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1. Działalność edukacyjna MGOK:
a) sekcja teatralna:
Kolejny juŜ rok, przy MGOK w OŜarowie działa grupa osób dorosłych (łącznie 9
osób), która tworzy teatr obrzędowy „OŜarów”. Teatr nader starannie obrazuje zachowania,
obyczaje, tradycje i sposoby zachowania w Ŝyciu codziennym z Ŝycia naszych dziadków i
pradziadków. W ubiegłym roku teatr pracował nad widowiskiem, będącym kontynuacją
dziejów z cyklu: „W chałupie u Bartosów”, tematyka widowiska dotyczyła: „Babskich
rządów”, scenografia, rekwizyty i zachowanie aktorów jest jak najbardziej autentyczne.
Opiekunem tej formy jest st. instruktor Teresa Opałka.
Propozycją teatralną dla młodzieŜy oferuje Grupa Szczudlarzy. Forma ta skupia
młodzieŜ w wieku gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz osoby dorosłe. W 2013 roku
Grupa liczyła 6 osób. Szczudlarze zapraszani byli przez ośrodki kultury, szkoły,
stowarzyszenia a takŜe przez osoby prywatne. Prezentując się na róŜnego typu festynach,
piknikach, imprezach plenerowych, inauguracyjnych, zabawach i innych imprezach
okolicznościowych podnoszą atrakcyjność imprezy. W 2013 roku Szczudlarze gościli m.in. w
Przeglądzie Harcerskim Kielcach, gościli w Bałtowie, Jacentowie, Opatowie, Starachowicach
i Tarnobrzegu, gdzie bawili publiczność. W gminie OŜarów uczestniczyli w imprezach
plenerowych Dzień Dziecka w Maruszowie i Pikniku Rodzinnym. Opiekunem grupy jest
instruktor Małgorzata Wesołowska.

b) sekcja plastyczna:
Co roku na zajęcia plastyczne, odbywające się pod okiem instruktorów- Eleonory
Czuby
i
Patrycji
Sus-Lutyńskiej,
uczęszczają
grupy
przedszkolaków
z Publicznego Przedszkola w OŜarowie. Sześcio i pięciolatki łącznie tworzyły grupę ok. 75
dzieci. W roku 2013 przedszkolaki poznawały nowe techniki plastyczne oraz nowe materiały,
rozwijały swoją sprawność manualną, oswajały się równieŜ z nowymi pojęciami
plastycznymi.
Poza zajęciami z przedszkolakami w MGOK funkcjonowało 5 grup
ogólnoplastycznych. Uczestnicy tych zajęć poznawali róŜne techniki, korzystali z róŜnych
materiałów plastycznych, wykonywali prace na powierzchniach płaskich (np. karton, tektura,
dykta) i prace przestrzenne (prace z masy solnej, gipsu, plasteliny, bibuły itp.). Celem zajęć
prowadzonych w ramach koła plastycznego jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka,
pomysłowości, a takŜe wzbogacenie przez kontakt ze sztuką i jej twórcami oraz utrwalały
wiadomości nabytych w poprzednich latach.
St. instruktor Eleonora Czuba prowadziła 3 zróŜnicowane wiekowo grupy
ogólnoplastyczne (łącznie 24 osoby). Odrębną formą rozwijania edukacji plastycznej była
prowadzona przez w/w instruktora pracownia witraŜu i batiku. W roku ubiegłym korzystały z
niej regularnie 4 osoby, natomiast z zajęć indywidualnych- przygotowujących do egzaminów
do szkół plastycznych korzystały 3 osoby.
W MGOK w OŜarowie działa juŜ od kilku lat grupa „Spinka”, która niezmiennie
skupia osoby z terenu gminy OŜarów i miejscowości ościennych. Forma ta skupiła 25 osób,
są to przewaŜnie amatorzy, ale są i profesjonaliści w dziedzinach sztuki. Stałe, kilkugodzinne
zajęcia, poświęcili w opisywanym roku głównie plastyce obrzędowej (bibułkowe kwiaty,
ozdoby świąteczne, stroiki), czasem jednak tematyka spotkań przeplatana była pracami
tworzonymi w technice decupagu, odlewami gipsowymi, czy papieroplastyką. Spotkania
grupy artystycznej „Spinka” pozwalają na integrację twórców z naszego regionu. Członkowie
grupy spotykają się, poznają, wymieniają doświadczeniami dotyczących róŜnorodnych
technik plastycznych. Grupa w 2013 roku, wyjechała do Muzeum Wnętrz- Dwór w Śmiłowie.
St. inst. Patrycja Sus-Lutyńska prowadziła równieŜ popołudniowe zajęcia z 2 grupami
ogólnoplastycznymi. Zajęcia miały róŜnorodną tematykę, zarówno pod względem materiałów
plastycznych, form czy techniki pracy, łącznie w zajęciach uczestniczyło 36 dzieci. Podczas

