
 

 

Działalność kulturalna w 2021 r. 

  

                   Działalność kulturalną można podzielić na prowadzoną przez Stowarzyszenie 

Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” oraz inne podmioty kulturalne związane z PKP, 

jego pracownikami, byłymi pracownikami oraz ich rodzinami i związkami zawodowymi kolejarzy. 

  

                  W sprawozdaniu ograniczę się do wydarzeń kulturalnych, organizowanych pod 

patronatem Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. 

  

Rok 2021 charakteryzował się większą aktywnością w świecie kultury niż rok 2020, jednak epidemia 

COVID-19 bardzo ograniczyła tą działalność w stosunku do lat sprzed epidemii. Ze względu na 

zagrożenie zdrowia i życia społeczeństwa, nastąpiło częściowe (a przez kilka miesięcy całkowite) 

zaprzestanie możliwości stacjonarnej działalności kulturalnej tj. bezpośrednich spotkań ludzi, ale 

także ograniczenie możliwości ich przemieszczania się i przebywania w miejscach publicznych. 

Dopuszczona była forma zdalna, ale nie we wszystkich dziedzinach kultury jest ona możliwa. 

  

Wszystkie imprezy kulturalne w ramach FISAIC zostały odwołane, względnie przeniesione na lata 

następne. Wirtualnie odbyła się jedynie wystawa malarska, organizowana przez Grecję i Niemcy, w 

której uczestniczyło 12 twórców z Polski oraz Kongres FISAIC, na którym ustalono między 

innymi  kalendarz spotkań stacjonarnych na rok następny oraz plan uroczystości z okazji 70 rocznicy 

powstania tej organizacji. 

  

Wśród imprez krajowych , które miały miejsce w 2021 należy wymienić: 

  

–        ogłoszenie IV konkursu malarskiego  pod hasłem „Historyczna architektura dróg żelaznych w 

Polsce”, którego wernisaż miał miejsce w Dniu  Święta Kolejarza 25 listopada ub r. w sali wystaw 

czasowych Stacji Muzeum  w Warszawie. Nadesłano 16 prac, których twórcy otrzymali 5 wyróżnień 

w tym 3 nagrody pieniężne, a mianowicie I miejsce- Tadeusz Dębski, II- Maria Proskurowska, III- 

Marek Błeszyński 

–        ogłoszenie konkursu fotograficznego, w którym fotograficy przedstawią drogę żelazną 

Warszawa- Petersburg w 4 porach roku. Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2022r. 

–        Stowarzyszenie uczestniczyło w promocji mobilnej wystawy  przygotowanej przez 

Stację   Muzeum, która prezentowana była w postaci planszy z fotogramami na kolejnych stacjach 

przebiegu dawnej kolei Petersbursko- Warszawskiej takich jak Tłuszcz, Jadów (Urle), Wołomin, 

Kobyłka, Łochów Sokółka, Czarna Białostocka, Wasilków, Łapy. 

  

Od miesiąca czerwca , w każdy ostatni czwartek miesiąca w bibliotece Stacji Muzeum spotykali się 

miłośnicy historii kolei, którzy uczestniczyli w wykładach naukowców i historyków, 

przedstawiających dzieje szlaku Drogi Żelaznej z Warszawy do Petersburga w rocznicę 160 lecia jej 

uruchomienia. Opiekunem tych spotkań ze strony Stowarzyszenia był Andrzej Walczyk, który 

losował wśród uczestników nagrody w postaci książek, bądź kalendarzy Stowarzyszenia. 

  



Po raz osiemnasty  w dniach 14-16 października w DKK Kraków spotkali się Ogólnopolskich 

Prezentacjach Artystów Amatorów Kolejarzy malarze, rzeźbiarze, poeci, literaci, fotografowie i 

rękodzielnicy związani ze środowiskiem kolejowym. Istniała także możliwość internetowego 

uczestnictwa w OPAK, z której skorzystało kilku twórców. W sumie w spotkaniu uczestniczyło około 

40 twórców i animatorów kultury.  

