
Działalność kulturalno- oświatowa na PKP w 2013 r.

Działalność prowadzona jest na terenie zakładów pracy grupy PKP w postaci
twórczości indywidualnej, kół zainteresowań, fundacji, a także w 4 kolejowych
domach kultury.
W zakładach działają indywidualni twórcy oraz zespoły fotograficzne, malarskie,
hafciarskie, filatelistyczne, brydżowe, literackie.
Jeden zakład pracy tj. IZ Siedlce posiada jeszcze nadal oficjalnie orkiestrę
kolejową.
Na corocznych Ogólnopolskich Prezentacjach Artystów Amatorów w Krakowie
spotykają się poeci, satyrycy, malarze, rzeźbiarze, hafciarze itp.
W Bydgoszczy powstała Fundacja „ Żelazne drogi”, której celem jest
popularyzacja kultury kolejarskiej poprzez twórczość artystyczną jej członków.
Organizowane są wycieczki specjalnym pociągiem, bądź autokarem z Tucholi
do Koronowa lub do Pruszcza Bagienicy, zakończone festynami. W Pruszczu
powstała Wioska Kolejarska. Na przykład 27 lipca 2013 r. odbył się w Pruszczu
festyn, w którym czynnie uczestniczyli twórcy Wioski Kolejarskiej Mirosława
Michalska- Winkel, Marek Płóciennik i Filip Sieradzki.
W 2013 r. powstała antologia pt. „Letni express poetycki”. Zamieszczono tam
wiersze Marka Płóciennika, Mirosławy Michalskiej- Winkel oraz zdjęcia Filipa
Sieradzkiego. W tym też roku został wydany tomik poezji Marka Płóciennika pt.
„Myśli, słowa, pismo”.
W ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Bydgoszczy
zarezerwowano specjalne miejsce, w którym prezentowane są książki Mirki
i Marka. Fakt ten przyczynia się także do popularyzacji Stowarzyszenia
Krzewienia S, T i K „Kolejarz”.
Natomiast w Domu Kultury w Lubiewie, w Borach Tucholskich powstała
kawiarenka literacka, gdzie można usiąść i przeczytać wiersze naszych
bohaterów.
Brali oni czynny udział także w pracach Stowarzyszenia Forum Rozwoju Ziemi
Ostrzeszowskiej. W uroczystościach z okazji rocznicy 10-lecia powstania
Stowarzyszenia Marek i Mirka uczestniczyli jako poeci, poruszający sprawy
kolei.
W Ostrowie Wielkopolskim działa od 2005 r. Izba Tradycji i Historii węzła PKP,
której kustoszem jest Marek Płóciennik. Zbiory Izby stale się powiększają.
W obchodach Dni Techniki Kolejowej w Ostrowie czynny udział wzięli Marek
Płóciennik oraz Mirosława Michalska i Filip Sieradzki.
Biorą oni także udział w Ogólnopolskich Rajdach pt. Szlakiem historii Kolei,
a puchary i nagrody z tych rajdów wystawiane są później w Izbie Tradycji
w Ostrowie Wlk.
Ogółem w zakładach pracy działają 63 koła zainteresowań, w których
skupionych jest około 215 osób.



Jednak większość działalności kulturalnej w środowisku kolejarskim
realizowana jest w 4 domach kultury ( w Stargardzie Szczecińskim,
w Krakowie, w Jaśle i we Wrocławiu ).
Osiągnięcia tych placówek w 2013 r przedstawiały się następująco:

