
REGIONALNE CENTRUM 
KULTURY W DRZEWICY 
26-340 Drzewica, ul. Stawowa 27 A 
NIP76317 36012, REG.10010657( 

SPRAWOZDANIE OPISOWE - FINANSOWE 
za okres od 01.01.2018 - do 31.12.2018 r. 

I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2018 - DO 31.12.2018 R. 
WYNIOSŁY= 1.211.539,16 zł 

z tego: 

1. Przychody ze sprzedaży biletów = 166.3 61,52 zł 

2. Przychody z wynajmu Kawiarenki= 3.739,80 zł 

3. Dotacja podmiotowa organizatora= 1.039.500,00 zł 

4. Kapitalizacja odsetek = 1.028,31 zł 

5. Pozostałe przychody= 909,53 zł 

II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2018 - DO 31.12.2018 R. WYNIOSŁY 
= 1.17 4.490,17 zł 

z tego: 

1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY= 1.039.500,00 zł 

1.1Wynagrodzenia=414.113,45 zł 

1.1.1 wynagrodzenia osobowe pracowników= 388.243,45 zł 

1.1.2 wynagrodzenia bezosobowe= 25.870,00 zł 

1.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia= 89.360,56 zł 

1.2.1 składki na ubezpieczenia= 74.252, 71 zł 

• ubezpieczenia społeczne= 65.916,92 zł 

• fundusz pracy= 8.335,79 zł 

1.2.2 inne świadczenia= 15.107,85 zł 

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych= 12.745,85 zł 

• szkolenia (BHP, Kontrola zarządcza, Ochrona danych, Akta osobowe)= 1.882,00 zł 

• okresowe badania lekarskie= 480,00 zł 

1.3 Zużycie materiałów i energii = 263.245,94 zł 

1.3.1 materiały do kina np. papier biletowy, lampa do projektora= 4.092,24 zł 

1.3.2 materiały statutowe= 40.691,92 zł 

• materiały dla orkiestry, dla zespołów ludowych, do pracowni, tonery do plotera= 
22.103,59 zł 

• materiały do przygotowania imprez, np. nagrody w Przeglądzie Pieśni i Poezji 
Patriotycznej, nagrody w Przeglądzie Kapel Weselnych i Dancingowych materiały do 
przygotowania Przeglądu Teatrów, materiały do Sobótek, Dni Drzewicy, Dożynek, 
Festiwalu Orkiestr Dętych, Koncertu Patriotycznego, Ogólnopolskiego Konkursu 



Plastycznego, paczki Mikołajkowe, nagrody w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek = 
18.588,33 zł 

1.3.3 materiały pozostałe= 65.807,08 

• materiały biurowe= 4.191,32 zł 

• środki czystości= 8.002,24 zł 

• materiały do remontu = 792,00 zł 

• materiały pozostałe, np. art. komputerowe, materiały, ozdoby choinkowe= 
13.024,67 zł 

• doposażenie (z tego: 1,25 zł- telefon; 7.921,20 zł- 2 gabloty; 6.100,00 zł- urządzenie 

wielofunkcyjne; 1.814,00 zł- niszczarka; 20.454,90 zł zestawy mikrofonów; 3.505,50 
zł - stroje dla zespołu ludowego)= 39.796,85 zł 

1.3 .4 energia = 152.654, 70 zł 

• woda= 824,48 zł 

• energia elektryczna= 48.409,43 zł 

• energia cieplna= 103.420,79 zł 

1.4 Usługi obce = 226.622,29 zł 

1.4.1 opłaty dotyczące kina = 27.854,75 zł 

• opłaty dla dystrybutorów= 13.103,26 zł 

• opłaty dla ZAIKS, Stowarzyszenia Filmowców, Polskiego InstytUtu Sztuki Filmowej 
= 6.240,83 zł 

• opłaty pocztowe - wysyłka filmów= 1.050,66 zł 

• pozostałe opłaty, np. abonamenty do programu komputerowego= 7.460,00 zł 

1.4.2 usługi statutowe= 75.040,77 zł 

• organizacja imprez= 57.883,54 zł 

• akredytacje, organizacja wyjazdów dzieci na konkursy, przeglądy= 17.157,23 zł 

1.4.3 usługi pozostałe= 123.726,77 zł 

• zabezpieczenie obiektu= 60.119,36 zł 

• przeglądy urządzeń= 22.964,00 zł 

• abonamenty do programów komputerowych= 12.802,39 zł 

• usługi telekomunikacyjne= 6.421,87 zł 

• abonamenty: radiowy, Zaiks, Stoart = 1.027,40 zł 

• opłaty pocztowe = 1.118,24 zł 



• opłaty PayU = 198,74 zł 

• opłaty FirstDate = 494, 16 zł 

• odprowadzenie ścieków= 1.180,01 zł 

• wywóz śmieci= 3.397,89 zł 

• remonty urządzeń= 6.610,12 zł 

• usługi pozostałe, np. audyt informatyczny= 7.392,59 zł 

1.5 Pozostałe koszty= 4.987,62 zł 

1.5.1 wyjazdy służbowe= 2.454,62 zł 

1.5.2 pozostałe, np. ubezpieczenie= 2.533,00 zł 

1.6 Podatek VAT niepodlegający odliczeniu= 41.170,14 zł 

2. KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI WYNIOSŁY= 134.990,17 zł 

2.1 Wynagrodzenia bezosobowe= 1.150,00 zł 

2.2 Zużycie materiałów i energii= 1.812,67 zł 

2.3 Usługi obce= 132.027,50 zł 

2.3.l usługi statutowe= 132.027,50 zł 

• organizacja imprez= 58.418,82 zł 

• opłaty dla dystrybutorów= 73.608,68 zł 

Środki na rachunku bankowym, stan na 01.01.2018 r. = 34.071,57 zł 

Środki w kasie, stan na 01.01.2018 r. = 200,00 zł 

Środki pozostałe= 229,00 zł 

Zwrot z tytuły podatku Vat = 19.737,00 zł 

Przychody ogółem, stan na 31.12.2018 r. = 1.211.539,16 zł 

Koszty ogółem, stan na 31.12.2018 r. = 1.174.490,17 zł 

Należności, stan na 31.12.2018 r. = 91.286,56 zł, w tym: należności wymagalne = 0,00 zł 

Zobowiązania, stan ma 31.12.2018 r. = 0,00 zł, w tym: zobowiązania wymagalne= 0,00 zł 

Drzewica, dn. 04-01-2019 r. 
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REGIONALNE CENTRUM 
. KULTURY W DRZE~~CY 

~~;~8~~;:~l~,u;~t~;r;~M7 O ZDANIE OP IS O WE Z D ZIAŁAL NOŚ CI 

za okres od 01.01.2018 - do 31.12.2018 r. 

