




Sprawozdanie z działalności 
Centrum Kultury w Jędrzejowie za Rok 2020.
Opracował Dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie - Józef Straszak.

Centrum Kultury  w  Jędrzejowie  jest  Samorządową  Instytucją  Kultury.  W dniu  31
grudnia  2020 r.  zatrudniało  20 osób (19 etatów),  w tym działalność  merytoryczną CK prowadziło  12 osób
(1 osoba urlop macierzyński 2019/2020).  Do dnia 15 marca 2020 Centrum Kultury w Jędrzejowie prowadziło
normalną działalność. Od tej daty, do chwili obecnej z małymi przerwami, obiekt jest zamknięty, zarówno dla
widzów jak i uczestników zajęć. W ograniczonej formie kilku instruktorów prowadziło zajęcia zdalnie (taniec,
muzyka). Zorganizowano kilka imprez online.
Działalność merytoryczna prowadzona jest poprzez instruktorów i pracownie: 

• Pracownia plastyczna:
oo Zajęcia  plastyczne  z  dziećmi  i  młodzieżą,  organizacja  plenerów  i wystaw  plastycznych,

spotkania członków Klubu Twórców Ziemi Jędrzejowskiej.
• Pracownia teatralna:

oo Zajęcia  warsztatowe  z  zakresu  teatru  i  kultury,  żywego  słowa,  konkursy  recytatorskie,
opieka artystyczna nad klubem Per-Arte, Teatrem Amatorskim CON-TEXT, Teatr Młodego
Aktora.

• Taniec
oo Zespoły Taneczne Parada: 6 grup tanecznych
oo Zespoły Taneczne Ekstremum: 2 grupy taneczne
oo Grupa Jogi dla Pań 

• Pracownia muzyczna
oo Nauka gry na gitarze, studio nagrań

• Mała Akademia Śpiewu
oo Indywidualna i zespołowa nauka śpiewu

• Nauka gry na instrumentach dętych (Młodzieżowa Orkiestra Dęta)
• Chór Miejski w Jędrzejowie
• Jędrzejowskie Towarzystwo Fotograficzne   

oo Spotkania  klubowe,  organizacja  plenerów  i  wystaw  fotograficznych,  dokumentacja
działalności Centrum Kultury

• Pracownia techniczna
oo Przygotowanie scenografii, oprawa graficzna, katalogi, plakaty, zaproszenia.
oo Obsługa imprez odbywających się na scenie sali widowiskowej CK w zakresie oświetlenia

estradowo – teatralnego.
• Pracownia internetowa

oo 2  stanowiska  komputerowe  z  dostępem  do  Internetu  –  korzystanie  bezpłatne,
prowadzenie strony internetowej CK.

• Kino
oo Seanse filmowe wyświetlane są przez 5 dni w tygodniu.
oo Sala kinowo – teatralna 250 miejsc.

• Szachowa Szkółka dla Dzieci i Młodzieży
Poza w/w działalnością Centrum Kultury było miejscem spotkań:

• Związek Inwalidów Wojennych
• Stowarzyszenie Civitas Christiana
• Gminna Rada Seniorów
• Klub Brydża sportowego „Splinter”
• Sesje Rady Miejskiej w Jędrzejowie 
• Społeczna Szkoła Muzyczna. 
• Kawiarnia „Finezja”
• Wolontariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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PRACOWNIA PLASTYCZNA
plastyk – Anita Łukasik 

Edukacja plastyczna dzieci i młodzieży
• poniedziałek, środa, czwartek - godz. 1530 - 1830 
• piątek godz.  1530 - 1900

Prowadzenie zajęć warsztatowych:
 Nauka rysunku, proporcje, walor, perspektywa, światłocień
 Nauka malowania pastelami suchymi i olejnymi oraz akwarelą
 Sprawy związane z organizowaniem wystaw plastycznych w Centrum Kultury
 Udział w plenerach malarskich
 scenografie do imprez organizowanych w CK
 Zajęcia w wakacje – w/g harmonogramu 
 Zajęcia w ferie – w/g harmonogramu 

Wybrane działania Pracowni plastycznej w 2020 r.
STYCZEŃ

• 2-3 stycznia -  Projekt i wykonanie scenografii do Koncertu kolęd i pastorałek ,,Hej kolęda, 
kolęda!"

• 7 stycznia - Przygotowanie  kostiumów i scenografii do spektaklu teatralnego ,,Cyrk na 
walizkach"

• 10–27 stycznia - Przygotowywanie młodzieży do udziału w  projekcie plastycznym ,,Ufo 
Jędrzejów"

• 27 stycznia – 07 lutego - Zajęcia w ramach ferii zimowych
• 27-29 stycznia - warsztaty plastyczne dla dzieci z rejonów wiejskich - lepienie z gliny, 

przeprowadzone w GOK Nagłowice, Zabawy interaktywne z dziećmi, podłoga interaktywna 
(Sala wielofunkcyjna), Zabawy interaktywne z użyciem ,,Muppetów ", worków ,,Sako", gry i 
zabawy zręcznościowe. (Sala wielofunkcyjna). Zajęcia plastyczne, rysunek, płaskorzeźba, 
malarstwo, rękodzieło (Pracownia plastyczna)
LUTY

• 14 lutego -Pomoc przy organizacji  i uczestnictwo w wystawie poplenerowej ,,Wierna 2019". 
Otwarcie wystawy w Galerii „Na Piętrze” i „Pod Kolumnami”

• 15 lutego - Projekt i wykonanie scenografii do koncertu z okazji Święta Miasta
MARZEC

• 6 marca - Zorganizowanie i otwarcie wystawy prac kobiet II Biennale ,,Kobiecualność"
• 8 marca - Projekt i wykonanie scenografii do koncertu z okazji Święta Kobiet
• 10 marca -  zawieszenie zajęć plastycznych z powodu epidemii 

KWIECIEŃ
• 4 kwietnia - Przygotowanie scenografii i dekoracji do koncertu on-line ,,Przedstawienie musi 

trwać"
MAJ

• 11 maja - Przygotowanie rekwizytów i scenografii oraz pokaz wykonania pacynek, pomoc przy 
realizacji konkursu ,,Domowy teatrzyk jak się patrzy"
CZERWIEC

• 1-20 czerwca - Konsultacje plastyczne z zakresu rysunku i malarstwa dla młodzieży
• 22 czerwca - Pomoc w organizacji i otwarcie wystawy ,, UFO Jędrzejów"

LIPIEC
• 8 lipca - zorganizowanie i udział w Pikniku Malarskim w Ogrodzie czasu w Muzeum im 

Przypkowskich w Jędrzejowie
• 15 lipca  Zorganizowanie i udział w Pikniku Malarskim w Klasztorze oo Cystersów w 

Jędrzejowie
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• 21 lipca  Zorganizowanie i udział w Pikniku malarskim na terenie Zamku i Fortalicji w Sobkowie
• 29 lipca  Zorganizowanie i udział w Pikniku Malarskim na terenie Dworku Mikołaja Reja w 

Nagłowicach.
SIERPIEŃ

• 5 sierpnia - Zorganizowanie i udział w Pikniku Malarskim w Zagrodzie ,,Ostoja Dworska" w 
Małogoszczu

• 13 sierpnia - Udział w Pikniku Malarskim nad zalewem Klekot w Włoszczowie
• 20 sierpnia - Udział w Pikniku Malarskim na Podzamczu we Włoszczowie
• 22 sierpnia - Udział w Biennale  ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie" w Muzeum im 

Przypkowskich
WRZESIEŃ

• 05 września - Przygotowanie scenografii do wystawy fotograficznej oraz wydarzenia 
,,Kulturalne pakowanie"

• 13 września - Przygotowanie i wykonanie scenografii do festynu ,,Pożegnanie lata". 
Przygotowanie i prowadzenie konkursu plastycznego ,,Narkotykom mówimy NIE"
PAŻDZIERNIK

• 2 października - Przygotowanie i otwarcie wystawy poplenerowej  „Pikniki malarskie lato 
2020"
LISTOPAD

• 5 listopada - Przygotowanie scenografii do koncertu on -line Golden Voice
• 6 listopada - Spotkanie Klubu Twórców Ziemi Jędrzejowskiej

GRUDZIEŃ
• 1-6 grudnia -  Przygotowanie  5 odcinkowego spotu mikołajkowego. Prezentacja słowno - 

muzyczna na temat wizyty Św. Mikołaja 
• 7-12 grudnia -  Przygotowanie prezentacji on line „Jak namalować Św. Mikołaja, choinkę i 

aniołka. 3 odcinki zajęć plastycznych
• 20 grudnia - Przygotowanie wystroju świątecznego w Centrum Kultury
• 22 grudnia -  Przygotowanie i  wykonanie  scenografii  do koncertu, on line ,,O co chodzi w

Święta"
•

PRACOWNIA TEATRALNA
instruktor: Ireneusz Ślusarczyk

1. Przygotowania   do  premiery  oraz  premiera  spektaklu  pt.  ”CYRK  NA  WALIZKACH”
(scenariusz  i reżyseria  Ireneusz  Ślusarczyk).  Spektakl  odbył  się  16.01.  2020  r.  Był
podsumowaniem rocznych warsztatów teatralnych. 