prowadzonych w 2013 roku zajęć dzieci poznawały nowe techniki plastyczne i materiały, za
pomocą których rozwijały umiejętności manualne, twórczość oraz własną wyobraźnię.
MGOK oferuje równieŜ zajęcia w pracowniach: grafiki i decupagu, formy te
prowadzone są przez instruktorów plastyki.
Odrębną działalnością pracownia plastycznej MGOK jest organizowanie wystaw
artystycznych (w 2013 roku zorganizowano łącznie 8 wystaw artystycznych- malarstwa,
fotografii, bukieciarstwa i koronczarstwa), oprawa plastyczna wielu imprez (wykonanie
dekoracji), przygotowanie ekspozycji prac na wernisaŜe, czy teŜ ekspozycji dzieł
poplenerowych, projektowanie i druk plakatów, folderów, zaproszeń oraz dyplomów.
c) sekcja taneczna:
Dla wszystkich wielbicieli tańca MGOK w OŜarowie proponuje zajęcia
z tańca ludowego i tańca współczesnego.
Dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w OŜarowie, raz w tygodniu
uczestniczyły w zajęciach dotyczących podstaw tańca ludowego, łącznie 50 osób. Dzieci
uczyły się podstawowych kroków róŜnych tańców ludowych (krakowiaka, polki itp.), tym
samym
wyrabiając
poczucie
rytmu
i ćwicząc koordynacją ruchową. Zajęcia odbywały się pod okiem st. instruktorów –Teresy
Opałki i Jerzego Sternickiego.
Z kolei zajęcia tańca współczesnego skupiały 3 grupy wiekowe, w tym grupę
przedszkolną, szkołę podstawową i gimnazjum (łącznie 60 osób). Artyści swoimi występami
uświetniali organizowane przez MGOK imprezy- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i
Dni OŜarowa. Dodatkowo zajęcia z tańca współczesnego prowadzone były w miejscowym
przedszkolu, z zajęć korzystało 76 dzieci. Opiekunem grup jest Kaja Harańczyk-Płaza.
d) sekcja muzyczna:
W Domu Kultury od wielu lat działa Orkiestra Dęta. Prowadził ją st. inst.
Jerzy Sternicki. Wzorem lat ubiegłych, w roku 2013, muzycy koncertowali
z okazji świąt i rocznic państwowych organizowanych i współorganizowanych przez naszą
placówkę,
a
takŜe
uczestniczyli
w
wielu
uroczystościach
lokalnych
i ponadlokalnych przygotowywanych przez tutejsze władze i organizacje społeczne. Do
imprez, na których orkiestra prezentowała swój dorobek zaliczyć moŜna: Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, Święto Kwitnącej Wiśni oraz DoŜynki w Lasocinie. W orkiestrze grało
6 muzyków.
St. instruktor Jerzy Sternicki prowadził takŜe chór B-TONICA, z tej formy zajęć
korzystało 6 osób dorosłych z terenu gminy OŜarów. Zajęcia odbywały się sporadycznie, na
próbach uczestnicy chóru ćwiczyli i kształcili umiejętności wokalne.
W 2013 roku MGOK proponował takŜe indywidualny tok nauczania gry na
instrumentach: keyboardzie, fortepianie, gitarze i akordeonie- chętni mogli ćwiczyć swe
umiejętności
pod
okiem
st.
instruktora
Jerzego
Sternickiego.
W roku 2013 na zajęcia z gry na fortepianie i gitarze łącznie uczestniczyło 12 osób.
St. instruktor Sławomir Lutyński wprowadza dzieci w tajniki śpiewu. Uczestnicy
zajęć uczą się przede wszystkim prawidłowej emisji głosu, poprawnej dykcji, oddechu oraz
odpowiedniej
interpretacji
utworu.
Swój
talent
i umiejętności prezentują na róŜnych imprezach organizowanych przez oŜarowski MGOK i
nie tylko- prawdziwym sprawdzianem są dla nich konkursy, które weryfikują postępy
poczynione przez młodzieŜ. Dzięki temu mają szansę uczestniczyć w wielu konkursach,
festiwalach
i
przeglądach.
W 2013 roku na indywidualnych zajęciach ze śpiewu uczestniczyło 12 osób
z terenu gminy OŜarów jak i spoza jej granic.
Całkiem niedawno powstała forma, czyli grupa wokalno- instrumentalna „ADHD”,
skupiała 9 osób o zróŜnicowanym przedziale wiekowym. Grupa przedstawiła efekty swojej
pracy podczas imprez: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni OŜarowa, Pikniku