I półrocze 2018 roku 

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy jest organizatorem oraz współorganizatorem 
imprez kulturalnych na terenie naszej gminy. Fundamentem naszej pracy jest oprawa 
artystyczna tych imprez przy pomocy działających w placówce zespołów i grup zainteresowań, 
które swoim repertuarem wzbogacają imprezy kulturalno-rekreacyjne nie tylko na naszym 
terenie, ale także poza jego granicami. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki 
powierzony jest dyrektorowi, który zarządzając placówką kieruje kadrą wykwalifikowanych 
pracowników, co wpływa pozytywnie na efekty pracy. 

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy współpracuje ze wszystkimi placówkami 
kulturalnymi i oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami znajdującymi się na terenie 
naszej gminy i w regionie na różnych płaszczyznach: oprawa artystyczna, warsztaty 
artystyczne, obsługa techniczna, użyczanie sprzętu, materiałów, strojów, rekwizytów, dekoracji 
oraz udostępnianie archiwów z pracowni komputerowej. Pracownicy RCK zajmują się również 
opracowywaniem i wykonywaniem projektów zaproszeń, plakatów oraz folderów dla instytucji 
i stowarzyszeń z terenu gminy Drzewica. 

FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH W REGIONALNYM CENTRUM KULTURY 

-Młodzieżowa Orkiestra Dęta- 35 osób 
- Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie" -43 osób 
- Zespół Folklorystyczny „Mali Drzewiczanie" -44 osoby 
- Grupy taneczne: Zadymiarze - 66 osób, Skrzaty - 15 osób, Akant - 8 osób, Ewakuacja - 19 
~sób, Rytm - 1 O osób, Perspektywa - 19 osób 
- Zajęcia indywidualne: przygotowanie tzw. I tańca dla nowożeńców, nauka tańców 
użytkowych 

- Warsztaty artystyczno-teatralne: Tęczusie (dzieci w wieku 3-6 lat) - 12 osób, Nowinki 
(dzieci w wieku 7-1 O lat) - 5 osób, Animac (dzieci w wieku 10-13 lat) - 6 osób, Grupa 
gimnazjalna- 20 osób, Grupa Teatralna Gość- 12 osób, zajęcia indywidualne - wokalne -
8 osób 
- Aerobic (osoby dorosłe) - 16 osób 
- Zajęcia plastyczne oraz komputerowe: grupa dzieci 6-11 lat - 9 osób, grupa dzieci 7-11 lat-
29 osób, grupa dzieci 11-16 lat - 15 osób, grupa osób 16 lat - 2 osoby, grupa osób dorosłych 
31-35 lat 3 osoby, grupa New Age 12 osób, grupa osób grafiki komputerowej - 3 osoby 
- Nauka 'gry na instrumentach - 30 osób 

IMPREZY KULTURALNE ORGANIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH 
MIESIĄCACH I KW ART ALU 2018 ROKU 

STYCZEŃ 

• 05.01-05.03.2018 WYSTAWA "HIGIENA NASZYCH PRZODKÓW". 
W Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy oglądać można eksponaty ze zbiorów 
Muzeum Wsi Radomskiej Iłży. Wystawa pt. „Higiena naszych przodków" ma na celu 
zaprezentowanie zwyczajów higienicznych naszych przodków. Ukazuje przedmioty do 
codziennego przenoszenia wody: wiadra i nosidła Oglądać można wiadra klepkowe, a także 
używane współcześnie na wsi wiadra ocynkowane i emaliowane. 



Ekspozycja opowiada o higienie osobistej zarówno w chłopskiej zagrodzie, jak 
i w szlacheckim dworze. Wśród wielu interesujących przedmiotów oglądać można m.in: 
podróżne lokówki do włosów, zestaw do manikiuru, tradycyjne męskie maszynki do golenia 
czy porcelanowy komplet toaletowy. Ostatni punkt wystawy to pranie i prasowanie odzieży. 
Zgromadzone eksponaty ukazują proces prania oraz rozwój narzędzi służących do tej 
czynności. Oglądać można zarówno kijanki, tary a także, pralkę ręczną. Uzupełnieniem tej 
części wystawy są urządzenia służące do prasowania odzieży: magle oraz żelazka. 

• 06.01.2018 ORSZAK TRZECH KRÓLI. Obchody Święta Trzech Króli rozpoczęły się 
koncertem kolęd w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z RCK. Następnie została 
odprawiona Msza Święta podczas, której dokonano uroczystego wprowadzenia sztandarów 
oraz Mędrców ze Wschodu. Po wspólnej modlitwie Drzewicki Orszak Trzech Króli 
wyruszył spod kościoła tUŻ po godzinie 13. Kolumnę otwierała Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Za nią podążała bryczka, na której zasiedli 
Trzej Królowie. Wśród uczestników Orszaku nie zabrakło pań z Kół Gospodyń Wiejskich 
w pięknych strojach ludowych oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Do 
wspólnego kolędowania w drodze do Regionalnego Centrum Kultury zachęcała wszystkich 
uczestników schola parafialna. Po dotarciu do drzewickiego Betlejem Mędrcy ze Wschodu 
oddali pokłon Jezusowi. Uczestnicy wydarzenia obejrzeli również występ jasełkowy 
w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy. 
Wydarzenie odbyło się przy współpracy Wolontariatu „Ofiarna Dłoń" z Urzędem Gminy 
Drzewica oraz Regionalnym Centrum Kultury. 

