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Na  podstawie  Uchwały  nr  XXXV/140/08  Rady  Miasta  Żagań  z  dnia 
12.12.2008r. ogłoszonej w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym dnia 30.01.2009r. 
nastąpiła zmiana nazwy Pałacu Kultury i Sportu na Centrum Kultury w Żaganiu. 
Zgodnie  z  nowy  uchwalonym  Statutem  Centrum  Kultury  ma  realizować 
umiarkowaną działalność  kulturalną i promocyjną, a także realizować zadania w 
dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania i edukacji kulturalnej. Nastąpiły 
również  zmiany  dotyczące  przesunięć  kadrowych  –  zredukowano  liczbę 
pracowników  kultury  do  6  osób,  które  prężnie  opracowują  bogata  ofertę 
kulturalną dla wszystkich mieszkańców Żagania. Oferta ta jest ściśle związana z 
Kalendarium  Imprez  Centrum  Kultury  zatwierdzonym  na  2009r  zawiera  96 
propozycji spotkań kulturalnych w tym:

-28 koncertów, 7 festynów i imprez integracyjnych, 4 kabaretów, 16  konkursów i 
turniejów,  11  teatrów  lub  innych  przedstawień  scenicznych,  6  spotkań 
warsztatowych, 8 ofert kinowych. W imprezach tych uczestniczyło aktywnie ok. 
20 000  osób  z  samych  imprez  zamkniętych   w  salach  Pałacu   Książęcego 
skorzystało ok. 14.000 mieszkańców.

Wśród  tych  propozycji  CK  opracowało  atrakcyjne  ofert  kulturalne  na  ferie 
zimowe  i  letnie,   w  których  uczestniczyło  ok.  2 500  ludzi.  Oferta  wakacyjna 
stwarzała  możliwość  poznania  kultur  różnych  narodów  –  Izrael,  Francja, 
Hiszpania,  Austria,  Meksyk,  Kresy  Wschodnie.-  koncert  zyskały  stałych 
sympatyków.  Dodatkowo  wakacyjne  warsztaty  dla  młodych  miały   charakter 
międzynarodowy.  Udział  młodzieży z Bułgarii  i  Tajwanu na długo  pozostanie  w 
pamięci uczestników spotkań. Widząc jak dużym zainteresowaniem cieszą się ego 
typu spotkania podjęliśmy pracę w kierunku stworzenia projektu kulturalnego z 
naszymi granicznymi sąsiadami pt. „MOSTY POJEDNANIA”. którego po części 
zamierzamy sfinansować z Funduszu Małych projektów w Euroregionie „ Sprewa-
Nysa-Bóbr”. Mamy nadzieje ,że projekt ruszy już w czerwcu.

 Konkursy oraz Amatorskie Przeglądy Sceniczne zorganizowane przez CK cieszą 
również  dużym  zainteresowaniem.  Zaprosiliśmy  do  udziału  w  nich  dzieci  z 
przedszkoli  ,  młodzież  szkolną  ,  a  także  żagańskich  seniorów.  W  dobie 
komputerów przygotowaliśmy również ofertę dla pasjonatów świata wirtualnego, 
zaproponowaliśmy   Turnieje  Komputerowe  FIFA,  które  cieszyły  się  dużym 



zainteresowaniem  w  związku  z  czym  na  rok  2010  planujemy  przeprowadzić 
Żagańską Ligę Mistrzów FIFA2010- imprezę cykliczną.

Dzięki  pracy  CK  sale  i  korytarze  Pałacu  Książęcego  przepełnione  są  sztuka 
plastyczną.  W tym roku proponowaliśmy szeroki wachlarz tematyczny wystaw, 
chcą sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców. Widząc duże zainteresowanie 
sztuka  naszych  regionalnych  twórców  zapoczątkowaliśmy  cykl  wystaw 
prezentujących prace lubuskich artystów amatorów. 

