Sprawozdanie z działalności
Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
1 stycznia – 31 grudnia 2021r.
 01-03 maja 2021 r.: Majówka na Zamku Krzyżtopór
Przez trzy dni od soboty do poniedziałku Turyści mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez
Instytucję Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Turystom przybliżyli historię XVII wieku rycerze
z Drużyny Eventów Historycznych SARMATA oraz Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba. Na
stoiskach, które były rozmieszczone na całym obiekcie, można było podziwiać ekspozycję dawnego
uzbrojenia, pokazy żonglerki chorągwiami, pokazy walk na broń białą, pokazy działania muszkietu,
a także strzelnicę łuczniczą. Ostatniego dnia majówki odbyła się „Lekcja archeologii Gminy Iwaniska”
przygotowana przez Wioskę Neolityczną w Kopcu, podczas której można było poznać techniki lepienia
z gliny oraz zapoznać się z narzędziami z okresu neolitu.

 23 maja 2021 r.: Zamkowa niedziela z historią w tle
W ramach ,,Zamkowej niedzieli z historią w tle” na zamkowym dziedzińcu zaprezentowała się Drużyna
Eventów Historycznych SARMATA, która przeniosła Turystów w czasy rycerskich pojedynków.
W ramach przygotowanych stanowisk Turyści mogli w bezpieczny sposób brać udział w zabawach
plebejskich, spróbować swoich sił w rzucie toporem, podkową oraz w strzelaniu z łuku. Odbyły się
również salwy z broni palnej i pojedynki o względy pań.

 06 czerwca 2021 r.: Magiczny Dzień Dziecka na Zamku Krzyżtopór
Moc atrakcji dla najmłodszych zorganizowano z okazji Dnia Dziecka na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.
Pokazy historyczne, w tym naukę tańca dworskiego, czy strzelania z łuku zagwarantowało Bractwo
Rycerskie Miasta Nowa Dęba. Zorganizowano również dmuchany plac zabaw, animacje dla dzieci,
w tym: malowanie twarzy, zabawy z chustą animacyjną, zabawy z balonami, konkursy, a także warsztaty
artystyczne Klubu Artystycznego Zakątek. Wioska Neolityczna w Kopcu przedstawiła prelekcję
dotyczącą życia w epoce neolitu. Zajęcia z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa przeprowadzili
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Opatowie oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Opatowie.

 13 czerwca 2021 r.: Niedziela z historią w tle
Cykliczne wydarzenie czyli „Niedziela z historią w tle” z Bractwem Rycerskim Zamku Szydłów
przeniosło 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. Starcie rycerzy o piękne waćpanny w „Pojedynku
róż” dostarczyło wiele emocji.

 14 czerwca 2021 r.: Piknik Rodzinny na Krzyżtoporze
Piknik rodzinny zorganizowany przy współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim
w Kielcach na którym gościła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg wraz z
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Parlamentarzystami z Województwa Świętokrzyskiego. Na dzieci i rodziny czekało wiele atrakcji
przygotowanych przez organizatorów, w tym animacje i zabawy przygotowane przez Gminne Centrum
Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Komendę Powiatową Policji w Opatowie oraz Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.

 20 czerwca 2021 r.: XI Grand Prix Gór Świętokrzyskich „O Puchar Wójta Gminy Iwaniska”
Turniej szachowy zorganizowany przy współpracy z Wójtem Gminy Iwaniska oraz Stowarzyszeniem
Szachowym HETMAN z Ostrowca Świętokrzyskiego, w którym uczestniczyli szachiści z całego
województwa świętokrzyskiego, podzieleni na grupy wiekowe. Na uczestników czekały dyplomy,
nagrody rzeczowe oraz statuetki.

 26 czerwca 2021 r.: Obchody Nocy Świętojańskiej
Dziedziniec zamkowy zamienił się w miejsce pełne magii i czarów, a wszystko za sprawą atrakcji
przygotowanych przez Drużynę Eventów Historycznych SARMATA. Zorganizowano stanowisko nauki
wyplatania wianków, przygotowywania magicznego wywaru, stanowisko fotograficzne z atrybutami,
a także zabawy z nagrodami w poszukiwaniu Kwiatu Paproci. Uczniowie z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ujeździe przedstawili tradycje i obrzędy Nocy Świętojańskiej, a widowisko taneczne
zaprezentował Zespół Dworzanie działający przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach. Koła
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Iwaniska uczestniczyli w konkursie pod patronatem Wójta Gminy
Iwaniska na najładniejszy wianek świętojański. Na zakończenie wieczoru wystąpiła grupa Teatru Ognia
Bohema z programem Noc Kupały, która przeniosła widzów w prasłowiańskie czas.

