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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

 IM. ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO W OŻAROWIE  

W ROKU 2015 

Priorytetem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra 

Patkowskiego w Ożarowie jest działalność edukacyjna i artystyczna dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, głównie z terenu gminy Ożarów. W roku 2015 z 

cotygodniowych zajęć w naszej placówce korzystało łącznie 302 osoby (od I-VI 

2015 roku) oraz 334 osoby (od X-XII 2015 roku): 

ZESPOŁY, KOŁA ZAINTERESOWAŃ, SEKCJE, GRUPY DZIAŁAJĄCE W MGOK 

OŻARÓW W ROKU 2015 

L.P. NAZWA PROWADZĄCY 
LICZBA 

 UCZESTNIKÓW 

(od I-VI 2015r.) 

LICZBA 

UCZESTNIKÓW 

(od X-XII 2015r.) 

1. 

zajęcia 

ogólnoplastyczne 

grupowe (6- 12  lat) 

Eleonora Czuba 25 

 

7 

 

2. 

zajęcia 

ogólnoplastyczne 

grupowe - przedszkole 

Eleonora Czuba 25 

 

25 

 

3. 

zajęcia  

witrażu/szklana 

mozaika 

Eleonora Czuba 4 

 

4 

 

4. 

zajęcia 

ogólnoplastyczne 

grupowe (6-15 lat) 

Eleonora Czuba - 26 

5. 

zajęcia 

ogólnoplastyczne/ 

witraż 

 grupowe - gimnazjum 

Eleonora Czuba 

 

 

 

- 31 

6. 

zajęcia indywidualne 

rysunek/malarstwo 

/witraż 

Eleonora Czuba 

 
- 2 

7. 
zespół śpiewaczy 

"OŻAROWIACY"  
Teresa Opałka  13 13 

8. 
zespół śpiewaczy 

"NOWIANECKI" 
Teresa Opałka 4 

 

4 

 

9. "Kapela Morki" Teresa Opałka 
 

2 

 

2 

 

10. 
zespół śpiewaczy 

"LASOCIANIE" 
Teresa Opałka 9 

9 

11. 
teatr obrzędowy 

"OŻARÓW" 
Teresa Opałka 6 

 

6 

 

12. 
indywidualne zajęcia 

wokalne 
Sławomir Lutyński 12 12 
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13. 
grupy wokalne 

(do 12 lat), (do13 lat)  
Sławomir Lutyński - 30 

14. 

zespół wokalno-

instrumentalny  

"The Clue" 

Sławomir Lutyński 5 5 

15. "Klub Akustyka" Sławomir Lutyński 6 6 

16. 

zajęcia 

ogólnoplastyczne 

grupowe (6-12lat) 

Patrycja Sus-Lutyńska 28 12 

17. 

zajęcia 

ogólnoplastyczne 

grupowe - przedszkole 

Patrycja Sus-Lutyńska 24 - 

18. 

zajęcia 

ogólnoplastyczne 

grupowe  

(ZSO w Ożarowie) 

Patrycja Sus-Lutyńska - 46 

19. 

zajęcia grupowe – 

grupa artystyczna 

"SPINKA" 

Patrycja Sus-Lutyńska 22 22 

20. 
taniec współczesny 

 grupa 5-6 lat 
Paulina Nowak - 

 

12 

 

21. 
taniec współczesny 

 grupa 7-9 lat 
Paulina Nowak - 

 

14 

 

22. 
taniec współczesny 

 grupa 9-11 lat 
Paulina Nowak - 6 

23. 
taniec współczesny 

 grupa 11-13 lat 
Paulina Nowak - 5 

 

24. 
grupa szczudlarska Małgorzata Wesołowska 6 6 

25. zajęcia modelarskie 
Grzegorz Dulny 

 
4 4 

26. 

grupa działająca  

w ramach projektu „I ty 

możesz zostać 

Pedagogiem Kultury” – 

zajęcia artystyczne – 

związane z teatrem 

 

