Sprawozdanie z działalności
Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
za 2020 rok
• 26 stycznia 2020 r.: Przegląd Kolęd i Pastorałek
Na zamkowej scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież z terenu gminy Iwaniska, Wojciechowice
i Baćkowice. Osiemnaścioro uczestników w świątecznej scenerii wyśpiewało najpiękniejsze polskie kolędy
i pastorałki. Na widowni wśród zaproszonych gości zasiedli: Bożena Kornacka - Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Opatowskiego, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Wiesława Słowik –
prowadząca przegląd, Przewodnicząca Komisji Oświaty Zofia Kokosa, Proboszcz parafii Iwaniska ks.
Leszek Zajezierski oraz Proboszcz parafii Gierczyce ks. Waldemar Winnicki. Występy uczestników
oceniała komisja, której przewodniczyła Pani Magdalena Szemraj – instruktor śpiewu z Gminnego Centrum
Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk organizatorów pamiątkowe dyplomy
oraz upominki, komisja przyznała również wyróżnienia.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek
Krzyżtopór w Ujeździe.

• 27-31 stycznia 2020 r.: Ferie zimowe w Krzyżtoporze
Ponad 60 dzieci z gminy Iwaniska uczestniczyło w warsztatach twórczych, grach i zabawach oraz
spotkaniach z zaproszonymi gośćmi podczas zorganizowanych przez Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór
w Ujeździe tygodniowych zajęć organizowanych podczas ferii zimowych.
Zabawa w węzły i supełki oraz koralikowy zawrót głowy sprawiły, że uczestnicy świetnie się bawili,
a wykonane prace sprawiły dużo satysfakcji. Była również słodka niespodzianka od Wójta Gminy Iwaniska
Marka Stańka, Sekretarz Gminy Wiesławy Słowik oraz Dyrektor Instytucji Elżbiety Charymskiej. W
ramach zajęć odbyło się również spotkanie z Dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Opatowie Radosławem Krakowiakiem na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Warsztaty dla dzieci
poprowadził również Pan Andrzej Zagnieński z Nadleśnictwa Łagów. Powstały zimowe zestawy
śniadaniowe dla ptaków, które dzieci mogły zabrać do domu. Każdy z uczestników mógł również
zaprezentować swoje talenty na zamkowej scenie - były wiersze, piosenki, żarciki, rymowanki oraz pokazy
gimnastyki i akrobacji. Warsztaty na temat przyjaźni i relacji koleżeńskich przeprowadziła Pani Wioleta
Partyka-Drożdżal
pedagog
z
Poradni
Psychologiczno
Pedagogicznej
w Opatowie. Ferie w Krzyżtoporze zakończyły się wyjazdem do kina Helios do Kielc na bajkę: „Śnieżka
i Fantastyczna Siódemka”. Bajka z pięknym morałem wszystkim bardzo się podobała, a uczestnicy bawili
się znakomicie. To był tydzień pełen atrakcji.

• 11-14 czerwca 2020 r.: Długi weekend na Zamku Krzyżtopór
Przez cztery dni od czwartku do niedzieli turyści mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez
Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. W ofercie znalazło się nocne zwiedzanie STANDARD
oraz pokazy w wykonaniu Drużyny Eventów Historycznych SARMATA, która przygotowała specjalnie na
ten dzień 4 stanowiska rycerskie. Turyści mogli postrzelać z łuku w zamkowej fosie, obejrzeć pojedynek
rycerski, a na najmłodszych czekały gry i zabawy dostosowane do sytuacji związanej
z COVID - 19. Rodziny mogły zwiedzić zamek i pobawić się wspólnie rozwiązując zamkowy Quest, można
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było również zwiedzać zamek z przewodnikiem. Na wszystkich chcących przenieść się w czasy świetności
zamku czekała najnowsza atrakcja, czyli zwiedzanie z mobilną aplikacją.