Udział  wzięli  młodzi  aktorzy skupieni  w Teatrze Młodego Aktora przy pomocy starszych koleżanek
i kolegów z grupy PER ARTE.  Oraz najstarszych aktorów od lat  związanych z  pracownią teatralną.
W spektaklu pt „CYRK NA WALIZKACH” w reżyserii Ireneusza Ślusarczyka udział wzięli:

Emilia  Fendrych,  Emilia  Szprecher,  Katarzyna Zdradzisz,  Alicja  Ziółkowska,  Julia  Ulatowska,
Karolina Szejna, Paweł Pluta, Nikola Żyłka, Izabela Olszak, Ewa Wcisło, Emiliana Ciosk, Julia
Malarczyk, Julia Chrzanowska, Jakub Solus, Sebastian Góra, Edgar Wojtasiak.

Zaraz po premierze spektaklu, entuzjastycznie przyjętego przez widzów, instruktor teatralny rozpoczął
prace  w  celu  wielokrotnej  prezentacji  „CYRKU  NA  WALIZKACH” dla  dzieci  i  młodzieży  szkolnej
z terenu gminy Jędrzejów.  Jeszcze w styczniu odbyło się w tej sprawie zebranie z rodzicami młodych
aktorów/ Niestety planowane na marzec spektakle nie doszły do skutku z powodu pandemii. Podczas
trwania FERII  ZIMOWYCH 2020 r. W dniach od 26.01  do 09.02. w pracowni teatralnej odbyły się
otwarte  warsztaty  teatralne   dla  dzieci  spoza  grup  stale  uczęszczających  na  zajęcia  pt.  „ZIMA  Z
TEATREM”  W warsztatach wzięło udział 17 dzieci z terenu miasta i gminy.
Dzieci podczas warsztatów:

3



• uczestniczyły w grach i zabawach dramatyzowanych, 
• poznawały podstawy warsztatu aktorskiego: uczyły się dykcji, emisji głosu, interpretacji tekstu.
• zapoznawały się z różnymi rodzajami teatru i różnymi środkami ekspresji aktorskiej.
• Uczestniczyły i realizowały swoje pierwsze etiudy teatralne.

Na zakończenie odbył się mini – spektakl. Specjalny pokaz dla rodziców, dziadków i opiekunów, 
podczas którego uczestnicy warsztatów zaprezentowali w etiudach teatralnych efekty 
dwutygodniowej pracy.

2. W  lutym w  pracowni  oprócz  normalnych  zajęć,  zintensyfikowano  próby  do  spektaklu
pt. „Jest  Grubo” w  wykonaniu  młodzieży  w  wieku  15  -  20  lat  skupionej  w  Teatrze
Eksperymentalnym „PER ARTE” działającym nieprzerwanie  w ramach pracowni teatralnej od
2003 roku. 

Premiera zaplanowana była na 27 marca podczas „Nocy Teatralnej” w Wojewódzkim Domu Kultury w
Kielcach   na  zaproszenie  koordynatora  projektu  „Świętokrzyska  Przestrzeń  Teatralna”.  Następnie
planowano kolejne spektakle w Centrum Kultury w Jędrzejowie, w tym dla uczniów jędrzejowskich
szkół.

3. W marcu zgodnie z zarządzeniem Prezesa Radu Ministrów, pracownia teatralna jak i cała 
placówka zmuszona była podjąć formy pracy zdalnej. Zajęcia odbywały się w następujących 
formach on – line:

• próby interpretacji tekstów,
• ćwiczenia dykcji
• zadania z zakresu historii teatru polskiego.
• Prezentacja z wprowadzeniem instruktora spektakli teatralnych  dostępnych na platformach:

ninateka.pl    vod.tvp.pl,  youtobe.
• Omawianie tychże spektakli od strony techniki teatralnej ale także dyskusja o problematyce

zawartej w przedstawieniach.  Marzec - Przygotowanie scenariusza oraz tekstów to spektaklu
pt. „PRZEDSTAWIENIE NIECH TRWA”.

4. Marzec / kwiecień - reżyseria spektaklu pt. ”PRZEDSTAWIENIE NIECH TRWA”. 

17 kwietnia odbył się spektakl pt. ”PRZEDSTAWIENIE NIECH TRWA”, który został transmitowany na
kanale  YOUTUBE,  i  spotkał  się  z  bardzo ciepłym przyjęciem widzów.  (już  ponad  2000  wyświetleń).  W
spektaklu  wziął  udział  Ireneusz  Ślusarczyk   jako  prowadzący  oraz  związany  z pracownią  Edgar
Wojtasiak, oraz wokaliści i muzycy jędrzejowscy współpracujący z CK.

5. Maj – czerwiec, zajęcia on – line (formy jak wyżej). 
Przygotowanie,  organizacja  konkursu  familijnego  „DOMOWY  TEATRZYK  JAK  SIĘ  PATRZY”
przygotowanie  regulaminu,  ogłoszeń  w  mediach  społecznościowych  oraz  produkcja  specjalnych
filmików  promujących konkurs i  poradnik dotyczący tego jak domowym sposobem, przygotować
scenkę, jak wykonać prostą lalkę teatralną. Celem konkursu było zachęcenie do aktywności twórczej
w czasie pandemii.  Uczestnicy konkursu przysyłali nagrania video, kręcone telefonem komórkowym,
swoich mini spektakli- domowych teatrzyków.

6. Czerwiec – Rozstrzygnięcie konkursu  „DOMOWY TEATRZYK JAK SIĘ PATRZY”,  przyznanie
dyplomów i  nagród książkowych.  Czerwiec  – uroczyste  zakończenie   sezonu artystycznego
2019/2020. Czasowe poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią  koronawirusa,  możliwe
było spotkanie, uczestników zajęć teatralnych, adeptów pracowni teatralnej. 

30 czerwca na sali widowiskowej zgodnie z przepisami i zachowaniem warunków sanitarnych odbyło
się podsumowanie sezonu artystycznego oraz wręczenie dyplomów oraz nagród – złotej,  srebrnej
i brązowej maski dla  57 (pięćdziesięciu siedmiu)  uczestników zajęć z różnych formacji teatralnych
przy pracowni Centrum Kultury w Jędrzejowie.

7. Lipiec, sierpień (wyłączając urlop wypoczynkowy) – porządkowanie pracowni, garderoby,
rekwizytów, biblioteki repertuarowej. Lipiec – październik, współpraca przy tworzeniu  portalu
Cyfrowe Archiwum Teatru Jędrzejowskiego - www.catjedrzejow.pl. 
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Platformy  internetowej  mającej  na  celu  zebranie,  zdigitalizowanie,  opisanie   i  udostępnienie
odbiorcom  wszelkich  informacji,  zdjęć,  nagrań,  dokumentów  związanych  z  amatorskim  ruchem
teatralnym w Jędrzejowie.

8. Wrzesień, październik – rozpoczęcie zajęć przy zachowaniu wszelkich obostrzeń i zaleceń
ministerialnych  w  związku   z  pandemią  koronawirusa.  Warsztaty  teatralne  dla   dzieci
i młodzieży w grupach zgodnie z harmonogramem.

9. Listopad - od 7 listopada w związku z ponownymi obostrzeniami, przejście na tryb zdalny
zajęć.

10. Grudzień - przygotowanie recytatora Oskara Solusa do programu świątecznego pt. ”O co
chodzi w Świętach”. Program zaprezentowano w formie on – line 27 grudnia.

Przez cały rok Ireneusz Ślusarczyk pracuje nad koncepcją scenariusza do „Oratorium Jędrzejowskiego”
w  związku  z  750  leciem  nadania  praw  miejskich  naszemu  miastu.  Prace  polegają  na  analizie
historycznych tekstów źródłowych, konsultacjach, pisaniu tekstów oraz tworzeniu scenopisu imprezy.
W zakresie  scenografii  i  strojów do „Oratorium...”  Pracownia Teatralna współpracuje  z  Pracownią
Plastyczna i Techniczną. 

ZESPÓŁ TANECZNY EKS - TREMUM
instruktorka: Klaudia Tkaczyk

Zajęcia taneczne odbywały się w: 
• środę: godz. 17:30 - 20:00
• piątek: godz. 17:30 - 20:00 

W programie zajęć tanecznych:
• ćwiczenia elementów inscenizacji tanecznych,
• ćwiczenia różnych technik tanecznych: jazz, hip-hop, Broadway jazz,
• podstawy tańca klasycznego, elementy akrobatyki
• tworzenie układów tanecznych.

