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Wyjazdy na basen - sobota 9.30 - Rynek Sułkowice

Sułkowicki Ośrodek
Kultury 

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek

8.00 - 21.00
 

E-mail 
 sok@sulkowice.pl

Telefon: (12) 273 34 59

Jesteśmy dla Was!
Zapraszamy!



Szanowni Państwo!

W miesiącu marcu, już jako Dyrektor SOK, musiałem dostosować się do
decyzji MKiDN i Władz Państwowych, zawieszając wszystkie zajęcia w
Ośrodku Kultury.
To była pierwsza decyzja jaką, musiałem podjąć. Nie było łatwo. 
Jednak z biegiem czasu, pomimo wielu obaw, ogromu pytań                                 
i niewiadomych, nasi pracownicy oraz instruktorzy zaczęli sobie całkiem
dobrze radzić w tej nowej, ale jakże trudnej dla nas wszystkich
rzeczywistości. 
Pojawiły się  się pomysły o przeniesieniu działalności do Internetu.
I to się sprawdziło. Na owoce pracy instruktorów w tej nowej formie, nie
trzeba było długo czekać. Na stronie naszego Ośrodka Kultury pojawiły się
liczne teledyski i filmiki, nagrywane przez nasze koła i zespoły, wielorakie
konkursy i wystawy, a także inne ciekawe pomysły, o których przeczytacie            
w dalszej części informatora. 
W tym czasie została przeprowadzona archiwizacja, inwentaryzacja oraz
wiele remontów w siedzibie SOK. Wysłaliśmy także pisma do mediów, szkół            
i instytucji, działających na terenie Gminy i Powiatu dotyczące współpracy.
Jako Dyrektor SOK odbyłem kilka rozmów z Panem Prezesem Bogumiłem
Banasiem  o możliwości udostępnienia parkingu podczas imprez
organizowanych przez Ośrodek. 
W tej chwili  trwają prace nad nową stroną internetową.
Przygotowaliśmy również regulamin dotyczący nowej nazwy i loga  Ośrodka.
Program działania musieliśmy dostosować do obecnej sytuacji.
Mamy kilka pomysłów na nową działalność  merytoryczną.
Dziś podsumowując rok 2020, możemy stwierdzić, że na pewno był to dla
nas wszystkich rok inny, trudny.
Nie było łatwo przystosować się do nowej rzeczywistości. Pierwszy raz nie
mogliśmy spotykać się  na żywo. Ale ta nowa sytuacja nauczyła nas 
 wszystkich bardzo wiele. 
Przede wszystkim pobudziła naszą kreatywność i pomysłowość. 
Pokazała, że nawet w czasie pandemii razem możemy więcej. 
                                                                    
                                                                 
                                                                              Krzysztof  Trojan
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Rok zaczął się wspaniałym Koncertem Noworocznym, zorganizowanym
przez Burmistrza Gminy Sułkowice oraz SOK. W koncercie wzięli udział :
Orkiestra Dęta, Chór Apassionata, solistki zajęć wokalnych: N. Kardaś 
i A.Grzybek. Artyści zaprezentowali nowe, oryginalne aranżacje kolęd i
pastorałek. 

STYCZEŃ

 Orkiestra Dęta – Koncert Noworoczny Burmistrz Gminy Sułkowice – A. Grabczyk
wraz z Chórem Apassionata

Solistka zajęć wokalnych – N. Kardaś
wraz z Orkiestrą Dętą

Alicja Grzybek 
z Chórem Apassionata

Orkiestra Dęta

Zaproszeni goście
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X Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek – koncert laureatów - 

Podczas Koncertu wystąpili laureaci I miejsc, którzy w środę,                        
15 stycznia, brali udział w przesłuchaniach konkursowych i zostali
wybrani spośród 122 uczestników, startujących w 9 kategoriach.
Po trwającym niemal godzinę koncercie, nastąpiło uroczyste
odczytanie protokołu oraz wręczenie nagród i dyplomów. Laureaci
konkursu zachęceni brawami licznie zgromadzonej publiczności,
odebrali na scenie nagrody z rąk po. Dyrektora Pani Beaty Domanus
oraz Członka Zarządu Powiatu Myślenickiego, Radnego Pana
Krzysztofa Trojana
Fundatorami nagród X Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
2020 byli: Sułkowicki Ośrodek  Kultury oraz Starostwo Powiatowe w
Myślenicach.