 3 - 31 lipca 2021r.: Wystawa plenerowa pod nazwą „Przeszłość Przyszłości. Dzieła sztuki z
kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 1801-1886-2019”
 11 lipca 2021 r.: Niedziela z historią w tle
Podczas kolejnej „Niedzieli z historią w tle” na zamkowym dziedzińcu Bractwo Rycerskie Miasta Nowa
Dęba rozbiło obozowisko ze stanowiskiem artyleryjskim oraz historyczną garderobą, gdzie Turyści mieli
okazję przymierzyć stroje z epoki. Emocji dostarczały pokazy żonglerki chorągwiami, tańca oraz mody
dworskiej. Nie zapomniano oczywiście o najmłodszych, którzy pod profesjonalnym okiem rycerstwa
mogli wziąć udział w warsztatach musztry, kuglarstwa, strzelania z łuku oraz w turnieju gier plebejskich.

 25 lipca 2021 r.: Kulinarne Show Po Szlachecku
Kolejna odsłona popularnego wśród miłośników dobrego jedzenia wydarzenia „Kulinarne Show po
szlachecku” z szefem kuchni Arturem Sarnkiem w roli głównej. W tym roku przygotowano zupę
gulaszową po staropolsku, której wspaniały zapach wabił Turystów na dziedziniec. W trakcie wydarzenia
można było oglądać proces jej przygotowania, a Turyści mogli skosztować i docenić jej walory smakowe.
Drużyna Eventów Historycznych SARMATA przybliżyła tradycje kuchni siedemnastowiecznej oraz
zadbała, aby nikt nie opuścił murów zamku znudzony i przygotowała pokazy pojedynków. Nie brakowało
chętnych do rzutu toporkiem oraz strzelania do tarczy. Wielką popularnością cieszyły się również stoiska
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Iwaniska, na których można się było zaopatrzyć w rękodzieło i
regionalne przysmaki.
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 31 lipca 2021 r.: „Opera na Zamku” 3 edycja festiwalu Ucho Igielne
Koncert muzyki operowej w ramach trzeciej edycji festiwalu „Ucho igielne” organizowany we
współpracy z Fundacją im. Edwarda Kusztala. Zamek Krzyżtopór został wybrany do grona zabytków
ziemi sandomierskiej w którym gościli wspaniali artyści i melomanii z różnych stron Polski. Przed
publicznością wystąpił zespół muzyki wiedeńskiej Strauss Ensemble oraz soliści Renata Drozd, Jakub
Milewski i Arkadiusz Jakus, którzy zaprezentowali muzykę Straussa, Moniuszki, arie ze słynnych oper
oraz popularne „Time to say goodbye”.

 8 sierpnia 2021 r.: Gala Walk Rycerskich
Pierwsza Gala Walk Rycerskich w Krzyżtoporze okazała się wielkim sukcesem i zebrała mnóstwo
pozytywnych opinii Turystów. Gwoździem programu był spektakl sportowy „Gala Walk Rycerskich” –
w wykonaniu Rycerskiej Kadry Polski. Każdy chętny, bez względu na wiek, mógł spróbować swoich sił
we władaniu mieczem podczas warsztatów rycerskich z instruktorami. Bractwo Rycerskie Miasta Nowa
Dęba przygotowało pokazy żonglerki chorągwiami i tańca dworskiego oraz warsztaty kuglarstwa.

 13 sierpnia 2021r.: Koncert „Polska dziękuje – w duchu Niepodległej”
Największe wydarzenie sezonu, które miało miejsce w zamku Krzyżtopór pod nazwą „Polska dziękuje –
w duchu Niepodległej” to wyjątkowy koncert upamiętniający rocznicę Bitwy Warszawskiej, ale także
hołd dla tych, którzy walczyli w obronie Ojczyzny podczas wojny w 1920 roku. W widowisku wystąpiło
89 artystów prowadzonych przez kompozytora i dyrygenta Piotra Rubika, wśród nich byli soliści Zofia
Nowakowska, Marta Moszczyńska, Agnieszka Przekupień, Michał Gasz, Grzegorz Wilk oraz Michał
Bogdanowicz. Koncert uświetnił: Wrocławski Chór Akademicki pod dyrekcją Alana Urbaniaka, Chór
Parafii Garnizonowej z Kielc pod dyrekcją Edyty Bobryk, Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej oraz
kieleckie Studio Tańca i Stylu „Rewanż” Tomasza Rowińskiego. Koncert oprócz charakteru
patriotycznego miał za zadanie podziękować wszystkim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego
zaangażowanym w walkę z pandemią Covid-19.