 W zakresie promowania naszej instytucji i jej działań od stycznia 2009 roku na 
bieżąco  w dwutygodniku  Goniec Żagański ukazywały  się informację dotyczące 
działalności  kulturalnej  Centrum  Kultury.  Dodatkowo  wykonano  tablice 
informacyjne  CK  ,które   w   widoczny  sposób  zapraszają  mieszkańców  do 
korzystania z naszych ofert. Byliśmy również aktywni wśród kibiców Piłki Nożnej, 
promując  na  stadionie  Czarnych  Żagań  przedsięwzięcia  kulturalne  Centrum 
Kultury.  

Ważnym elementem naszej pracy jest współpraca CK z innym instytucjami, które 
tak  chętnie  zlecają  nam  pomoc  przy  organizacji  swoich  działań  co  daje  nam 
możliwość aktywnego uczestnictwa w ich życiu kulturalnym:

- z Pałacem Książęcym spółka z o.o.
- z Muzeum Obozów Jenieckich
- z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze
- z Parafią WNMP w Żaganiu
- z Państwową Szkołą Muzyczną w Żaganiu 
- z Komendą Powiatowa  Policji w Żaganiu
- z Klubem Garnizonowym w Żaganiu
- z Miejska Biblioteką Publiczną w Żaganiu
- z Towarzystwem Przyjaciół Żagania
- z Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne 
- z Gimnazjum nr 1 w Żaganiu
- z PSP nr 3 w Żaganiu
- z PSP nr 4
-  z  pracownią  rzeźbiarską  pana  Jerzego Kupczyka,  który  wzbogaca kolejnymi 
rzeźbami Galerię Diabła
- z Centrum Turystyki i Kawiarenką „Pod Maszkaronem” w Żaganiu
- z Klubem Szachowym i Brydżowym w Żaganiu
- z Bractwem Ziemi Nadodrzańskiej w Żaganiu 
- ze „Stowarzyszeniem Rozwoju S-eR” w Żaganiu
- z ZHP w Żaganiu
- z Strażą Pożarną w Żaganiu



- z Żandarmerią w Żaganiu
- z Strażą Miejską  w Żagani
Inną  formą  aktywnej   działalności  kulturalnej   CK  jest  praca  sekcji 
artystycznych.  Wraz  z  powołaniem  Centrum  Kultury  w  Żaganiu,  wprowadzono 
regulamin „Szkoły Talentów”.  Szkoła Talentów jest jednostką zrzeszającą ludzi 
chcących twórczo się rozwijać. Posiada  ok. 320 członków, którymi  są ludzie z 
miasta i gminy Żagań.

Na „Szkołę Talentów” składają się sekcje tematyczne:

 
Sekcja Tańca Młodzieżowego  (Hip-Hop z elementami Break Dance i Electric-
Boogie, Disco) różne grupy wiekowe o łącznej liczbie 41 osób zdeklarowanych. 
Zajęcia prowadzi pan Artur Niezgoda w środy i piątki.
Uczestnicy  sekcji  reprezentowali  Centrum  Kultury  w  Żaganiu  na  poniższych 
imprezach:
- III Mistrzostwach Żagania Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych „o Puchar
  Burmistrza Miasta Żagania” – 17.01.09
- Pokazach na Balu Sportowca dla Liceum Ogólnokształcącego w Żarach
- Pokaz formacji podczas obchodów Dnia Frankofonii –25.03.09
- X Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „o Puchar Kujaw i Pomorza” 
Białe
   Błota 21-22.03.09 
- Prezentacjach Powiatowych Lubuskiej Gali Tanecznej - Iłowa 28.04.09 – 
formacje: „Crazy Dance” i „Crazy Dance Senior” dostały nominację do 
Wojewódzkiej Gali Lubuskiej  - VII Memoriale Pawła Piotrowskiego organizowany 
przez Dom Dziecka w Kożuchowie (23.05.br.)
- Prezentacjach Wojewódzkiej Gali Tanecznej – Świebodzin 29.05.09 – formacja 
taneczna „Crazy Dance Senior” 
- Turnieju Tańca Hip Hop “ OPEN POLAND 2009” – Łomianki 12-13.06.09 
- pikniku na zakończenie “Szkoły Talentów”- Żagań Hotel Willa Park 15.06.br.
- prezentacjach Jarmarku św. Michała w Żaganiu (18-19.09.09)
- II Mistrzostwach Szkoły Walki i Tańca „Ronin” w Freestyle – Żagań(20.11.09)
- w Otwartym Festiwalu Kultury Młodzieżowej „SERCE ULICY” w Zielonej Górze 
(19.12.09) 
-  została  zaproszona  przez  Orkiestrą  Garnizonową  z  Żagania  do  wspólnego 
występu na Przeglądzie Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskiego  w Giżycku 
(23-27.09.09)  oraz  do  uświetnienia  największej  gali  kick  boksingu  w historii 
Polski- Gala C.F.N. Champclass Fight Night w Nowej Soli (5.12.09.), a także do 
uczczenia 30-lecia pracy zawodniczo-trenerskiej Sensei Artura Niezgody i 15-
lecia  Sekcji  Oyama  Karate  WKS „Sobieski”  w  11  Lubuskiej  Dywizji  Kawalerii 
Pancernej w Żaganiu.(12.12.09)



