
 

Sprawozdanie z działalności  

Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe 

 1 styczeń – 31 grudnia 2019 r. 

 
 
 
 

• 19 styczeń 2019r. VI  Krzyżtoporskie Spotkanie Rycerzy i Dam Dworu. 
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe gościł Rycerzy i  Damy Dworu z całej gminy Iwaniska. Bal dla dzieci 

zorganizowała już po raz VI Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Zabawę poprowadził                        
Dj SŁOŃCE, który w muzycznych rytmach porwał do tańca wszystkich uczestników. Mali Rycerze oraz 
Księżniczki  mogli sprawdzić się w tańcach, animacjach muzycznych, zabawach z chustą Klanza, tańcach oraz 
zabawach  z balonami. Gwiazdą balu był Konrad Kondzio Czarkowski – finalista programu MAM TALENT                      
z programem ,, W krainie mapetów”. Na wszystkich czekała smaczna pizza oraz wielki krzyżtoporski tort. Zabawa 
zakończyła się pięknym pokazem fajerwerków. W tegorocznym balu udział wzięło ponad 320 dzieci wraz                       
z rodzicami i opiekunami. 

 
3-4 maja 2019r. Majówka w Zamku Krzyżtopór z Bractwem Rycerskim Miasta 
Nowa Dęba. 

W majowy weekend IKZK przygotowała dla turystów wiele atrakcji:  3 maja gości przybyłych do 
Krzyżtopór bawiło Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba. Pokazy odbywały się od godz. 14 tej do 19 tej.             
W programie  mogliśmy podziwiać : pokazy żonglerki chorągwiami, pokazy musztry piechoty najemnej, pokazy 
musztry muszkieterów oraz salwy z muszkietów. Chętni mogli nauczyć się tańców dworskich, które poprowadziła 
szlachecka para oraz przymierzyć historyczne stroje w rycerskiej garderobie. Najmłodsi chętnie brali udział                    
w zabawach plebejskich, strzelaniu z łuku czy pojedynkach na miecze. Chętni turyści mogli skorzystać                             
z poczęstunku przygotowanego w tym dniu przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ujazdu. W sobotę 4 maja odbyło 
się nocne spotkanie z duchami czyli Nocne Zwiedzanie PREMIUM . Na uczestników czekało spotkanie z duchem 
Białej Damy, potyczki na zamkowym dziedzińcu oraz tańce dworskie w sali balowej z Hufcem Rycerstwa Ziemi 
Opatowskiej. 
 

• 19 maj 2019r.  Koncert  przebojów lat 60,70,80 tych. 
19 maja 2019 roku w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbył się koncert przebojów lat 60, 70 i 80-tych 

pod patronatem Wójta Gminy Iwaniska. Podczas trwania koncertu zgromadzeni goście i turyści zwiedzający 
ruiny zamku mogli podziwiać rękodzieło oraz degustować potrawy przygotowane przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z miejscowości Kujawy, Ujazd oraz  Łopatna. Na scenie zaprezentowały się dzieci  z terenu gminy 
Iwaniska śpiewając najpopularniejsze przeboje polskich artystów. Wójt Marek Staniek wręczył wszystkim 
uczestnikom nagrody oraz upominki. Koncert poprowadziła Sekretarz Pani Wiesława Słowik. Organizatorami 
koncertu byli : Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach, Instytucja 
Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. 
 

• 25  maj 2019r. Nocne spotkanie przy muzyce na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 
W piękny majowy wieczór zamek Krzyżtopór rozbrzmiewał muzyka taneczną . Uczestników dancingu bawił 
zespół De Lux. 
 



•  1 czerwca  2019r.,, Bajkowy Dzień Dziecka”na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 
1 czerwca 2019r. zamkowy dziedziniec stał się królestwem najmłodszych. Organizatorami 

imprezy plenerowej byli Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury                     
w Iwaniskach oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Wśród atrakcji czekających w tym dniu 
na małych odkrywców był zamkowy plac zabaw z licznymi dmuchańcami. Na zamkowym dziedzińcu animatorzy                  
z Bajkowej Krainy  poprowadzili zabawy i konkursy dla dzieci. Było malowanie twarzy, skręcanie balonów, 
szczudła dla dzieci, podwójne spodnie, wielkie bańki mydlane, tory przeszkód oraz magiczne niespodzianki. 
Wszyscy chętni obejrzeli spektakl w wykonaniu Teatru TAK pt .,,O pchle która manier nie miała”.  Wiele atrakcji 
czekało również na najmłodszych na stanowiskach przygotowanych  przez Komendę Powiatową Policji                         
w Opatowie oraz przez Państwowa Straż Pożarną. 

 

• 15 czerwiec 2019r. Koncert Uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. L. Różyckiego w Kielcach. 