 Zespół Ekstremum brał udział w:
• Koncercie Finałowym W.O.Ś.P.
• Koncercie z okazji Święta Kobiet
•

ZESPOŁY TANECZNE PARADA
 Paulina Patyna - Tyrała – choreograf 

Arkadia Dziarmaga – choreograf 
Danuta Ziółkowska – choreograf (akrobatyka)

Zespoły taneczne Parada prowadzone są w pięciu grupach tanecznych i  wiekowych przez Paulinę
Patyna-Tyrała  i  Arkadię  Dziarmaga  oraz  w  dwóch  grupach  akrobatyki  prowadzone  przez  Danutę
Ziółkowską.

Mała Parada V i Mała Parada IV to najmłodsze grupy, które liczą 20 i 24 dzieci w wieku 4-8 lat,
gr. początkująca, następnie Mała Parada III- 20 dzieci w wieku 7-10 lat gr. początkująca, Mała Parada
II- 20 dzieci w wieku 8-12 lat gr. kontynuacyjna , oraz główne składy Mała Parada- 20 osób, Parada –
26  osób,  grupy  średniozaawansowane i  zaawansowane,  dzieci  i  młodzież  w wieku  13-17  lat. Na
lekcjach  dzieci  i  młodzież  mogą poznać  różne techniki  tańca  tj.:  taniec  jazzowy,  taniec  klasyczny,
broadway, afro jazz, hip-hop i elementy akrobatyki.
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Harmonogram zajęć tanecznych w 2020 r.:

• Mała Parada V - środa i piątek godz. 16:00 - 17:00
• Mała Parada IV – poniedziałek godz. 16:00- 17:00 i piątek 17:00 - 18:00
• Mała Parada III – poniedziałek godz. 16:45 -17:45 i środa godz.17:30-18:30
• Mała Parada II – poniedziałek godz. 17:45 - 19:15 i środa godz. 18:30- 20:00
• Mała Parada – poniedziałek godz. 17:00-18:30 i środa godz. 17:00 -18:30
• Parada – poniedziałek godz. 18:30-20:00 i środa godz. 19:00 - 20:30
• Akrobatyka - wtorek i czwartek godz. 16:45-17:35 i 17:45-18:35

Zajęcia taneczne:

· Ćwiczenia rytmiczne;
· Ćwiczenie różnych technik: tańca jazzowego, klasycznego, hip –  hop,  broadway jazz,
modern jazz, afro jazz, elementy akrobatyki, indywidualnie i zbiorowo;
· Nauka podstaw polskich tańców narodowych;
· Zabawy umuzykalniające;
· Tworzenie układów tanecznych i dopracowywanie już powstałych;
· Ćwiczenie elementów improwizacji
· Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i
zdrowia;
· Kształtowanie  pozytywnych  cech  osobowości:  zdyscyplinowanie,  pracowitości,
współpracy  w  grupie,  odpowiedzialności,  dążenia  do  realizacji  określonego  celu,  odwagi
poprzez pokonywanie własnych słabości i lęków;
· Kształtowanie ekspresji twórczej;
· Rozwijanie płynności i estetyki ruchu;
· Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.
· Układy choreograficzne : Mała Parada V „ Disco Minnie Mouse”; Mała Parada IV – „Bal
księżniczek”;  Mała Parada III  – „Tygryski”-,;  Mała Parada II  – „Los Muertos”-;  Mała Parada
„Dziadek do Orzechów”, Parada – „Diamonds Marilyn; Parada – „Black and Gold” 

Udział w koncertach:
· 6 styczeń - „Hej kolęda, kolęda” - sala widowiskowa CK
· 12 styczeń- 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sala widowiskowa CK
· 8 marzec - Koncert „Dzień Kobiet”- sala widowiskowa CK

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 oraz wprowadzonymi
zaostrzeniami  dotyczącymi  możliwości  zgromadzeń  oraz  prowadzenia  regularnych  zajęć,  Centrum
Kultury w Jędrzejowie wychodząc na przeciw dalszemu rozwojowi i  aktywności  dzieci  z  zespołów
tanecznych „Parada”, zorganizowało od dnia 28 kwietnia do dnia 1 sierpień zajęcia prowadzone on-
line za pomocą aplikacji ZOOM Cloud Meetings. Lekcje tańca udzielane były dwa dni w tygodniu przez
głównego choreografa CK w Jędrzejowie Paulinę Patyna-Tyrała oraz instruktora Arkadię Dziarmaga.
W zajęciach brało udział około 60 dzieci z wszystkich grup „Parada”. Ze względu na niesprzyjające
warunki domowe do wykonywania pełnej lekcji tańca, zakres zajęć ogranicza się do wzmacniania i
rozciągania  ciała,  ćwiczenie  techniki  tańca jazzowego i  klasycznego oraz tworzeniu krótkich partii
tanecznych. Od września prowadzone były prace nad nowymi premierowymi układami tanecznymi,
zespół „Parada” przygotowuje choreografię pod czujnym okiem zaproszonego choreografa, tancerza,
solistę oraz V-ce Dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca - Grzegorza Pańtaka. Projektami kostiumów oraz
doborem materiałów od lat zajmuję się Elżbieta Florkiewicz.   
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PRACOWNIA MUZYCZNA
instruktor: Sebastian Sipa
instruktor: Jakub Wojtasik

• Warsztaty instrumentalne
instruktor: Sebastian Sipa
• czwartek         godz. 17:00 – 21:00
prowadzenie  zajęć  grupowych  z  zespołami  młodzieżowymi  (na  stałe  ćwiczącymi  w  pracowni
muzycznej CK) w zakresie zespołowej gry na instrumentach. Zespoły te działają w ruchu amatorskim
pod patronatem Centrum Kultury.
• Nauka gry na gitarze
instruktor: Jakub Wojtasik
• Wtorek godz. 16:00 – 19:00
• Czwartek godz. 16:00 – 19:00
prowadzenie zajęć nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży, zajęcia grupowe 3 grupy (po 5 osób
w jednej grupie)
• Studio Nagrań
       instruktor: Sebastian Sipa

 Poniedziałek godz. 12:00 – 15:00
 Piątek godz. 12:00 – 15:00

Wykonywanie  nagrań  muzycznych  na  potrzeby  działalności  Centrum  Kultury  oraz  imprez
organizowanych  przez  CK  a  w  tym  do:  układów  tanecznych,  przedstawień  teatralnych,  podkłady
muzyczne dla studia piosenki. Wykonywanie nagrań muzycznych na zamówienie: dla szkół wszystkich
typów z Powiatu Jędrzejowskiego. 

W  minionym  roku  w  okresie  listopada  i  grudnia  zrealizowano  w  studiu  nagraniowym  CK
dodatkowo nagrania: 

• Pastorałki pt. „Od serca do ucha” 
• Pastorałki pt. „Gore gwiazda Jezusowi” zespołu „Topaz-Band”, 
• Pastorałki w wykonaniu redaktorów Radia z Qulturą pt. „Pastorałka zwyczajna”
• oraz realizację nagrania trzech piosenek z laureatami Festiwalu Piosenki bez Granic Golden

Voice 2020” pt. „By lepszy był świat”, „Nie ma Ciebie”, „Lato jest ok!”.
Ponadto  w  ramach  działalności  pracowni  muzycznej  poza  godzinami  lekcyjnymi,  warsztatowymi
i nagraniowymi  odbywają  się  spotkania  i  próby  grupowe  oraz  indywidualne  okazyjne  związane
z organizacją koncertów takich jak:

• Koncert Artyści Miastu pt. „Przedstawienie niech trwa” w kwietniu 2020,
• Koncert kolęd i pastorałek pt. „O co chodzi w świętach” - grudzień 2020. 

W 2020 roku rozpoczęto również zaawansowane prace nad spektaklem muzycznym opowiadającym o
historii Jędrzejowa pt. „Oratorium Jędrzejowskie” w związku z obchodami 750 nadania praw miejskich
dla Jędrzejowa w tym (scenariusz, teksty pieśni, kompozycje muzyczne).

PRACOWNIA INTERNETOWA
informatyk: Tomasz Osiński

Pracownia internetowa w Centrum Kultury posiada 1 stanowisko komputerowe, z którego korzystają
nieodpłatnie studenci, młodzież oraz dorośli. Za korzystanie z komputerów nie pobierana jest żadna
opłata,  tym  bardziej  w  całym  budynku  istnieje  możliwość  skorzystania  z  darmowego
bezprzewodowego Internetu Wi-Fi. 