Ewa Gumuła 

Adam Ochwanowski 

Elżbieta Odzimek - 

Jarosińska 

Bogumiła Ciecieląg 

Krzysztof Ciecieląg 

 

 

32 - 

27. 

taniec współczesny 

 grupy przedszkolne 

(2grupy) 

Paulina Nowak 50 - 

28. 
grupa artystyczna 

"ISKRA" 

Ewa Gumuła 

Marian Sus 
25 25 
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Oprócz zajęć edukacyjnych pracownicy MGOK w Ożarowie zajmują się 

również organizacją: imprez, warsztatów, spotkań autorskich, koncertów, 

ekspozycji wystaw, gier i zabaw dla dzieci: 

 

STYCZEŃ 2015: 

 

- XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 
 

LUTY 2015: 

 

- FERIE Z MGOK 2015 (podczas, których odbyły się: TELETURNIEJADA - 

mix konkursów, otwarte zajęcia taneczne, "Tęczowy bal karnawałowy", konkurs 

"Zagadkowe ferie", Krakowski Teatr Iluzji pokaz magii na podstawie Harrego 

Pottera, Studio Małych Form Teatralnych ART-RE przedstawienie pt: 

"Czerwony Kapturek", zajęcia plastyczne "Mój autoportret", zajęcia plastyczne 

"Mój cień", "Jaki to smak?" - zgadywanka kulinarna, "Feryjny mix" - gry i 

zabawy ruchowe, "Ciekły azot, suchy lód" - NITROGENIUSZ, turniej rzutek, 

"Mistrz kuchni"- pieczenie pizzy, zajęcia plastyczne "Fabryka biżuterii"). 

 -"Nic nie stoi w miejscu, ani ludzie, ani woda, ani czas"– wernisaż wystawy 

M. Gładyszewskiej i L. Wawrzyka, 

- warsztaty w ramach projektu "Pedagog kultury". 

 

MARZEC 2015: 

 

- warsztaty z robotyki, 

- warsztaty w ramach projektu "Pedagog kultury", 

- "Malarstwo" - wernisaż wystawy Magdaleny Skóry. 

 

KWIECIEŃ 2015: 

 

- Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje środowiskowe, 

- warsztaty z robotyki, 

- wernisaż wystawy Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja 

dr Bogusława Federa "Ogólnopolski Cykl Wystaw Prywaciarze - początki 

polskiej mikro przedsiębiorczości”, 

- warsztaty w ramach projektu "Pedagog kultury", 

- wielkanocna ekspozycja rękodzieła Grupy Artystycznej "SPINKA", 

- Archeolodzy z UMCS w Lublinie - miejscowe terenowe badania 

archeologiczne dr Marcina Szeligi i studentów Katedry Archeologii UMCS w 

Lublinie – organizacja dwutygodniowych noclegów na zapleczu sali 

widowiskowej MGOK. 
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MAJ 2015: 

 

- warsztaty z robotyki, 

- warsztaty w ramach projektu "Pedagog kultury". 

 

 

CZERWIEC 2015:  

 

- Plener Rzeźby dla studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego – Nowe 2015, 

- XXIII Ogólnopolski Plener Malarski – Nowe 2015, 

- "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - wernisaż wystawy uczestników sekcji 

plastycznych MGOK w Ożarowie. 
 

LIPIEC 2015:  

 

- Zakończenie Pleneru Rzeźby dla studentów Wydziału Artystycznego 

Uniwersytetu Rzeszowskiego – Nowe 2015, 

- Zakończenie XXIII Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego – Nowe 2015, 

- spektakl "Zaczarowany Młynek" - Studio Małych Form Teatralnych ART-RE. 

 

 

SIERPIEŃ 2015: 

 

- "Wakacje animacje " - cykl zabaw, gier, konkursów dla dzieci i młodzieży, 

imprezy plenerowe na placu zabaw. 

