Jako kadra Domu Kultury koordynujemy szerokie pod względem
różnorodności spektrum zadań i cieszy nas każda pozytywna zmiana i każdy
najdrobniejszy sukces naszych wychowanków, a jest to przedział od 2 do 60 lat.
Z przyjemnością mogę stwierdzić, że sukcesów na szczeblu nie tylko lokalnym , ale
także ogólnopolskim mamy wiele. Liczne jest też grono odbiorców naszych
propozycji. Dziękujemy Wam za Waszą aktywność i niezawodną obecność. Poniżej
pobieżne podsumowanie i zestawienie wszystkich płaszczyzn naszych działań w
roku 2016.

Organizujemy konkursy o zasięgu międzynarodowym,
ogólnopolskim oraz lokalnym – wypracowaliśmy renomę
i rozpoznawalność eventów.
o

VI Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Orzysza pamięci Krzysztofa
Kierzkowskiego miał rangę międzynarodową. W szranki stanęło 59
szachistów z Polski, Białorusi oraz Rosji, którzy rozegrali turniej systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund. Turniej zaliczany jest do klasyfikacji
Grand Prix województwa warmińsko-mazurskiego. Organizowany jest na
przełomie kwietnia i marca.

o

I Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej o statuetkę „Tytanowego
Tygrysa” Orzysz 2016 – konkurs muzyczny o zasięgu ogólnopolskim, odbył
się 21 sierpnia 2016 roku i stanęło do niego 29 uczestników z całej Polski
m.in. artyści z Gdyni, Mińska Mazowieckiego, Szczecinka, Jeleniej Góry,
Ełku, Pisza, Wydmin, Kalinowa, Bemowa Piskiego. Gościliśmy artystękarykaturzystę - Szczepana Sadurskiego. Obejrzeliśmy pokaz walki wręcz w
wykonaniu I Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich 15
Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

o

XI Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę oraz Palmę Wielkanocną
– corocznie organizowany jest w okresie około wielkanocnym i gromadzi
uczestników ze wszystkich sołectw. Zakończony jest uroczystym rozdaniem
nagród. W roku 2016 wzięło w nim udział 73 uczestników w trzech
kategoriach konkursowych: palma duża, palma mała oraz pisanka.

o

XII Orzyskie Spotkania Folklorystyczne – ogólnopolskie święto folkloru,
konkurs przebiegający w 5 kategoriach, któremu towarzyszą pokazy
rzemiosła oraz promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich. W bieżącym
roku wydarzenie zgromadziło 49 wykonawców z całej Polski w Ogródku
Jordanowskim (2 lipca 2016).

o

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki organizowany
wspólnie z Muzeum Michała Kajki w Ogródku we wrześniu i odbywający się
pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS. Wyłania wybitne
talenty z dziedziny poezji. Towarzyszą mu nastrojowe koncerty wykonawców

piosenki literackiej,
Napiórkowskiego.
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o

Współorganizcja XII Rejonowego Konkursu Piosenki Angielskiej „English
Song Orzysz 2016”, na który przyjeżdżają gimnazjaliści z okolicznych
powiatów prezentując swój potencjał wokalny w piosence angielskiej.

o

XX Wierszowisko – przeprowadzamy eliminacje gminne w Orzyszu, których
laureaci przedostają się do etapu powiatowego a potem wojewódzkiego. W
tym roku konkurs odbył się 15 maja 2016 w Pawilonie Artystycznym.

o

V Konkurs Literacki „I Ty możesz zostać Baśniomistrzem” adresowany
do uczniów klas III i IV szkoły podstawowej organizowany przez MiejskoGminną Bibliotekę Publiczna w Orzyszu.

Raz
Współorganizujemy
sztandarowe imprezy i uroczystości gminne.
o

o

Jesteśmy zaangażowani w organizację Wigilijnych Spotkań Opłatkowych,
Sylwestra, Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Pikniku Militarnego,
Dni Orzysza, Dożynek Gminnych, Jarmarku Wielkanocnego, obchodów
Święta Odzyskania Niepodległości.
Reprezentujemy gminę wśród miast partnerskich – koncert zespołów DK na
Litwie w Skuodas 4 czerwca 2016, koncert dla delegacji z Gruzji – czerwiec
2016

Pozyskujemy środki na realizację własnych projektów
artystycznych i współorganizujemy projekty innych podmiotów.

o

o

Pozyskaliśmy 8 500 zł. od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na
realizację innowacyjnego projektu „MADE IN ORZYSZ. Kiedy niemożliwe
staje się możliwe”, w ramach którego 10 uczestników zbudowało w trakcie
warsztatów lutniczych 10 gitar elektrycznych na których zagrało koncert
finałowy w trakcie uroczystych obchodów Dni Orzysza 2016.
Współpracujemy z Fundacją Pogoda Dzieciom w Orzyszu, z którą
zrealizowaliśmy w bieżącym roku następujące projekty „Kreatywne mamy
mamy” oraz „Grupy zabawowe”.

o

Zrealizowaliśmy projekt związany ze Stypendium Artystycznym Marszałka
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
przyznanym
na
nagranie
autorskiej płyty Joanny Kamienieckiej. W realizację projektu włączyli się
lokalni oraz ełccy artyści. Płyta ukazała się we wrześniu 2016 roku.

o

Pozyskaliśmy partnera strategicznego - Centrum Kultury w Varenie na
Litwie, w celu aplikowania o fundusze europejskie.