• 07.01.2018 WIECZÓR OPŁATKOWY „PRZYBYWAMY Z KOLĘDĄ". Podczas tego 
wydarzenia wystąpiły dwie orkiestry: Orkiestra Dęta z Gogolina oraz Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Drzewicy. Oba zespoły zaprezentowały się znakomicie grając znane kolędy 
i pastorałki, a także piosenki świąteczne. Na zakończenie swoje układy taneczne pokazały 
grupy taneczne z RCK. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia było wspólne śpiewanie 
kolęd oraz łamanie się opłatkiem. Spotkanie zgromadziło widownię ponad 400-sta osobową 
z terenu całej gminy. Impreza świąteczna odbyła się pod patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta w Drzewicy przy współpracy z regionalnym centrum Kultury w Drzewicy. 

• 14.01.2018 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Tego dnia 
w Regionalnym Centrum Kultury odbyły się koncerty, które zgromadziły na widowni 
szeroką publiczność. Jako pierwszy zaprezentował się zespół wokalny Mulieres działający 
przy RCK oraz Zespół „Mali Drzewiczanie". Ponadto gościnnie zaprezentowały się 

zaprzyjaźnione zespoły. Znakomity koncert dała grająca na ukulele i gitarze wokalistka 
„Zagi", która wraz z zespołem wykonuje muzykę z pogranicza alternatywnego rocka. Fanów 
ciężkiego uderzenia ucieszył hardrockowo-metalowy „Korpus". Miłośnicy muzyki disco 
dance mogli potańczyć podczas występów grup „Connect" i „Rivers". W przerwach między 
koncertami były prowadzone licytacje na rzecz WOŚP. Kulminacyjnym momentem finału 
było światełko do nieba. O godz. 20.00 zebrani wyszli na plac za RCK, gdzie obejrzeli 
efektowny pokaz sztucznych ogni. Po powrocie do sali widowiskowej przed drzewicką 
publicznością wystąpiła gwiazda wieczoru Iwona Węgrowska. Obsługę techniczną 

i akustyczna zapewniło RCK. 

• 21.01.2018 KONCERT POLSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK „TYLKO JEDNA JEST 
TAKA NOC". Koncert został połączony z tekstami ks. Jana Twardowskiego. Swój pokaz 
talentów zaprezentowały grupy uczestniczące na zajęcia do Regionalnego Centrum Kultury: 
Mulieres, Tęczusie, Nowinki oraz Gość. 

• 23-24.01.2018 PRZEDSTAWIENIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA. Występy 
przygotowały grupy przedszkolne z Przedszkola samorządowego 

w Drzewicy. Obsługę techniczną i akustyczna zapewniło RCK. 



• 26.01.2018 MUSICAL „SEN. Występ przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Drzewicy wraz z wychowawczynią p. Anną Pietrasik. Obsługę techniczną i akustyczna 
zapewniło RCK. 

• 29.01.2018 KONCERT ZIMOWY. Występ przygotowali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Drzewicy wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Malczewską. Obsługę 
techniczną i akustyczna zapewniło RCK. 

• 29.01.2018 - 09.02.2018 ZIMOWA AKADEMIA KREATYWNOŚCI - FERIE. Tego 
roku na czas ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci 
i młodzieży z terenu całej gminy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastyczno -
manualnych, teatrze cieni, porankach filmowych, krzyżówkach, kalamburach 
i łamigłówkach, zajęciach tanecznych, karaoke, aerobiku dla dzieci, zajęciach literacko
plastycznych. Ponadto odbywały się również zajęcia stałe z instruktorami: Alina 
Szymańska - zajęcia taneczne oraz zespoły ludowe, Katarzyna Widorowska - orkiestra 
dęta, Marek Gapys - zajęcia muzyczne. 

Czas ferii zwieńczył bal karnawałowy, na którym wszystkie dzieci wystąpiły 

w przebraniach imitujących bajkowe postaci. Wybrano króla i królową balu, 
a wszystkie dzieci biorące udział w balu otrzymały drobne nagrody. 

LUTY 

• 02.02.2018 1 O-LECIE STOWARZYSZENIA „BUDZIMY NADZIEJE". Jubileuszowe 
spotkanie odbyło się w Sali wielofunkcyjnej w Regionalnym Centrum Kultury. 

• 03.02.2018 BALET „JEZIORO ŁABĘDZIE". Widowisko odbył się przy współpracy 
Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy z firmą ROY AL LVN BALLET. Występ odbył 
się w Sali widowiskowej. 

~ 15.02.2018 ZWIEDZANIE WYSTAWY „HIGIENA NASZYCH PRZODKÓW" przez 
uczniów SP w Drzewicy. 

MARZEC 

• 04.03.2018 KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ Z OKAZJI DNIA KOBIET. 

Koncert odbył się na deskach sceny sali widowiskowej w Regionalnym Centrum Kultury 
w Drzewicy. Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz przy udziale Warsaw Opera Quartet 
zaprezentowali repertuar złożony ze znanych i lubianych utworów. Na koncert przybyła 
ponad 400 - osobowa widownia. 

• 04.03.2018 ZWIEDZANIE WYSTAWY „HIGIENA NASZYCH PRZODKÓW" przez 
osoby z terenu gminy i okolic. 

• 05.03.2018 SPOTKANIE STOWARZYSZENIA „BUDZIMY NADZIEJĘ" dotyczące 
doradztwa zawodowego. 

• 07.03.2018 WARSZTATY RĘKODZIEŁA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU. 

• 08.03.2018 POKAZ TECHNIK MAKIJAŻU Z OKAZJI DNIA KOBIET. Pokaz został 
poprowadzony przez konsultantki firmy Avon, które nie tylko pokazywały, jak należy się 
ładnie malować, ale także dopasowywały zainteresowanym paniom kosmetyki do ich 
rodzaju skóry. N a zakończenie spotkania dokonano losowania upominkowych zestawów 
kosmetycznych. 

• 15.03.2018 PODSUMOWANIE KONKURSU NA PLASTYKĘ ZDOBNICZO
OBRZĘDOWĄ POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. Uroczystość zainaugurował występ 
Zespołu Folklorystycznego Mali Drzewiczanie, którzy zostali przyjęci z dużym 
entuzjazmem. Występ odbył się w Muzeum Regionalnym w Opocznie. 