Na zamkowym dziedzińcu zaprezentowali się uczniowie szkoły muzycznej pod kierunkiem Pani Aliny 
Pełki oraz Pana Kamila Powrózka wykonując utwory największych kompozytorów :Elgara, Vivaldiego, Chopina. 
Wśród widowni w pięknej scenerii eliptycznego dziedzińca wśród widzów zasiedli rodzice wykonawców, 
przyjaciele oraz turyści którzy w tym czasie zwiedzali zamek. Piękne wykonania największych dzieł polskich                
i europejskich kompozytorów wprowadziły uczestników w klimat muzyki klasycznej. 

 

• 16 czerwca 2019r.  X Grand Prix Gór Świętokrzyskich na zamku Krzyżtopór. 
Na zamku Krzyżtopór odbył się turniej szachowy w ramach X Grand Prix Gór Świętokrzyskich               

o Puchar Wójta Gminy Iwaniska. Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Szachowe HETMAN z Ostrowca 
Świętokrzyskiego przy współpracy z Wójtem Gminy Iwaniska oraz Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór                          
w Ujeździe. W turnieju udział wzięło ponad 100 szachistów z województwa świętokrzyskiego. Rozgrywki 
prowadzone były w trzech grupach OPEN, JUNIOR, MŁODZIK. Na wszystkich uczestników czekały nagrody oraz 
dyplomy. Czas pomiędzy partiami gracze wykorzystali na zwiedzanie zamku Krzyżtopór wspólnie                            
z towarzyszącymi im rodzinami. Na zakończenie nagrody oraz puchary uczestnikom wręczyli Wójt  Gminy 
Iwaniska Marek Staniek, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kowalczyk,  Dyrektor IKZK w Ujeździe Elżbieta 
Charymska. 

 

• 22 czerwiec  2019r.- prezentacja zespołu ,,Dworzanie”. 
W sobotnie popołudnie na zamkowym dziedzińcu zaprezentował się zespół ,,Dworzanie” 

działający w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach” pod kierunkiem Pani Elżbiety Dziamy. Występ 
był również okazją do prezentacji strojów zespołu. W czasie występu turyści mogli podziwiać  talenty wokalne 
oraz artystyczne w prezentacji ,,Na patriotyczną nutę”. Podziękowania dla zespoły  oraz opiekunów przekazali w 
tym dniu Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Pani Wiesława Słowik, Dyrektor IKZK w Ujeździe  
Elżbieta Charymska. 
 

•  23 czerwiec 2019r. Potyczki Rycerskie oraz podróż w czasie z Bractwem 
Rycerskim Zamku Szydłów. 

Wśród licznych atrakcji, które przygotowało Bractwo Rycerskie Zamku Szydłów w niedzielne 
popołudnie turyści mogli podziwiać piękne stroje, prezentacje uzbrojenia oraz aktywnie uczestniczyć w pokazach 
walk, historycznych grach i zabawach.  Na zamkowym dziedzińcu członkowie bractwa rycerskiego przedstawili 
spektakl ,, Satyra – męstwo wuja”. Chętni brali udział w pojedynku na miecze oraz turnieju róż. 

 
 



• 07.07.2019r.- „Na szlachecka nutę” – Letnia Biesiada Rycerska w Krzyżtoporze. 
         Warsztaty wypieku chleba z Mistrzem Kuchni Arturem Sarnkiem, smaczna regionalna kuchnia 
w stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich z Ujazdu oraz Marianowa, potyczki rycerskie oraz niesamowite 
opowieści konferansjerka Michała z Drużyny Eventów Historycznych SARMATA z Baranowa 
Sandomierskiego podziwiali turyści na zamku Krzyżtopór w Ujeździe 7 lipca. 
 

• 21.07 2019r. – Pokazy rycerskich pojedynków w Krzyżtoporze. 
       Na zamkowym dziedzińcu w tym dniu odbyły się pokazy rycerskich pojedynków                   
z udziałem drużyny Eventów Historycznych  SARMATA z Baranowa Sandomierskiego. 
Przybyli turyści mogli obejrzeć pokazy artyleryjskie oraz pokazy musztry piechoty najemnej. 
Odbyły się pokazy walk na szablę, pokazy strzelania z muszkietu, strzelanie z łuku. Goście 
mieli możliwość przymierzenia strojów w historycznej garderobie. 

 
• 05-14 .08.2019r. -  Wakacje w IKZK  ,,W PRACOWNI MISTRZA”. 

