
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY 

W ŻAGANIU ZA  2013 ROK.

Oferta  kulturalna  Centrum Kultury w 2013 roku zawierała  różne  formy artystyczne  jak 
koncerty,  wystawy,  warsztaty,  spotkania,  happeningi,  a  także  wszelkiego  rodzaju  przeglądy 
i  konkursy  na  szczeblu  lokalnym,  powiatowym  czy  wojewódzkim.  Oczywiście  nie  brakowało 
również  imprez  odbywających  się  cyklicznie,  które  mają  swoich  stałych  odbiorców,  a  także 
wieloletnią tradycję.

Rok 2013 obfitował w propagowaniu twórczości artystów, plastyków i fotografików ziemi 
żagańskiej.  Centrum  Kultury  przeprowadziło  cykl  wystaw  na  których  licznie  gromadzili  się 
mieszkańcy i goście Żagania.
Wystawy:
1.„Kobiety na fotografii Włodzimierza Bochonia”
2 „Wiosenny ogród kwiatów za zbiorów ekslibrisów Gustawa Lisa”
3. „Wielkanocna tradycja” – prace dziecięce
4. „Pochody Pierwszomajowe w obiektywie Jana Mazura”
5.  Wystawa „ Zodiak Jana Heweliusza”
6. „Końcowo-roczna wystawa UTW 2013”
7. „Park-obiektywnie”
8.  Prace dziecięcej sekcji Szkoły Talentów 2013
9. „Dotykając przestrzeni” – malarstwo Alicji Wolskiej
10. „Przełom o odejściach i powrotach” – malarstwo Anke Doepgen
11. „Faktura ciał” – fotografie Agnieszki i Piotra Bożek
12. „Królowa angielska i jej rodzina” wystawa filatelistyczna
13. „Kopie mistrzów” malarstwo Grupy Artystycznej UTW
14. „5. Świata widzenie” – twórczość żagańskich plastyków.

Kolejnym działaniem Centrum Kultury była organizacja wielu koncertów, w tym również 
koncertów  plenerowych  w  Żaganiu.  CK  zrealizowało  projekty  muzyczne  tj.  kolęda  wciąż 
rozbrzmiewa w nas, recital piosenki z repertuaru Hanki Ordonówny, projekt „Drzewa” Wojciecha 
Hoffmanna, Sylwestrowy Koncert Wiedeński. Cykliczne eventy tj. Majówka czy Jarmark Świętego 
Michała  zgromadziły  kilkutysięczną  widownię.  Podczas  pikników,  biesiad  czy  festynów 
mieszkańcy usłyszeli koncerty takich gwiazd sceny muzycznej jak:
1.   Majka Jeżowska 
2.   Zespół Żuki
3.   Joanna Bartel
4.   Mrozu
5.   Natalia Kukulska
6.   Orkiestra Kameralna PSM I stopnia w Żarach
7    Hendrix Day
8.   Roberto Zucaro
9.   Zespół Buraky
10. Ariel Ramirez Tango Quartet
11. Zespół Hello
12. Ewelina Lisowska
13. Eddy Wata
14. Marek Torzewski
15. Sylwia Grzeszczak
16. Zespół Turnioki.



W ramach niestandardowych  form CK zorganizowało  happeningi,  spotkania,  akcje  oraz 
letnie i zimowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, pozwalając młodym ludziom na ekspresję twórczą 
i integrację podczas spędzania wolnego czasu.  Centrum Kultury przeprowadziło, również imprezy 
komercyjne, a także przedsięwzięcia dla seniorów i samotnych mieszkańców w tym:
1.   Ferie zimowe dla dzieci
2.   Walentynki 
3.   Kepleriada
4.   Dzień Dziecka 
5.   Wieczory literacko-muzyczne
6.   Ferie letnie dla dzieci 
7.   Tydzień Seniora
8.   Żagańska Noc Rozrywkowa
9.   Wigilijne spotkanie dla samotnych   
10. Sylwester. 

