inicjatywy lokalne” w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy 

Lokalne 2018. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić 

nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej 

diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę 

z przedstawicielami społeczności lokalnej.  

Pierwsza część zadania objęła: przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby 

i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie 

i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą 

przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających, dokonanie wyboru                       

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


5 inicjatyw.  

Druga część zadania objęła: realizację wspólnie z autorami wybranych inicjatyw, 

ewaluację zadania uwzględniającą wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy. 

Zrealizowano 5 inicjatyw: 

„MAMY czas – Inicjatywa zakładała organizację czasu kobietom - matkom poprzez 

realizację pikniku m.in. z warsztatami fotograficznymi w zakresie fotografii portretowej                   

i rodzinnej, warsztatów z rękodzielnikiem, warsztatów kulinarnych w zakresie zdrowego 

żywienia dzieci, spotkania z ratownikiem medycznym i fizjoterapeutką. Każda z uczestniczek 

otrzymała kalendarz - planner pomagający organizację czasu. 

  

”Kronika - poznanie  historii wioski Jasień” – projekt zakładał zaangażowanie 

mieszkańców do wspólnego stworzenia kroniki fotografii, opisów historii zdarzeń, anegdot, 

opowiadań z życia wioski. Wykonano kilkanaście plansz z wydrukowanymi wybranymi 

fotografiami przedstawiającymi „stare” fotografie wraz opisami. Ponadto wykonano kronikę 

wioski zawierającą wszystkie pozyskane fotografie, opisy anegdot, historii, wpisy opisujące 

wioskę, wpisy pamiątkowe; kronika jest księga otwartą – gotową na kolejne zapiski.                        

W zadanie zaangażowali się mieszkańcy, p. sołtys, świetlicowa, młodzież oraz ks. proboszcz. 

Podsumowanie zorganizowano w Staszowskim Ośrodku Kultury. Osobom zaangażowanym     

w realizację inicjatywy wręczono wykonane przez dzieci medale ceramiczne uwidaczniające 

golgotę jasieńską.  

”Pokoleniowa Panna Młoda”– projekt zakładał ukazanie zmian zachodzących                     

w modzie ślubnej oraz zwyczajach towarzyszących uroczystości zaślubin. Wydarzenie 

zorganizowano w formie pokazu mody z opisem tradycji, pokazem fotografii, nagranymi 

wspomnieniami, śpiewem wokalistek oraz z włączonymi elementami weselnymi – kapelą, 

pierwszym tańcem, tortem, degustację słodyczy; nie brakło tańców gości i wspólnych 

przyśpiewek. Zaprezentowano kilkanaście sukien ślubnych dzięki uprzejmości ich 

właścicielek, które również były obecne na Sali. 

”Kolorowa przestrzeń działania”- inicjatywa zakładała aktywizację świetlicy                          

w Smerdynie, a także mieszkańców tej miejscowości oraz Wiązownicy Kolonii poprzez 

aktywne działanie na rzecz podniesienia estetyki i wyglądu wsi za pomocą murali                         

na przystankach i ogrodzeniu. W wyniku realizacji inicjatywy pn. „Kolorowa przestrzeń 

działania” w Smerdynie oraz Wiązownicy Kolonii pomalowano 3 przystanki oraz wykonano 

1 mural. Przed podjęciem prac uczestnicy zadania pod kierunkiem Małgorzaty Polańskiej 

przygotowali projekty. Po wspólnej akceptacji przystąpiono do realizacji. Zadanie realizowały 



dzieci i młodzież z sekcji plastycznej SOK oraz ze Smerdyny i Wiązownicy Kolonii (świetlica 

w Smerdynie). 

Do realizacji zadania zaangażowane były miejscowe dzieci i młodzież uczęszczające 

do świetlicy SOK w Smerdynie, świetlicy Jutrzenka w Wiązownicy Kolonii oraz członkowie 

sekcji plastycznej SOK. Wszyscy otrzymali upominki.  

”Kino w plenerze” – Projekt zakłada zorganizowanie w Wólce Żabnej kina 

plenerowego i wyświetlenie filmów. Tą inicjatywą autorka chce popularyzować kulturę                     

w środowisku wiejskim wśród osób 

 

 W wyniku współpracy z Fundacją Polski Jazz w Staszowie organizowane są cykliczne 

koncert w ramach projektu Polski Jazz 360° dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury                   

i Dziedzictwa Narodowego.  

 Warto podkreślić, że w roku sprawozdawczym na potrzeby SOK Gmina Staszów, 

korzystając z dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładu 

własnego, zakupiła wyposażenie. Zadanie zrealizowano w ramach projektu pt. „Plenerowa 

Gmina Staszów”. Mowa o wyposażonej we wszelkie akcesoria mobilnej scenie,  

Scena o wymiarach (8m x 6m x 5m) wyposażona jest między innymi w schody wraz z 

poręczami, barierki ochronne na tył i boki sceny, siatki na tył i boki estrady, skrzydła 

dźwiękowe z dodatkowymi podestami pod nagłośnienie, a także podnoszony dach. Scena 

posiada oświetlenie. Zakupiono agregat prądotwórczy, barierki koncertowe, namiot                         

ze ścianami i brama pneumatyczna. Całkowity koszt zadania wyniósł 193 543,00 zł, z czego 

80 tysięcy złotych to dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 