       Program przygotowany dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Iwaniska. W ramach 
prowadzonych zajęć dzieci mogły skorzystać z warsztatów wypieku ciasteczek wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich z Ujazdu. O bezpieczeństwie podczas wakacyjnych wypraw i zabaw 
opowiedzieli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie zaś kurs pierwszej pomocy 
poprowadzili ochotnicy z Ochotniczej Staży Pożarnej w Łopatnie. Odbyły się również zajęcia 
plastyczne, gry i konkursy na świeżym powietrzu, warsztaty modelowania z gliny oraz warsztaty 
modowe. Łącznie z zajęć wakacyjnych skorzystało 80 dzieci z gminy Iwaniska. 

 

• 14.08.2019r.- Wyjazd do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach dla 
uczestników wakacyjnych zajęć. 

   Dzieci w dwóch grupach zwiedziły Oceanarium  oraz wzięły udział w warsztatach edukacyjno 
– artystycznych. Ciekawym punktem wycieczki było zwiedzanie parku miniatur oraz terenu 
kompleksu rekreacyjnego w Świętokrzyskiej Polanie. 

 

• 17.08 2019r. – Spotkanie z muzyką taneczną w Zamku Krzyżtopór. Dla uczestników spotkania 
wystąpił zespól De Tox. 

 

• 22.08.2019r. - Na zamku Krzyżtopór odbyło się nagranie do programu ,,Gilowa 
Polana" wyemitowanego na kanale Kuchnia +.  

         Krzyżtopór gościł bohaterów tego wydarzenia Andrzeja Polana oraz zacną kompanię z 
Drużyny Eventów Historycznych SARMATA z Baranowa Sandomierskiego. W eliptycznym 
dziedzińcu znakomity kucharz w plenerowej kuchni przyrządzał dania kuchni regionalnej w asyście 
szlachty, która biesiadowała w  zamkowych komnatach. 
 
 

 



• 24.08.2019r.- Na zamku Krzyżtopór odbyło się nagranie promocyjne  szlaku 
Green Velo wyemitowanego w programie "Pytanie na śniadanie".  

         „Pytanie na śniadanie” odwiedziło monumentalny Zamek Krzyżtopór – ruiny rezydencji 
magnackiej w Ujeździe, malowniczo położony Klimontów oraz wąwozy w Konarach, a także zalew w 
Borkowie i wybrane Miejsca Obsługi Rowerzystów na szlaku. Gościem programu był  prezes Regionalnej 
Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i dyrektor gabinetu marszałka województwa, 
Marcin Piętak. W materiale pojawi się również Emilka Dankwa, serialowa Zosia z serialu Rodzinka.pl. 
 

• 31.08.2019r. - Krzyżtopór  w tym roku żegnał wakacje wraz  z Drużyną Eventów 
Historycznych SARMATA  z Baranowa Sandomierskiego. 

         W programie był turniej zabaw plebejskich, turniej róż- o względy niewiast oraz pokazy 
artyleryjskie. Gwiazda wieczoru był kabaret EWG, który rozbawił zgromadzaną publiczność  
satyrycznymi skeczami. Chętni mogli wziąć udział w zabawie tanecznej z zespołem De Tox. O  
regionalne jadło zadbały lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Iwaniska. 

• 01.09.2019r. IV Bieg Ziemi Opatowskiej. 1 września 2019 roku odbyła  się czwarta edycja 
Biegu Ziemi Opatowskiej. Celem imprezy jest popularyzacja biegania, upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu oraz promocja Ziemi Opatowskiej. Start biegu głównego nastąpił w Opatowie 
sprzed Opatowskiego Ośrodka Kultury zaś meta była na dziedzińcu Zamku Krzyżtopór. 

• 15.09.2019r.-  W Krzyżtoporze dobyło się  wielkie kulinarne show z mistrzami 
kuchni MasterChefa pod nazwa ,,REGIONALNE PODRÓŻE KULINARNE                
W KRZYŻTOPORZE.  Kulinarne historie opowiedziała  szlachecka kompania z Drużyny Eventów 

Historycznych SARMATA. Turyści  mogli degustować  gulasz staropolski oraz pyszny chleb przygotowany 
przez mistrza kuchni - finalistę programy MasterChef Artura Sarnka. Dla najmłodszej części publiczności 
odbyły się pokazy rycerskie, gry i konkursy zręcznościowe. 

 

• 12.10.2019r. – Na zamku Krzyżtopór odbył się Przegląd Piosenki Dziecięcej.                  
Do przeglądu został zaproszone uzdolnione dzieci oraz młodzież ze wszystkich gmin powiatu opatowskiego. 
Przed publicznością wystąpiły dzieci z gminy Wojciechowice, Ożarów, Tarłów, Sadowie i Iwaniska. Statuetki 
dla wszystkich uczestników wręczyli Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Dyrektor IKZK Elżbieta 
Charymska. Przegląd poprowadziła sekretarz gminy Pani Wiesława Słowik.  