 

WRZESIEŃ 2015: 

 

- "Książeczka bajeczka" - spektakl dla dzieci z Publicznego Przedszkola  

w Ożarowie. 

 

PAŹDZIERNIK 2015: 

 

- "Na pastwisku" - spektakl dla Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 

Adama Jarubasa, w ramach zakończenia realizacji projektu "Drzewiej, choć 

biedniej...".  

- wernisaż wystawy "Plenery artystyczne Ożarów 2015" Fotoklubu MCK  

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

LISTOPAD 2015: 

 

- "Malarstwo" wernisaż wystawy Angeli Saracen, 

- "Zabawy andrzejkowe" - dyskoteka dla dzieci. 
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GRUDZIEŃ 2015: 

 

- Mikołajowa paczka– usługa MGOK polegająca na dostarczeniu zakupionych 

przez rodziców paczek do dzieci z terenu miasta Ożarów, 

- bożonarodzeniowa ekspozycja Grupy Artystycznej "SPINKA",  

- Wigilia sekcji folklorystycznej MGOK, 

- Spotkanie wigilijne członków grupy artystycznej „SPINKA” z MGOK. 

 

 

Imprezy współorganizowane przez MGOK w roku 2015: 

 

STYCZEŃ 2015:  

 

- Noworoczne Spotkanie Burmistrza z Przedsiębiorcami – z programem 

artystycznym w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Łodzi, którzy 

wystąpili w spektaklu „Zaczarowany świat musicalu i operetki” (dekoracje i 

przygotowanie sal, organizacja programu artystycznego zewnętrznego oraz 

przygotowanie wokalistek MGOK, nagłośnienie, światła, prowadzenie, 

organizacja cateringu), 

- Spotkanie Stowarzyszenia Kulturalnego "FORUM" (dekoracja), 

- konkurs recytatorki organizowany prze Bibliotekę Publiczną w Ożarowie 

(nagłośnienie, dekoracja), 

- "Kabaret pod Wyrwigroszem" (rozprowadzenie biletów, plakaty, nagłośnienie, 

oświetlenie), 

-spotkanie OSP w Jakubowicach (nagłośnienie, przygotowanie programu 

artystycznego - wokaliści z MGOK), 

- Ogólnopolskie Spotkania Opłatkowe Geodetów w Starostwie Powiatowym  

w Opatowie (nagłośnienie, światła, organizacja programu artystycznego oraz 

wokaliści z MGOK). 

 

LUTY 2015: 

  

- Bal Charytatywny - organizowany przez stowarzyszenie "ISKRA" 

(nagłośnienie, światła, zaproszenia, program artystyczny – spektakl teatralny), 

- "Czy pamiętasz Betlejem?" (spektakl dla szkół w wykonaniu grupy artystycznej 

"ISKRA" dla środowiska lokalnego - nagłośnienie, światła), 

- "Czy pamiętasz Betlejem?" (spektakl dla środowiska lokalnego w wykonaniu 

grupy artystycznej "ISKRA" dla środowiska lokalnego- nagłośnienie, światła), 

- warsztaty dla SP w Janowicach w ramach projektu "Pedagog kultury", 

- warsztaty dla PSP w Pisarach w ramach projektu "Pedagog kultury".  

- "Na pastwisku" (spektakl dla szkół o dawnych grach i zabawach ludowych, w 

ramach projektu "Drzewiej, choć biedniej też było wesoło"- nagłośnienie, 

światła), 
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- "Na pastwisku" (spektakl dla środowiska o dawnych grach i zabawach 

ludowych, w ramach projektu "Drzewiej, choć biedniej też było wesoło"- 

nagłośnienie, światła). 