SOK po raz kolejny zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
 Nasi wolontariusze kwestowali dla dziecięcej medycyny zabiegowej.

Koncert laureatów
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LUTY
Ferie z SOK - iem

„ Szukaj przyjaciół tam gdzie śpiewają. Tam idź, gdzie słyszysz śpiew. 
Tam ludzie serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”
Tymi słowami Komitet Organizacyjny Chóru Elegia Seniorzy zapraszał
byłych członków zespołu do wspólnego muzykowania.
Tymi samymi słowami rozpoczęty został także Jubileusz 10-lecia Chóru Elegia
Seniorzy, który odbył się 26 stycznia 2020 r. w Strażnicy OSP w Rudniku

W dniach 03.02.2020-07.02.2020 r. w Sułkowickim Ośrodku Kultury, 
jak każdego roku, odbywały się zajęcia w ramach „Ferii z SOK-iem 2020”. 
Z powodu remontu instalacji hydraulicznej, a co z tym związane -
bezpieczeństwa naszych podopiecznych, zajęcia odbywały się tylko
w drugim tygodniu ferii. Mimo utrudnień, frekwencja była wysoka, 
a korzystający z naszej oferty, zadowoleni i uśmiechnięci.
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Warsztaty kreatywneSpektakl teatralny "Pinokio"

Malowanie na jedwabiu Wycieczka autokarowa
- Cinema City Kraków

Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, wycieczek autokarowych
oraz spektaklu teatralnego. Podczas tegorocznej edycji Ferii z SOK-iem
2020, w organizowanych przez nas przedsięwzięciach, wzięło udział 
ok. 220 osób z miejscowości naszej gminy oraz spoza jej granic. 
W sumie zrealizowano 2 zajęcia warsztatowe (47 osób), 2 wycieczki
autokarowe (37 osób) i spektakl teatralny (ok. 140 osób). 
Nasze zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do
przedszkolaków, którzy mogli brać udział we wszystkich proponowanych
przez nas wydarzeniach z opiekunem.
Podczas drugiego tygodnia ferii zimowych, Sułkowicki Ośrodek Kultury był
otwarty w stałych porach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00.
Dzieci i młodzież odwiedzały go nie tylko podczas zorganizowanych zajęć,
ale także aby grać w bilard, piłkarzyki czy tenisa stołowego, 
które udostępniane były za darmo.
Zostało również otwarta wystawa prac dzieci uczęszczających na Koło
Plastyczne SOK, która zawisła w Holu naszego ośrodka.
Wszystkie zajęcia zrealizowane w ramach Ferii z SOK-iem 2020 były
całościowo (warsztaty kreatywne, spektakl teatralny) lub częściowo
(malowanie na jedwabiu, wycieczki autokarowe) finansowane przez SOK .
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W sobotę 7 marca 2020 r., z Okazji Dnia Kobiet, w naszym Ośrodku
energetyczny, rockowy koncert wykonali: gitarzysta Budki Suflera Mietek
Jurecki wraz z wokalistą, kompozytorem i doskonałym tekściarzem
Staszkiem Głowaczem.

Każdego roku, na początku marca, w Sułkowickim Ośrodku Kultury,
organizowane jest wydarzenie z okazji Święta Kobiet. 
W tym roku był to bardzo udany i pełen muzycznych wrażeń rockowy
koncert. Zanim znane utwory rozbrzmiały na dobre w sali widowiskowej
SOK, Burmistrz Gminy Sułkowice Pan Artur Grabczyk oraz Dyrektor SOK
Pan Krzysztof Trojan złożyli życzenia wszystkim obecnym na sali.
Oczywiście nie były to jedyne życzenia, bo te płynęły także ze strony
występujących artystów oraz prowadzącego całe wydarzenie.