• 26-28.03.2018 DNI TEATRU „Dotknij Teatru". Przez trzy dni odbywały się na sali 
widowiskowej przedstawienia teatralne dla uczniów pobliskich szkół. Sztuki wystawiali 
doświadczeni aktorzy z Teatru Quadro z Kielc. W ramach Dni Teatru przeprowadzone zostały 
także warsztaty teatralne dla uczniów szkół oraz grup teatralnych 
z Regionalnego Centrum Kultury. 

KWIECIEŃ 

• 02.04.2018 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA „NAJPIEKNIEJSZĄ KARTĘ 
WIELKANOCNĄ". W konkursie plastycznym wzięło udział 121 osób, wpłynęło łącznie 
146 prac plastycznych. Konkurs odbył się z inicjatywy instr. ds. plastyki Anny Woźniak. 

• 11.04.2018 XV DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ 
„KOCHAM MOJĄ OJCZYZNĘ". W kategorii pieśń patriotyczna udział wzięło 60 
wykonawców ( w tym soliści, duety, zespoły, schole i chóry). Nominacje do etapu 
diecezjalnego otrzymało 7 wykonawców. W kategorii poezja patriotyczna udział wzięło 66 
osób. Nominacje do dalszego etapu otrzymało 6 osób. Każdy uczestnik festiwalu otrzymał 
dyplom za udział, a zwycięzcom Regionalne Centrum Kultury zafundowało nagrody 
rzeczowe. 

MAJ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

01.05.2018 II PRZEGLĄD ZESPOŁÓW WESELNYCH I DANCINGOWYCH . 
W wydarzeniu wzięło udział 6 zespołów: Spectrum, Lewers, Bakar, Akord, HaszTak, 
Rekord. Po burzliwej dyskusji członków jury wybrano zwycięzców. Na podium stanęły: 
Bakar (I miejsce), Lewers (2 miejsce), Spectrum (3 miejsce), wyróżnienie HaszTak. 
Zespoły otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Regionalne Centrum Kultury oraz 
sponsorów: 1 miejsce (1 500 zł), 2 miejsce (1 OOO zł), 3 miejsce (500 zł). Impreza odbywała 
się na Sali widowiskowej. Publiczność wypełniła salę po brzegi. Przegląd zakończył się 
zabawą taneczną w wykonaniu zwycięskiego zespołu. 

01.05.2018 OTWARCIE WYSTAWY „WDRODZEKUNIEPODLEGŁOŚCI''. Wystawa 
ma na celu przybliżenie uczniom szkół oraz lokalnej społeczności faktów 
z życia Polaków w czasach wojny. Ekspozycja została zrealizowana z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W holu głównym RCK znajduje się wystawa pt. 
„Życie w czasach Wielkiej Wojny. Codzienność mieszkańców Radomia i okolic 
w latach I Wojny światowej". Natomiast Ośrodek Dokumentacji i Tradycji Regionalnej 
mieści w sobie eksponaty wojenne pt. „Znaki Państwa Polskiego". Rekwizyty oraz tablice 
do wystawy użyczone zostały przez: Archiwum Państwowe w Radomiu, Radosława 
Smolarka, Jerzego Gogacza, Romana Sadlińskiego i Waldemara Zagdańskiego. 

03.05.2018 OBCHODY Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA . 
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pod OSP i wysłuchaniem koncertu patriotycznego 
odegranego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z RCK. Następnie orkiestra poprowadziła 
przemarsz do kościoła parafialnego w Drzewicy, gdzie odbyła się masz święta. Po mszy 
wszyscy uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik, gdzie poszczególne placówki, 
organizacje i stowarzyszenia złożyły wieńce. Młodzieżowa Orkiestra Dęta odegrała Hymn 
i Rotę. Po uroczystościach związanych z rocznicą uchwalenia konstytucji, przed strażnicą 
OSP Drzewica odbyły się obchody Dnia Strażaka. Po przemówieniach i odznaczeniach 
wszyscy uczestnicy wydarzenia w towarzystwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

przemieścili się do Szkoły Podstawowej na obiad. 

10-23.05.2018 SZKOLENIA STOWARZYSZENIA „BUDZIMY NADZIEJE". Spotkania 
odbywały się w sali konferencyjnej udostępnionej przez Regionalne Centrum Kultury. 

07-18.05.2018 PRÓBY PRZED WYSTĘPAMI CZŁONKÓW WTZ. Odbywały się na sali 
widowiskowej udostępnionej przez RCK. 

21.05-12.06.2018 WARSZTATY HISTORYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ. 
Organizowane były w Ośrodku Dokumentacji i Tradycji Regionalnej w RCK. Miały na celu 



zapoznanie najmłodszych dzieci z historią Polski i poszerzenie wiedzy dotyczącej tematu 
symboli narodowych. Warsztaty prowadzone prze pracownika RCK p. Beatę Grzegorczyk 
zorganizowane zostały z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę. Niepodległości. W lekcjach 
historii uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego z Drzewicy, Szkoły Podstawowej 
z Drzewicy i Radzie Dużych. 

• 22-23.05.2018 WYSTĘPY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z OKAZJI DNIA 
MA TKJ. Regionalne Centrum Kultury udostępniło na tę okazję salę widowiskową, 
wielofunkcyjną i konferencyjną. Obsługę akustyczną i techniczną zapewnili pracownicy 
RCK. 

• 25.05.2018 SZTUKA TEATRALNA „WIELKA NARADA POSTACI BAJKOWYCH". 
Przedstawienie zostało przygotowane przez reż. Martę Szymańską. Wystąpiły w nim dzieci 
należące do grup teatralnych z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Scenografia 
i stroje teatralne zostały przygotowane przez p. Renate Plutę i Annę Woźniak z RCK. 

• 27.05.2018 KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA OSP W KLWOWIE. Obchody strażackie 
uświetniła swoją grą Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drzewicy. Orkiestra poprowadziła 
przemarsz, uczestniczyła w uroczystej mszy świętej i zagrała koncert rozrywkowy. 

• 31.05.2018 BOŻE CIAŁO. Uroczystą procesję uświetniła swoją grą Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z RCK. 