• 21.10 2019r.- Niezwykli goście w Krzyżtoporze. iście po szlachecku zostali powitani                         

w sobotni wieczór na zamkowym dziedzińcu. Szefowie misji dyplomatycznych akredytowanych                          
w Rzeczpospolitej Polskiej wraz z rodzinami gościli w świętokrzyskim poznając jego potencjał gospodarczy 
oraz walory turystyczno-krajoznawcze. Krzyżtopór w blasku iluminacji zachwycił gości swoja potęgą                        
i magią. 

 

• 11 Listopad 2019r- Na zamku Krzyżtopór odbyły się główne uroczystości 
obchodów rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody rozpoczęły 
się uroczystą Mszą Św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. 
Druga część uroczystości miała miejsce na zamku Krzyżtopór gdzie przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpiły dzieci oraz młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach oraz  
zespół Dworzanie. 

 



 

• 01 12 2019r.- Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ujeździe 

zapraszają serdecznie do swojego stoiska na Międzynarodowych Targach Turystyki 
Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE. 

 
• 9-13 grudzień 2019r. Od 9 grudnia na zamku Krzyżtopór odbywały się warsztaty 

wypiekania i dekorowania pierników oraz warsztaty artystyczne dekoracji                                          
i ozdób świątecznych. Każdego dnia uczestnicy warsztatów dekorowali swoją choinkę własnoręcznie 

wykonanymi ozdobami, bombkami, łańcuchami oraz pierniczkami. 
W poniedziałek warsztaty z udziałem uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe poprowadziły 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kujaw. Wtorkowe przedpołudnie zapachniało piernikami, które wraz                   
z uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie wykonywały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich                  
z Radwana. Piękne choinki oraz pierniki w środę wypiekały i dekorowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich                 
z Łopatna wraz z uczniami  z Publicznej Szkoły Podstawowej z Wygiełzowa. W czwartek zamek gościły 
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej z Iwanisk, a warsztaty piernikowe oraz artystyczne poprowadziły 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu. Na zakończenie w świąteczny klimat świąt uczniów                                          
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Iwanisk oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bp. Jana Chrapka                 
z Jastrzębskiej Woli wprowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Marianowa oraz Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Iwanisk.   

 

• 15 grudzień 2019r. - Magia Świąt w Krzyżtoporze- Świąteczne Spotkanie 
Wielopokoleniowe. W niedzielę 15 grudnia Krzyżtopór rozbłysnął magią świąt Bożego 

Narodzenia podczas spotkania wielopokoleniowego na które mieszkańców gminy Iwaniska zaprosił 
Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Dyrektor Instytucji Kultury Zamek w Ujeździe Elżbieta 
Charymska.                      
Spotkanie było okazją do podsumowania całotygodniowych warsztatów świątecznych z udziałem dzieci, 
nauczycieli oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkie pięknie udekorowane choinki, które dzieci ubierały wraz 
z gośćmi Wójtem Markiem Stańkiem oraz sekretarz Panią Wiesławą Słowik przez cały tydzień prezentowały 
się cudownie w świątecznej scenerii zamku w czasie niedzielnej uroczystości na której liczne zgromadzili się 
mieszkańcy gminy Iwaniska, dzieci wraz z rodzicami, władze gminy Iwaniska na czele                                               
z gospodarzem  Wójtem Markiem Stańkiem oraz prowadzącą niedzielne spotkanie sekretarz Urzędu Gminy 
w Iwaniskach Panią Wiesławą Słowik, radni Gminy Iwaniska oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Ujazdu, 
Radwana oraz Łopatna, które zaprezentowały swoje rękodzieło. Na wszystkich uczestników spotkania,                    
a gównie na tych najmłodszych czekało wiele atrakcji. Uroczystość rozpoczęła się występem dzieci                        
z Publicznej Szkoły Podstawowej z Ujazdu . Kolędy oraz pastorałki zaprezentowały dzieci z ogniska 
muzycznego przygotowane przez Panią Magdalenę Szemraj: Lena Gruszka, Julia Ciepiela, Weronika 
Sośniak, Weronika Kijanka, Nikola Rozmysłowska, Iga Wolańska, Lena Jankowska. Dzieci odwiedził również 
Mikołaj, który rozdawał słodkie prezenty, a dla dorosłych kolorowe rózgi ze słodkościami. Gościem spotkania 
był również dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie Radosław Krakowiak.                                               
Były zdjęcia, radosne uśmiechy, wspólne śpiewanie kolęd. Niespodzianką był spektakl świąteczny                                                                                                              
w wykonaniu teatru Kurtyna z Krakowa pt. ,,Magia Świąt”. 