 
 

W wyniku konkursu ogłoszonego
przez Urząd Miejski, nowym
Dyrektorem SOK został 
Pan Krzysztof Trojan.

Dzień Kobiet na rockowo!

MARZEC
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Nasza „normalna” rzeczywistość  skończyła się w marcu, kiedy to wybuchła
epidemia koronowirusa.  Zderzyliśmy się wówczas  z nowym, nieznanym 
i zaskakującym pojęciem  PANDEMIA – COVID.
I tak trwamy do dzisiaj.
W tym czasie, pełnym ograniczeń i obostrzeń, gdy ulice wyludniały, a życie
przeniosło się do alternatywnej rzeczywistości, gdy wydawało się nam, że
świat wywrócił się do góry nogami – młodzi artyści związani z Sułkowicami
stworzyli niesamowitą wystawę – „Droga Krzyżowa”. 
Wystawa ta, stała się ich odpowiedzią na aktualną sytuację. 
To odczucia, wrażenia jakie towarzyszyły nam w czasie Wielkiego Postu,
pustych kościołów, gdzie jeszcze kilkanaście dni wcześniej tłum wiernych
posypywał głowy popiołem, a gdzie teraz nikt nie towarzyszy Chrystusowi 
w Jego Drodze Krzyżowej, gdzie Droga Krzyżowa w ogóle się nie odbywa, 
a Gorzkie Żale są tylko nieruchomym powietrzem nad pustymi ławkami. 
W czasie, po którym wrócimy do tych ławek i tak jak Jego uczniowie, równie
nieobecni na Męce Pańskiej 2000 lat temu, odkryjemy: Już Pusty Grób.
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Droga Krzyżowa 2020

I
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IV V VI
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Autorzy:
stacja I – Jezus na śmierć skazany – Emilia Garbień
stacja II – Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona – Mateusz Starzec
stacja III –  Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem – Mateusz Starzec
stacja IV – Jezus spotyka Swoją Matkę – Karolina Piechota
stacja V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi – Karolina
Piechota
stacja VI – Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi – Karolina Piechota
stacja VII – Drugi upadek pod krzyżem – Ewelina Kosek
stacja VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty – Ewelina Kosek
stacja IX – Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem – Emilia Garbień
stacja X – Jezus z szat obnażony – Bartłomiej i Paulina Bochenek
stacja XI – Jezus przybity do krzyża – Bartłomiej Bochenek
stacja XII – Jezus umiera na krzyżu – Piotr Marzec
stacja XIII – Jezus zdjęty z krzyża – Piotr Marzec
stacja XIV – Jezus złożony do grobu – Emilia Garbień
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 Konkurs Wielkanocny, który co roku cieszy się ogromnym
zainteresowaniem. W tym roku odbywał się inaczej, ponieważ miał formę
on- line.  
Nie przeszkodziło to, aby dotarły do nas świąteczne cudeńka.
Bardzo licznie odpowiedzieliście na nową formę konkursu.
To było dla Nas bardzo ważne – pokazaliście, że potrafimy działać
wspólnie, że ograniczenia, w których żyjemy nie są barierą nie do
pokonania.
Od tej pory zaczęliśmy tworzyć zdalnie.
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 Gminny Konkurs Wielkanocny on- line 
na kartkę i ozdobę wielkanocną

Niektóre z nagrodzonych prac w konkursie

KWIECIEŃ
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Święto  Konstytucji 3- Maja uczciliśmy proponując Wam wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych z naszym śpiewnikiem. 

MAJ

Zdalnie zaczęły działać wszystkie zespoły i koła

Koło wokalne nie zapomniało o Dniu Matki.
W ramach życzeń przygotowało muzyczną niespodziankę w wykonaniu
uczennic Pani Moniki Giergiel: Heleny Nogieć,  Alicji Grzybek i Natalii
Kardaś

Alicja Grzybek Natalia Kardaś Helena Nogieć

Mała Elegia stworzyła swój filmik z zajęć on - line. Pokazała, że dla osób, 
które poczuły w swym życiu zamiłowanie do tańca, do śpiewu i muzyki, 
nie istnieją granice, których nie da się pokonać w doskonaleniu swoich
umiejętności i rozwijania swoich pasji.