Dom kultury w Stargardzie Szczecińskim, działa od 2006r.
w strukturach Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury
„Kolejarz”.
DKK w Stargardzie Szczecińskim jest placówką wielce zasłużoną dla regionu,
miasta i środowiska kolejarskiego. W różnego rodzaju spotkaniach, naradach,
szkoleniach oraz imprezach artystycznych uczestniczyło w 2013 r. około 20 tys.
osób.
W okresie karnawału zorganizowano tu dwadzieścia imprez taneczno-
rozrywkowych oraz dziesięć spotkań opłatkowo- noworocznych dla kolejowych
zakładów pracy, emerytów i rencistów PKP, Polskiego Związku Sybiraków,
Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia „ Dzieci Zamojszczyzny”,
Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów, a także innych 80 spotkań
zleconych przez różne organizacje społeczne oraz firmy.
Spotkania te odbywały się z udziałem zespołów artystycznych ( chóru, orkiestry
dętej oraz kapeli ludowej).
Ponadto DKK był współorganizatorem ponad 30 szkoleń pracowników PKP
i innych instytucji wspólnie z Centrum Organizacji Pozarządowych.
W dniach 8-9 marca tradycyjnie DKK w Stargardzie zorganizował „ Kaziuki
Wileńskie” z udziałem zespołów artystycznych z Wilna. Impreza ta połączona
była z wystawą prac grupy malarskiej “Malachit”, działającej przy DKK.
Członkowie grupy “Malachit” brali udział w 10 wystawach indywidualnych
i w 5 zbiorowych, w tym w miesiącu październiku w X Ogólnopolskich
Prezentacjach Kolejarzy w Krakowie, gdzie zostali wyróżnieni „ Złotym
Laurem” oraz nagrodą pieniężną, przyznawaną przez Pana St. Stolorza,
Przewodniczącego Federacji ZZP PKP..
Chór Echo Arioso w w/w roku dał 36 koncertów w kraju i za granicą.
W dniach 7-10 listopada ub.r. chór z DKK Stargard uczestniczył
w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kolejowych w Paryżu,
zorganizowanym przez FISAIC, godnie reprezentując polskich kolejarzy.
W dniach 16-17 marca z okazji wyzwolenia Stargardu zorganizowano Turniej
Brydża Sportowego i Turniej Szachowy. Uczestniczyło w nich około 80 osób.
DKK w ubiegłym roku zorganizował 5 ogólnopolskich turniejów brydżowych,
w tym jeden o randze międzynarodowej -Memoriał im. Janiny Wielkoszewskiej,
który odbył się w dniach 8- 10 listopada z udziałem ponad 100 par.
Klub tańca towarzyskiego Bolero brał udział w wielu konkursach krajowych
oraz w turniejach zagranicznych w Niemczech.
DKK ma ogółem ponad 400 stałych uczestników, którzy biorą udział zajęciach
zespołów i kół zainteresowań.



W DKK działają :
- chór Echo -Ariozo liczący 50 osób
- klub tańca towarzyskiego dzieci i młodzieży Bolero -60 osób
- klub szachowy – 15 osób
- klub brydża sportowego- 80
- orkiestra dęta – 17 osób
- grupa plastyczna „Malachit” – 8 osób
- radio klub – 12 osób
- klub Srebrnego Włosa, skupiający emerytów i rencistów - 150 osób
- kolejowy oddział PTTK – 30 osób
Klub Srebrnego Włosa skupia emerytów i rencistów kolejowych . Uczestniczą

oni w kole turystycznym, recytatorskim, klubie 3 wieku. Korzystają z
bezpłatnych porad prawnych, lekarskich, psychologicznych. W ubiegłym roku
klub zorganizował 28 spotkań z ciekawymi ludźmi / aktorzy, pisarze, prawnicy,
lekarze/.

DK Jasło
Chór męski Echo, liczący 21 członków śpiewa już 92 lata
- w ubiegłym roku chór wykonał 17 koncertów, w tym 6 poza Jasłem, między
innymi występował :
1/ z koncertami kolęd w miesiącu styczniu i w grudniu.
Szczególnym wydarzeniem był jego udział w koncercie „Polskich kolęd
i pastorałek” w dniu 20 stycznia ub. w Osobnicy. W w/w koncercie
uczestniczyło 6 okolicznych zespołów.
2/ 2 lutego w kościele „Gimnazjalnym” w Jaśle na uroczystościach z okazji
święta Matki Boskiej Gromnicznej chór dał koncert pieśni religijnych
2/ w uroczystościach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 15 maja na
Mszy Św. w intencji Ojczyzny
3/ 3 maja na rynku jasielskim w 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja,
wykonując pieśni patriotyczne.
4/ 19 maja na X Przeglądzie pieśni wielkanocnych na Górze Liwocz.
Uczestniczyło 9 chórów i zespołów śpiewaczych.
5/ 2 czerwca z koncertem pieśni religijnych na Górze Liwocz
6/ 23 czerwca w Wielopolu Skrzyńskim na I Międzynarodowym Koncercie
Chórów im. St. Świerada- człowieka wielce zasłużonego dla chóralistyki na
Podkarpaciu, który był też dyrygentem chóru Echo w Jaśle ( wystąpiło 8 chórów)
7/ 4 sierpnia na rynku w Jaśle z okazji Wojewódzkich Obchodów Święta Policji
8/ 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego oraz święta Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
9/ 1 września na VIII Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle
10/ 15 września w kościele parafialnym „Fara” w Jaśle oraz na późniejszym
spotkaniu w Domu Kultury z okazji 90-ej rocznicy urodzin Michała Rymarza.