SEKCJA BRAZYLIJSKIEJ SZTUKI WALKI „CAPOEIRA”(nauka gry na
instrumentach, śpiewu, akrobatyki naziemnej ) różne grupy zaawansowania o 
łącznej liczbie 40 osób zdeklarowanych. . W tym roku zostały zakupione 
oryginalne  instrumenty dla sekcji np.: Berimbau, Atabaque 110 cm, Pandeiro 
standard, Caxixi wiklina, Arame.   Zajęcia prowadzi pan Artur Niezgoda w środy i 
piątki. Uczestnicy sekcji pokazali się na: 
- inauguracji III Mistrzostw Żagania Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o 
Puchar Burmistrza Miasta Żagań (17.01.09)
- Balu Sportowca dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach (luty)
- imprezie sportowej, VII Memoriale Pawła Piotrowskiego zorganizowanym przez 
Dom Dziecka w Kożuchowie (23.05.09)
- pikniku na zakończenie „Szkoły Talentów”- Żagań- Hotel Willa Park 15.06.br.
- pikniku z okazji Dnia Pancerniaka –Żagań Pałac Książęcy(podzamcze) 20.09.br.
- Jarmarku św. Michała w Żagań (18-20.09.09)
- 30-leciu pracy zawodniczo-trenerskiej Sensei Artura Niezgody i 15-leciu 
Sekcji Oyoma Karate WKS „Sobieski”  11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej 
w Żaganiu (12.12.09).

SEKCJA TEATRALNA- dwie grupy (młodsza i gimnazjaliści) 10 osób 
zdeklarowanych. Zajęcia prowadzi pan Sławomir Myśliwiec w środy i piątki.
Sekcja w ramach zdobywania umiejętności warsztatowych miała  zafundowany 
wyjazd do Poznania na bajkę pt.: ”Szałaputki” oraz spotkanie z aktorami Teatru 
Animacji. (30.01.09)
 Uczestnicy sekcji wystąpili ze swoim przedstawieniem pt.: ”Ostatnie panowanie 
Heroda”(09.01.09 w Przedszkolu Nr 6) oraz ze sztuką pt.: „Czerwony Kapturek” 
(25.03.09 w Przedszkolu Nr 2)
Sekcja brała udział:
w XIX Spotkaniach Grup Kolędniczych i Jasełkowych (eliminacje powiatowe 
15.01.09 - Żagań)
w I Przeglądzie Szkolnych Grup Kabaretowych „Nasza Paka 2009” (Szprotawa 
04.03.09) – zajęła II miejsce 
w Lubuskim Konkursie Recytatorskim (eliminacje miejskie 12.03.09 - Żagań) w 
obchodach 5-lecia Żagania w Unii Europejskiej (02.05.09). 
 Ponadto zaprezentowała się podczas imprez plenerowych:
- na zakończenie Szkoły Talentów przy Willa Park (15.06.09)
- „Mikołajki” (06.12.09) dla mieszkańców Żagania.