Mała Elegie on - line
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Orkiestra Dęta również trzymała się razem !

Retro on- line – zdjęcia z zajęć

Mała Elegia - on - line
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W związku z epidemią koronawirusa, w tym roku, VII Powiatowy Konkurs
Plastyczny „FOLKLOR W DUSZY GRA” zmienił swoją tradycyjną formę.
Przesłane zdjęcia i skany 55 prac, wykonanych przez dzieci i młodzież 
z powiatu myślenickiego, zostały poddane ocenie internautów 
oraz specjalnie powołanej komisji. Przyznano dwa rodzaje nagród –
nagrody internautów oraz nagrody jury.
W wynikach  głosowania internetowego -
 1  miejsce  zajęła – Lena Gaweł (liczba głosów 855)
Laureatkami oceny jury zostały:
W kat: Przedszkola  -  1 miejsce: Maja Maniecka
W kat: Klasy 4-6 -  1 miejsce: Julia Mądrala
W kategorii: Klasy 7-8 i młodzież  - 3 miejsce: Izabela Bochenek
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.
Laureaci miejsc 1-3 otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Dobczycach.
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CZERWIEC
Koło Plastyczne w finale Powiatowego Konkursu Plastycznego

w Dobczycach pt."Folklor w duszy gra" - bukiet kwiatów na
ludowo

Julia Mądrala

Izabela Bochenek

Lena Gaweł

Maja Maniecka
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SOK przygotował wystawę fotograficzną zabierając nas do obejrzenia
miejsc znanych nam na co dzień z naszych okolic.
 Na pięknych fotografiach mogliśmy zobaczyć jak z upływem czasu
zmieniała się nasza mała ojczyzna.

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA - Sułkowice dawniej i dziś
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LIPIEC
XV REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY

"ZWIERCIADŁO" 2020 r
W tym roku Regionalny Konkurs Plastyczny nosił tytuł #zostańwdomu”
Zaprosiliśmy Was do pokazania swoich myśli,  marzeń, do tego co Wam
w duszy gra. W dobie pandemii, kiedy byliśmy ograniczeni wieloma
zakazami i nakazami chcieliśmy pobudzić Waszą wyobraźnię.
Opowiedzieliście wspaniale zasypując nas wspaniałymi pracami.
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Na wakacyjny czas SOK zaproponował bardzo bogatą ofertę zajęć dla
dzieci i młodzieży.
Miłośnicy sztuki mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych
malowania na jedwabiu oraz malowania na płótnie.
Dla zwolenników myślenia matematycznego prowadzone były zajęcia
szachowe. 
Nie zabrakło miejsca na rozwijanie kreatywności muzycznej w postaci
indywidualnych zajęć wokalnych a także  zajęć muzycznych w ramach 
 Orkiestry Dętej.

Sułkowicka Orkiestra Dęta wróciła do regularnych ćwiczeń.

SIERPIEŃ

Warsztaty malowania na jedwabiu Wakacyjne malowanie na płotnie
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Zajęcia szachowe Indywidualne zajęcia wokalne

Indywidualne zajęcia wokalneOrkiestra Dęta  - zajęcia muzyczne

WRZESIEŃ
We wrześniu SOK zorganizował konkurs fotograficzny 
pt. "Wspomnienia z wakacji"
Przysłaliście do nas wiele pięknych, artystycznych  zdjęć, na których
utrwaliliście  swoje wakacyjne widoki  oraz wspomnienia.