• 31.05.2018 KONCERT UWIELBIENIA POD HASŁEM „JEZUS MOIM PANEM". 
Współorganizatorami była Parafia pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Drzewicy oraz 
Regionalne Centrum Kultury. W trakcie koncertu dzieci, młodzież oraz muzycy wspólnie 
z ks. Robertem Falińskim zachęcili wszystkich uczestników do radosnego wychwalania 
Pana poprzez śpiew i taniec. Nie mogło zabraknąć również czasu na rozważanie Słowa 
Bożego oraz modlitwę. Patronat honorowy nad koncertem sprawował Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. Koncert odbył się na Sali widowiskowej 
Regionalnego Centrum Kultury. 

CZERWIEC 

• 01-03.06.2018 "MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH - ZŁOTA 
TRĄBKA 2018" W BIELSKU-BIAŁEJ. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z RCK wzięła po raz 
pierwszy udział tego typu festiwalu. Zaprezentowała się podczas konkursu estradowego 
i konkursu o puchar Starosty Bielskego, zagrała dwa koncerty plenerowe, a także koncert 
połączonych orkiestr biorących udział w festiwalu. Muzycy drzewiccy odegranymi 
koncertami wywalczyli 3 miejsce (brązowy dyplom) wśród 11 orkietr biorących udział 
w przeglądzie. Orkiestra otrzymała również puchar dla najmłodszego uczestnika festiwalu. 
Był to czas na pokazanie swoich możliwości, zaprezentowanie talentu, konfrontację 
muzyczną z innymi zespołami, a także czas na integrację i zwiedzenie nieznanych dotąd 
m1e3sc. 

• 02-04.06.2018 SZTUKA TEATRALNA PT. "KOLACJA DLA GŁUPCA". Komedię 
w reżyserii instr. Marty Szymańskiej przedstawili aktorzy grupy teatralnej "Gość" 

z RCK. Młodzi artyści po raz kolejny pokazali, że gra aktorska nie jest im obca. Świetny 
talent, przygotowanie warsztatowe, stroje z epoki oraz scenografia pozytywnie zaskoczyła 
widownię. 

• 06.06.2018 UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 200 ROCZNICY ŚMIERCI GEN. JANA 
HENRYKA DĄBROWSKIEGO. Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza święta 
w intencji Generała odprawiona w kościele parafialnym w Drzewicy. Po zakończeniu mszy 
uczestnicy wydarzenia udali się do parku pod pomnik upamiętniający Jego wizytę 
w naszym mieście. Oprawę uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z RCK, 
która uświetniła mszę świętą, a przy obelisku odegrała koncert patriotyczny. 



• 07.06.2018 PROMOCJA KSIĄŻKI ANNY SZAFRAŃSKIEJ "WŁAŚNIE TAK!". 
Spotkanie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Samorządową przy współpracy 
z Regionalnym Centrum Kultury. 

• 13.06.2018 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Festiwal został zorganizowany przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Drzewicy przy współpracy z Regionalnym Centrum Kultury 
w Drzewicy. Występy odbywały się na sali widowiskowej RCK. 

• 23.06.2018 SOBÓTKI NAD ZALEWEM W DRZEWICY. Imprezę jak co roku 
zorganizowało Regionalne Centrum Kultury wraz z Urzędem Gminy i Miasta w Drzewicy. 
Stanowiła ona jeden z tegorocznych punktów obchodów Dni Drzewicy. W pierwszej części 
festynu wystąpili miejscowi artyści: "Cisowianie", dzieci z Przedszkola Samorządowego w 
Drzewicy, uczniowie Szkoły Podstawowej z Idzikowic oraz uczestnicy warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Nie zabrakło również popisów Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. 
Publiczność bardzo ciepło przyjęła zespół folkowy "Jędrusie", który porwał widownię do 
tańca. Popisy wszystkich zespołów zwieńczył występ zespołów folklorystycznych 
z Regionalnego Centrum Kultury "Mali Drzewiczanie" i "Drzewiczanie" przygotowany 
przez instr. Alinę Szymańską. Po koncercie obu zespołów kolorowy korowód ruszył 
w stronę zalewu z pochodniami i barwnymi wiankami. Ostatnim punktem programu 
sobotniej imprezy była zabawa taneczna przy muzyce zespołu "No Name". 

• 23-24.06.2018 "OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH 
W CHMIELOWIE". Gminę Drzewica w przeglądzie dumnie reprezentowała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z RCK. Łącznie w występach wzięło udział 6 orkiestr. Młodzi muzycy 
zaprezentowali na scenie 40-minutowy repertuar. Orkiestrę do występu przygotowała 
Kapelmistrz Katarzyna Widorowska. Zespół otrzymał pamiątkowy dyplom oraz puchar. 
Wyjazd do Chmielowa był nie tylko okazją do zaprezentowania umiejętności muzycznych, 
ale był także dobrym sposobem na integrację muzyków oraz wypoczynek w Sandomierzu 
i Nowej Dębie. 

• 30.06.2018 "SPOTKANIE PO LATACH" - DNI DRZEWICY. Po raz XIII osoby 
pochodzące z Drzewicy ponownie przyjechały do rodzinnego miasta, by uczestniczyć 
w tym wydarzeniu. Dla przybyłych gości koncert powitalny w parku przy fontannie 
odegrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z RCK, by następnie poprowadzić wszystkich do 
kościoła parafialnego. Po uroczystej mszy świętej orkiestra zaprowadziła uczestników 
wydarzenia do Regionalnego Centrum Kultury, gdzie na scenie odbyły się występy 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drzewicy oraz okolicznościowe przemówienia. 

II półrocze 2018 roku 

LIPIEC 

• 02-31.07.2018 II OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI „BAJKOWE 
MIASTECZKO" Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy organizuje ogólnopolski 
konkurs malarski. Nadesłane prace prezentowane będą na wystawach w Drzewicy, 
a także w galeriach innych miast. Wydany zostanie także folder z najciekawszymi pracami 
artystów. Artyści maja za zadanie uwiecznić piękno drzewickiej architektury i krajobrazu. 
Tematyka prac: najciekawsze zakątki miasta np. drzewicki zamek, dworek, kościół, rynek 
(fragmenty obiektów lub całość). Charakterystyczny drzewicki krajobraz (rzeka, Zamłynie, 
zalew, tor kajakowy, inne). Wybrane fragmenty miasteczka (Drzewica) muszą być 
rozpoznawalne, ale powinny być przedstawione w sposób odrealniony, fantastyczny, 
niezwykły np. za pomocą ekspresji barwnej, deformacji lub innych środków artystycznych. 