Prowadzimy Uniwersytet Trzeciego Wieku.

o

Inauguracja pierwszego semestru akademickiego odbyła się 19 lutego 2016
roku, kiedy to indeksy odebrało 62 słuchaczy. Orzyską uczelnię swoim
patronatem objęła Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Dziekanem
orzyskiego oddziału UTW jest dr Małgorzata Stachurka. Wykłady z różnych
dziedzin nauki odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie w sali konferencyjnej
MOSiRu.

Jesteśmy obecni multimedialnie.
o

o
o

Założyliśmy kanał Domu Kultury na Youtube dostępny pod adresem
https://www.youtube.com/channel/UCtZcNeep9HWeMwCLNO3IpFg/videos
?shelf_id=0&view=0&sort=dd , na którym można obejrzeć 43 filmy naszego
autorstwa, będące realcją z bieżących działań artystycznych, imprez,
konkursów oraz realizowanej przez nas oferty zajęciowej.
Prowadzimy profil na Facebooku, zawierający bieżące relacje z naszych
działań.
Publikujemy w prasie lokalnej

Nasi wychowankowie osiągają sukcesy w OGÓLNOPOLSKICH
konkursach artystycznych.
o
o
o
o
o

II miejsce dla Łukasza Dąbkowskiego na II Ogólnopolskim Konkursie na
Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej, Ruciane Nida 2016
III miejsce dla duetu Paweł Neumann i Joanna Kamieniecka na
Ogólnopolskich Impresjach Artystycznych „Śpiewające Obrazy” w Mrągowie
Finał Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” Olsztyn
2016 – Paweł Neumann
III miejsce dla Moniki Zawadzkiej na X Festiwalu Piosenki Polskiej o Złotą
Nutę Pisza „Masz szansę, więc śpiewaj”, Pisz, 18 listopada 2016 r.
III miejsce dla Zespołu Śpiewaczego ORZYSZANKI na 50 Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym – 26 czerwca
2016

Proponujemy zróżnicowaną ofertę zajęć dla dzieci,
młodzieży, dorosłych oraz seniorów.
o

Czytadełko – interaktywna przygoda z bajką dla dzieci od 2,5 do 5 lat i ich
rodziców.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mali badacze – empiryczne zajęcia rozbudzające ciekawość świata z dziedziny
nauk przyrodniczych dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
nauka gry na instrumentach: perkusja, gitara, pianino
powstały przy DK rockowe zespoły młodzieżowe: Midway 42, Er-Zet, zespół
Kadry Dk, duet Rhythm Station oraz juniorzy
chór dla dorosłych: Klub Spotkań Artystycznych
Klub Seniora
Zespół Śpiewaczy Orzyszanki
zajęcia wokalne
warsztaty lutnicze
zajęcia plastyczne Picasso
grupy zabawowe dla najmłodszych
język angielski dla dzieci
rytmika dla dzieci
zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych

Organizujemy koncerty okolicznościowe.
o
o
o
o
o

o
o

Koncert Walentynkowy – Trójkąt z Warszawy
Koncert z okazji Dnia Kobiet – Trio Akustyczne z Łomży
Majowe Granie Plenerowe w wykonaniu młodzieżowych zespołów działających
przy DK – Er-Zet, Midway 42 oraz zespół kadry DK.
Program artystyczny w kościele w wykonaniu Klubu Spotkań Artystycznych
oraz młodzieży z zajęć wokalnych z okazji Święta 3 Maja
Koncerty piosenki żołnierskiej z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego –
zespoły B-SAP, Trio Akustyczne i Riwiera z Gdyni oraz koncert Kapeli
Mariackiej w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu.
Watra z piosenką polską nad jeziorem Orzysz w wykonaniu duetu Rhythm
Station działającym przy orzyskim DK – 21 lipca 2016.
Koncert zaduszkowy Grupy Emila Mankiewicza – 2 listopada 2016

Propagujemy kulturę „na wyciagnięcie ręki”.
o

Mobilna, wędrująca wystawa prac fotograficznych autorstwa Jana
Borkowskiego, przedstawiająca piękno ziemi orzyskiej eksponowana była w
roku 2016 w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Orzyszu, Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu, w Parku
Jordanowskim oraz w formie projekcji w trakcie Dni Orzysza.