Rodzinnego. Podczas stałych zajęć młodzieŜ ćwiczy i pracuje nad swoim warsztatem
wokalnym oraz instrumentalnym.
Ciekawą, unikatową i realistyczną formą muzyczną istniejącą przy naszym Domu
Kultury
są
2
kapele:
„OŜarowiacy”
i
„Powiśloki”.
Obie
są
mocno
związane z folklorem. Swym działaniem kapele wspierają 2 zespoły śpiewacze
(„OŜarowiaków” i „Nowinecki”) i razem z nimi uczestniczą w licznych imprezach
artystyczno-kulturalnych, plenerowych i okazjonalnych organizowanych na terenie naszej
gminy, powiatu i poza jego granicami.
Wspomniany wyŜej śpiewaczy zespół „OŜarowiacy” to grupa osób starszychseniorów prowadzona przez st. instruktor Teresę Opałkę. W 2013 roku, podobnie jak w latach
poprzednich
zespół
moŜe
się
pochwalić
udziałem
w wielu festiwalach poświęconych muzyce ludowej. Na podobnych zasadach, pod okiem tego
samego instruktora działają „Nowianecki”- zespołu śpiewaczy złoŜony z mieszkanek terenów
nadwiślańskich, które kultywują zwyczaje nadwiślańskie, w folklorystyczny i unikatowy
sposób przekazując wiedzę oraz tradycję
z terenów Wisły. „Nowianecki” swymi
autentycznymi i oryginalnymi występami uświetniają wiele imprez. Łącznie blok
folklorystyczny skupia 23 osoby dorosłe zarówno z terenu gminy jak i miejscowości
ościennych.
e) sekcja techniczna
Mł. instruktor Grzegorz Dulny odpowiada za pracownię techniczną- podczas
prowadzonych zajęć technicznych uczestnicy zapoznają się z podstawową obróbką
materiałów (w tym drewno, sklejka i metal). Na zajęcia w roku sprawozdawczym
uczestniczyło 6 osób z terenu gminy OŜarów.
Do sekcji technicznej naleŜy równieŜ Klub Akustyka. Ta forma zaprasza na zajęcia
grupowe, prowadzone przez st. instruktora Sławomira Lutyńskiego. Podczas spotkań
młodzieŜ ma szansę zaznajomić się ze sposobami obsługi sprzętu nagłaśniającego,
rozróŜniania poszczególnych instrumentów i technik pozwalających na wydobycie z nich
maksimum naturalnego brzmienia, członkowie Klubu zapoznawani są równieŜ z podstawami
elektryki i elektroniki oraz pomagają w obsłudze sprzętu podczas imprez kulturalnych
i rozrywkowych. Na zajęcia, w 2013 roku, uczestniczyło 11 osób.
f) Grupa Artystyczna „Iskra”:
Grupa Artystyczna „Iskra” to efekt współpracy ZSO w OŜarowie
i
MGOK
w
OŜarowie.
Nadrzędnym
załoŜeniem
Grupy
jest
realizacja
i zaznajamianie dzieci z zagadnieniami związanymi z ekologią, ochroną zdrowia,
dziedzictwem kulturowym, przedsiębiorczością a takŜe rozwój artystyczny dzieci.
Członkowie Grupy to dzieci i młodzieŜ w przedziale wiekowym od 12 do 18 lat. Często brali
udział w imprezach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, rok 2013 był niezwykle
obfity w występy- bowiem młodzi artyści występowali ponad 40 razy, zapraszani byli m.in.
do Aleksandrowa, Buska Zdroju (występowali tam dwa razy), Opatowa, Morawicy,
Klimontowa, Tarnogrodu, Stodół, Rakowa (jarmark Świętej Tekli), Bogorii (DoŜynki
Wojewódzkie), Krościenka, występowali teŜ w Szańcu (na DoŜynkach) oraz w Kielcach
(występy podczas Targów Kieleckich, na Placu Artystów LGD, Festyn Miejski i w
Wojewódzkim Domu Kultury). Młodzi artyści z pasją i zaangaŜowaniem promują nasz
region, są ambasadorami naszej Małej Ojczyzny, w 2013 roku chętnie uczestniczyli i swymi
programami artystycznymi uświetnili imprezy organizowanych na terenie gminy OŜarów,
czyli: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Święto Kobiet, Święto Kwitnącej Wiśni, Dni
OŜarowa
(występy
oraz
prowadzenie
imprezy),
DoŜynki
w Lasocinie czy na Piknik Rodzinny. W marcu Domu weselnym „Weroni” Grupa
Artystyczna „Iskra” zorganizowała bal charytatywny. W miesiącu sierpniu w ramach
międzynarodowej wymiany troje członków wyjechało do Stanów Zjednoczonych (Michigan i
Indiana).
MłodzieŜ
uczestniczyła
równieŜ
w warsztatach teatralnych organizowanych przez Kielecki Teatr „Kubuś”. Opiekunami Grupy