• 15.07.2018 DNI DRZEWICY 



Główne obchody dni naszego miasta na stadionie Miejsko Gminnego Klubu Sportowego 
w Drzewicy odbyły się. Podczas tegorocznej części koncertowej licznie zgromadzona 
publiczność miała okazję posłuchać zespołów Zagi, Roxanne Roxette Tribute Band oraz 
Eratox. Jak co roku na scenie zaprezentowali się także najmłodsi uczestnicy zajęć 
z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy: soliści oraz grupy taneczne. Jako ostatni 
wystąpił zespół ENEJ, który zagwarantował publiczności niezapomniane wrażenia. Była to 
ostatnia z cyklu imprez zaplanowanych w ramach obchodów Dni Drzewicy. 

SIERPIEŃ 

• 30.07-10.08.2018 "WAKACYJNA PRZYGODA Z RCK" 
W RCK podczas tegorocznych wakacji zostały zorganizowane za3ęcia wakacyjne, 
w których brały udział dzieci z terenu całej gminy, jak również dzieci przyjezdne. Opiekę 
nad dziećmi sprawowały instruktorki z RCK: Anna Woźniak, Marta Szymańska 

i Katarzyna Widorowska. Plan wakacyjny obejmował nie tylko stałe formy, ale także zajęcia 
wakacyjne. Regionalne Centrum Kultury zorganizowało w ramach zajęć wakacyjnych 
zajęcia artystyczne (w tym: śpiew, zajęcia manualno-plastyczne, taniec, teatr, aerobic), 
konkursy, tory przeszkód, quizy i zabawy zręcznościowe. Dzieci chętnie uczęszczały na 
zajęcia, które organizowane były w sposób kreatywny, tak by mogły dostarczyć uczestnikom 
jak najwięcej radości i miłych wspomnień. Poza tym w pierwszym tygodniu sierpnia 
organizowane były letnie spotkania terapeutyczne, w których prowadzenie zaangażowali się 
także pracownicy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Drzewicy. Dodatkowo 
w dniach 08-14.08.2018 prowadzone były plenery rysunkowe dla dzieci i młodzieży (inst. 
Anna Woźniak). Natomiast w ciągu całych wakacji odbywały się zajęcia stałe: nauka gry na 
instrumencie dętym i próby Młodzieżowej Orkiestry Dętej (instr. Katarzyna Widorowska), 
nauka gry na kaybordzie, gitarze i akordeonie (instr. Marek Gapys), próby zespołów 
ludowych "Mali Drzewiczanie" i "Drzewiczanie" (instr. Alina Szymańska). 

• 19.08.2018 50-LECIE KORONACJI OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY 
W STUDZIANNIE. 
Dla pielgrzymów, turystów, mieszkańców i zaproszonych gości przygotowany został bogaty 
program trzydniowych uroczystości, których głównym punktem była jubileuszowa Msza 
św. w Bazylice celebrowana przez kard. Stanisława Dziwisza. Wśród zaproszonych 
zespołów i artystów, którzy uświetnili jubileusz były również Zespoły Pieśni i Tańca 
„Drzewiczanie" oraz „Mali Drzewiczanie". Zespoły z Regionalnego Centrum Kultury 
zaprezentowały program złożony z tradycyjnych pieśni i tańców regionu opoczyńskiego. 

• 29.08.2018 WYCIECZKA ZESPOŁU „MALI DRZEWICZANIE" DO UNIEJOWA 
I BOR YSEW A. Członkowie zespołu folklorystycznego w nagrodę za całoroczne występy 

w gminie i poza nią zwiedzili basztę zamkową w Uniejowie i wypoczywali kompleksie 
termalno-basenowym. Następnie udali się do Borysewa, gdzie mieści się Zoo Safari. „Mali 
Drzewiczanie" mieli możliwość dotykać i karmić zwierzęta, których na co dzień nie mają 
okazji zobaczyć. 

WRZESIEŃ 

• 02.09.2018 DOŻYNKI GMINNE W BRZUSTOWCU 

Uroczystości rozpoczęły się krótkim koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej przed 
budynkiem straży. Następnie barwny korowód dożynkowy ruszył na boisko. Obchody 
rozpoczęto od przywitania przybyłych na uroczystość gości. Gospodarze dożynek otrzymali 
od dzieci bukiety zbóż i kwiatów symbolizujące zakończenie żniw. Przed publicznością 
zaprezentowali się starostowie tegorocznych dożynek, którzy powitali gospodarzy chlebem 



i solą. Następnie została odprawiona Mszę święta w intencji rolników. Dużym 

zainteresowaniem uczestników dożynek cieszyły się wiejskie chaty oraz konkursy sołeckie 
m.in. jedzenie pierogów na czas. W części artystycznej wystąpili uczestnicy Warsztatu 
Terapii Zajęciowej z Drzewicy, uczestnicy programu zatrudnienia socjalnego Centrum 
Integracji Społecznej „Zielone Światło", występujący pod nazwą „Cisowianie", zespół 
„Mali Drzewiczanie" i „Drzewiczanie" z Regionalnego Centrum Kultury, a także Koła 
Gospodyń Wiejskich z Brzustowca, Jelni, Radzie Dużych, Werówki oraz Domaszna. Przed 
zgromadzoną w Brzustowcu publicznością zaprezentował się zespół MEGITZA. Do 
późnych godzin wieczornych trwała zabawa taneczna z zespołem Bakar a wcześniej 
wszyscy obecni mieli okazje obejrzeć Disco Laser Show, czyli zabawę w rytmie muzyki 
disco połączoną z iluminacją świetlną w postaci laserów na sztucznie wypuszczonej mgle. 