SEKCJA TEATRALNA DLA DOROSŁYCH- spotkania prowadzone są od 
listopada 2009 r. przez  pana Tomasza Siemiona, liczy 7 osób. W programie 
sekcji repertuar sztuk klasycznych.



SEKCJA MUZYCZNA (nauka śpiewu, gry na instrumentach- gitara elektryczna, 
basowa, zespoły instrumentalne, wokalne). Zajęcia prowadził pan Piotr Stepek w 
czwartki(do 30.06.09)od września br. pan Wojciech Furtak. W tym roku 
zakupiono instrumenty perkusyjne. Zdeklarowało się 10 osób. Sekcja brała udział 
w śpiewaniu kolęd w kościele NMP w Żaganiu 
Występowała podczas otwarcia Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki 
PRO ARTE 2009 (eliminacje powiatowe Żagań 23.03.09.) oraz brała udział w ww. 
eliminacjach.
Uczestniczyła:
- w Lubuskim Dziecięcym Festiwalu Piosenki (eliminacje powiatowe Żagań 
22.04.09)
- w Wielkiej Majówce organizowanej przez Centrum Kultury (02.05.09) - występy 
zespołów „Inkwizycja”, „Znienacka”, „Prokuratorzy”. - Jarmark św. Michała w 
Żaganiu (18-20.09.09)
- miejskie „Mikołajki” w Żaganiu (06.12.09)
oraz podczas Wigilii Bożonarodzeniowej dla samotnych mieszkańców Żagania i 
żagańskich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.   

SEKCJA WOKALNA –AMATORSKI ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY „POD RÓŻĄ” 
(jest zespołem twórczym; teksty piosenek pisze pani Stanisława Szczepanik, 
muzykę komponuje pan Włodzimierz Czernisz)16 zdeklarowanych osób. Spotkania 
odbywają się w czwartki. W tym roku zakupiono kamizelki do występów.
 Sekcją opiekuje się pani Stanisława Szczepanik. Zespół opracował i wykonuje 68 
piosenek, zabiega o wydanie śpiewnika. 
Zespół zaprezentował się podczas imprezy walentynko-ostatkowej dla 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (21.02.09)
26.03.br. zespół nagrał płytę w Radio Zachód. Piosenki są emitowane na antenie w 
programie Lista Przebojów „Na swojską nutę”. Specjalne wydanie audycji odbyło 
się 13 kwietnia br. (drugi dzień Świąt Wielkanocnych) od godziny 6.00 do 7.00.
Zespół wystąpił:
- podczas VII Spotkań Piosenek Maryjnych i Biesiadnych w Nowinach Wielkich 
(30.05.09)
- na IX Międzynarodowym Festiwalu Kultury Współczesnej Wsi w Krośnie 
Odrzańskim (06.06.09) – otrzymał 2 statuetki Małą Złotą Sowę za muzykę oraz 
Dużą Złotą Sowę w kategorii zespołów z instrumentami tradycyjnymi.
- na Festiwalu Kultury Współczesnej Wsi na pograniczu polsko-
niemieckim( Pieseki/k Międzyrzecza- (27.06.09)



- na Festiwalu „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie (03-05.07.09)
- na Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Witnicy
- na Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Angelana” w Olbrachtowie (22.08.09)
- na X Jubileuszu Zespołu Swojacy w Radwanicach
- na Dożynkach Wojewódzkich (05.09.09)
- na IV Festiwalu „Złota Jesień” w Głogowie (03.10.09)
-  Sekcja wokalna uczestniczyła w  Warsztatach Chóralnych w Garbiczu 
(06-09.07.09). 
- Jarmarku św. Michała w Żaganiu (18-20.09.09)
- Mszy św. W kościele pod wezwaniem N.M.P. w Żaganiu.(październik 2009)
- IV Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Głogowie (listopad 2009)
- na Wigilii Bożonarodzeniowej dla słuchaczy żagańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (20.12.09)