Priorytetem Centrum Kultury jest inspirowanie mieszkańców do aktywności w ich osobisty 
rozwój  oraz  sprawdzenia  swoich  talentów,  poprzez  uczestnictwo  w  konkursach  miejskich 
organizowanych w ramach Żagańskiej Kuźni Talentów. Miesiąc marzec tradycyjnie obfituje w tego 
typu działania: 
1. IV i V Spotkanie Grup Kolędniczych i Jasełkowych
2. Konkurs Recytatorski
3. Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki
4. V Wielkanocny Konkurs Plastyczny
5. Ekologiczny Żagań.

Rangę powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich a także międzynarodowych konkursów 
miały następujące działania:
1. Rajd Szlakiem Keplera
2. III Ogólnopolski Turniej Łucznictwa Tradycyjnego i III Śląski Turniej Rycerski
3. Konkurs „Mamy talenty”
4. Marsz Nordic Walking Seniorów
5. Konkurs „Spiżarnia Seniora”
6. Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Tańcu Freestyle. 

Do  współorganizacji  niektórych  z  tych  działań,  CK  zaprosiło  Olsztyńskie  Planetarium 
i  Obserwatorium Astronomiczne,  Bractwa Rycerskie  z  kilku  miast,  oraz  Polski  Związek  Tańca 
Freestyle. 

Dodatkowo  oferta  CK  wzbogacona  była  o  warsztaty  doskonalące  umiejętności  twórcze 
utalentowanych żaganian:
1. Warsztaty plastyczne w ramach Ekologiczny Żagań 2013
2. Warsztaty fotograficzne „ Park-obiektywnie”
3. Warsztaty gitarowe w ramach festiwalu muzycznego
4. Warsztaty astronomiczno-edukacyjne dotyczące słońca oraz meteorytów
5. Warsztaty ceramiczne
6. Warsztaty tkackie
7. Warsztaty biżuterii i decoupage..

Szczególne  miejsce  w działalności  Centrum Kultury  zajmuje  edukacja  kulturalna,  która 
służy  młodym i  seniorom w  rozwijaniu  ciekawości  świata,  twórczej  wyobraźni  i  zaspakajania 
potrzeby  aktywności.  Tu  każdy  bez  wyjątku  może  realizować  swoje  pasje  i  osiągać  sukcesy 
na  miarę  swoich  potrzeb  i  możliwości.  Uwzględniając  zmieniające  się  potrzeby  uczestników 
zrzeszonych w 11 sekcjach Szkoły Talentów, CK  nieustannie rozwija i poszukuje odpowiednich 
form  ekspresji  w  ramach  sztuk  scenicznych,  muzyki  czy  sztuki  wizualnej skupiając  ok.  420 
członków. Szkoła Talentów żywo uczestniczyła w życiu kulturalnym naszego miasta uświetniając 
swoją  obecnością  i  działaniem  większość  imprez  tj.:  ferie  zimowe,  imprezy  szkolne,  festyny, 
uroczystości  miejskie,  imprezy  charytatywne.  Często  również  była  zapraszana  do  udziału 