 15 sierpnia 2021 r.: Jarmark Staropolski
Moc atrakcji przygotowała dla Turystów Drużyna Wojów Piastowskich Jantar podczas Jarmarku
Staropolskiego. Zwiedzający mieli okazję posłuchać opowieści o historii Polski i dawnych rzemiosłach,
spróbować wypieków z minionych epok, odwiedzić stanowiska dawnych kupców, a nawet samodzielnie
wybić monetę. Niezwykle popularne okazało się również stanowisko kata, gdzie można było zrobić sobie
zdjęcia w dybach. Dzieciom emocji dostarczały gry i zabawy staropolskie.

 18 sierpnia 2021 r.: Wizyta Ministra Finansów
W środę 18 sierpnia w zamku Krzyżtopór miała miejsce wizyta Ministra Finansów Pana Tadeusza
Kościńskiego. Pan Minister został powitany przez Bractwo Rycerskie Sarmata, zwiedził obiekt i poznał
jego historię.
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 22 sierpnia 2021 r.: Niedziela z historią w tle
W ramach „Niedzieli z historią w tle” na zamku zaprezentowało się Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów.
W bogatym programie znalazły się pokazy fechtunku szablą polską, wystrzały z armaty, starcie rycerzy
„Pojedynek róż” oraz satyra „Męstwo Wuja”. Chętni Turyści mogli spróbować swoich umiejętności w
strzelaniu z łuku i rzucie toporkiem. Ponadto na najmłodszych czekały warsztaty plastyczne Klubu
Artystyczny Zakątek.

 28 sierpnia 2021 r.: Pożegnanie Wakacji
W sobotę 28 sierpnia Instytucja Kultury Zamek Krzyżopór w Ujeździe ogłosiła zakończenie wakacji. Od
godziny 15:00 na zamkowych dziedzińcu można było spotkać Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba,
które umilało czas wszystkim Turystom podczas warsztatów kuglarskich, pokazów tańców dworskich
oraz historycznych zabaw dla dzieci. Klub Artystyczny Zakątek zadbał o rozwijanie talentów
plastycznych swoich najmłodszych Turystów w trakcie warsztatów artystycznych. Na terenie obiektu
znalazł się również mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19 oraz punkt informacji o
szczepieniach prowadzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opatowie.
Po zmroku rozpoczął się przez wszystkich wyczekiwany pokaz teatru światła w wykonaniu Agencji
Artystycznej Amatum, a zaraz po nim widowiskowy pokaz Teatru Ognia Bohema pt. „W kręgu legend,
czarów i upiorów”. Tematyką nawiązujący do legend nie tylko o zamku Krzyżtopór, ale również całego
województwa świętokrzyskiego. Był to dzień pełen atrakcji, który z całą pewnością zostanie zapamiętany
na bardzo długo przez wszystkich biorących w nim udział.

 11 września 2021 r.: Wizyta Wicemarszałka Sejmu
11 września Zamek Krzyżtopór odwiedził Wicemarszałek Sejmu Pan Ryszard Terlecki wraz ze
Świętokrzyskimi Parlamentarzystami i działaczami Prawa i Sprawiedliwości z Województwa
Świętokrzyskiego. W tym dniu dziedziniec zamkowy zapełniły Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
Iwaniska - Panie prezentujące rękodzieło i sztukę ludową, regionalni malarze, przedstawiciele środowiska
pszczelarskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także szkoły z terenu naszej gminy. Nie
zabrakło także Zespołu Dworzanie, który działa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach,
który zaprezentował swój program artystyczny. Odbył się także konkurs na najsmaczniejszą potrawę
przygotowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich. Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
przeprowadziło gry i zabawy dla wszystkich chętnych dzieci.

 12 września 2021 r.: Szczepimy się z Kołem Gospodyń Wiejskich
Wydarzenie organizowane w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Ujazdu mające na celu
wsparcie walki z pandemią Covid-19 oraz zachęcenie i umożliwienie odwiedzającym zamek osobom
zaszczepienie się. Przez całe popołudnie na terenie zamku działał punkt szczepień, a na wszystkich,
którzy zdecydowali się zaszczepić czekały upominki. W programie imprezy znalazły się występy
artystyczne w tym pokazy żonglerki chorągwi, wystrzały z armaty oraz pokazy tańca dawnego. Turyści
mogli również zajrzeć do historycznej garderoby i przymierzyć dawne stroje. Na dzieci czekały gry i
zabawy historyczne. Dzień uświetniła degustacja potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich Ujazd.
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 1 – 31 października 2021r.: Wystawa Natalii Murdzy, na której prezentowane były tkaniny
unikatowe, obiekty outdoorowe oraz malarstwo