 

MARZEC 2015: 

 

- Dzień Kobiet - organizowany przez Starostwo Powiatowe w Opatowie  

i Gminę Ożarów (dekoracja, nagłośnienie, przygotowanie programu wokalnego 

z MGOK, światła), 

- Spektakl profilaktyczny organizowany przez UM w Ożarowie (nagłośnienie), 

- "Paryż nocą" - spektakl grupy artystycznej ISKIERKA w reżyserii   

D. Szcześniak – premiera dla środowiska oraz dopołudniowa prezentacja  

dla ZSO (dekoracja sali, nagłośnienie, światła). 
 

KWIECIEŃ 2015: 

 

- Wygraj Sukces – półfinał Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego 

(nagłośnienie, światła, dekoracja, konferansjerka, wypisanie i rozdanie 

dyplomów, poczęstunek). 

 

MAJ 2015: 

 

- 45. rocznica OSP w Wyszmontowie (nagłośnienie i przygotowanie programu 

artystycznego - wokaliści z MGOK), 

-Piknik integracyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

im. M. Jopka w Dębnie zorganizowanym przez ZSO im. E. Szylki 

w Ożarowie (nagłośnienie, malowanie twarzy), 

- Bezpieczne Finanse Seniora (organizacja grupy warsztatowej, przygotowanie 

sal, pomoc w reklamie i rekrutacji), 

- XI Jubileuszowe Święto Kwitnącej Wiśni (dekoracja, nagłośnienie, światło, 

organizacja programów artystycznych MGOK oraz zewnętrznych, 

przygotowanie konkursów i wystaw, prowadzenie, organizacja placu, reklama, 

zapewnienie służb bezpieczeństwa), 

- Złote Gody (nagłośnienie, organizacja programu artystycznego – wokaliści 

MGOK oraz zespół śpiewaczy" OŻAROWIACY", prowadzenie, dekoracja), 

- Festyn na rynku w Ożarowie "Otwarte Fundusze Europejskie" (nagłośnienie, 

przygotowanie programu artystycznego - wokaliści z MGOK, konkursy, 

prowadzenie), 

- Spotkanie autorskie organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Ożarowie 

(nagłośnienie, dekoracja),  

- "Zacznijmy od Bacha" koncert w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Odnalezionej – Lasocin 2015 (nagłośnienie, przygotowanie i kolportaż 

materiałów reklamowych, prowadzenie). 
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CZERWIEC 2015: 

 

- Dzień Dziecka w Maruszowie (nagłośnienie, konferansjerka, konkursy, 

nagrody, poczęstunek, plakaty, przygotowanie występów artystycznych - 

wokaliści i grupy taneczne z MGOK), 

 - spektakl "Dwa królestwa" organizowany przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Ożarowie (nagłośnianie, oświetlenie), 

- Dni Ożarowa „XXV lat Samorządu Terytorialnego” oraz „XX lat CRH 

w Polsce" (organizacja programu artystycznego podopiecznych MGOK oraz 

innych placówek edukacyjnych gminy Ożarów, organizacja programu 

artystycznego w tym wokalistki Sylwii Grzeszczak zespołu "Piersi" i wokalistki 

Agaty Dziarmagowskiej, konferansjerka, dekoracja, konkursy plastyczne, 

zabezpieczenie niezbędnych służb medycznych, ochrony, straży pożarnej, policji, 

straży miejskiej, organizacja placu), 

- koncert muzyki sakralnej i klasycznej w kościele p.w. św. Wojciecha w 

Glinianach, odbywający się w ramach XXI Międzynarodowego Buskiego 

Festiwalu K. Jamroz - występ Konstantego Andrzeja Kulki i inni (nagłośnienie), 

- "Panna na niedźwiedziu to herb miasta mego" - przegląd przedszkolnego 

konkursu literackiego (nagłośnienie, oświetlenie),  

- 120. rocznica urodzin Stanisława Młodożeńca (nagłośnienie, światła, program 

artystyczny grupy "ISKRA"), 

- "Lata 20. lata 30." spektakl dla szkoły oraz SOSW w Dębnie. Warsztaty 

taneczne dla wychowanków z Dębna (nagłośnienie, oświetlenie), 

- Piknik integracyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie 

(nagłośnienie, prowadzenie, programy artystyczne z MGOK). 