w  imprezach  organizowanych  na  terenie  województwa,  warto  nadmienić,  że  jedna  z  sekcji-
astronomiczna - przyjęła zaproszenie do objęcia patronem medialnym konferencji astronomicznej 
młodych  astronomów  w  ramach  Seminarium  Astronomicznego  w  październiku  2013  roku, 
organizowanego przez Uniwersytet Wrocławski .
       Miarą działań Szkoły Talentów są sukcesy poszczególnych sekcji:
Sekcja  astronomiczna zdobyła  w konkursie  zorganizowanym przez  Zielonogórski  Uniwersytet 
Astronomii I Miejsce dla projektu „ Światłem Malowane” oraz III miejsce  w kategorii wiedzy 
Kasjopeja, 
Sekcja  Brazylijskiej  Sztuki  Walki  i  Tańca „  Capoeira”  w Otwartych Mistrzostwach Polski 
Strefy Zachodniej „ LANGREN SHIHAN”  wywalczyła dwa II miejsca oraz na Mistrzostwach 
Polski Nowoczesnych Sztuk Walki w Rybniku tytuł  Mistrza i wice Mistrza Polski w walce na soft 
kije,
Sekcja dziennikarska wydała 3. numery gazetki „Brawo Żagań”, w których znalazło się od 11 do 
16 artykułów w tym; notatki prasowe, reportaże, wywiady, felietony i fotoreportaże.
Sekcja plastyczna  otrzymała wyróżnienie II stopnia za prace w konkursie organizowanym przez 
Zielonogórski Ośrodek Kultury  pn. „ Magia teatru – maski i lalki”,
Sekcje Tańca dzieci i młodzieży  zdobyły tytuły mistrzów, wicemistrzów województwa i Polski 
w tańcu;
na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Freestyle o Puchar Burmistrza Miasta Jawor,
na Krajowych Mistrzostwach IDO w Tarnowie  Podgórnym, 
na XX Otwartych Mistrzostwach Polski Freestyle w Twardogórze  
na  Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w Tańcu Freestyle w Żaganiu.  
Sekcja Teatralna w Recytatorskim Konkursie Pro Arte   zdobyła dwa tytuły laureatów,
Sekcja  wokalna  w  Lubuskim  Dziecięcym  i  Młodzieżowym  Festiwalu  Piosenki  PRO  ARTE 
wywalczyła dwa tytuły laureatów,
Sekcja Amatorski Zespół Artystyczny „Pod Różą” zdobyła wyróżnienie na  XXI Ogólnopolskim 
Festiwalu Grup Śpiewaczych – Ziemia i Pieśń w Szprotawie oraz przyjęła zaproszenie na nagranie 
płyty w studio Centrum Kultury w Zielonej Górze.
Pod  skrzydłami  Centrum  Kultury  rozwija  prężnie  swoją  działalność  Uniwersytet  Trzeciego 
Wieku,  liczący  202 słuchaczy. Uniwersytet adresuje swoje propozycje do określonej grupy ludzi: 
do ludzi chcących żyć godnie, szukających dobrych stron starości, chcących bazować na walorach 
wieku emerytalnego. W 2013 roku licznie korzystali oni z zajęć grup zainteresowań i sekcji w tym: 
języków obcych,  gimnastyki, informatyki, tańca, plastyki, regionalistyki.
Ważnym elementem działań UTW, było także ingerowanie środowiska seniorów poprzez liczne 
spotkania  tj.  walentynki,  Dzień  Kobiet,  wieczory  literacko-poetyckie,  koncerty,  wystawy 
plastyczne, wycieczki.

Z racji  położenia geograficznego Żagania,  CK szczególną uwagę poświęciło  współpracy 
przygranicznej z instytucjami po stronie Niemiec w zakresie prezentacji osiągnieć artystycznych 
regionów przygranicza, organizacji imprez i realizacji projektów euroregionu. W ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2013, CK zorganizowało dla dzieci 
i młodzieży miast Gorlitz i Żagania „Polsko – Saksoński Rajd Szlakiem Keplera”. 