z ramienia szkoły są Ewa Gumuła a z Domu Kultury Marian Sus. Łącznie forma ta obejmuje
25 młodzieŜy i dzieci.
2. Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach zajęć
w MGOK:
L.p.
1.

Poszczególne formy zajęć

Liczba uczestników zajęć

Sekcja muzyczna:
nauka śpiewu – zajęcia
indywidualne, nauka gry na
instrumentach – zajęcia
indywidualne, orkiestra dęta, chór BTONICA, OŜarowiacy – kapela,
Powiśloki – kapela, OŜarowiacy –
zespół śpiewaczy, Nowianecki –
zespół śpiewaczy.

Zajęcia grupowe + indywidualne
= 68 osób
(dzieci, młodzieŜ, dorośli)

Sekcja plastyczna:
przedszkolaki ( 3 grupy), zajęcia
ogólnoplastyczne (5 grup), grafika,
rzeźba, decupage, batik, malarstwo,
rysunek, witraŜ, Spinka,
zajęcia indywidualne.

Zajęcia grupowe + indywidualne
167= osoby
(dzieci, młodzieŜ, dorośli)

2.

3.
Sekcja teatralna:
Grupa Szczudlarzy,
teatr obrzędowy „OŜarów”,

Zajęcia grupowe
15= osób
(dzieci, młodzieŜ i dorośli)

4.
Sekcja taneczna:
przedszkolaki (2 grupy – podstawy
tańca ludowego), zajęcia tańca
nowoczesnego
(3 grupy),
przedszkolaki- taniec nowoczesny (3
grupy).
5.

6.

Sekcja techniczna:
Klub Akustyka,
Zajęcia techniczne.
Grupa Artystyczna „Iskra”

Zajęcia grupowe
186 = osób
(dzieci, młodzieŜ)

17 osób

25 osób

Z tabeli wynika, więc, Ŝe łącznie w naszych zajęciach uczestniczy 478 osób.

3. Redagowanie pisma społeczno-kulturalnego „OŜarów”:
Miejsko
Gminnego
Ośrodka
Kultury
W
działalność
w OŜarowie na stałe juŜ zapisała się działalność związana z redagowaniem samorządowego
pisma
społeczno-kulturalnego
„OŜarów”.
JuŜ
od
wielu
lat
w pracę nad kwartalnikiem zaangaŜowani są instruktorzy MGOK. Do ich obowiązku naleŜy
przede wszystkim obróbka i przepisywanie artykułów, przygotowywanie materiałów do
druku a takŜe kolportaŜ gazety na terenie gminy OŜarów. Redaktorem prowadzącym gazety,
odpowiedzialnym za dobór odpowiednich materiałów jest Józef Myjak. W roku 2013 udało
nam się wydrukować 4 egzemplarze czasopisma.