SEKCJA FOTOGRAFII CYFROWEJ – zajęcia prowadził pan Jerzy Kozłowski(do 
30.04.br.) obecnie pan Paweł Wocal w czwartki. Zdeklarowało się 10 osób. 
Uczestnikom sekcji Centrum Kultury w ramach doskonalenia warsztatowego 
opłaciła udział w Warsztatach Fotograficznych zorganizowanych przez 
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze przy współpracy z 
Centrum Kultury w Żaganiu.
Sekcja przygotowała wystawy swoich prac pt.:
 ”ŚWIAT W MOICH OCZACH„ w Piwnicy pod Maszkaronem. Piętnastu autorów 
wystawiło 40 prac fotograficznych.
„PODSUMOWANIE ROKU” w Holu Administracyjnym. Jedenastu autorów 
wystawiło
48 fotografii.
   
SEKCJA PLASTYCZNA –zajęcia prowadzi pani Skarletta Prejc we wtorki dla 10 
zdeklarowanych dzieci. Zakupiono 10 sztalug malarskich. Uczestnicy sekcji 
wykonali prace na konkursy:
 - X Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy „ZIEMIA GIGANTÓW”
- XIX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod 
patronatem polskiego Komitetu do spraw UNESCO 
- XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Zamki, pałace, dwory i dworki w 
otoczeniu parków”- Szczecin
- XV Ogólnopolski konkurs Plastyczny –„Wiosenne przebudzenie mojego miasta”- 
Lidzbark Warminski
- XIII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci „W krainie mrozu i 
śniegu”-
  Częstochowa



- XII  Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„Dziecko i Pies” Częstochowa

SEKCJA ASTRONOMICZNA  - zajęcia prowadzi pan Jacek Patka w soboty dla 
19 osób zdeklarowanych. Został zakupiony teleskop i podłączono łącze 
internetowe do sali. Sekcja pomogła w organizacji IX Wiosny Kulturalnej z 
Dwójką ph.: „Sprawni jak żołnierze”
W ramach realizacji celów naukowych rozpoczęła realizację projektu EUHOU 
oraz Galaxy ZOO-2. Zgłoszono sekcję do bazy zespołów astronomicznych 
przygotowywanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wzięła udział w konkursach:
- Przewodnik astronomiczny po Polsce
- A jednak się kreci… 
W ramach zajęć poza programowych zrealizowano:
- trzydniowe warsztaty astronomiczne podczas Jarmarku św. Michała (18-
20.09.09)
- warsztaty astronomiczne pt.: „ Astronomiczna Zbiórka Harcerska”
- imprezę „Żagań wśród gwiazd”

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (zajęcia taneczne, gimnastyczne, 
informatyka, regionalistyka, języki obce)– koordynatorem jest pani Małgorzata 
Hubica. Uniwersytet odwiedza 160 słuchaczy.
Słuchacze uczestniczyli;
-w imprezie wolentynkowo-ostatkowej (21.02.09),
-w III Panelu Dyskusyjnym Lubuskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
(18.03.09)
-w wycieczce do Drezna (23.04.br.)
-w spotkaniu z lek.med. Anną Jabłońską- specjalistą laryngologiem (12.05.br.)
-w wycieczce objazdowej po Niemczech (Raddusch - Bloischdorf- Kromlau- Bad 
Muskau) połączonej ze spotkaniem biesiadnym przy grillu (25.05.br.) 
-w uroczystym Zakończeniu Roku Akademickiego UTW w Pałacu Książęcym 
(21.06.br.)
- uroczystościach XI Tygodnia Seniora (05-11.10.09) grillowaniu, konkursie na 
rękodzieło, inauguracji UTW
- w wigilijnym bożonarodzeniowym wieczorze (20.12.09)