11/ 24 listopada na transmitowanej przez radio mszy w Kościele św. Krzyża w
Warszawie ( po raz 34), sprawowanej w intencji kolejarzy
12/ 18 grudnia na spotkaniu wigilijnym w DKK Jasło.
-Orkiestra, która liczy 45 osób wykonała 27 koncertów i wystąpiła w:
1/ w uroczystościach świąt państwowych 3 maja i 11 listopada
2/ w koncertach kolęd i pastorałek w Kościele Fara w Jaśle
3/ w koncercie z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w Jaśle- 2 marca
4/ w koncercie z okazji 170 lecia kaplicy w Jaśle- 19 maja
5/ w uroczystościach Bożego Ciała w Jaśle – 30 maja
6/ na XXXVI Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego-5.06
7/ na Polsko-Słowackim Jarmarku Pogranicza-12 czerwca
8/ z okazji Dni Jasła -13 czerwca
9/ na XII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych – 15 czerwca
10/ na Wakacyjnym Koncercie na ul. Kwiatowej w Jaśle- 21 lipca
11/ w uroczystościach 70 rocznicy powstania armii krajowej – 4 sierpnia
12/ na Sanockim Jarmarku pt „ Zatrzymaj Klimat Lata” – 18 sierpnia
13/ na odpuście parafialnym w Jaśle Nagłowicach
14/ na VIII Międzynarodowych Dniach Wina w Jaśle- 31 sierpnia i 1 września
15/ w obchodach Dna Sybiraka w Jaśle-17 września
9/ w obchodach 100- lecia Szkoły Podstawowej w Jareniówce k/ Jasła
10/ w obchodach Święta Kolejarza w Jaśle
11/ na II Regionalnym Zjeździe Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w
Cieklinie – 14 grudnia

DK w Krakowie
Kolejowe Towarzystwo Kultury w ciągu 21 lat swojej działalności wypracowało specyficzny
profil funkcjonowania placówki kulturalno – artystycznej, realizowanej przede wszystkim ze
środków finansowych wypracowanych z własnej działalności gospodarczej. Dzięki pomocy
ze strony Federacji ZZ Prac. PKP oraz wsparciu (przy niektórych imprezach) Stowarzyszenia
Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie oraz pomocy ze strony
„Złotego Sponsora KTK” – Spółki PKP Energetyka SA a także dzięki wielkiemu
społecznemu zaangażowaniu członków KTK i sympatyków Domu Kultury Kolejarza w
Krakowie, w 2013 roku DKK prowadził:

1. Krakowską Kolejową Orkiestrę Dętą, która z powodzeniem kontynuuje swoją
wspaniałą tradycję. (to już 103 lata nieprzerwanej działalności). Orkiestra liczy
30 osób.

2. Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja”, liczący 50 osób, mający wielkie zasługi
w propagowaniu tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
organizując szereg turniejów tańca o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym,

3. Zespół Kameralny „Pro Arte”, liczący 20 osób, specjalizujący się w
wykonywaniu muzyki polskiej oraz najlepszych światowych, kameralnych
utworów wokalnych,

4. Sekcję SWINGU liczącą 40 osób, prężnie działającą nową jednostkę
organizacyjną KTK (organizatora Międzynarodowego Festiwalu Swingu),



5. Ognisko Muzyczne kształcące w grze na różnych instrumentach- 10 osób,
6. Naukę Tańca Towarzyskiego-30 osób
7. Zagraniczną wymianę artystyczną (Węgry, Chorwacja),
8. Organizowanie wystaw i plenerów plastycznych, w tym Ogólnopolskich

Prezentacji Artystycznych Kolejarzy,
9. Wystawy fotograficzno-plastyczne, dla upamiętnienia ważnych rocznic lub

wydarzeń, związanych z działalnością PKP, KTK
10. Współpracę z innymi organizacjami społeczno – politycznymi i

kulturalno-oświatowymi przy organizowaniu w DKK spotkań i imprez.

