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PROGRAM KADENCYIJNY DZIALANIA 

MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY W BRZESKU NA OKRES 2021-2024 

Obecnie ogrodki kultury funkcjonuja w rzeczywistosci zdeterminowanej przez dynamiczne 

zmiany cywilizacyjne, konkuruja z poteznym medium, jakim jest Internet, ktdry promuje dobra 

kultury pokonujac bariery miejsca i czasu. Szansq Miejskiego Osrodka Kultury w Brzesku jest 

wykorzystanie mozliwoéci tej globalnej sieci oraz uczynienie spotkania z zywq kultura atutu i wtasciwe 

skorzystanie z tego potencjatu. Instytucja moze staé sie miejscem spotkan i rozwoju dziatan 

kulturalnych zapoczatkowanych w sieci. Niezbedna jest rowniez edukacja przygotowujqca do 

korzystania z dobr kultury dostepnych w Internecie. Skuteczne, tworcze i krytyczne korzystanie 

z mediéw wymaga wiedzy, a skoro misjq oSrodka kultury jest edukacja kulturalna, to nalezatoby 

uzupetnié jg o nowy, medialny kontekst. 

Oégrodek kultury powinien by¢ przestrzenia otwartg, umiejacq dostosowaé sie do oczekiwan 

uzytkownikow. To trudne zadanie, gdyz oczekiwania odbiorcéw sq niezwykle zroznicowane, tak jak 

zroznicowane jest ich przygotowanie do odbioru kultury. Obecnie, dzieki mediom spotecznosciowym, 

pojawity sie nowe narzedzia pozwalajace wejé¢ w interakcje z odbiorca i pozyskac od niego 

informacje zwrotna. Promowanie dziatan o$srodka kultury poprzez udostepnianie — relacji 

z kulturalnych wydarzen online, np. w formie wideo, pozwala na skorzystanie z nich osobom, ktére 

nie mogty w nich uczestniczyé. Plac6wka moze w ten sposob realizowat swojqa misje poza siedzibq 

i dotrzeé do szerszego grona odbiorcéw. Podkresli¢ nalezy, ze ogromnym potencjatem osrodka 

kultury jest nadal jego umiejscowienie w fizycznej przestrzeni, ktére pozwala odbiorcom kultury 

wyjs¢ poza cyfrowg rzeczywistosc. 

W Miejskim Osrodku Kultury w Brzesku potrzebne sq drobne zmiany w administracji, majace 

na celu usprawnienie funkcjonowania i lepszq organizacje pracy. Jedng z najbardziej znaczacych 

modyfikacji w strukturze organizacji bytoby przeksztatcenie Swietlic wiejskich w kluby tematyczne, 

ktére beda prowadzié dziatalnos¢ charakterystycznq dla miejscowosci, w ktorej sq zlokalizowane. 

W gminie sq trzy zespoty ludowe i Orkiestra Deta. Formacje te mozna umiescié w Domu Ludowym 

w Jadownikach tworzac tam Klub Tarica Ludowego i wykorzystac w ten sposdb piekny budynek z duza 

sala i odpowiednim zapleczem. W Mokrzyskach, stynacych z dorocznego miedzynarodowego 

konkursu im. Stanistawa Migdata, pochodzacego wiasnie z tej miejscowosci, mozna utworzyé Klub 

Szachowy, gdzie beda sie odbywac zajecia szachowe dla dzieci, mtodziezy i dorostych oraz turnieje. 

Dom Ludowy w Porebie Spytkowskiej moze sta€ sie Klubem Rekodzieta Artystycznego i glowng 

siedziba Zespotu Ludowego ,,Porebianie”. Kluby w tych trzech miejscowosciach bedg dalej petnic 

swojq dawng funkcje, angazujqc sie w zycie lokalnej spotecznoégci i odpowiadajac na jej potrzeby 

w sferze kultury. Mam nadzieje pobudzi¢ tam aktywnosc, ktora bedzie szersza w stosunku do 

dotychczasowej, ograniczajqcej sie zazwyczaj do dyzuru instruktora w placowce. 