Pracownia internetowa czynna jest codziennie (za wyjątkiem sobót i niedziel) w godzinach od
8:00 – 16:00. W pracowni komputerowej drukujemy wszelkie: pisma, katalogi, zaproszenia, plakaty,
zdjęcia na potrzeby CK. 
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Ponadto  pracownia  promuje  działalność  Centrum  Kultury  w  Internecie.  Informatyk
administruje na bieżąco: 

• stronę Centrum Kultury  www.ckjedrzejow.pl;  poprzez umieszczanie  informacji  o  bieżących
imprezach, tworzenie galerii wirtualnej z imprez organizowanych przez Centrum Kultury, itp.; 

• „Fan Page” Centrum Kultury w Jędrzejowie, Urzędu Miasta Jędrzejów, Kina Centrum Kultury
na FaceBook’u:
1. www.facebook.com/ckjedrzejow;
2. www.facebook.com/miastojedrzejow;
3. www.facebook.com/kinojedrzejow] 

Oprócz  tego  informatyk  na  bieżąco  współpracuje  z  wszystkimi  pracowniami  Centrum  Kultury
w zakresie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej i znajdujących się w niej
komputerów W roku 2020 pracownia nadzorowała również montaż nowego monitoringu obiektu oraz
internetu światłowodowego. 

SZACHOWA SZKÓŁKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
instruktor: Anna Kot 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży zawieszone z powodu pandemii do odwołania.

Elektroakustyk CK
  Wojciech Krzywicki

Realizacja nagłośnień na imprezach organizowanych w Centrum Kultury w Jędrzejowie np.:
• imprezy estradowe organizowane na sali widowiskowej,
• imprezy estradowe organizowane na Amfiteatrze CK,
• próby zespołów korzystających z sali prób CK,

Obsługa  i  konserwacja  sprzętu  audio,  opieka  nad  nagłośnieniem  estradowym.  Wykonywanie
bieżących napraw w/w. Dyżury elektryka na imprezach odbywających się w CK. Ponadto wykonuje
obowiązki w zakresie p. poż. w CK.

FOLKLOR
opiekun - Józef Straszak

Kapele ludowe objęte opieką Centrum Kultury w Jędrzejowie:
 Jerzego Całki z Zielonek
 „Jędrusie” Michała Siemieńca z Jędrzejowa
 Czesława Wojsława z Jędrzejowa

Kapele  ludowe  posiadają  regionalne  stroje  krakowskie.  Na  koszt  Centrum  Kultury  uczestniczą
w konkursach  folklorystycznych  m.in.  Buskie  Spotkania  z  Folklorem.  Nieodpłatnie  sporadycznie
korzystają z  sali prób w CK.

 Organizacja Eliminacji Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek
 Regionalny  Konkurs  Kapel  i  Zespołów Folklorystycznych  -  Eliminacje  do Buskich  Spotkań z

Folklorem
 Konkurs Jędrzejowskie Szopki Bożonarodzeniowe  

W 2020 roku do nagrody „Jawor – u źródeł kultury 2020” zostali zgłoszeni: 
• Kapela Edwarda Goli w kategorii - Kapela Ludowa w składzie:

1. Edward Gola – skrzypce (kierownik kapeli)
2. Mariusz Stradomski – akordeon
3. Kazimierz Lędźwa – klarnet
4. Rafał Gola – trąbka (B)
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5. Marek Piotrowski - kontrabas
• Dariusz Adamczyk w kategorii - Solista Akordeonista.

Nagrodę główną „Jawor – u źródeł kultury 2020” zdobyła Kapela Edwarda Goli.
Ponadto, opieka artystyczna nad Zespołami Tanecznymi Parada.

PRACOWNIA TECHNICZNA
(grafika, projektowanie i budowa scenografii, 

wykonywanie rekwizytów, organizacja wystaw i plenerów)
grafik/plastyk - Artur Smerkowski

Pracownia  na  co  dzień  zajmuje  się  oprawą  graficzną  imprez  i  wydarzeń  kulturalnych
organizowanych przez Centrum Kultury i Urzędu Miasta w Jędrzejowie m.in.:

• projektowaniem zaproszeń, plakatów, dyplomów, biletów,
• projektowaniem broszurek, katalogów wystawowych, 
• projektowaniem banerów (cyfrowe), 
• przygotowanie materiałów do druku cyfrowego i poligrafii,

ponadto :
• projektowaniem scenografii teatralnych i estradowych,
• budową dekoracji,
• wykonywaniem rekwizytów teatralnych,
• rekwizytów potrzebnych do inscenizacji tanecznych,
• organizacją wystaw plastycznych i fotograficznych w CK.

Działania Pracowni Technicznej w 2020 r. 

• Renowacja (odnawianie ram, mycie i  werniksowanie)  oraz reekspozycja obrazów będących
własnością Centrum Kultury w Jędrzejowie na korytarzach i pomieszczeniach CK. 

• Przygotowanie do oprawy obrazów z Akcji Plastycznej „Jędrzejów – UFO 2019”.
◦ Fotografowanie i obróbka cyfrowa obrazów do broszury „UFO...”, projektowanie broszury.

• Skatalogowanie wszystkich obrazów znajdujących się w posiadaniu CK Jędrzejów.
◦ sfotografowanie 112 obrazów, obróbka cyfrowa zdjęć, wymiarowanie obrazu, 
◦ redagowanie  metryczki  obrazu  (autor,  wymiar,  technika,  tytuł,  przyporządkowanie

miejsca)
◦ skład materiałów w formie Katalogu Obrazów.

• Konserwacja rzeźb z CK
• Pomysł i współorganizacja plenerów „Pikniki Malarskie 2020”
• Organizacja i oprawa graficzna wystaw:

1. 24 stycznia - Wystawa fotografii Piotr Bekier  – Galeria na piętrze
2. grudzień / styczeń - Wystawa Przeglądu Plastycznego Szopki Jędrzejowskie - hol główny
3. 14 lutego - Wystawa poplenerowa WIERNA 2019 –  Galeria na piętrze
4. 6 marca - Wystawa malarstwa „Kobiecualność II” (współorganizacja) – Galeria na piętrze
5. 24 czerwca - Wystawa „Jędrzejów – UFO 2019” –  hol główny
6. 2 października - Wystawa „Pikniki Malarskie 2020” (współorganizacja) -  hol główny
7. od września - Wystawy na Wyjeździe – Nagłowice i Włoszczowa

Pracownia  współpracuje  z  pracownią  plastyczną,  działem  fotografii  i  pracownią  teatralną
pomagając  w ich  działalności  (współorganizacja  wystaw,  plenerów  oraz  spektakli  teatralnych).
W pracowni jest projektowana i wykonywana oprawa graficzna i elementy scenografii (rekwizyty) do
przedstawień oraz imprez estradowych organizowanych przez Centrum Kultury. Pracownia Techniczna
zajmuje  się  obsługą  imprez  estradowych,  spektakli  teatralnych  i  prób  zespołów Centrum  Kultury
w zakresie  oświetlenia  scenicznego  sali  widowiskowej.  Poza  tym:  współpracuje  przy  oprawie
graficznej  imprez  z  Urzędem  Miejskim  w Jędrzejowie,  Starostwem  Powiatowym  i  Muzeum
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im. Przypkowskich w Jędrzejowie. 

MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA
kapelmistrz: Marcin Chlebny

Skład Młodzieżowej Orkiestry Dętej na 2019/2020 r.: 
1. Marcel Gola - trąbka
2. Kinga Gola - saxofon altowy
3. Paweł Pluta - saxofon altowy
4. Natalia Więckowska - saxofon altowy
5. Michał Wtorek - saxofon altowy
6. Filip Kurkowski - saxofon altowy
7. Marta Wnuk - tenor
8. Alicja Wnuk - trąbka
9. Wiktoria Prusicka - trąbka, flet
10. Jakub Prusicki - saxofon tenorowy
11. Jerzy Szczepański - bęben marszowy
12. Kinga Piskorczyk - klarnet
13. Łukasz Gola - gitara basowa
14. Stanisław Buczkowski - saxofon tenorowy, perkusja, instruktor
15. Oliwia Golańska  - trąbka.
16. Ola Lato - saxofon altowy

Osoby doangażowane

1. Piotr Gwóźdź - trąbka lub Arkadiusz Kacperek.
2. Robert Prusicki - perkusja
3. Adam Skalmierski - klarnet
4. Edward Gola - perkusja
5. Rafał Gola - trąbka, tenor
6. Wojciech Materek - tuba.

M.O.D.-celem Orkiestry jest edukacja i nauka gry na instrumentach dętych młodzieży z Jędrzejowa i
okolic od podstaw, oraz finalnie występy i koncerty dla słuchaczy, dlatego nasze próby mają na celu
podnoszenie  jakości  brzmienia,  zwracanie  uwagi  na  poszczególne  elementy  dzieła  muzycznego
(artykulacja,  dynamika,  agogika,  interpretacja)  oraz  realizacja  ich na miarę  możliwości,  co ma się
przekładać  na  brzmienie  i  coraz  wyższy  poziom  artystyczny  wykonywanych  utworów.  Repertuar
dobieramy zgodnie z poziomem, który reprezentuje Orkiestra, ciągle podnosząc poprzeczkę. Osoby
początkujące mają dorównywać do tych z większym stażem, a te,które już grają – polepszać swój
warsztat. Oprócz celów czysto dydaktycznych staramy się stworzyć przyjacielską atmosferę, aby czas
spędzony w Orkiestrze był przyjemny i miły, co również daje efekty i pozytywnie wpływa na warsztat
muzyczny.  Bardzo ważny jest  przepływa informacji  między mną a  Rodzicami.  Występujemy przed
publicznością,  jesteśmy stałym punktem programu na koncertach organizowanych przez  Centrum
Kultury w Jędrzejowie.