4. Osiągnięcia MGOK w 2013 r.:
Grupy dzieci młodzieŜy oraz osób dorosłych uczestniczących w róŜnych formach zajęć
w MGOK, są takŜe przygotowane przez naszych instruktorów do udziału w konkursach,
koncertach,
festiwalach,
przeglądach
itp.
W 2013 r. moŜemy pochwalić się osiągnięciami:
a) sekcja plastyczna
o Udział w VII Ogólnopolskich Bienalach Plastycznych pt: „KOT” Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i młodzieŜy we Wrocławiu oraz kwalifikacja do
zestawu wystawowego pracy malarskiej Aleksandry Iwańskiej (6 lat).
o Udział w Międzynarodowym Konkursie Twórczości Plastycznej Dzieci i
MłodzieŜy w Toruniu „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” Galeria Twórczości
Dziecięcej, Toruń 2013.
o Udział w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Kolorowy świat,
malowany świat” w Pruszczu Gdańskim.

b) sekcja muzyczna
o Katarzyna Góras: Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im.
Anny German „Wiktoria 2013” – Warszawa, I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Wokalnym „Kraina Łagodności” - Busko Zdrój, udział w Must be the
music- Tylko Muzyka – Ogólnopolskie Show Telewizyjne – Warszawa, Finał
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” – Tarnobrzeg, Finał
Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „Debiuty” – Lublin.
o Agnieszka Bednarska: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym
„Debiuty” – Lublin, Grand Prix w Ogólnopolskim Turnieju Piosenki Poetyckiej
Jacka Cygana 2013 - Busko Zdrój, I miejsce w 14 Festiwalu Piosenki Angielskiej –
Sandomier, II miejsce VIII Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Baranowie
Sandomierskim.
o Alicja Śmielak: I miejsce w Ogólnopolski Konkursie Wokalnym „Obeebok” –
Warszawa, Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym „Śpiewajmy
przeboje naszych rodziców” - Nowa Dęba, WyróŜnienie w Międzynarodowym
Konkursie Wokalnym „Wiktoria 2013” – Warszawa, WyróŜnienie w
Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Jana Wojdaka – Kraków, WyróŜnienie w 14
Festiwalu Piosenki Angielskiej – Sandomierz.
o
o
o
o

I miejsce w przeglądzie „Toto nase ludowe gadanie” w Kielcach.
Nominacja kapeli „OŜarowiacy” do Buskich Spotkań z Folklorem.
II miejsce kapeli w Buskich Spotkaniach z Folklorem- Busko Zdrój.
II miejsce za wykonanie wieńca na DoŜynkach Wojewódzkich
w Bogorii.

c) Grupa Artystyczna „Iskra”
o I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Na tischnerowską nutę” Kraków 2013.

5. Inne formy działalności:
Oprócz edukacji MGOK było takŜe miejscem spotkań działaczy stowarzyszeń,
mieszkańców miasta. Kalendarz z 2013 r. świadczy o tym, Ŝe odbyło się u nas wiele spotkań.
Były to spotkania autorskie, kursy, zajęcia, szkolenia, zebrania, rocznice, zabawy, akademie
okolicznościowe, wernisaŜe oraz próby. Działało u nas takŜe kino, jesteśmy równieŜ
organizatorami spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieŜy.
Organizowaliśmy dyskoteki, gry i zabawy oraz konkursy- szczególnie w okresie
wakacyjnym i feryjnym, w 2013 r. ich uczestnikami było około 250 osób.
W 2013 r. zorganizowaliśmy wiele wystaw (malarstwo, fotografia, bukieciarstwo,
wystawa podsumowująca działalność plastyczną MGOK, itp.).
Zimą oferujemy usługi Św. Mikołaja, który roznosi za symboliczną opłatę prezenty dla
dzieci.
6. Stałe imprezy organizowane lub współorganizowane przez MGOK OŜarowie:
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczne Spotkanie Burmistrza z
Przedsiębiorcami, Ferie z MGOK w OŜarowie, Mały Konkurs Recytatorski - eliminacje
środowiskowe, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe, Ogólnopolski
Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” - półfinał, Plener Malarski dla Starosty Opatowskiego,
Festiwal Muzyki Odnalezionej (Lasocin), Święto Kwitnącej Wiśni, Złote Gody, Festyn z
okazji Dnia Dziecka – Maruszów, Wakacje z MGOK, Dni OŜarowa połączone ze świętem
Cementowni OŜarów, Plener Rzeźby dla studentów- Nowe, Ogólnopolski Plener MalarskiNowe, Impreza Promująca Tereny Nadwiślańskie w Agroturystyce - zakończenie plenerów,
DoŜynki w Lasocinie.

