
 

 

 

Działalność kulturalna w 2020 r. 

 
          Działalność kulturalną można podzielić na prowadzoną przez Stowarzyszenie Krzewienia 

Sportu, Turystyki i Kultury „kolejarz” oraz przez inne podmioty kulturalne, związane z PKP, jego 

pracownikami, byłymi oraz ich rodzinami. 
 

             W sprawozdaniu ograniczę się do wydarzeń kulturalnych , organizowanych pod patronatem  

Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”.  

     

        Niestety rok 2020 z powodu epidemii COVID-19 okazał się innym w stosunku do lat 

poprzednich. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia społeczeństwa na przełomie lutego i marca 

2020r.nastąpiło całkowite ( tylko przez kilka miesięcy częściowe) zaprzestanie możliwości 

stacjonarnej działalności kulturalnej  tj. bezpośrednich spotkań ludzi, ale także ograniczenie 

możliwości ich przemieszczania się i przebywania w miejscach publicznych. Dopuszczona była 

jedynie forma zdalna, zwana też formą online. 

  

             Wszystkie imprezy kulturalne w ramach FISAIC zostały odwołane, względnie przeniesione 

na lata następne. Wirtualnie odbyły się jedynie wybory władz FISAIC, w związku z wygaśnięciem 

dotychczasowej kadencji. 

 

           Od miesiąca marca comiesięczne wykłady z cyklu ”Historia i ochrona zabytków kolejowych 

na ziemiach polskich”, odbywające się w siedzibie Federacji Związków Zawodowych w Warszawie, 

przy ul. Jaracza 2 zostały zawieszone. Część z następnych  wykładów ukazała się na łamach 

kolejnych numerów magazynu „ Przekaźnik”.  

                  

           W dniach 21-24.10.2020 r zostały przez DKK w Krakowie przeprowadzone wirtualnie XVII 

Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy. Impreza zgromadziła 55 uczestników,                             

a mianowicie artystów i animatorów kultury z całej Polski  oraz 5 osób z Zagrzebia z Chorwacji. 

Szczegółowe informacje o XVII OPAK nalazły się też w artykule Jacka Kowalczyka                               w 

„Przekaźniku”, a galeria prac jest widoczna na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

KTK w Krakowie organizowało dodatkowe spotkania zdalne z uczestnikami poprzednich Prezentacji 

np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

           W dniu 25 listopada 2020 ,w Dniu Kolejarza, w warszawskim Muzeum Sportu    i Turystyki z 

inicjatywy członka Komisji Kultury Stowarzyszenia pana Andrzeja Walczyka została otwarta 

wystawa pt. „Kolej na relaks”, na której prezentowane były eksponaty, często historyczne, dotyczące 

kolejowego sportu i turystyki. 

 

           Oddzielnego przedstawienia wymaga działalność Domu Kultury w Stargardzie , który od 

2006r. 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 2020r. działały w DKK następujące zespoły i koła zainteresowań: 

• orkiestra Dęta- 25 osób 

• chór Echo-Arioso- 35 osób 



• Big Band z grupą wokalną-27 osób 

• grupa malarska „Malachit”-10 osób 

• klub tańca towarzyskiego-25 osób 

• klub brydża sportowego-40 osób 

• klub szachowy-12 osób 

• radioamatorzy-12 osób 

• Klub Srebrnego Włosa – 89 osób 

• kolejowy oddział PTTK- 40 osób 

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

okolicznościowych. Pomimo ogranuiczeń udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia: 

• koncerty kolęd chóru Echo-Arioso w styczniu i w lutym ( w tym 2 luty- udział w X Koncercie 

Kolęd Wschodniosłowiańskich) 

• 1 marzec sekcja Chóruuczestniczyła we mszy z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

• 25-34 maj grupa Malachit uczestniczyła w Art Festiwalu online 

• 15.sierpnia chór i orkiestra uczestniczyły w obchodach Święta Wojska Polskiego 

• 16 sierpnia koncert orkiestry w ramach Coolturalnych Wakacji 

• 22 sierpnia wystawa grupy Malachit na dożynkach w Starej Dąbrowie 

• 29 sierpnia – charytatywny koncert orkiestry dętej 

• 18 września koncert orkiestry z okazji Dnia Seniora 

• 20 września wystawa grupy Malachit podczas kiermaszu „ Złota Dynia” 

Członkowie grupy Malachit przez cały rok w ramach tzw. Galeryjek wystawiali swoje prace np. w 

bibliotece Klubu Wojskowego, w Kancelarii Notarialnej, w salonach kosmetycznych, w 

Nadleśnictwie Kliniska. 

Do połowy marca 2020 zorganizowano 10 wieczorków okolicznościowych i spotkań tanecznych dla 

emerytów i rencistów. 

DKK w Stargardzie.w 2020 r zrealizował wszystkie zadania wynikające z porozumienia z Urzędem 

Miasta Stargard. 

 

W dniu 30 lipca 2020r.pożegnaliśmy Pawła Westrycha, długoletniego pracownika Domu Kultury 

Kolejarza w Krakowie, współorganizatora i prowadzącego Ogólnopolskie Prezentacje Artystów 

Kolejarzy. 

 

Sporządziła Maria Ogonowska 

               

 

                         

               