 13-14 listopada 2021 r.: Święty Marcin w Krzyżtoporze
W sobotę 13 listopada rozpoczął się weekend pod nazwą „Święty Marcin w Krzyżtoporze”, podczas
którego Turyści mogli odwiedzić różne kramy, między innymi z biżuterią średniowieczną z brązu, repliką
noży średniowiecznych, kram Bartnika i Miodosytnika oraz kram ze szkłem historycznym. Turyści mogli
zaopatrzyć się w rękodzieło oraz skosztować staropolskich napoi i potraw. W niedzielę zaś, Bractwo
Rycerskie Sarmata uświetniało czas spędzony na zamku gawędami i ciekawostkami historycznymi oraz
pokazami szermierki czy obsługi broni.

 6-8 grudnia 2021 r.: Warsztaty Bożonarodzeniowe
Okres przedświąteczny w Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór był wyjątkowo radosny i pracowity za
sprawą warsztatów bożonarodzeniowych, w których wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Ujeździe. Podczas warsztatów dzieci piekły i dekorowały pierniczki pod doświadczonym okiem Pań z
Kół Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, Łopatna, Iwanisk i Radwana. Na zajęciach artystycznych
prowadzonych przez przewodników IKZK powstawały ozdoby choinkowe, które później zawisły na
wspólnie ubieranych choinkach. Dzieci poznały także historię i tradycje bożonarodzeniowe. W trakcie
wydarzenia odbyły się również prelekcje na temat zapobiegania uzależnieniom prowadzone przez
pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatowie, pedagogów ze szkoły w Ujeździe oraz
Dzielnicowego Gminy Iwaniska – asp. szt. Radosława Krakowiaka. Specjalnym gościem był Święty
Mikołaj we własnej osobie, który przyniósł dzieciom słodkie upominki. Podczas każdego dnia
warsztatów dzieci odwiedzał Wójt Gminy Iwaniska Pan Marek Staniek, który wspólnie z milusińskimi
wykonywał ozdoby świąteczne, ubierał choinkę i częstował słodkościami.

 Nocne zwiedzanie PREMIUM I STANDARD
Późnym wieczorem każdego weekendu Turyści wyruszali z pochodniami przy blasku iluminacji na
poszukiwanie ducha Białej Damy oraz poznawali historię zamku z przewodnikiem podczas nocnego
zwiedzania. Podczas zwiedzania PREMIUM drużyna rycerska uroczyście witała gości w bramie
wjazdowej do zamku, zabawiała Turystów potyczkami rycerskimi, a wszyscy chętni śmiałkowie mogli
spróbować swoich umiejętności tańca z epoki w sali balowej.



Reklama gry MMORPG „Lineage W”
Na zamku kręcona była reklama jednej z najpopularniejszych na świecie gier MMORPG „Lineage W”
koreańskiego studia NCSOFT. Finalny zwiastun promował grę w dniu jej premiery na rynku
azjatyckim 4 listopada 2021 roku. Gra okazała się ogromnym hitem - przez pierwszy miesiąc od
premiery pozostawała na pierwszym miejscu rankingu gier Google Play w Korei Południowej.

 Prowadzone kampanie reklamowe:
 Współpraca przy tworzeniu Paszportu Turystycznego Ziemi Opatowskiej;
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 Reklama oraz zamieszczanie ogłoszeń na stronie Echa Dnia, Radia Kielce, Radia Rekord i w portalach
społecznościowych;
 Udostępnianie ulotek w punktach obsługi ruchu turystycznego;
 Reklama w gazecie reklamowej EXTRA;
 Reklama w letnim wydaniu Kuriera Turystycznego;
 Reklama w ogólnopolskim dodatku Wakacje 2021;
 Promowanie obiektu w audycji Sławy Bieńczyckiej pt. „Jedyne Takie Miejsce: Zamek Krzyżtopór”;
 W plebiscycie Top Atrakcje 2021 w kategorii „Zamki i Pałace” Krzyżtopór uplasował się na podium
na 3 miejscu. Top Atrakcje 2021 to już 10 edycja prestiżowego plebiscytu, w którym Użytkownicy
wybierają najlepsze atrakcje w Polsce, czyli turystyczne hity lata;
 Wyróżnienie jako najlepsze atrakcje w Polsce z certyfikatem „Polskie Szlaki polecają”;
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