 
 

SIERPIEŃ 2015: 

 

- Bezpieczne wakacje z Neptunem - festyn (nagłośnienie, konkursy, programy 

artystyczne z MGOK, prowadzenie), 

- Dożynki gminne w Lasocinie (organizacja nagłośnienia, oświetlenia, sceny, 

programów artystycznych zewnętrznych i lokalnych, reklama, dekoracja, 

przygotowanie grupy wieńcowej, organizacja korowodu, placu imprezy, 

zabezpieczenie służby medycznej, prowadzenie). 
 

 

WRZESIEŃ 2015: 

 

- Festyn Rodzinny – na Stadionie Miejskim w Ożarowie (nagłośnienie, światło, 

programy artystyczne z MGOK, konferansjerka, konkursy), 

- "Dzień przedszkolaka" - na rynku w Ożarowie (nagłośnienie), 

- Rajd Niepodległościowy (nagłośnienie). 
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PAŹDZIERNIK 2015: 

 

- Święto Pieczonego Ziemniaka w Wyszmontowie (nagłośnienie, program 

artystyczny), 

- Festyn kończący II etap rewitalizacji Ożarowa (nagłośnienie, program 

wokalny, konferansjerka), 

- "Zaczarowany młynek" - spektakl zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną 

 w Ożarowie (nagłośnienie, światło). 

 

LISTOPAD 2015: 

 

- spotkanie profilaktyczne o bezpieczeństwie na drodze, zorganizowane przez 

Komendę Policji w Opatowie i gazetę "Echo Dnia" (nagłośnienie, światła), 

- pomoc sprzętowa dla OSP Lasocin w związku z wejściem jednostki do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,  

- III Ożarowski Bieg Niepodległości 2015 (nagłośnienie, organizacja ochrony 

medycznej), 

- Akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

(nagłośnienie, światła, dekoracja, plakaty), 

-"Pora na pomidora" - spektakl dla ZSO, zorganizowany przez E. Gumułę 

(nagłośnienie, światła, pomoc w przygotowaniu strojów i dekoracji), 

- wykład dr Piotra Sławińskiego "Cmentarze..." zorganizowany przez 

Stowarzyszenie Kulturalne "FORUM" (nagłośnienie, światła, dekoracja). 
 

GRUDZIEŃ 2015: 

 

- spektakl zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie 

oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie dla uczniów szkół 

(nagłośnienie, światło), 

- Wigilia Grupy Ożarów S.A.- pion finansowy (nagłośnienie, światło, wokaliści, 

konferansjerka), 

 - Wigilia Grupy Ożarów - Zarząd (nagłośnienie, światło, wokaliści, 

konferansjerka), 

- Wigilia Grupy Ożarów S.A. - pion handlowy (nagłośnienie, światło, wokaliści, 

konferansjerka), 

- Spotkanie opłatkowe - zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ożarowie (nagłośnienie), 

- Wigilia Stowarzyszenia Przedsiębiorców "Inicjatywa" (nagłośnienie), 

- Mikołaj w Julianowie– spotkanie świąteczne (usługa Mikołaja), 

- Ożarowski Sylwester (nagłośnienie, prowadzenie). 
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Udział instruktorów, podopiecznych MGOK w imprezach, spotkaniach, 

warsztatach zewnętrznych, wystawach oraz osiągnięcia MGOK  

w roku 2015: 

 