Nasz repertuar na chwilę obecną to :

Tijuana taxi,  Marsz „Pochód”,  Marsz  „Orkiestry  dęte”,  „Jambolaya”,  „Rocky”,  „Witaj  maj  3 maj”,  „Jingle bells”,  „Rudy
Alibaba”, „Love story”, „Sokoły”, Zbiór pieśni religijnych na cały rok liturgiczny - 46 pozycji, Zbiór najpopularniejszych kolęd-
15 pozycji, „Dzień jeden w roku”, „Parada puzonów”, „Róża czerwono , biało kwitnie bez”, „Tequila”, Walc Szostakowicza nr
2. Marsz nr 1, Last Christmans, Wiązanka Pieśni Patriotycznych z lat 1917-1939.

Poniżej kilka uroczystości stałych, gdzie cyklicznie występujemy:
Koncert Kolęd i Pastorałek w CK, Koncert kolęd na rynku w Jędrzejowie, WOSP – CK, Koncert z okazji
dnia Kobiet, Koncert na zakończenie roku szkolnego, Koncert na rozpoczęcie roku szkolnego.
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Zdarzają  się  też  uroczystości  okolicznościowe,  patriotyczne,  związane  z  wydarzeniami  na  terenie
Jędrzejowa  i  okolic.  Jesteśmy  Orkiestrą  działającą  przy  Centrum  Kultury  w  Jędrzejowie,  trzeba
zaznaczyć, że nasze występy są owacyjnie przyjmowane, a współpraca z Dyrekcją C.K. jest  bardzo
dobra. W naszej grupie nie ma ograniczeń wiekowych, najmłodsi mają 14 lat najstarsi sporo więcej,
ale  łączy  nas  wspólne  muzykowanie.  W tym roku z  powodu  Covid  19  staram się  mieć  grupę  w
komplecie  poprzez  utrzymywanie  kontaktu  na  portalach  społecznościowych.  Udaje  się  utrzymać
zespół . 

 Mała Akademia Śpiewu
instruktor: Małgorzata Piszczek

W  okresie  od  stycznia  do  24  marca  w  Małej  Akademii  Śpiewu,  odbywały  się  zajęcia
indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży. Liczba uczniów wynosiła 22 osoby w wieku od 8 do 18
lat. Uczniowie wystąpili na 3 koncertach:6 stycznia koncert z okazji święta TRZECH KRÓLI, 12 stycznia
WOŚP oraz 8 marca w koncercie z okazji DNIA KOBIET. Paru uczniów zostało przygotowywanych, do
mającego się odbyć w dniach 8 -  9 maja w Jędrzejowie, międzynarodowego konkursu wokalnego
Golden Voice, który z racji pandemii,nie odbył się.

Przez okres od 24 marca do czerwca,  odbywały się  konsultacje wokalne online w aplikacji
ZOOM. Uczniowie nagrywali utwory w warunkach domowych, a następnie wysyłali je do instruktora,
który  po  przesłuchaniu  ich,  umawiał  się  na  spotkanie  w  celu  udzielenia  wskazówek  jak  należy
pracować dalej.

Od września dzieci wróciły na zajęcia ze śpiewu stacjonarnie, w formie tylko indywidualnej
i uczęszczały na nie do momentu zamknięcia Centrum Kultury z powodu pandemii.

W  listopadzie  trzech  uczniów  wzięło  udział  odbywającym  się  online  międzynarodowym
konkursie Golden Voice.

Dzieci wysyłają do instruktora filmiki, teledyski, które tworzą w domu. Instruktor jest w stałym
kontakcie z uczniami i stara się motywować do samodzielnej pracy i ćwiczeń.

KINO 
Leszek Kowalski

kinooperator: Marcin Marszałek

W 2020 r. Kino CK działało w dwóch okresach wolnych od obostrzeń pandemicznych:
• 1 stycznia - 15 marca
• 6 czerwca – 6 października

Kino  CK  zgromadziło  w  tym  czasie  10.144  widzów  na  319  seansach  oferując  52  tytuły.  Kino
wyświetlało tanie (10/12zł) dopołudniowe seanse dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji  oraz
dopołudniowych seansów dla grup szkolnych.

Do najpopularniejszych filmów tego roku należały: 
• Jak zostałem gangsterem - 539 widzów
• Jak poślubić milionera - 449 widzów
• Mayday  - 925 widzów
• 365 dni - 1916 widzów
• Swingersi - 524 widzów
• 25 lat niewinności  - 562 widzów

W  okresach  przerw  spowodowanych  sytuacją  pandemiczną  przeprowadzono  szereg
przeglądów i drobnych napraw sprzętu technicznego oraz dogłębny przegląd i remont foteli na sali
widowiskowej.  Kino  pozostaje  w  trybie  pełnej  gotowości  do  natychmiastowej   reaktywacji  po
ogłoszeniu możliwości powrotu do działalności.

11







Wykaz ważniejszych imprez artystycznych i spotkań organizowanych 
w Centrum Kultury w Jędrzejowie w 2020 r.

Lp Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce Termin Organizat
or

STYCZEŃ

1. Sylwester pod
gwiazdami

- zabawa przy muzyce z dj'ami
- konkursy dla publiczności

- okolicznościowe przemówienie
Burmistrza Miasta
- pokaz laserowy

Plac przy CK 31.12.2019
1.I.2020

CK

2.
Koncert 

„Hej kolęda,
kolęda!”

Koncert świąteczny w którym
udział wzięły: Zespoły Taneczne

parada i Mała Parada,
Jędrzejowski Chór Miejski, Mała
Akademia Śpiewu z CK, Judyta
Pająk z Pracowni Teatralnej Ck,

Edyta i Katarzyna Biernacka.

Sala
widowiskowa

CK

6 stycznia
godz.
16:00

3. Bal aniołów Zabawa karnawałowa
Sala

wielofunkcyjn
a

11 stycznia
godz.
15:00-
18:00

4.
W.O.Ś.P.

KONCERT
FINAŁOWY

28 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.

W programie: Jagoda Chowaniec,
Magdalena Bielecka, Dj-e: Mike F

& DEV J, CRS – Studio Dane
Factory, Pokaz zumby, Zespól
Taneczny Parada z CK, Eks –

Tremum z CK, Bartek Leśniewski,
Mała Akademia Śpiewu z CK,

Zespół Rebelia, Zespół
Connection, Di Classe Ladies –

Professional Dancers, światełko
do nieba.

Sala
widowiskowa

12 stycznia
godz.
15:00 

Sztab
W.O.Ś.P.

UM,
Starostwo,

CK
Jędrzejów

5. Spektakl Teatralny

Spektakle teatralne dla dzieci i
młodzieży.

Baśnie dalekiego wschodu – 2 spektakle
Stowarzyszenie poetów – 1 spektakl

Sala
widowiskowa

16 stycznia
2020

Teatr
Współczesn
y z Krakowa

6. Spektakl Teatralny
„Premiera”

Premierowy spektakl Teatralny
pt. „Cyrk na walizkach”, w

wykonaniu Teatru Młodego
Aktora z CK. Reżyseria i

scenariusz Ireneusz Ślusarczyk. 
Asystent Reżysera: Emiliana Ciosk /

Charakteryzacja i kostiumy: Julia
Chrzanowska. Scenografia i oprawa

graficzna, światła: Artur Smerkowski /
Realizacja dźwięku: Wojciech Krzywicki.

W spektaklu udział wzięli:
Maja Grabowska, Nikola Żyłka, Emilia

Szprecher, Julia Ulatowska, Paweł Pluta,
Karolina Szejna, Alicja Ziółkowska, Ewa

Wcisło, Emilia Fendrych, Katarzyna
Zdradzisz, Izabela Olszak, Edgar

Wojtasiak

Aktorzy i
widzowie

znajdowali
się na scenie

CK.

16 stycznia
godz.
18:00

CK



7. Spektakl Teatralny

Spektakle teatralne dla dzieci i
młodzieży.

Królowa Śniegu – 3 spektakle
Legędy warszawskie – 1 spektakl

Sala
widowiskowa

17 stycznia
2020

Katolicki
Teatr

Edukacji

8.