KTK poprzez udostępnianie swoich pomieszczeń wspiera działalność innych grup
artystycznych:

1. Festiwali Tańca Artystycznego (Festiwal Tanga) 50 osób,
2. Warsztatów Artystycznych Małopolskiego Centrum Kultury-40 osób,
3. Nauki rysunku plastycznego-10 osób,
4. Warsztatów Tanecznych dla Seniorów-25 osób,
5. Studia Baletowego -20 osób,
6. Studia Medytacji – JOGA-12 osób,

Doceniając ważność kształcenia się młodzieży KTK udostępnia swoją salę
wykładową dla potrzeb Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia-180 osób.

Sztandarowymi imprezami 2013r. były:

1. X Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy – amatorów (80 osób)
2. XXV Ogólnopolski Turniej tańca Towarzyskiego „ O Wawelskiego Smoka”

(400 par tanecznych, 1200 widzów)
3. III Międzynarodowy Festiwal SWING DANCE- 100 uczestników z całej Europy

i z USA

Niezależnie od niżej wymienionych imprez, w każdym m-cu odbywały się spotkania
integracyjne środowiska kolejowego z różnych byłych i obecnych zakładów pracy.

DK we Wrocławiu

Rok 2013 był czwartym z kolei rokiem działalności domu kultury po
przeprowadzce z Dworca Głównego do pomieszczeń na Dworcu Świebodzkim.
Od 2011 r. DK we Wrocławiu nie jest już samodzielną placówką, lecz
podporządkowany jest działowi marketingu w Oddziale Nieruchomości we
Wrocławiu

Jednakże do chwili obecnej DKK nie ma w dalszym ciągu unormowanej
sytuacji lokalowej. Plany rewitalizacji, a nawet sprzedaży Dworca
Świebodzkiego wstrzymują wszelkie prace remontowe i modernizacyjne w
obiekcie.
Obecne warunki lokalowe pozwalają na realizację następujących form pracy,
które tradycyjnie już związane są z placówką:



- środy, które w domu kultury przeznaczone są na zajęcia językowe i brydż,
/otwartych turniejów brydża sportowego zorganizowano ok. 50, a spotkań
językowych ok. 40. Zajęcia językowe z niemieckiego i z francuskiego
organizowane są przy współpracy Uniwersytetu trzeciego wieku skąd pochodzą
lektorzy-wolontariusze, a esperanto DK realizuje w oparciu o współpracę ze ŚL
Związkiem Esperantystów. Kontynuowane są także z esperantystami z Niemiec
w Goerlitz
- wtorki i czwartki to dni prób chóru „Harmonia-Sygnał”
Chór wziął udział w 20 różnych koncertach. Dużym uznaniem cieszą się
koncerty organizowane w placówce z udziałem zespołu, ale także zaproszonych
gości. Raz są to inne chóry, drugim razem indywidualni wykonawcy. Zespół
odbył także warsztaty muzyczne w Dziwnówku, na zakończenie których także
koncertował dla wczasowiczów i w miejscowym kościele
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Chór dał koncert kolęd na Dworcu Głównym
we Wrocławiu.
- poniedziałki i piątki odbywają się zajęcia plastyczne i spotkania różnych grup
seniorów / kolejowy klub seniora, i związek kombatantów kolejarzy/
- w soboty organizowane są giełdy sprzętu fotograficznego
- w niedziele - spotkania kolekcjonerów i wieczorki taneczne
W 2013 roku ukazywały się kolejne numery „Saloniku na Świebodzkim” ( są
już 33 zeszyty ) – jest to zarówno forma spotkań literackich na „żywo” kiedy
osobiście spotykają się osoby piszące, ale też udziału poprzez Internet. Kolejne
zeszyty, będące rezultatem spotkań ukazywały się na stronie internetowej
Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
W ramach „Saloniku...” odbyło się kilka wieczorów autorskich, zrealizowano
także konkurs literacki pn. „Napisane w pociągu”. Laureatom tego konkursu
poświęcony był jeden z kolejnych zeszytów.
DKK stara się prezentować prace plastyczne artystów amatorów – popularne są
tzw. miesięczne prezentacje, czasami z inicjatywy autorów połączone
z wernisażami.
Tradycyjnie w DKK we Wrocławiu odbywa się doroczna wystawa
kolekcjonerska – jest to święto kolekcjonerów. Tym razem prezentowali zbiory
związane z transportem.
Od wielu już lat Kolejowe Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje tzw.
„Wieczory Polskie”, spotkania o charakterze patriotycznym, które zawsze
zawierają elementy artystyczne. W ramach tych spotkań odbyło się 12
koncertów artystów wrocławskich, którzy wstępują nieodpłatnie reprezentując
Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.
Ciekawą imprezą przy współpracy Dolnośląskiego Centrum Seniora były
„Dożynki Seniora”, impreza kolorowa, prezentująca dorobek działkowiczów,
także jako artystów amatorów.
Placówka jest także miejscem spotkań dla różnych grup tanecznych. Jedni się
uczą tańca towarzyskiego, inni odmiennych form ruchu.