- udział w konkursie plastycznym "Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa" 

zorganizowanym przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka 

(udział 10 osób, instruktor Patrycja Sus - Lutyńska), 

- udział w obradach jury wielkanocnego konkursu plastycznego, organizowane 

przez Publiczne Przedszkole w Ożarowie (udział - instruktor Patrycja Sus - 

Lutyńska), 

- Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu 

(udział Katarzyny Góras i Alicji Śmielak), 

- Zamek Królewski w Warszawie "Noc Muzeów" (występ Katarzyny Góras),  

- Finał „Must be the music - tylko muzyka”  (udział Katarzyny Góras), 

- Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Debiuty” w Lublinie (udział 

Katarzyny Góras i Alicji Śmielak), 

- nominacja od Jury warszawskiego konkursu „Nutka Poliglotka” do 

reprezentowania naszego kraju w Międzynarodowym Konkursie Piosenki we 

Włoszech (Alicja Śmielak - II miejsce), 

- Finał Międzynarodowego Festiwalu w Koninie (udział Alicji Śmielak), 

- nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki w Działdowie (Alicja 

Śmielak), 

- koncert w hospicjum w Ostrowcu Świętokrzyskim (udział Alicji Śmielak) 

- Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Śpiewamy Przeboje 

Naszych Rodziców” w Nowej Dębie (Oskar Juryś), 

- Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Nad Wierną Rzeką” w 

Małogoszczu (Oskr Juryś),  

- Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” (Oskar Juryś - III miejsce), 

- Konkurs Piosenki Angielskiej w Tarnobrzegu (Oskar Juryś - I miejsce), 

- Gody Opatowskie (zespół śpiewaczy „Nowianecki” II miejsce), 

- udział w Nadwiślańskich Spotkaniach Sobótkowych (zespół śpiewaczy 

"Ożarowiacy" II miejsce, "Nowianecki" I miejsce), 

- udział w Festiwalu Folkloru Powiśla (zespół śpiewaczy "Ożarowiacy" i 

"Nowianecki"), 

- wyjazd grupy artystycznej "SPINKA" na wianki do Maruszowa,  

- Świętokrzyskim Święcie Pszczoły (udział grupy szczudlarzy), 

- Dni Sienna (udział grupy szczudlarzy), 

- Dni Ćmielowa (udział grupy szczudlarzy), 

- Dnia Dziecka w Piaskach Brzóstowskich (udział szczudlarzy), 

- otwarcie rynku w Rakowie (udział grupy szczudlarzy), 

- kilkukrotny w imprezach rekreacyjnych organizowanych przez Jura Parku  

w Bałtowie (udział grupy szczudlarzy), 
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- impreza w Wiązownicy koło Staszowa (udział szczudlarzy), 

- "Wakacje animacje" - wakacyjne zabawy z MGOK w Ożarowie (udział 

szczudlarzy), 

- zakończenie wakacji na Piaskach Brzóstowskich (udział szczudlarzy), 

- Piknik Rodzinny w Ożarowie (udział szczudlarzy),  

- wyjazd na imprezę do Tarnobrzega (udział szczudlarzy) 

- impreza charytatywna w Bałtowie (udział grupy szczudlarzy), 

- "Mikołajki" w Ostrowcu Świętokrzyskim (udział szczudlarzy), 

- występ podczas Święta Kwitnącej Wiśni (program artystyczny grupy 

"ISKRA"), 

- występ z programem "Lata 20. lata 30." w Wojewódzkim Domu Kultury w 

Kielcach (program artystyczny grupy "ISKRA"), 

- występ podczas Dnia Dziecka w Maruszowie (program artystyczny grupy 

"ISKRA"), 

- "Lata 20. lata 30." spektakl dla Lokalnej Grupy Działania w Kielcach 

(program artystyczny grupy "ISKRA"), 

- Gala "Działaj Lokalnie" organizowana przez Ośrodek Promowania i Rozwoju 

Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (występ grupy artystycznej 

„ISKRA”), 

- wycieczka do Jędrzejowa na spektakl "Zemsta, czyli mega rozkmina" (grupa 

artystyczna "ISKRA"), 

- wyjazd zorganizowany do Teatru Żeromskiego w Kielcach na Operę lwowską 

"Vivat operetka!" 