ELIMINACJE do
XXVII

Wojewódzkiego
Konkursu Kolęd i

Pastorałek

Lista zgłoszonych zespołów i
solistów do udziału w

Eliminacjach XXVII
Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd
i Pastorałek Włoszczowa 2020 –
Eliminacje regionalne Jędrzejów

19 stycznia 2020 godz. 11.00
Dorota Ząbek, Alfreda Nowak, Sylwia 
Bartkiewicz,Helena Pękalska, Julia Trela,
Zygmunt Wiśniewski, Anita Skóra, 
Wojciech Wcisło, Natalia Wawrzyńska, 
Zuzanna Omasta, Ryszarda Kwiecień, 
Stanisława Żądecka, Zespół Śpiewaczy 
Dalmarianki, Męski Zespół Śpiewaczy 
Kumotry, Zespół Śpiewaczy Wolanie 
spod Łysicy, Zespół Śpiewaczy 
Bochenianki, Zespół Śpiewaczy 
Sukowianki znad Lubrzanki, Zespół 
Ludowy Szewczanki, Zespół Ludowy 
Bolechowiczanie, Zespół Ludowy Złoty 
Kłos, Zespół Ludowy Swojaki, Zespół 
Obrzędowy Kowalanki, Zespół 
Folklorystyczny Drochowianie, Zespół 
wokalny Ewita, KGW Ignacowianki, KGW
Dąbrowianki, KGW Cieśle, KGW 
Korytniczanki, KGW Korytniczanki, KGW 
Modrzewianki, KGW Celinianki, 
Mójczanie, Zespół Folklorystyczny 
Wolanecki, Grupa Artystyczna Golica, 
TRIO-W, Stowarzyszenie Dąbrowa, Chór 
Nowina Gminny Ośrodek Kultury, Perła 
w Nowinach, Jędrzejowski Chór Miejski,
Chór Misericordias Parafia pw. 
Chrystusa Króla w Kielcach
Jury nagrodziło:
– Natalia Warzyńska,
– Kinga Wieloch
– Zespół wokalny Ewita
– Grupa artystyczna Golica
– Jędrzejowski Chór Miejski
– Chór Nowina
– KGW Dąbrowianki
– KGW Korytniczanki
– Zesp. Obrz. Kowalanki
– Zesp. Lud. Bolechowiczanie
– Zesp. Śpiew. Szewczanki
– Zesp. Śpiew. Bochenianki
– Zesp. folkl. Wolanecki

 Sala
widowiskowa

CK
20 stycznia

WDK
Kielce i CK
Jędrzejów

9. Koncert
„Półroczny”

Popisy uczniów Społecznej Szkoły
Muzycznej w Jędrzejowie

Sala
widowiskowa

23 stycznia
godz.
18:00

SSM w
Jędrzejowi

e

10. Wystawa
Fotograficzna

Wystawa prac fotograficznych
autorstwa Piotra Bekiera.
Wystawa prezentowała
najnowsze fotografie.

Galeria „Na
piętrze” i

„Pod
filarami” I
piętro CK

24 stycznia
godz.
19:00

CK



11.

Finał Przeglądu
Plastycznego
Jędrzejowskie

Szopki
Bożonarodzeniowe

spotkanie z
uczestnikami,

wręczenie nagród

Na Przegląd Plastyczny „Jędrzejowskie
Szopki Bożonarodzeniowe” uczestnicy
zgłosili 134 szopki. Jury postanowiło

nagrodzić:
• Bartłomiej Tracz lat 14

Kacper Tracz lat 13
• Franek Ferenc lat 7 

Marysia Gołucka lat 7 
z dziadkiem Franciszkiem

• Paulina Rodzim lat 10
• Przedszkole w Jasionnie
• przy SP w Jasionnie
• Gabriela Grabalska lat 12

Ksawery Grabalski lat 11
z dziadkiem Stanisławem

• Kamila Partyka lat 9
• Szkoła Podstawowa w Jasionnie
• Uczniowie klasy II (13 osób)
• Mateusz Kosior V b
• Wiktoria Białach lat 6
• Ośrodek Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno - Wychowawczy w 
Zielonkach

• Szymon Kotarski
• Maja Pierzchała lat 13
• Bartłomiej Rudnicki kl VII
• Kamil Kot lat 7
• Angelika Stańczyk lat 9
• Zofia Szafirska lat 5
• Danuta Grzelec  
• Ewa Toporska lat 6
• Wiktoria Grad lat 10
• Krystian Raus lat 10 
• Jakub Jaros lat 11 
• Zuzanna Szałapska klasa VII
• Julia Gabryś kl „0”

Krzysztof Gabryś kl IV
• Aleksandra Habińska lat 12
• Kamil Straszak lat 12
• Aleksandra Nowosińska lat 5

Wojciech Tomczyk lat 6
Laura Wata lat 6
Piotr Cieśliński lat 6
Maciej Nowakowski lat 6
Mateusz Ćwiertnia lat 6
Amelie Mukendi lat 6

• Natalia Stasiek lat 11
• Oliwia Gądek lat 12
• Emilia Ozga lat 7
• Julia i Natalia Smorąg lat 7
• Zuzanna Postrach lat 5
• Aleksander Wójcik lat 7

Miłosz Wójcik lat 7
• Julianna Jasińska kl V b

Witold Jasiński kl III
• Zuzia Wąsala lat 7
• Oliwia Wąsala lat 9
• Szymon Jagodziński lat 9  kl III
• Jowita Capiga lat 9

Alicja Capiga lat 11

Kawiarnia
„Finezja”
 przy CK

26 stycznia
godz.
10:00

CK i
Muzeum

im.
Przypkow -

skich w
Jędrzejowi

e

12. Ferie zimowe W okresie feryjnym;
• Dodatkowe seanse 
filmowe dla dzieci.
• Warsztaty teatralne pt. 
„Złap bakcyla teatru” - przez całe
ferie

Budynek CK 27 stycznia
do 7 lutego

CK



• Zajęcia taneczne - przez 
całe ferie
• Warsztaty muzyczne 
prowadzone przez „Studium 
Instrumentów Etnicznych” - 5 i 
6 lutego
• Zabawy z plastyką - przez 
całe ferie

LUTY

13. Wykład
Wykład Marcina Krzysztofika,

dyrektora IPN o/Lublin na temat
Żołnierzy Niezłomnych

Sala
wielofunkcyjn

a

11 lutego
godz.
18:00

Kibice
Klubu

Naprzód
Jędrzejów

14. Akcja 
„Jest nas miliard” Akcja społeczna kobiet Amfiteatr

14 lutego
godz.
17:30

15.
Wystawa

poplenerowa
WIERNA 2019

Wystawa gromadzi obrazy
powstałe na Plenerze malarskim

„WIERNA 2019”
zorganizowanym przez Centrum

Kultury w Jędrzejowie, wspólnie z
Urzędem Miejskim w Jędrzejowie
oraz Starostwem powiatowym w

Jędrzejowie w Gospodarstwie
Agroturystycznym „GRATKA” w

Celinach. 
22 – 27 lipca 2019. W tym artystycznym

wydarzeniu  wzięli udział artyści
związani z CK Jędrzejów:

 - Urszula Lubczyńska – Gładka –
Mierzyn 

- Anita Łukasik – Jędrzejów
- Lidia Titow - Nagłowice

- Beata Rodzyńska – Sobków
- Ilona Oczkowicz – Jędrzejów

- Maria Dudkiewicz - Włoszczowa
- Krzysztof Nowak – Wodzisław

- Janusz Salwierak – Włoszczowa
- Leszek Kurkowski - Jędrzejów
- Artur Smerkowski - Jędrzejów

- Zbigniew Kasprzak – Jędrzejów
- Stanisław Mulewicz – Włoszczowa

Galeria „Na
Piętrze” CK

14 lutego
godz.
18:00

CK

16. Święto Miasta 

Uroczysta Gala Wręczenia Statuetki
„Jędrzejowianin Roku”.

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego

Sala
widowiskowa

CK

15 lutego
godz.
17:00

CK i UM
Jędrzejów

17. Spektakl Teatralny

Spektakle Narodowego Teatru Edukacji:
- Piotruś Pan – 2 spektakle

- Pan Twardowski – 1 spektakl
- Makbet – 1 spektakl

Sala
widowiskowa

CK
18 lutego polest

18. Spektakl Teatralny
Spektakle Narodowego Teatru Edukacji:

- Zemsta – 3 spektakle
- Makbet – 1 spektakl

Sala
widowiskowa

CK
18 lutego polest

19. FINAŁ LIGI
FUTSALU

Gala wręczenia pucharów dla
zwycięskich drużyn piłkarskich

Jędrzejowskiej Ligi „Futsalu”wraz
z pokazem filmowych

najciekawszych fragmentów

Sala
widowiskowa

CK

22 luty Liga i UM
Jędrzejów



rozgrywek.

