
  



 

1. Kadry  

W okresie sprawozdawczym w Słupskim Ośrodku 
Kultury było zatrudnionych 48,36 osób, zajmujących 
44,33 etatów.  
 

                 
Etaty były podzielone pomiędzy pracowników 
merytorycznych, administracyjnych oraz obsługę. 
Pracowników merytorycznych zatrudnionych było 
29,36 osób, pracowników administracyjnych 6 osób 
oraz pracowników obsługi 13 osób. 

                   



 

 



 

2. Grupy, zespoły, pracownie 

W okresie sprawozdawczym w SOK działało 67 grup, 
klubów i kół zainteresowań z 695 stałymi 
uczestnikami. 

 

Uczestnicy zajęć korzystali z: 
  
6 grup fotograficznych (38 uczestników),  

8 grup tanecznych (96 uczestników),  

1 warsztatu tańca towarzyskiego (20 uczestników),  

1 grupy tańca BREAK DANCE (12 uczestników),  

11  grup muzycznych (46 uczestników),  

1 Studia Piosenki (13 uczestników),  

2 grup nauki gry na gitarze i pianinie (20 uczestników), 

14 grup i pracowni teatralnych (73 uczestników),  

16 grup Pracowni Ceramicznej (117 uczestników),  



 

1 sekcji brydża sportowego BEZ ATU (40 uczestników), 

1 zespołu wokalnego Chór SUTW (20 uczestników),  

1 grupy BATIK (7 uczestników),  

3 grup Teatru Tańca ENZA (23 uczestników),  

1 Klubu Plastyka (84 osoby),  

2 grup plastycznych (20 osób),  

1 grupy Manufaktury (20 osób),  

1 grupy Klubu Stalowe Magnolie (84 osoby) 

 
 
 

 
 



 

 
 

 



 

 

3. Wydarzenia artystyczne 

W całym 2018 roku Słupski Ośrodek Kultury przygotował 
łącznie 218 wydarzeń, które skupiły łącznie 73522 
odbiorców, oraz 1040 seansów filmowych, w których 
wzięło udział 25471 widzów 

 

 

 
 



 

Na łączną liczbę 1258 wydarzeń kulturalnych 
składały się: 
 

55 spektakle teatralne (4239 widzów) 

3 edycje warsztatów teatralnych  (52 uczestników) 

6 edycji konkursów i festiwali teatralnych (2135 

uczestników) 

1 edycja Światowego Dnia Dziergania w miejscach 

publicznych (15 uczestników) 

1 cykl warsztatów Kręcimy poezję (10 uczestników) 

1 wystawa plenerowa Wajda (9816 odwiedzających) 

1 edycja Międzynarodowego Dnia Teatru (120 widzów) 

1 edycja Międzynarodowego Dnia Tańca (200 

uczestników)  

10 koncertów muzycznych (1080 widzów) 

1 finał WOŚP (5000 uczestników) 

1 edycja festiwalu SALWA  (15 000 widzów i 

uczestników) 

1 edycja Dni Kultury Żydowskiej (600 uczestników) 

1 wernisaż plenerowy (20 widzów) 

1 Świąteczne tańcowanie (200 widzów i uczestników) 

1 wieczór improwizacji bębniarskiej (40 widzów) 

1 edycja Dni Sąsiada na Zatorzu (250 uczestników) 



 

30 spotkań autorskich, promocji książek i innych 

wydarzeń  (1697 uczestników) 

1 akcja feryjna (148 uczestników) 

1 akcja wakacyjna (62 uczestników) 

2 turnieje brydżowe (80 uczestników) 

1 cykl turniejów brydżowych/ 32 turnieje w cyklu 

(1200 uczestników) 

15 wystaw fotograficznych (10580 zwiedzających) 

1 edycja warsztatów  fotograficznych (10 uczestników) 

3 wystawy BATIKU (5550 zwiedzających) 

3 odsłonięcia muralów w Słupsku  (2020 widzów)  

1 odsłonięcie obrazu wielkoformatowego (50 widzów) 

9 wystaw plastycznych - zbiorowych i indywidualnych  

(1240 zwiedzających) 

1 happening wystawienniczy (210 widzów) 

1 Indiański Dzień Dziecka (150 uczestników) 

1 Bajkowy Dzień Dziecka (28 uczestników) 

3 warsztaty i akcje plastyczne (510 uczestników) 

1 plener malarski (60 uczestników) 

1 wystawa prac ceramicznych (200 odwiedzających 

3 otwarte imprezy ceramiczne (150 uczestników 

5 edycji warsztatów ceramicznych (2332 uczestników) 

2 edycje warsztatów kroju i szycia (20 uczestników) 

5 edycji warsztatów rękodzieła (5260 uczestników) 



 

1 edycja warsztatów artystycznych (8 uczestników) 

1 edycja warsztatów interdyscyplinarnych dla wojska 

(21 uczestników) 

4 warsztaty edukacyjne (56 uczestników) 

2 edycje warsztatów muzycznych  (25 uczestników) 

2 festiwale muzyczne (248 uczestników) 

3 pokazy kuglarskie (300 uczestników) 

 
 



 

 
 
 
 
1 Europejski Dzień Kina Artystycznego (139 widzów) 

1 Dzień Kina Polskiego (230 widzów) 

8 retransmisji spektakli i oper (280 widzów) 

1 maraton filmowy (132 widzów) 

10 konkursów i festiwali filmowych (1192 uczestników 

i widzów) 

5 edycji warsztatów filmowych (97 uczestników) 

2 edycje Grajdołka, Festiwalu Gier Planszowych (230 

uczestników) 

1 edycja muzycznych Zaduszek (230 uczestników) 

944 seansów filmowych (20605 widzów) 



 

96 seansów szkolnych – Młodzieżowy Klub Filmowy 

(4866 widzów) 

 

 
 

 
 



 

 
 
 



 

4. Szczególne osiągnięcia 
 
W 2018 roku uczestnicy zajęć w Słupskim Ośrodku 
Kultury zdobyli nagrody i wyróżnienia na 21 
konkursach i festiwalach od szczebla miejskiego, 
poprzez wojewódzki i ogólnopolski. 11 z tych nagród 
jest osiągnięciem Pracowni Teatralnej, 4 
Fotograficznej, 3 Pracowni Tanecznej i 3 Pracowni 
Filmowej. Za swoją pracę instruktorską i artystyczną 
pracownicy Słupskiego Ośrodka Kultury otrzymali 5 
nagród indywidualnych. 
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