• 09.09.2018 KONCERT FORTEPIANOWY. Na scenie RCK swój talent muzyczny 
zaprezentował Karol Radziwonowicz. W znakomity sposób zagrał koncert złożony 

z utworów fortepianowych Ignacego Jana Paderewskiego. Pianista, jako pierwszy w historii 
muzyki polskiej opanował wszystkie dzieła fortepianowe Paderewskiego, wydane na 
czterech płytach kompaktowych w Polsce. Karol Radziwonowicz koncertował w wielu 
krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, Australii oraz 
w Indiach. Koncert został zorganizowany przez Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca 
w partnerstwie z Regionalnym Centrum Kultury oraz Drzewickim Centrum Wolontariatu 
„Ofiarna dłoń". To wyjątkowe wydarzenie nawiązywało do obchodów 1 OO-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Muzyka fortepianowa dostarczyła widowni niezapomnianych 
wrażeń słuchowych. Oprawę techniczną i akustyczną wydarzenia zapewnili pracownicy 
Regionalnego Centrum Kultury. 

• 07-09.09.2018 FESTIWAL TRADYCJI I FOLKLORU - DMOCHOWO 2018. 
W tegorocznym festiwalu udział wziął Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie. Wyjazd ten 
został połączony z wycieczką krajoznawczą zespołu w dniach 7-9.09.2018 . Festiwal był 
jednym z największych wydarzeń folklorystycznych w regionie Wielkopolski, które skupia 

· miłośników kultury ludowej z różnych zakątków Polski i zagranicy. Zespół Pieśni i Tańca 
„Drzewiczanie" oraz twórczyni ludowa Pani Halina Miązek reprezentowali Gminę i Miasto 
Drzewica - a jednocześnie region opoczyński w tej prestiżowej imprezie. Celem wyjazdu 
oprócz promowania Drzewicy było również przybliżenie tradycji kulturowych Biskupizny 
i poznanie atrakcji turystycznych Wielkopolski. Wyjazd był dla zespołu „Drzewiczanie" 
nagrodą za pracę na rzecz upowszechniania kultury, tradycji regionu opoczyńskiego przez 
cały rok. Członkowie zespołu zwiedzili atrakcje turystyczne Gołuchowa, Kalisza, Witaszyc, 
Krobi, Cichowa i Domachowa, gdzie dali popis śpiewu i tańców regionu opoczyńskiego. 

• 08.09.2018 I KONKURS ORKIESTR DĘTYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Udział 
w Konkursie wzięła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drzewicy działająca przy Regionalnym 
Centrum Kultury. Orkiestra okazała się najmłodszą spośród biorących udział w tym 
wydarzeniu. Przegląd rozpoczęła parada orkiestr ul. Piotrkowską, a następne każda z nich 
zaprezentowała swoje talenty na scenie. Nasza orkiestra zachwyciła łódzką publiczność 
historycznymi mundurami oraz przedstawionym repertuarem, za co otrzymała gromkie 
brawa. 

• 16.09.2018 PRZEGLĄD KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH „SIEDLISKO" 
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. W przeglądzie wzięło udział blisko 140 uczestników 
- zespołów, chórów oraz solistów (niektórzy występowali z towarzyszeniem, inni bez 
towarzyszenia instrumentów muzycznych). Gminę Drzewica reprezentował Zespół Pieśni 
i Tańca „Drzewiczanie", który zaprezentował wiązankę pieśni z naszego regionu. 

• 29.09.2018 XIII POWIATOWE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA W BRZUSTOWIE. Obok kilku 
zespołów folklorystycznych, udział w tym wydarzeniu wziął zespół „Drzewiczanie", 
którzy zachwycili widownię swymi barwnymi strojami i wykonywanym repertuarem. 



• 30.09.2018 PRZEKAZANIE WOZU STRA.żACKIEGO W ZAKOŚCIELU. Tego dnia 
OSP Zakościele otrzymało nowy samochód strażacki. Na tę okoliczność zaproszono zespół 
„Małych Drzewiczan", który wystąpił z wiązanką pięknych pieśni ludowych z naszych 
stron. 

PAŹDZIERNIK 

• 03.10.2018 REGIONALNY FESTIWAL SKRYTYCH TALENTÓW odbył się 
w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy. Organizatorami byli: DCW „Ofiarna 
Dłoń", Warsztat Terapii Zajęciowej z Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury. Sala 
widowiskowa zgromadziła ponad 200 uczestników z 15 placówek działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Celem wydarzenia było stworzenie możliwości zaprezentowania 
przez uczestników warsztatów różnorodnych form twórczości artystycznej oraz 
promowanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością. Na koniec ze 
znakomitym koncertem wystąpiła Dorota Osińska, niedowidząca piosenkarka i aktorka. 

• 09.10.2018 FINAŁ III EDYCJI KONKURSU „DRZEWICKI MISTRZ ORTOGRAFII" 
odbył się na Sali widowiskowej w RCK w Drzewicy. Konkurs został zorganizowany przez 
Gminę i Miasto Drzewica we współpracy ze szkołami z terenu gminy. Oprawę techniczną 
zapewnili pracownicy RCK. 

• 11.10.2018 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO TRZECIEGO WIEKU odbyła 
się na Sali widowiskowej. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz gminy Drzewica p. 
Janusz Reszelewski. Po oficjalnych przemówieniach zebrana na sali widownia miała okazję 
wysłuchać koncertu zespołu „FRACTION". Oprawę techniczną: oświetlenie sceny oraz 
nagłośnienie zapewnili pracownicy RCK. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jedną z wielu 
grup, która regularnie spotyka się w Regionalnym Centrum Kultury. 

• 14.10.2018 I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH DRZEWICA 2018 
rozpoczął się paradą 7 orkiestr dętych z terenu całej Polski. Widzowie licznie zgromadzeni 
mieli możliwość obejrzenia musztry paradnej orkiestr w towarzystwie grup mażoretek oraz 
wysłuchania ich repertuaru marszowego. Druga część festiwalu odbywała się w sali 
widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Orkiestry występowały 
kolejno prezentując niezwykle urozmaicony program muzyczny z udziałem solistów. 
W festiwalu udział wzięły orkiestry z : Drzewicy, Gielniowa, Nowej Dęby, Opoczna, 
Dzietrzkowic, Rogoźnika, Nowego Miasta nad Pilicą. Łącznie zagrało 250 muzyków. Na 
podsumowanie koncertów orkiestr wręczono ich kapelmistrzom dyplomy, statuetki 
i upominki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Kultury 
w Drzewicy oraz Gminę i Miasto Drzewica. 