- giełda wielkanocna organizowana w Dworku Laszczyków (udział Henryka 

Goraj), 

- "Święto chleba" w Dworku Laszczyków- stoisko (udział Henryka Goraj), 

- wernisaż wystawy Irminy Skorupskiej w Filharmonii Świętokrzyskiej (wyjazd 

plastyków z MGOK w Ożarowie), 

- wernisaż pleneru fotograficznego "Plenery artystyczne Ożarów 2015" w 

ostrowieckiej Galerii MCK (wyjazd plastyków z MGOK w Ożarowie), 

- giełda bożonarodzeniowa organizowana przez Muzeum Wsi Tokarnia (udział 

Henryka Goraj). 

 

Wyjazdy redakcyjne kwartalnika "Ożarów". 

 

- wernisaż w Annopolu "Notatki z podróży" Mariusza Zgardzińskiego (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- "Ścięcie śmierci" w Jedlińsku k. Radomia (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- Targi końskie w Sakryszewie (udział przedstawicieli redakcji kwartalnika 

„Ożarów”), 

- "Lipnica murowana" Niedziela Palmowa (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- Kalwaria Pacławska - Misterium Męki Pańskiej (udział przedstawicieli 

redakcji kwartalnika „Ożarów”), 
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- „Wielkanocna Święconka” w Muzeum Wsi w Maruszowie (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

 wernisaż wystawy "Prywaciarze" w MGOK w Zawichoście (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- parada straży grobowych w Gniewczynie gmina Tryńcza (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- wernisaż Dariusza Stelmacha w Pińczowie (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- XXI Przegląd Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej w Lipsku (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- występ zespołu "Racławice" w Opatowie (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- Boże Ciało w Spycimierzu (udział przedstawicieli redakcji kwartalnika 

„Ożarów”), 

- 105. rocznica urodzin ks. Malinowskiego w Przybysławicach (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- spotkanie ze Stanisławem Ledóchowskim na Dworku w Śmiłowie (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- wystawa "Przedwiośnie" w galerii BWA w Kielcach (udział przedstawicieli 

redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- promocja książki o Aleksandrze Patkowskim w Sandomierzu (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- X Festiwal Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą (udział przedstawicieli 

redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- Jubileusz twórczości Jana Kubika w Krościenku (udział przedstawicieli 

redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- pielgrzymka na świętego Spasa - Grabarka (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- koncert muzyki w Ostrowcu świętokrzyskim "Tęsknota jesiennego wiatru" 

(udział przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- poświęcenie kapliczki we Wlonicach (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- koncert chóru "Lira" w kościele w Glinianach (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- jublieusz 10-lecia Dworu na Wichrowym Wzgórzu w Przybysławicach 

(koncert i wernisaż) (udział przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- promocja książki Ludwiki Włodek "Wystarczy przejść przez rzekę" w 

Śmiłowie (udział przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- "31. Babiogórska jesień" w Zawojach (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- konferencja "Kobiety niezłomne" w Warszawie (udział przedstawicieli 

redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- promocja książki Andrzeja Nowaka Arczewskiego "My z pałacu" - Śmiłów 

(udział przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 
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- IX Konferencja Naukowo-Techniczna Cement Ożarów (udział przedstawicieli 

redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- Inauguracja roku kulturalnego oraz sezonu artystycznego 2015/2016 w WBP w 

Kielcach (udział przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- wernisaż "W barwach jesieni" Tamary Maj w Staszowie (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- wykład Waldemara Smaszcza z okazaji 160. rocznicy śmierci Adama 

Mickiewicza - Śmiłów (udział przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- wernisaż "Kossakowie" w Muzeum Wsi w Rozwadowie (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- konferencja "Polscy muzycy w świecie" - Lublin (udział przedstawicieli 

redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- "Dni kultury żydowskiej" w Szydłowie (udział przedstawicieli redakcji 

kwartalnika „Ożarów”), 

- szopka krakowska, Muzeum Historii Miasta Krakowa "Krzysztofory" (udział 

przedstawicieli redakcji kwartalnika „Ożarów”), 

- wigilia szkolna w PSP w Pisarach (udział przedstawicieli redakcji kwartalnika 

„Ożarów”). 