20. WYSTĘP
ESTRADOWY 

Występ Kabaretu Skeczów
Męczących

Sala
widowiskowa

CK

28 luty
godz.
17:30

21. KONCERT
PATRIOTYCZNY

Koncert z okazji Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy

Wyklętych. Wystąpił: SOVA

Sala
widowiskowa

CK

29 luty
godz.
18:00

Kamil
Blicharski

MARZEC

22. REKOLEKCJE DLA
MŁODZIEŻY

Rekolekcje o charakterze
profilaktycznym dla młodzieży

prowadził raper Arkadio

Sala
widowiskowa

CK

4-5-6
marca

Burmistrz,
ks. L.

Sztandera

23.
WYSTAWA

MALARSTWA
„KOBIECUALNOŚĆ”

„KOBIECUALNOŚĆ”, to neologizm
wymyślony na potrzebę tej wystawy.

Zawierający w skrócie wiele
przymiotników, którymi można określić

kobietę wyrażającą siebie poprzez
twórczość, nie zapominającą  przy tym o

swojej płci. 
W wystawie udział wzięły:
Anita Łukasik - kurator wystawy
Alicja Pasieka, Beata Rodzyńska,
Ilona Oczkowicz, Joanna Tkacz,
Monika Wnuk, Sandra Maciantowicz,
Justyna Maciantowicz,  Urszula 
Lubczyńska - Gładka, Edyta Stępień, Ewa
Plich, 
Justyna Pośpiech, Maria Dudkiewicz, 
Agnieszka Domańska, Katarzyna 
Cisowska, Basia Sipa, Ewa Sepioło, 
Dorota Dygas,
Lidia Titow, Wiktoria Bielecka,
Julia Olesińska, Justyna Biała,
Monika Beata Struzik, Ewa Adamczyk.

Galeria „NA
pietrze” i

„Pod
kolumnami” I

piętro CK

6 marca
godz.
18:00

CK

24. KONCERT
ESTRADOWY

Koncert dla Pań zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w

Jędrzejowie

Sala
widowiskowa

CK

Godz.
14:00

7 marca

Starostwo
pow.

25. KONCERT
ESTRADOWY 

Koncert z okazji Dnia Kobiet.
W programie: 
Mała Parada IV- „Bal Księżniczek”, Mała 
Parada III - „Tygryski”
Mała Parada - „Dziadek do orzechów”, 
Parada II - „Diamonds Marilyn”
Mała Parada II - „Los Muertos”, Parada -
„Black and Gold”
Pokaz akrobatyczny - Agata Staszczyk 
choreografia:  Danuta Ziółkowska, 
Paulina Patyna - Tyrała, Arkadia 
Dziarmaga
- Zespół Ekstremum - „Inside”-  
choreograf: Klaudia Tkaczyk
- Wokaliści  Małej  Akademii  Śpiewu - 
instruktor:  Małgorzata Piszczek
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta CK - 
dyrygent: Marcin Chlebny
- Uczniowie Społecznej Szkoły 
Muzycznej - dyrektor: Bożena Tarach
- Grupa wokalna z Zespołu Szkół Nr 1 w 
Jędrzejowie
Konferansjer - Grzegorz Bełz, reżyseria: Józef
Straszak, nagłośnienie: Wojciech Krzywicki, 
scenografia: Anita Łukasik, Smerkowski 

Sala
widowiskowa

CK

Godz.
16:00

8 marca
CK



26. SPEKTAKL
TEATRALNY

Spektakle dal dzieci i młodzieży w
wykonaniu Teatru Moich Marzeń.

- O czerwonym Kapturku, czyli do
prawdy po sznurku

- W 80 dni dookoła świata

Sala
widowiskowa

CK
9 marca Teatr Moich

Marzeń

PPOCZĄTEK OBOSTRZEŃ ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ

KWIECIEŃ

27.

KONCERT
ARTYŚCI MIASTU

PT.
PRZEDSTAWIENIE

NIECH TRWA

   W  piątek  17  kwietnia  wieczorem
odbył  się  niezwykły  koncert  z  cyklu
„Artyści  Miastu”  pod  tytułem
„Przedstawienie  niech  trwa”.  Piosenki
niosące ciepło, radość i nadzieję na ten
„dziwny  czas”  zaśpiewali  jędrzejowscy
artyści. Koncert było transmitowany na
żywo  na  YouTube.  „Czas  nas  uczy
pogody”,  „Za szybą”, „Cud niepamięci”,
czy  „Modlitwa”  to  właśnie  te  utwory,
mogli  usłyszeć  uczestnicy  koncertu
online.
 Wokalistom  akompaniował  Sebastian
Sipa.  Piosenki  przeplatane  były
smakowitymi, bo mówiącymi o jedzeniu
wierszami  Ireneusza  Ślusarczyka  i
Edgara Wojtasiaka. 
Panowie  w  klimacie  kawiarenki,
restauracji  (tak  zaaranżowano  tego
wieczoru  wnętrze  galerii  „Na  piętrze”
CK, w której odbywał się koncert, a na
ścianach  pejzaże  autorstwa  Artura
Smerkowskiego)  zachęcali  do  tego  aby
myśleć co dobre, wyobrażać sobie świat
tuż  po  pandemii.  Godzinny  koncert
online  w  jednym  momencie  oglądało
blisko 200 widzów.

Koncert 
on line

studio w
Galerii na
piętrze CK

17
kwietnia

godz.
20:00

CK

CZERWIEC

28.

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU

FAMILIJNEGO PT.
„DOMOWY

TEATRZYK JAK SIĘ
PATRZY”

1.  Wymyśl  krótki  scenariusz  teatralny:
baśni, bajki, domowej historii, itp.,
2.  Zaproś aktorów:  tatę,  mamę,  brata,
rodzinę, ulubione pluszaki,
3.  Przygotuj  scenę:  scenografię,
rekwizyty, kostiumy, lalki, maski;
    użyj  do  tego  najprostszych
materiałów (papier, kawałki tkanin, itp.),
4.  Wystaw  teatrzyk  i  nagraj  go  np.
telefonem; pamiętaj aby przedstawienie
     nie trwało dłużej niż 10 minut,
5.  Nagranie  przyślij  na  e-mail:
ireneusz_slusarczyk@ckjedrzejow.pl  do
dnia 31 maja b.r. W mailu napisz kto jest
autorem  scenariusza,  reżyserem,
scenografem  oraz  obsadę  aktorską.
Wasze  teatrzyki  zaprezentujemy  na
stronie  internetowej  Centrum  Kultury
w Jędrzejowie w zakładce TEATR oraz na
profilu  facebook’owym  CK.  Konkurs
rozstrzygnięty zostanie 5 czerwca

Wydarzenie
online 4 czerwca

CK 
Ireneusz

Ślusarczyk

29.    Swój udział w wydarzeniu zgłosiło 19
osób.  Starszych  i  młodszych.  Od  lat

HOL GŁÓWNY
CK

24 czerwca CK
Artur



OTWARCIE
WYSTAWY

„JĘDRZEJÓW – UFO
2019”

(TYLKO ARTYŚCI BEZ
PUBLICZNOŚCI)

związanych  z  Klubem  Twórców  Ziemi
Jędrzejowskiej  przy  CK,  oraz  dopiero
rozpoczynających  swoją  przygodę  z
malowaniem. Są wśród nich uczestnicy
wystaw i plenerów, ale są też tacy, dla
których  to  debiut  albo  jedna
z pierwszych  okazji  do  prezentacji
swojej  pracy.  Wśród  reaktywowanego
UFO  można  znaleźć  także  uczestników
jego  pierwszej  edycji,  z roku  1979.  To
dwie  takie  osoby  –  malujące
niezmiennie  i  stale  od ponad 40 lat,  z
długim  dorobkiem  w  postaci
uczestnictwa  w  wielu  wystawach
i plenerach  malarskich,  mający  na
swoim  koncie  także  wystawy
indywidualne.  To  dwaj  panowie:
Zbigniew  Kasprzak  z  Jędrzejowa i
Krzysztof  Nowak  z Wodzisławia.   Do
nestorów  malarstwa  ziemi
jędrzejowskiej,  biorących  udział  w
naszej  Akcji,  zaliczyć  należy  także
Eugeniusza Brożka z Sędziszowa, który
jest uznanym malarzem-prymitywistą. 
   Uczestnicy  Akcji  „Jędrzejów  –  UFO
2019”,  którzy  od  wielu  lat  czynnie
włączają  się  w  Plenery  Malarskie
„Wierna”  oraz  wystawy  plastyczne
organizowane przez Centrum Kultury w
Jędrzejowie,  to:  Artur  Smerkowski
(komisarz  Akcji  Plastycznej  „Jędrzejów-
UFO  2019”),  Alicja  Pasieka,  Dariusz
Orzechowski,  Agnieszka  Domańska,
Robert  Włodarczyk,  Ilona  Oczkowicz,
Beata Rodzyńska,  Urszula Lubczyńska-
Gładka,  Monika  Struzik,  Marta
Piórkowska.  Niedawno  do  tej  grupy
dołączyły  także  Anita  Łukasik  i  Lidia
Titow.  Swoją  przygodę  z  malarstwem
niedawno  rozpoczęły:  Sandra
Maciantowicz,  Monika Wnuk, Wiktoria
Nieścior, Wiktoria Kawiorska. 

wystawa
czynna do
sierpnia

b.r.