• 12 lipiec 2020 r.: Zamkowa niedziela z historią w tle
W ramach ,,Zamkowej niedzieli z historią w tle” na zamkowym dziedzińcu zaprezentowało się Bractwo
Rycerskie Miasta Nowa Dęba. W ramach przygotowanych bloków konkursowych turyści mogli
w bezpieczny sposób brać udział w zabawach plebejskich, nauczyć się musztry oraz tańców dworskich.
Turyści oprócz zwiedzania z przewodnikiem mogli skorzystać również z questów oraz mobilnej aplikacji.
Drużyna Rycerska przygotowała również wiele atrakcji dla dzieci: potyczki i walka na miecze, drużynowe
przeciąganie liny oraz gra historyczna.

• 19 lipiec 2020 r.: Rycerskie potyczki w Krzyżtoporze
Moc atrakcji dla turystów przygotowała Drużyna Eventów Historycznych SARMATA. Konkursy dla
najmłodszych, pojedynki, szermierka, rzucanie do celu oraz rycerskie opowieści uatrakcyjniały piękne
popołudnie w Krzyżtoporze. Chętnych do poznania historii zamku nie brakowało, jedni korzystali
z usługi przewodnika, inni z mobilnej aplikacji. Organizatorzy dbali o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
związanych z pandemią, a pokazy organizowane były z zachowaniem reżimu sanitarnego.

• 26 lipiec 2020 r.: Historycznie i magicznie z Bractwem Rycerskim
Niedziela – „Historycznie i magicznie” z Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów przeniosła nas w czasy
rycerskich pojedynków oraz zabaw plebejskich. Nie brakowało śmiałków do strzelania z łuku oraz do rzutu
toporkiem do celu. Na zamkowym dziedzińcu wybrzmiewały rycerskie opowieści z humorem
i satyrą. Z armaty szlachecka kampania wystrzeliła radosne salwy na cześć małych i dużych rycerzy, którzy
zmagali się w pojedynkach. To było piękne popołudnie w Krzyżtoporze.

• 8-9 sierpnia 2020 r.: Wakacyjna Zamkowa Akademia Rycerska
Wielka frajda i dużo świetnej zabawy to sierpniowa ,,Wakacyjna Akademia Rycerska” którą dla wszystkich
milusińskich przygotował Krzyżtopór. Turyści mogli podziwiać pokaz żonglerki chorągwiami
w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba, najmłodsi szkolili się w musztrze oraz tańcu
dworskim, a całe rodziny mogły brać udział w zabawach i grach plebejskich. Na małych artystów czekał
zamkowy artystyczny ,,Zakątek”, a w nim lepienie z gliny, malowanie gipsowych odlewów
przedstawiających krzyżtoporskie legendy oraz kolorowanki. Na wszystkich czekały regionalne smakołyki
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Marianowa, Iwanisk, Kujaw, Radwana i
Kamieńca, a na stołach same kulinarne pyszności, które zachwycały wszystkich smakoszy.

• 16 sierpnia 2020 r.: Weekend na szlachecką nutę - Turniej Kulinarnych Talentów
Drużyna Eventów Historycznych SARMATA zadbała o oprawę artystyczną zaś Koła Gospodyń Wiejskich
z Gminy Iwaniska o to aby każdy odwiedzający zamek mógł skosztować z regionalnych pyszności. Na
zamkowym dziedzińcu odbył się Turniej Kulinarnych Talentów, który poprowadzili Waszmościowie
Szymon Okrutny oraz Michał Śmielak – niezastąpiony konferansjer oraz znawca kulinarnych tematów. W
jury Turnieju zasiedli Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Wiesława Słowik oraz Michał
Śmielak z Drużyny Eventów Historycznych SARMATA. Jury mogło skosztować znakomitych potraw
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Iwanisk, Radwana oraz Marianowa. Wszystkie
potrawy były przygotowane z najwyższą starannością, pięknie udekorowane oraz bardzo smaczne. Dlatego
też jury postanowiło przyznać uczestnikom nagrody oraz wyróżnienia. Puchary oraz podziękowania na ręce
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Koła Gospodyń Wiejskich z Marianowa, Koła Gospodyń
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Wiejskich
Iwanisk
oraz
Koła
Gospodyń
Wiejskich
z Radwana przekazali Wójt Gminy Iwaniska Mark Staniek, Sekretarz Gminy Wiesława Słowik oraz
Dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe Elżbieta Charymska.