Cenną  i  twórczą  dla  Centrum  Kultury  jest  ścisła  współpraca  z  instytucjami  kultury, 
organizacjami  pozarządowymi,  oświatowymi,  środowiskiem twórców a  także  przedsiębiorcami, 
dla  których  nie  tylko  zawodowo są  ważne  sprawy związane  z  kulturą.  W celu  wypracowania 
wspólnych priorytetów, które mają służyć uaktywnienia życia kulturalnego Miasta współpracujemy 
z  Regionalnym  Centrum Animacji  Kultury  w  Zielonej  Górze,  Szprotawskim Domem Kultury, 
Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia w Żaganiu, Państwową Szkołą Muzyczną w Żarach, 
Muzeum Obozów Jenieckich,  Miejską  Biblioteką  Publiczną  w Żaganiu,  Związkiem Sybiraków, 
PCK,  PZERiI  11LDKPanc,  Stowarzyszeniem  Przyjaciół  Żagania,  Stowarzyszeniem  Szron  i 
Ogniwo,  Towarzystwem  Cyklicznym  Huragan,  Muzycznym  Klubem  Elektrownia  z  Żagania, 
żagańskimi  szkołami,  parafiami  i  wieloma  innymi  instytucjami  jak  również  przedsiębiorcami 
żagańskimi.



 

Działania Centrum Kultury nie mogły obejść się w dzisiejszym świecie bez promocji, która 
w  coraz  większym  stopniu  polega  na  sprawnym  i  efektywnym  prowadzeniu  komunikacji 
internetowej. Nowe media, określają powszechnie internetowe kanały dystrybucji informacji, ale 
także pola interaktywnego dialogu z publicznością. CK chcąc nadążać za nowym trendem, poza 
plakatem,  reklama  prasową  stworzyło  nową,  czytelną,  aktualizującą  się  co  dzień  swoją  stronę 
internetową oraz dostęp do portalu społecznościowego-facebook. 

Centrum Kultury nie  może pominąć faktu,  pozyskania  dodatkowych źródeł  przychodów, 
których podstawą była sprzedaż biletów, akredytacji, działania komercyjne i środki pomocowe       z 
UE.  W ramach partnerskich działań, reklamy biznesowej jak i po prostu z chęci wsparcia lokalnych 
inicjatyw kulturalnych, pozyskało również  środki z darowizn czy sponsoringu od firm      i osób 
prywatnych. Uzyskane przychody wykorzystano do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, promocji 
oraz zakupów wyposażenia. 

W 2013 roku Centrum Kultury podjęło, również inicjatywę stworzenia lepszych warunków 
lokalowych dla uczestników sekcji, wyremontowało i doposażyło wynajmowane sale: wykładową 
i plastyczną. Zakupiło, również na działania sekcji: keyboardy, maty treningowe, pulpity, kawalety 
rzeźbiarskie, stoły ceramiczne, notebooki i drukarki. 

Dla  stworzenia  standardów  organizacji  imprez  CK  zakupiło  sprzęt  nagłośnieniowy, 
oświetleniowy oraz wystawienniczy.

W ramach  kilkuletniego planu  remontu  Pałacyku na  Jana  Pawła  II,  CK przeprowadziło 
wymianę instalacji  łącza  wody do budynku oraz  zabezpieczenia  p.poż,  a  także  naprawy pieca. 
CK stworzyło dokumentację na potrzeby częściowej wymiany instalacji elektrycznej, zaplanowanej 
na miesiąc styczeń 2014 r., z przychodów własnych z 2013 r.

Centrum  Kultury  jest  nowoczesnym  domem  kultury,  który  jest  miejscem  żywym, 
stymulującym do aktywności lokalną społeczność. Stanowi miejsce przerzucania pomostów między 
odległymi sobie grupami: młodymi i starymi, urzędnikami i obywatelami, bogatymi i biednymi. 
Ludzie,  którzy  przychodzą  do  Centrum Kultury  nie  tylko  konsumują  kulturę,  ale  ją  aktywnie 
współtworzą.  Sami  stają  się  twórcami,  animatorami  tego  co  dzieje  się  w  domu  kultury. 
Podporządkowany potrzebom ludzi, pomysłom, godzinom pracy,  Centrum Kultury dzieli się z nimi 
wolną przestrzenią, pozwalając ją kreować, poprzez realizację ich własnych pomysłów. Centrum 
Kultury jest prawdziwym centrum życia miasta Żagań.