Smerkows
ki,

LIPIEC

30. PIKNIKI
MALARSKIE

„WAKACJE 2020”

Pikniki  malarskie  -  wakacje  2020,  to
cykl  spotkań  plenerowych  skierowany
do  wszystkich  malujących.  Do
wspólnego  malowania  zapraszał  „Klub
Twórców  Ziemi  Jędrzejowskiej"
działający  przy  Centrum  Kultury  w
Jędrzejowie  i  „DeK  -  Art"  z  Domu
Kultury we Włoszczowie. 

Przez całe wakacje na ośmiu
„Piknikach malarskich" spotkało się w

sumie 31 plenerowiczów t.j.: Alicja
Pasieka, Agnieszka Domańska, Anita

Łukasik, Aleksandra Wileczek, Andrzej
Witczyk, Artur Smerkowski, Beata

Rodzyńska, Barbara Sipa, Bartłomiej
Krynicki, Dariusz Orzechowski, Edyta

Stępień, Ilona Oczkowicz, Justyna
Maciantowicz, Justyna Pośpiech, Julia

Olesińska, Julia Pstrowska, Janusz

Lipiec -
sierpień 2020

Centrum
Kultury w
Jędrzejowi

e i Dom
Kultury we
Włoszczow

ie



Salwierak, Krzysztof Nowak, Krzysztof
Cuprian, Lidia Titow, Monika Struzik,

Monika Wnuk, Maria Dudkiewicz,
Sandra Maciantowicz, Stanisław

Mulewicz, Urszula Lubczyńska - Gładka,
Wiktoria Kawiorska, Wiktoria Bielecka,
Zofia Fabiańska oraz fotografowie Jacek

Morawski i Piotr Waleron. 
Podczas tych wspólnych

spotkań plastycznych, powstało wiele
szkiców, fotografii a także obrazów

inspirowanych kontaktem z przyrodą i
przebywaniem w artystycznej

atmosferze. 

31. I PIKNIK
MALMARSKI

OGRÓD  CZASU  w  Muzeum  im.
Przypkowskich 8 lipca

Muzeum
im.

Przypkows
kich

CK

32. II PIKNIK
MALMARSKI

Klasztor o.o. Cystersów w Jędrzejowie 15 lipca Klasztor CK

33. WYSTAWA NA
WYJEŹDZIE

Wypożyczenia obrazów będących
własnością Centrum Kultury w

Jędrzejowie do Domu Kultury we
Włoszczowie na potrzeby

 „Wakacyjnej wystawy 2020” - 13
obrazów jędrzejowskich malarzy

16 lipca
do

końca
grudnia

DK
Włoszczow

a

CK, DK
Włoszczow

a

34. III PIKNIK
MALMARSKI

Fortalicja w Sobkowie 21 lipca Sobków CK

35.
XLIV BUSKIE
SPOTKANIA

Z FOLKLOREM

XLIV Buskie Spotkania z Folklorem 
eliminacje Centrum Kultury w 
Jędrzejowie. Udział wzięło 11 
podmiotów wykonawczych i do finału w
Busku zakwalifikowały się:

• Kapela Macieja Ulemińskiego
• Kapela Kamila Płonka
• Solista Dariusz Adamczyk
• Solistka Stanisława Żądecka
• Solista Bogusław Kuśmierczyk
• Solistka Monika Walas
• Zespół Śpiewaczy „Sokołów”

26 lipca Amfiteatr
CK

CK i WDK
Kielce

36. IV PIKNIK
MALMARSKI

Dworek Mikołaja Reya w Nagłowicach i
park po dworski 29 lipca Nagłowice CK

SIERPIEŃ

37. V PIKNIK
MALMARSKI

Ostoja  Dworska  w  Leśnicy  koło
Małogoszcza 5 sierpnia Leśnica CK

38. VI PIKNIK
MALMARSKI

Zalew Klekot koło Włoszczowy 13 sierpnia
Włoszczow

a

DK
Włoszczow

a

39. VII PIKNIK
MALMARSKI

Park na Podzamczu koło Włoszczowy 20 sierpnia Włoszczow
a

DK
Włoszczow

a

40. VIII PIKNIK
MALMARSKI

Ostoja  Dworska  w  Leśnicy  koło
Małogoszcza 27 sierpnia Leśnica

DK
Włoszczow

a

WRZESIEŃ

41. WYSTAWA NA
WYJEŹDZIE

Obrazy z Akcji Plastycznej pt. „Jędrzejów
– UFO 2019” wypożyczone do Dworku

Mikołaja Reja w Nagłowicach

4 września
do dnia

dzisiejszego

Dworek m.
Reya w
Nagłow.

CK, DK
Nagłowice



42. KULTURALNE
PAKOWANIE

Festiwal Sztuk im. Ludwika Paka. 
- Otwarcie  wystawy  poświęcanej
Ludwikowi Pakowi – Hol główny CK.
- Spotkanie z Janem Nowickim
- Koncert Tomka Wachnowskiego
- Wieczór  autorski  z  Adamam
Ziemianinem
- Projekcje  filmów:  „Siekierezada”
i „Szklana Góra”

5 września Amfiteatr
CK

Instytut
Kultury

Ireneusza
Ślusarczyk

a, CK

43.

KONCERT
ZAKOŃCZENIE LATA

IMPREZA
PROFILAKTYCZNA

W imprezie udział wziął: Dziecięcy Teatr
Piosenki,  Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta
przy CK, Mała Akademia Śpiewu przy CK
oraz  Zespół  „Nidzianie”,  Zespół  „The
Kumpels”  i  w  koncercie  największych
przebojów zespołu BAJM – Biała Armia

13 września Amfiteatr
CK

CK i UM
Jędrzejów 

PAŹDZIERNIK 

44.

WERNISAŻ
WYSTAWY "PIKNIKI

MALARSKIE -
WAKACJE 2020"

2.10.2020 

Na wystawie w jędrzejowskim Centrum
Kultury  prezentowane  jest  ponad  100
prac,  18  plastyków,  które  powstały
podczas wakacyjnych plenerów. 
Celem  „Pikników  malarskich”  było
spotkanie  ludzi  o podobnych
zainteresowaniach i stymulacja do pracy
twórczej.  Jako  organizatorzy  cieszymy
się  z tego,  że  założony  cel  został
osiągnięty,  o  czym  świadczy  ilość  prac
plastycznych  prezentowanych  na
wystawie.

2
października Hol główny CK

45. SZKOLENIE Szkolenie z firmy KAUFLAND 13
października Galeria Kaufland

46. Kielecki Teatr Tańca
Gościnny występ KTK w Jędrzejowskim
Centrum  Kultury  ze  spektaklem  pt.
ZOBACZ JAZZ”

17
października

Sala
widowisko

wa CK
KTK, i CK

47.

FESTIWAL
PIOSENKI BEZ

GRANIC
„Goldem Voice”
impreza on line

III Festiwal Piosenki Bez Granic 
"Golden Voice" – Jędrzejów 2020
Organizatorem Festiwalu jest Centrum 
Kultury w Jędrzejowie przy współpracy 
Fundacji "EDA Art".   
 Transmisja  On-Line  Koncertu
Finałowego na platformie YouTube 

23 - 24
października

Impreza on
line

studio
festiwalow

e w CK

CK, EDA
ART

LISTOPAD

48.
9 JĘDRZEJOWSKIE

SPOTKANIA
CHÓRALNE

Impreza on line. Swoje 
prezentacje nadesłały m.in. 
chóry: Antidotum, Fermata, 
Podkarpacki Chór Męski, 
Strzyżowski Chór Kameralny, 
Belfer Singers, Zasiańskie Tow. 
Śpiewacze, Jędrzejowski Chór 
Miejski itd.

20 grudnia

Impreza on
line, studio

w CK na
sali

widowisko
wej

CK,
Jędrzejows

kie Tow.
Muzyczne

GRUDZIEŃ

49. KONCERT „O CO
CHODZI W
ŚWIĘTACH”

(koncert on line)

wystąpiła: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta C. K.
- pod batutą Marcina Chlebnego
oraz soliści: Alicja Sipa, Basia 
Sipa,Ewa Pociejowska – Gawęda,
Marcelina Woźnica, Małgorzata 
Piszczek, Jakub Wojtasik, 

27 grudnia, Impreza on
line, studio

w CK w
Galerii na

pietrze

CK



Akompaniuje Zespół w Składzie:
- Łukasz Kowalski - Piano
- Jan Biskup - Instr. Klawiszowe
- Maciej Boguta - Gitary
- Łukasz Szafrański - Perkusja
- Sebastian Sipa - Bas
ze specjalnym udziałem  Oskara 
Solusa z pracowni teatralne C. K.














