
 

Sprawozdanie  merytoryczne z działalności  Stowarzyszenia „PUCH OSTU” 
za rok 2017 

 
  
 Stowarzyszenie „PUCH OSTU”  na koniec  roku  2017  zrzeszało 21  członków, w 

tym 3 członków honorowych (córka, syn i wnuczka Jana Sztaudyngera). 

  

W 2017 roku zrealizowaliśmy następujące zadania: 

Wspieranie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby: przyznaliśmy kolejny 
raz Stypendium Artystyczne im.J.I.Sztaudyngera  ( ze składek członkowskich)  
w 2017 r. otrzymało je 4 uczniów : Zuzanna Waliszewska (plastyka), Ines Miszczyszyn 
(plastyka), Emilia Wajdowicz (literatura i plastyka),  Nina Kaczmarska (literatura i muzyka). 
 
Wzbogacenie  oferty turystycznej miasta : 
1 maja 2017 roku – impreza  „Dotykanie sztuki – idąc i stojąc”  a  w jej ramach :  IX Rajd 
Sztaudyngerowski  Dużą  Sztaudyngerowską Trasą Turystyczną  z przewodnikiem w tym roku pod 
hasłem „Różowe piórka”,  pogoda pozwoliła nam wrócić do "Fraszkowiska na rumowisku", fraszki 
podawane w różnej formie zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.  
Na wystawach prezentowaliśmy również stare zdjęcia Szklarskiej Poręby, prace plastyczne 
uzdolnionej młodzieży ( w tym roku były to prace Sofii Lizak, Karoliny Sikory) oraz kilka obrazów 
Pani Ireny Gołąb, naszej lokalnej malarki. 
 
 
Kultywowanie pamięci poety i fraszkopisarza, mieszkańca naszego miasta, Jana Sztaudyngera : 
9 czerwca 2017 r. impreza w ramach Salonu Artystycznego Jana Sztaudyngera ( Salon Artystyczny 
działanie jako miejsce, ale jako idea współpracy osób i instytucji w celu szerzenia kultury)  - VIII 
Konkurs Recytatorski  „Przyroda i siły natury”,  w tym roku wystąpił Zespół Wokalny „Głosowanie”, 
w czasie tej imprezy odbywa się również wręczenie Stypendium Artystycznego im.Jana 
Sztaudyngera, Rok 2017 został ogłoszony w naszym mieście Rokiem Hofmanowskim. W Salonie 
zaznaczyliśmy poetycką twórczość naszego znamienitego malarza oraz jego przyjacielskie kontakty 
z Janem Sztaudyngerem. Julia Chmielewska zaprezentowała wiersz "Modlitwa Hofmana", Pani 
Agnieszka Gwóźdź "Kuźnię skrzydeł", Pan Feliks Rosik przedstawił fragment tekstu Jana 
Sztaudyngera opisujący Wlastimila Hofmana przy pracy, dwa wiersze Hofmana zaprezentowały 
Panie Halina Gąsiorek i Bożena Czesna. Wystąpienia te przeplatane były "okraszaniem 
muzycznym".  "Okraszali": Tymon i Malwina Świtalscy (keyboard), Wiktoria Mieszała (śpiew i 
ukulele), Przemysław Kozik (akompaniament na gitarze). Tą część spotkania zakończył dwoma 
utworami na organy Michał Kaźmierczak (niestety nie mieliśmy organów, więc został użyty 
keyboard). 
 