W chwili, w ktorej objetam stanowisko osoby petniqcej obowiazki dyrektora trwata 

pandemia, ktéra catkowicie odmienita dotychczasowg dziatalnos¢ placéwki. Chwila przymusowego 

przestoju sprowokowata mnie i pracownikow Miejskiego OSrodka Kultury do refleksji nad kierunkiem 

dalszej dziatalnosci, pozwolita inaczej spojrzec na rzeczywistos¢ i zmobilizowata do zaprojektowania 

zmian i wprowadzenie czesci z nich w zycie. 

Pierwszym dziataniem byto usprawnienie dziatalnosci poprzez wprowadzenie nowoczesnych 

rozwiazan w administracji i poprawienie przeptywu informacji. Kolejnym krokiem stato sie 

dostosowanie promocji dziatafi osrodka do obecnych standardéw, co zaowocowato modernizacjq 

strony internetowej, zaistnieniem w mediach spotecznosciowych oraz przeniesieniem dziatan do 

sieci, co w dobie pandemii okazato sie koniecznosciq. W zwiazku z realizacjg powyzszych zatozen



zrodzita sie potrzeba wyposazenia oSrodka w profesjonalny sprzet, studio nagran oraz pracownie 

obrébki cyfrowej dzwieku i obrazu. Udato sie pozyskac srodki na ten cel w drodze projekt6w co 

pozwolito nam wszystkim uwierzy¢c, ze jest to osiagalna dla nas droga dofinansowania, choc 

dotychczas niedoceniana i troche zaniedbana. Mita niespodzianka okazato sie to, ze dostarczenie do 

rak instruktoréw i pracownikow profesjonalnego sprzetu dato bardzo dobre efekty. Zauwazytam, ze 

ich kreatywnoS¢ i umiejetnosci byty dotychczas ograniczane przez brak odpowiednich narzedzi. 

Jestesmy dopiero na poczatku drogi w ksztattowaniu nowego oblicza naszej placéwki, ale 

mamy nadzieje, ze podazajqc niq nasz oSrodek stanie sie godnym partnerem wielu instytucji i firm, 

dzieki czemu bedzie mégt pozyskiwa¢ dodatkowe grodki na swoja dziatalnos¢ w formie sponsoringu 

lub barteru. Promocja i rozwdj technologiczny maja na celu ostatecznie zgromadzi¢é wok6t osrodka 

kultury wiecej aktywnych ludzi realizujgcych swoje artystyczne pasje oraz pozyskac wiecej 

sympatykow i widzéw dla organizowanych w placowce przedsiewzie¢. Modernizacja i zaopatrzenie 

w sprzet sali teatralnej (przeksztatcenie sali audytoryjne] w sale widowiskowa) poszerzy oferte 

Oérodka dla zespotow artystycznych z catej Polski. Dziedzictwo kulturowe i tradycja wsparta przez 

technologie ma szanse trafi¢é do szerszego grona odbiorcéw, co pomoze w lepszej dokumentacji 

i archiwizacji, jak rowniez pozwoli ocali¢é od zapomnienia cenne zjawiska. 

Wazne jest tez poszukiwanie nowych form uczestnictwa w kulturze, kreatywnych partnerstw 

i wspétdziatania z lokalnymi srodowiskami artystycznymi, jak rowniez otwartos¢ na nowe zjawiska 

kultury. MOK powinien byé tez miejscem spotkania ludzi z roznych grup spotecznych, srodowisk 

i w réznym wieku. Daje to mozliwos¢ zaistnienia niezwykle cennych zjawisk jak wymiana 

dogwiadczeni, wychowanie, wzajemna pomoc i wspdlnota. 

I. MISIA 

Misjg Miejskiego Osrodka Kultury jest prowadzenie dziatalnosci kulturalnej. Instytucja dgzy do 

wzrostu uczestnictwa w kulturze réznych grup spotecznych poprzez efektywng promocje kultury 

w regionie oraz wspieranie rozwoju lokainej spotecznosci w realizacji pomystow i dziatan 

o charakterze artystycznym. Miejski Osrodek Kultury pielegnuje dziedzictwo kulturowo— 

historyczne regionu. 