 
 

Niektóre z nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym
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3 września 2020 r. na Rynku w Sułkowicach można było obejrzeć
plenerową wystawę przygotowaną przez SOK pt. "Sułkowice, dawniej 
i dziś".
Prezentowała ona ciekawe miejsca z naszej Gminy przywołane
fotografiami z dawnych lat oraz ich obecny wygląd. 
Mogliśmy zobaczyć jak zmieniały się one na przestrzeni lat.
Patronat  nad wystawą objął Burmistrz Gminy Sułkowice  Pan Artur
Grabczyk.
Za udostępnienie zdjęć SOK składa szczególne podziękowania następującym
osobom: Aleksander Gunia, Tadeusz Szybowski, Wojciech Madej, Urszula Surowiec,
Piotr Golonka, Jadwiga Szczurek, Adam Golonka, Bolesław Konik, Adam Moskal,
Krystyna Skorut, Monika Widlarz, Anna Stankiewicz, Anna Gasińska, Iwona
Kowenicka, Andrzej Wojtylak, Pan Dyrektor Kazimierz Zachwieja, Aleksandra Korpal,
Parafia Biertowice, Jan Hodurek, Władysław Bartosz, Teresa Stokłosa, Mirosław Polak,
Barbara Szatan, Bogusław Kościelniak, Barbara, Jacek Kwiatek, Monika Doniec,
Andrzej Pułka.

Plenerowa wystawa fotograficzna 
"Sułkowice dawniej i dziś"

Wystawa plenerowa  - Rynek Sułkowice
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PAŹDZIERNIK
W październiku rozstrzygnięte zostały dwa konkursy organizowane
 przez SOK.
Był to konkurs na największego i najcięższego grzyba oraz odbywający
się po raz pierwszy konkurs na największą dynię.
Nagrody wręczył Burmistrz Gminy Sułkowice Pan Artur Grabczyk.
Fundatorem nagród był Sułkowicki Ośrodek Kultury.

Rozdanie nagród

Okazy przyniesione na konkurs 
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LISTOPAD
Z okazji 11 Listopada  powstały wspaniałe aranżacje utworów
patriotycznych w wykonaniu Koła Wokalnego, Orkiestry Dętej oraz Chóru
Seniorów z Rudnika.

Każdego roku Rada Miejska w Sułkowicach, po wnikliwym
zweryfikowaniu wszystkich dostarczonych do niej wniosków, przyznaje
Nagrody Samorządowe. W tym roku wśród laureatów owej Nagrody
znalazło się dwóch instruktorów Sułkowickiego Ośrodka Kultury, 
a mianowicie Pani Ewa Garbień oraz Pan Maciej Gawron.

Nagrody Samorządowe 2020

Wręczenie Nagród Samorządowych

GRUDZIEŃ
Gminny Konkurs Szopek,
Stroików, Kartek Świątecznych
 i Gwiazd Betlejemskich 2020
Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem i wprowadził
nas w niezwykły nastrój Świąt. 
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Remonty w SOK

Sułkowicki Ośrodek Kultury bardzo dziękuje za współpracę - 
 wszystkim instytucjom działającym na terenie Gminy i Powiatu,
sponsorom a  w szczególności  Burmistrzowi Panu Arturowi
Grabczykowi, Radzie Miejskiej  w Sułkowicach, Staroście Powiatu
Myślenickiego -  Panu Józefowi Tomalowi oraz Radzie Powiatu.
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Konkurs Szopek, Stroików, Kartek Świątecznych i Gwiazd Belejemskich

Rozdanie nagród - konkursy w SOK

Konkurs na najcięższego grzyba
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SOK  zaprasza do udziału
w GMINNYM KONKURSIE PISANEK 

I PALM WIELKANOCNYCH ORAZ STROIKÓW 
I KARTEK ŚWIĄTECZNYCH

PRACE należy  przynosić  do 26.03.2021r. 
oraz w Niedzielę Palmową 28.03.2021r. po poświęceniu

O wynikach konkursu oraz terminie odbioru nagród 
 informować będziemy na stronie SOK

od godz.11.00 do godz.13.00 do  Ośrodka Kultury

 Regulamin konkursu na stronie internetowej naszego Ośrodka  -  www.sok.sulkowice.pl

ZACHĘCAMY CAŁE RODZINY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!


