XV OGÓLNOPOLSKIE
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE KOLEJARZY: POETÓW, PISARZY, MALARZY,
RZEŹBIARZY I INNYCH TWÓRCÓW – tzw. OPAK
Kraków 18.10 – 20.10.2018 r. Dom Kultury Kolejarza
„ Miejsce NIEPODLEGŁEJ w mojej twórczości ”
CELE ARTYSTYCZNE I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Kolejowe Towarzystwa Kultury w Krakowie już po raz 15 jest organizatorem Ogólnopolskich Prezentacji
Artystycznych Kolejarzy we współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
w Warszawie.
Idea przyświecająca temu przedsięwzięciu jest niezmienna: prezentacja dorobku artystycznego twórców
kolejarzy mieszkających w różnych regionach Polski. Prosimy uczestników aby w czasie prezentacji swoich
dzieł podzielili się swoimi przeżyciami w trudnym ale jakże pięknym procesie tworzenia, a dodatkowo,
aby zechcieli uwzględnić motto jakie przyświeca w tym roku naszym Prezentacjom.
Mamy nadzieję, że jubileuszowe XV Prezentacje przyciągną do Krakowa wszystkich dotychczasowych
uczestników i także wielu nowych na wspólne przeżywanie, a „kryształowa rocznica” (wg. obowiązującego
nazewnictwa kolejnych rocznic ślubu) będzie dla wszystkich twórców oraz zainteresowanych animatorów kultury
bodźcem dla nowych pomysłów w prezentowaniu dorobku kulturalnego kolejarzy.
Celami, które przyświecają organizatorom Prezentacji są:
 docieranie do środowiska pasjonatów – kolejarzy, którzy wykonując pracę zawodową lub będąc już na
emeryturze, uprawiają i rozwijają swoje artystyczne pasje, rozumiejąc potrzebę bliskiego kontaktu
z kulturą,
 możliwość prezentacji i promocji kolejarskiej twórczości artystycznej oraz bezpośredniego spotkania
i zapoznania się z twórczością koleżanek i kolegów,
 zapoznanie uczestników OPAK z ważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi Krakowa, z jego historią
i tradycjami.
 przybliżenie warsztatu tworzenia dzieła poprzez spotkania z profesorami Akademii Sztuk Pięknych.
Miejsce prezentacji: Dom Kultury Kolejarza w Krakowie ul. Św. Filipa 6
Zakwaterowanie w pokojach noclegowych, a wyżywienie w Jadłodajni KTK.
Źródła finansowania i odpłatność:
Większość kosztów imprezy pokryją organizatorzy i sponsorzy.
Uczestnicy opłacają akredytację (wpisowe) w kwocie: osoby pracujące - 300 zł/os.
a emeryci i renciści - 70 zł/os. na rachunek bankowy nr:
32 8591 0007 0021 0051 9296 0001 w KBS w Krakowie
lub (po uzgodnieniu) w Kasie KTK w dniu przyjazdu na Prezentacje.
Zgłoszenia do 10 października 2018 r. - wg Karty Zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji Komisarz XV OPAK – Paweł Westrych
tel/fax 12 634 59 50 tel. kom. 505-241-248, 603-646-890 e-mail: ktk@ktkdkk.pl
W imieniu organizatorów XV OPAK - serdecznie zapraszają:
Ze strony Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie
 Kazimierz Jarosz - prezes Zarządu KTK
 Józef Bylica - wiceprezes KTK i dyrektor Domu Kultury Kolejarza w Krakowie
Ze strony Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
w Warszawie
 Ryszard Masłowski - prezes Zarządu STSTiK
 Maria Ogonowska - przewodnicząca Komisji Kultury STSTiK
Strona internetowa: www.ktkdkk.pl