 

Nieprzerwanie od roku 1999 wydajemy pismo społeczno-kulturalne 

„Ożarów”. W roku 2015 przygotowaliśmy cztery numery w/w pozycji 

wydawniczej w cyklu kwartalnym. 

 

Za zebranie materiałów, przepisywanie testów, archiwizowanie fotografii, 

współpracę z drukarnią, kolportaż pisma oraz korektę polonistyczną 

odpowiadają pracownicy naszego ośrodka. Redaktorem naczelnym jest Józef 

Myjak. 

Dodatkowo współuczestniczyliśmy w wydaniu katalogu pleneru 

fotograficznego dla Fotoklubu "Galeria" MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Katalog był jednym z owoców współpracy MGOK w Ożarowie, CO S.A.  

w Ożarowie oraz członków "Fotoklubu".  

 

 W roku 2015 MGOK w Ożarowie był także miejscem wielu spotkań, 

szkoleń, warsztatów, prób, pokazów, kursów zorganizowanych dla 

mieszkańców przez inne instytucje, którym służyliśmy pomocą w 

przygotowaniu sal oraz zabezpieczeniu zaplecza technicznego. Tak 

współpracowaliśmy z: Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Opatowie, 

zrzeszoną grupą wędkarzy, Publicznym Przedszkolem w Ożarowie, Spółdzielnią 

„Nadwiślanka” w Ożarowie, Spółdzielnią Mleczarską w Bidzinach, Radą 

Osiedla Wzgórza w Ożarowie, Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. E. 

Szylki w Ożarowie, Zespołem Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Urzędem 

Miejskim w Ożarowie, grupą działkowców z Ożarowa, Biblioteką Miasta i 

Gminy Ożarów, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Integracji 

Dzieci, Młodzieży, Ich Rodzin i Społeczności Lokalnej „Iskra” w Ożarowie, 

Stowarzyszeniem Miłośników Powiśla Świętokrzyskiego „Doły 
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Biedrzychowskie” w Dębnie, Stowarzyszeniem Kulturalnym „FORUM”, 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Wzgórze”, lokalnym ugrupowaniem PIS, PSL, 

Stowarzyszeniem Przedsiębiorców „INICJATYWA”. 

 

 

W roku 2015 współpracowaliśmy przy realizacji projektów: 

 

- „I ty możesz zostać Pedagogiem Kultury” ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Edukacji, Rozwoju i Integracji Dzieci, Młodzieży, Ich Rodzin i Społeczności 

Lokalnej „ISKRA”, kwota pozyskana z POKL na realizację warsztatów 

artystycznych, wyjazdy do teatrów oraz przygotowanie programów 

artystycznych to 49 997, 21 zł. 

- „Piękne Powiśle” we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników 

Powiśla Świętokrzyskiego „Doły Biedrzychowskie”, kwota pozyskana na 

rozbudowę szlaku artystycznego, opracowanie i opracowanie folderów 

promujących tereny nadwiślańskie, opracowanie dokumentacji w celu 

stworzenia strony internetowej pn. "Piękne Powiśle".  

"Drzewiej, choć biedniej też było wesoło" - wychowanie tradycją 

kierowane ze Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Integracji Dzieci, 

Młodzieży, Ich Rodzin i Społeczności Lokalnej „ISKRA”, z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – 

Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury i Turystyki na przygotowanie 

programów artystycznych, organizację czasu wolnego dla dzieci. Kwota 

pozyskana to 4 926 zł. 

 

 

 

 

 