Hasłem OPAKu była 'Moja twórczość w niezwykłym czasie pandemii”. Spotkanie wzbogaciła 

dyskusja na temat rozumienia i odbioru nowoczesnej sztuki malarskiej, której pomysłodawcą i 

moderatorem był Michał Wojtczak z Warszawy. Organizatorzy, jak zwykle, zapewnili spotkanie z 

kustoszem Leszkiem Sybillą, który oprowadził nas po wystawach nowo wyremontowanego pałacu 

Krzysztofory – siedziby Muzeum Narodowego Miasta Krakowa. Imprezę uatrakcyjnił występ 

dyrektora DKK p. Józefa Bylicy, który wcielał się w postacie znanych piosenkarzy jak Krzysztof 

Krawczyk, Zbigniew Wodecki, Elwis Presley. 

Oddzielnego przedstawienia wymaga działalność Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie, który od  

2006 r. funkcjonuje w strukturach Stowarzyszenia KSTiK”Kolejarz”. 

DKK swoją działalność prowadzi w dwóch zakresach, a mianowicie: 

1. rozwój amatorskiego ruchu artystycznego na bazie zespołów, kół i klubów zainteresowań, 

działających w placówce 

2. pomoc merytoryczna i zabezpieczenie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych i 

Stowarzyszeń, skupionych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 

mieszczących się w DKK w ramach porozumienia z Urzędem Miasta w Stargardzie. 

W 2021 r. działały w DKK następujące zespoły i koła zainteresowań: 

✓ Orkiestra Dęta-24 osoby 

✓ Chór Echo Arioso- 35 osób 

✓ Big Band z grupą wokalną- 26 osób 

✓ Grupa Malarska Malachit – 10 osób 

✓ Klub Tańca towarzyskiego – 25 osób 

✓ Klub brydża sportowego – 40 osób 

✓ Klub szachowy – 12 osób 

✓ Kolejowy Oddział PTTK – 40 osób 

✓ Klub Srebrnego Włosa (Emeryci i renciści kolejowi) – 89 osób 

Pandemia COVID-19 znacznie ograniczyła udział zespołów DKK w koncertach i innych imprezach 

okolicznościowych. Pomimo ograniczeń udało się zorganizować: 

• udział chóru Echo Arioso  w koncertach kolęd w styczniu i w lutym 

• koncert Big Bandu w Choszcznie (4.02) 

• udział chóru Echo Arioso w XI Koncercie Kolęd Wschodniosłowiańskich (20.02) 

• udział chóru i orkiestry we mszy z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1.03) 

• udział chóru i orkiestry we mszy z okazji Konstytucji 3-ego Maja (3.05) 

• koncert chóru z okazji Dnia Matki (26.05) 

• wystawa grupy Malachit w Maszewie w ramach przeglądu nieprofesjonalnych artystów (7.06) 

• prezentacja form artystycznych i klubów zainteresowań DKK W ramach Art Festiwalu (12-

13. 06) 



• pokaz tańca towarzyskiego grupy tanecznej dzieci w DKK (24.06) 

• Powiatowy Festyn Sportowy emerytów i rencistów w parku DKK z udziałem Orkiestry Dętej 

(7.07) 

• warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w Morzeczynie, zorganizowane przez członków 

Grupy Malachit (19-27.07) 

• koncert Big Bandu dla mieszkańców Stargardu w ramach Coolturalnych Wakacji (15.08) 

• koncert chóru w Kolegiacie z okazji Dnia Wojska Polskiego (15.08) 

• wystawa Grupy Malachit podczas kiermaszu „Złota Dynia” w Morzeczynie (19.09) 

• ogólnomiejska impreza plenerowapod nazwą „Stargard Wita „, zorganizowana w parku DKK 

z udziałerm zespołów DKK pod patronatem Prezydenta Stargardu dla mieszkańców miasta  

(26.09) 

• uczestnictwo Grupy Malachit w OPAK w Krakowie ( 14-16.10) 

• udział Orkiestry Dętej we mszy św. w Kolegiacie z okazji Święta Niepodległości (11.11) 

• uroczysty koncert orkiestry dętej w DKK z okazji 75-lecia orkiestry i 75-lecia DKK (16.12) 

Ponadto członkowie Grupy Malachit prezentowali indywidualnie swoje prace w Centrum Kultury i 

Rekreacji w Kobylance, w Bibliotece Klubu Wojskowego, w Zakładzie Rehabilitacji, w Salonach 

Kosmetycznych i Kancelariach Notarialnych. 

Wszystkie imprezy okolicznościowe organizacji pozarządowych, mających siedzibę w DKK 

obsługiwane były przez pracowników i artystów DKK w Stargardzie. 

Sporządziła Maria Ogonowska 

 

 

 

 

 