• 22 sierpień 2020 r.: Wielkie Widowisko Teatralno – Ogniowe w Zamku Krzyżtopór
Wielkim ogniowym pokazem w sobotę 22-go sierpnia Krzyżtopór ogłosił zakończenie wakacji. W blasku
księżyca oraz krzyżtoporskiej iluminacji na eliptycznym dziedzińcu zaprezentowały swój program
artystyczny Teatry Ognia Bohema i Amatum. Tematem przewodnim pokazów były legendy świętokrzyskie,
można więc było spotkać czarownice, wiedźmy oraz samego Krzysztofa Ossolińskiego. Taniec z
pochodniami w wykonaniu Teatru Ognia Bohema oraz pokaz laserowy w wykonaniu Teatru Ognia Amatum
w klimatycznej scenerii ze specjalnymi efektami. Ciężkie dymy sprawiły, że widowisko było pełne
niesamowitych
emocji
i
na
pewno
pozostanie
w
pamięci
licznie
zgromadzonych
w Krzyżtoporze widzów.

• Nocne zwiedzanie PREMIUM I STANDARD
Przez cały sezon turystyczny 2020 odbywały się nocne zwiedzania STANDARD i PREMIUM, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród turystów indywidualnych oraz rodzin z dziećmi.
Nowością w tym sezonie jest udostępniona dla zwiedzających mobilna aplikacja, dzięki której turyści mogą
przenieś się w czasy świetności zamku. Na obiekcie zostało zlokalizowanych 12 punktów, które przedstawiają
wizualizacje danych miejsc - jak wyglądały w czasach świetności np. sale balowe, kaplica, dziedziniec,
bastiony. Aplikacja cieszy się wśród turystów dużym zainteresowaniem.
Wielkim wyróżnieniem dla Zamku Krzyżtopór było przyznanie Złotej Pinezki – Specjalnego wyróżnienia
z okazji 15. rocznicy uruchomienia Google Maps. Złota Pinezka w ramach akcji - Odkrywajcie Polskę
z Mapami Google to wyróżnienie dla najbardziej docenionych przez turystów miejsc w całej Polsce.

• Prowadzone kampanie reklamowe:
 Reklama w wakacyjnym wydaniu National Geographic - Zamek Krzyżtopór jako miejsce miesiąca
znalazł się razem z Szydłowem oraz innymi ciekawymi miejscami województwa świętokrzyskiego
w artykule Pani Agnieszki Franus ,,Mój pomysł na weekend”
 Reklama połączona z ofertą turystyczną w Informatorze turystycznym Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego na lato 2020 „VADEMECUM TURYSTY”
 Reklamy i ulotki przesłane w formie elektronicznej do biur podróży na terenie sąsiadujących
województw
 Reklama oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie Echa Dnia, Radia Kielce oraz portali
społecznościowych
 Udostępnianie ulotek w punktach obsługi ruchu turystycznego
 Reklama w gazecie reklamowej EXTRA
 Reklama w letnim wydaniu Kuriera Turystycznego
 Reklama w ściennym kalendarzu wydawnictwa Max-media na terenie województwa śląskiego
 Zamek pojawiał się też wielokrotnie na antenie Telewizji Polskiej oraz na antenie programu Polskiego
Radia w audycji dla dzieci
 Krzyżtopór poszerzył również swoją ofertę skierowaną do szkół o warsztaty świąteczne oraz skierowaną
do grup zorganizowanych: spotkania z historią przy ognisku, biesiady przy dźwiękach akordeonu,
andrzejkowe noce magii i wróżb, noce z duchami w Krzyżtoporze
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W związku z panującą pandemią COVIT-19 wszystkie większe wydarzenia plenerowe
zaplanowane na rok 2020 zostały odwołane, w tym:







Majówka w Krzyżtoporze
Magiczny Dzień Dziecka
Wojewódzki Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Iwaniska
Rycerski Spektakl Sportowy – Gala Walk Rycerskich
Noc przebojów DIOSCO w Krzyżtoporze
Kulinarne Show z Arturem Sarnkiem

Ujazd, dnia 10.02.2021 r.

Elżbieta Charymska

(miejsce i data sporządzenia)

(dyrektor jednostki)
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