Il. WIZJA 

Miejski Osgrodek Kultury chce by¢€ nowoczesnq instytucjq, korzystajqgcq ze wspdtczesnych 

technologii, ktore pomogq dokumentowac, promowaé i tworzyc kulture. Dzieki wykwalifikowanej 

j zaangazowanej kadrze chcemy prowadzié edukacje kulturalng, prezentujqc kulture 

w przystepnej formule oraz rozwijac wspotprace z instytucjami i organizacjami w gminie i poza jej 

obszarem. Miejski OSrodek Kultury chce stosowac kreatywne i innowacyjne kierunki dziatania, 

ktére majq na celu zacheci¢ lokalnych tworcéw i artystow do aktywnoésci oraz zachowac i ocalic 

od zapomnienia historyczne i kulturowe dziedzictwo regionu. 

Ih. CELE 

e prowadzenie dziatalnosci kulturalnej polegajgcej na tworzeniu, upowszechnianiu oraz 

ochronie kultury, 

° analizowanie, a w nastepstwie rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkaricow, 

e zwiekszenie dostepnosci oferty kulturainej poprzez nowoczesne $rodki przekazu, 

e wypromowanie wizerunku Miejskiego Osrodka Kultury jako instytucji waznej dla gminy 

i regionu, 

e pozyskiwanie funduszy na wyposazenie w nowoczesny sprzet informatyczny i audiowizualny, 

niezbedny do realizacji zadan, 

e prowadzenie edukacji kulturalnej poprzez prezentacje kultury w przystepnej formie w celu 

przygotowania do odbioru oraz zachecenia do jej tworzenia, 

© wspétprace z instytucjami i organizacjami w gminie i poza jej obszarem,



rozwijanie wiedzy o kulturze narodowej oraz dziatania na rzecz ochrony regionalnego 

dziedzictwa kulturowego. 

  

Lp. cele dtugoterminowe 

(oczekiwany stan/zmiany) 

cele krotkoterminowe wskazniki* 

  

Tworzenie projektow, 

wspotpraca 

i wspotorganizacja 

przedsiewzie¢ z zakresu 

kultury. 

projekty realizowane 

przy wspoipracy z innymi 

instytucjami, 

wydarzenia 0 réznym 

charakterze 

artystycznym przy 

wspotpracy z 

instytucjami 

i organizacjami 

wspotpracujacymi 

z MOK, 

MOK wystepuje w 

charakterze partnera 

przy organizacji szeregu 

wydarzen 

okolicznosciowych. 

llos¢ projektow, 

przedsiewziec: 20 

  

  
Prowadzenie statych zajec z 

  
zakresu edukacji artystycznej. 
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Zajecia state: 

Nauka gry na 

instrumentach 

klawiszowych. 

Nauka gry na gitarze 

akustycznej 

i klasycznej. 

Nauka gry na 

instrumentach detych — 

Jadowniki. 

Koto plastyczne. 

Nauka Spiewu. 

Balet dla dziewczynek. 

Koto fotograficzne. 

Taniec towarzyski. 

Zajecia feryjne dla dzieci 

i mtodziezy 

Organizacja zaje¢ 

i atrakcji dla dzieci 

i mtodziezy spedzajacych 

ferie zimowe w miescie. 

Zajecia wakacyjne dla 

dzieci i mtodziezy 

Organizacja zajec 

i atrakcji dla dzieci 

i mfodziezy spedzajacych 

wakacje w miescie.   
llosé sekcji: 8 

  

 



  

Organizacja koncertow, imprez 

plenerowych i uroczystosci 

okolicznosciowych. 

  10. 

Koncerty, imprezy 

plenerowe i uroczystosci 

okolicznosciowe: 

Wielka Orkiestra 

Swiatecznej Pomocy. 
Swieta majowe (3 maja — 
wspolne Spiewanie piesni 

patriotycznych). 

Brzesko—Okocim 

Festiwal. 

Brzeska Strefa Kultury 

Muzyczne Muzealne 

Balkony. 

Uroczystosci patriotyczne 

na Stotwinie. 

Uroczystosci listopadowe 

(11 listopada). 