o

„Roztańczone Mikołajki” – zajęcia taneczne w czapeczkach Mikołaja, które
odbyły się w szkole podstawowej w Okartowie, w Drozdowie, w gimnazjum
oraz liceum orzyskim – 7 grudnia 2016 r.

o

Koncerty Kolęd w wykonaniu Klubu Spotkań Artystycznych, które odbyły
się w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Orzyszu, w Kościele Garnizonowym
w Orzyszu oraz w Kościele w Bemowie Piskim.

o

Otwarte spotkanie ze Stowarzyszeniem JAMA ze Starych Juch, które
propaguje ciekawe formy spędzania czasu wolnego – 14.10.2016

o

Uliczne granie w Toscanie – koncert plenerowy na ulicach Orzysza
zorganizowany we współpracy z lokalnym przedsiębiorcą, P. Małgorzatą
Malik.
Organizujemy wyjazdy feryjne do teatru dla dzieci: do olsztyńskiego
Teatru Lalek, która odbyła się 27 stycznia na spektakl „Psiakość” w reżyserii
M. Ordak-Świątkiewicz. Wzięło w niej udział 50 osób, z czego zdecydowaną
większość stanowiły dzieci zgromadzone wokół świetlic wiejskich w
miejscowościach tj. Wierzbiny, Pianki, Mikosze Osada, Szwejkówko wraz z
opiekunami.

o

o

Przeprowadziliśmy we współpracy z sołtysami oraz opiekunkami świetlic
wiejskich 22 festyny wiejskie z animacjami dla dzieci, koncertami oraz
muzyką na żywo.

o

Zorganizowaliśmy otwarte spotkanie z podróżnikiem i ekologiem,
Dariuszem Morsztynem – Biegnącym Wilkiem, który opowiadał o
najbardziej północnych wyprawach psich zaprzęgów oraz udostępnił wystawę
swoich prac fotograficznych – 19 listopada 2016.

o

Założyliśmy studio nagrań REC.Live Studio, które odwiedzają lokalni
artyści rejestrując w nim swój repertuar autorski. W studio powstają
podkłady muzyczne, które nagrywamy sami dla naszej młodzieży na
konkursy. Studio ma już koncie nagranie płyty.

o

„Biblioteka Małego Człowieka” i majowe lekcje biblioteczne – cykliczne
spotkania z książką dla dzieci i dla dorosłych w bibliotece miejskiej.

Poszerzamy świadomość społeczną mieszkańców Orzysza
i włączamy się w akcje charytatywne.
o

„Ufaj, ale sprawdzaj”- nie daj się oszukać! - akcja zorganizowana we
współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Powiatowym
Rzecznikiem Konsumenta i adresowana do orzyszan, zainteresowanych
poszerzeniem wiedzy na temat prawa telekomunikacyjnego pod kątem praw
konsumenta oraz technik rozpoznawania oszustw i strategii "naciągania"
klientów - 28 kwietnia 2016 r.

o

Rejestrujemy Sztab Główny WOŚP przy Domu Kultury i organizujemy
zbiórki pieniędzy, aukcje i koncerty w dniu Wielkiego Finału. W roku 2016
pobiliśmy znacząco dotychczasowy rekord kończąc zbiórki z wynikiem
17.798,92 zł.

o

Dzień z Fundacją Legalna Kultura z Warszawy (15 listopada 2016) , w
trakcie którego dzieci i młodzież pozyskały wiedzę na temat legalnych źródeł
korzystania z kultury a także z bezpłatnych projekcji ciekawych filmów, z
których skorzystało 120 uczniów z Orzysza oraz z Dąbrówki a 30 nauczycieli
i pracowników kultury uzyskało certyfikaty ze szkoleń nt. prawa autorskiego
i praw intelektualnych.

Kultywujemy tradycję ludową i wspieramy folklor.
o
o

o

o
o

Promujemy
Zespół Śpiewaczy ORZYSZANKI poprzez organizowanie
licznych wyjazdów na konkursy, festiwale, koncerty.
Uroczyste otwarcie wystawy "A jak ja wiła wianek zielony..." poświęconej
XXX-leciu istnienia zespołu śpiewaczego Orzyszanki.w trakcie 46 Dorocznych
Spotkań Twórców, Muzykantów, Śpiewaków oraz ich Przyjaciół w Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie
Gala obchodów XXX - lecia istnienia zespołu śpiewaczego ORZYSZANKI,
która odbyła się 15 października 2016 w restauracji Jagodowa w Orzyszu.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu szanownych gości.
Organizujemy co roku przegląd twórczości ludowej - Orzyskie Spotkania
Folklorystyczne , obchodząc w ten sposób drugą część Dni Orzysza.
Międzypokoleniowe spotkania w bibliotece miejskiej dzieci z Orzyszankami,
polegające na przekazywaniu tradycji świątecznych i nawiązywaniu dialogu
międzypokoleniowego.