• 18.10.2018 II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO 
„BAJKOWE MIASTECZKO - DRZEWICA". Nadesłane prace oceniła komisja 
konkursowa, która wyłoniła najpiękniejsze prace nawiązujące swoja tematyką do baśni i 
okolic Drzewicy. Zwiedzanie wystawy zostało zaplanowane od 08.12.2018 do 08.04.2018. 
Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica p. Janusza 
Reszelewskiego. 

• 20.10.2018 SPEKTAKL „MIĘDZY ŁÓŻKAMI" to inteligentna komedia składająca się 
z sześciu epizodów, które przedstawiają zabawne losy mieszkańców miasteczka 
w Kanadzie. Sztuka została zrealizowana przy współpracy Teatru Gudejko z RCK 
w Drzewicy. Sala widowiskowo-teatralna została wypełniona po brzegi, a publiczność była 
zachwycona grą aktorską. 



• 28.10.2018 REWIA SZTUKI LUDOWEJ 2018 odbyła się na deskach sceny RCK. Pięć 
grup, które zgłosiły się do przeglądu zaprezentowało scenki tradycji, obrzędów 

i obyczajów naszego regionu. Rewię zainaugurował występ zespołów „Mali 
Drzewiczanie" i „Drzewiczanie", którzy zaprezentowali tradycyjne pieśni i tańce ludowe 
w barwnych strojach opoczyńskich. Na zakończenie rewii wręczono wszystkim 
występującym pamiątkowe dyplomy i upominki. Rewia sztuki Ludowej została 
zrealizowana przez Drzewickie centrum Wolontariatu przy współpracy z Regionalnym 
Centrum Kultury oraz Gminą i Miastem Drzewica. 

LISTOPAD 

• 07.11.2018 III DRZEWICKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI SZKOLNEJ 
w tym roku przebiegał pod hasłem „Niepodległa" nawiązując do 1 OO-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Na scenie zaprezentowali swoje pomysły i talenty artystyczne 
uczniowie wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy. Oprawę techniczna zapewnili 
pracownicy Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. 

• 09.11.2018 PRELEKCJA „IGNACY JAN PADEREWSKI SZERMIERZ 
NIEPODLEGŁOŚCI. .. " odbyła się w sali wielofunkcyjnej w Regionalnym Centrum Kultury. 

• 10.11.2018 OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI rozpoczęły się 
koncertem patriotycznym Młodzieżowej Orkiestry Dętej z RCK przez budynkiem OSP 
w Drzewicy. Następnie orkiestra poprowadziła wszystkich zebranych na mszę świętą. Po mszy 
złożono pod pomnikiem wieńce i odśpiewano Hymn Polski. Po oficjalnych przemówieniach 
orkiestra odprowadziła wszystkich pod straż, gdzie odegrała kilka utworów. Na koniec wszyscy 
udali się na poczęstunek. 

• lÓ.11.2018 KONCERT „NA SKRZYDŁACH WOLNOŚCI" zagrał zespół Winyl Band. 
W repertuarze zespołu znalazły się piosenki Marka Grechuty., Buława Okudżawy, Anny 
German, a także fragmenty poezji polskiej. Artyści przybyli na zaproszenie Regionalnego 
Centrum Kultury. 

GRUDZIEŃ 

• 01.12.2018 OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ odbyły się w sali 
widowiskowej. Oprawę techniczną i artystyczna zapewniło RCK. Uroczystość rozpoczął 

koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z RCK. Po odśpiewaniu Hymnu Polski nastąpiły 
okolicznościowe przemówienia oraz występ uczniów ze szkoły podstawowej. Znani lekarze 
wygłosili prelekcje dla osób chorych na cukrzycę. We wszystkich salach Regionalnego 
Centrum Kultury odbywały się konsultacje z lekarzami i badania profilaktyczne. 

• 02.12.2018 WYSTAWA „RODZINA I TRADYCJA BOŻONARODZENIOWA" została 
wykonana przez uczestników zajęć plastycznych w RCK. Jest to twórczość dziecięca 

nawiązująca do zimy i zwyczajów Bożonarodzeniowych. 

• 05.12.2018 SPOTKANIE Z KOSMETYCZKĄ odbyło się w sali wielofunkcyjnej 
w RCK. Kobiety, które przybyły na to spotkanie mogły otrzymać porady kosmetyczne oraz 
spróbować zabiegów pielęgnacyjnych. 



• 08.12.2018 MIKOŁAJKOWA NIESPODZIANKA pt. „Zamieszanie w krainie bajek" została 
zrealizowana we współpracy Regionalnego Centrum Kultury ze Szkołą Podstawową 
w Drzewicy. Przed około 500-osobową publicznością wystąpiła grupa teatralna „Beściaki'', 
a także najmłodsi artyści z grupy wokalnej „Tęczusie" działającej przy RCK. Po wspaniałych 
występach dzieci pojawił się Św. Mikołaj , który rozdał wszystkim przybyłym na spotkanie 
dzieciom paczki ze słodyczami. Występy dzieci i wręczanie paczek przez Mikołaja poprzedziła 
krótka ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzców II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego pt. „Bajkowe Miasteczko - Drzewica". 

• 14.12.2018 XVII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK odbył się w sali 
widowiskowej RCK. Udział w nim wzięło 40 wykonawców, łącznie 112 osób. Uczestników 
oceniało 4-osobowe jury, które nominowało jedną osobę do kolejnego etapu. Wydarzenie 
odbyło się przy współpracy Regionalnego Centrum Kultury z Resursą Obywatelską 
w Radomiu. 

• 20.12.2018 WIGILIA DLA SAMOTNYCH zorganizowana przez Gminę i Miasto Drzewica, 
DCW „Ofiarna Dłoń" we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury. 

• 20.12.2018 SPOTKANIE OPŁATKOWE Z BURMISTRZEM odbyło się w sali 
wielofunkcyjnej w Regionalnym Centrum Kultury. Po oficjalnych przemówieniach uczestnicy 
wigilii wysłuchali występu zespołu „Four M", a następnie łamali się opłatkiem, by po tym 
zasiąść do stołu wigilijnego. 
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