Kameralne koncerty 

muzyki powaznej 

i rozrywkowej. 

Koncerty réznych 

gatunkéw muzycznych. 

Koncerty okolicznosciowe 

(mikotajkowy, 

walentynkowy, z okazji 

Dnia Kobiet, Dnia Matki, 

itp.). 

| taczna ilos¢: 20 

  

Organizacja wystaw. 

w
W
n
e
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 Wystawy: 

Fotograficzne, malarskie. 

Pokonkursowe. 

Inne, w zaleznosci od 

potrzeb i sytuacji. 

llosé wystaw: 5 

  

    
Organizacja i koordynacja 

konkurséw, przegladow 

i turniejow. 

  

Konkursy i przeglady: 

Eliminacje do 

Ogodlnopolskiego 

Konkursu 

Recytatorskiego. 

Konkursy wokalne i 

taneczne. 

Konkurs na pisanke 

ludowg i plastyke 

obrzedowa. 

Konkurs plastyczny 

»Portret Mamy”. 

Miedzypowiatowy 

Turniej Sztuki 

Recytatorskiej 

»Poszukiwania”. 

Konkurs na szopke 

bozonarodzeniowg 

i ozdobe choinkowg.   
llos¢é konkursow: 7 

  
 



  Przeglad teatr6w 

dzieciecych 

i mtodziezowych. 
  

    

Prowadzenie klub6w 

tematycznych, Miejskiej 

Orkiestry Detej, Muzeum 

Regionalnego, redakcji BIM 

oraz UTW. 

  

Klub Tafica Ludowego w 

Jadownikach 

Organizacja prob 

zespotow 

folklorystycznych. 

Przygotowanie 

programow 

artystycznych 

z okazji Dnia Matki, Dnia 

Babci i Dziadka, 

Andrzejki. 

Wspolne koledowanie, 

biesiady, pikniki 

rodzinne. 

Préby zespotow 

folklorystycznych: 

Jadowniczanie, 

Porebianie, Krakowiacy 

Ziemi Brzeskiej oraz 

proby Miejskiej Orkiestry 

Detej. 

Klub Szachowy w 

Mokrzyskach 

Zajecia szachowe dla 

dzieci, mtodziezy 

i dorostych. 

Turniej szachowy im. 

Stanistawa Migdata. 

Przygotowanie 

programow 

artystycznych 

z okazji Dnia Matki, Dnia 

Babci i Dziadka, 

Andrzejki, itp. 

Wspdlne koledowanie, 

biesiady, pikniki 

rodzinne. 

Klub Rekodzieta 

Artystycznego 

w Porebie Spytkowskiej 

Zajecia artystyczno— 

rekodzielnicze 

Prowadzenie zespotu 

POREBIANIE. 

llosé sekcji: 7 

  
  

 



  

Przygotowanie 

programow 

artystycznych 

z okazji Dnia Matki, Dnia 

Babci i Dziadka, 

Andrzejki. 

Wspolne koledowanie, 

biesiady, pikniki 

rodzinne. 

Miejska Orkiestra Deta 

Udziat w uroczystoéciach 

organizowanych przez 

miasto i gmine w 

zaleznosci od potrzeb i 

zaistniatych sytuacji. 

Muzeum Regionalne 

Pozyskiwanie, 

gromadzenie i 

udostepnianie 

spotecznosci lokalnej 

przedmiotéw 

zwigzanych z kulturg 

materialna w ramach 

statej ekspozycji 

muzealnej. 

Dziatalnos¢ wydawnicza 

— Brzeski Magazyn 

Informacyjny BIM. 

UTW — spotkania, 

wyktady. 
  

    
Prowadzenie dziatalnosci 

ustugowej. 

  
Wspdtpraca z fundacjami, 
szkotami, bibliotekami, 

stowarzyszeniami, 

organizacjami 

zwiazanymi 

z dziatalnosciq muzealng 

i wystawienniczq oraz 

przedsiebiorcami. 

Wynajem pomieszczen 
w RCKB oraz w Ratuszu 

Brzeskim. 

Wynajem powierzchni 
reklamowej.   

llosé ustug: 8 

  

    

 