Oferta kulturalna DKK we Wrocławiu adresowana jest przeważnie do osób
starszych. Młodzież oraz dzieci stanowią margines działań DKK we Wrocławiu
z powodów oczywistych – DKK nie dysponuje kadrą zapewniającą odpowiedni
poziom realizacji zadań, a szczególnie opieki dla młodych. Emeryci kolejowi
organizują dla swoich członków wieczorki taneczne, uroczyste obchody Dnia
Kobiet, Święta Kolejarza, wigilię itp.

W DKK działają:
- Chór „Harmonia – Sygnał”, liczący 48 członków
- Klub taneczny studentów – 2 grupy ( 24 osoby)
- Klub „Taniec w rekreacji” – 10 osób
- Sekcja brydża sportowego „ Kolejarz” -32 osoby
- Klub Seniora PKP – 50 osób
- Koło Esperantystów - 20 osób
- Salonik Literacki – 18 osób
- Grupa Językowa dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 30 osób
- Stowarzyszenie Kolekcjonerów ( filateliści i fonoteliści) – 100 osób
- Kabaret – 7 osób
- Grupa Kombatantów – 120 osób
- Grupa Akordeonistów – 8 osób
- „Wieczory Polskie”-100 osób

Udział w 2013 r. w imprezach w ramach FISAIC- Międzynarodowego
Związku Kultury i Rekreacji Kolejarzy
- udział polskich delegatów (3) w Kongresie Esperanto w Bordeaux ( Francja)
w dniach 5-11 maj 2013 r.
- udział delegata w Prezydium FISAIC w Brig (Szwajcaria) 19-23 września
- udział krakowskiej orkiestry w dniach 2-6 października w festiwalu orkiestr,
zorganizowanym w ramach FISAIC w Zagrzebiu.
- udział stargardzkiego chóru Echo- Arioso w festiwalu chórów,
zorganizowanym w dniach 7-10 listopada w ramach FISAIC w Paryżu.

Imprezy krajowe
-marzec 2013 r. XXV Jubileuszowy Turniej Tańca Towarzyskiego w Krakowie-
o Smoka Wawelskiego
-czerwiec - konkurs poetycki pt. Napisane w pociągu we Wrocławiu
-październik –X Jubileuszowe Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy
w Krakowie

Imprezy planowane w 2014
1/ 9-11 marzec- XXVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w
Krakowie – „ O Smoka Wawelskiego” oraz XXV Ogólnopolski Turniej Tańca „
O Krakowską czapeczkę”



2/ Kaziuki Wileńskie, organizowane przez DKK w Stargardzie Szczecińskim –
marzec 2014 (z udziałem zespołów z Wilna oraz zespołów DKK)
3/ udział delegacji esperantystów w kongresie IFEF we Włoszech – maj
4/ konkurs literacki (napisane w pociągu) w DK we Wrocławiu – 7 czerwiec pt.
„ podróże z Kolbergiem po kraju”.
5/ międzynarodowa wystawa malarstwa w Stargardzie Szczecińskim w ramach
FISAIC – 26-29 czerwiec
6/ Kongres FISAIC w Krakowie – 25-29 wrzesień
7/ XI Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy Amatorów w
Krakowie – 9-11 październik
8/ XXVI Międzynarodowy Memoriał im. Janiny Wielkoszewskiej w brydżu
sportowym w Stargardzie Szczecińskim.
9/ comiesięczne impresje akordeonowe we Wrocławiu
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