SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA:
MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO KULTURY
ZA OKRES OD 31.05.201 do 31.12.2011

1. DANE ORGANIZACJI

Nazwa: MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO KULTURY (w skrócie MTK)
Adres siedziby: 32-400 Myślenice, ul. Rynek 27
Kontakt: towarzystwokultury@gmail.com, 501193415
KRS: 0000387436
NIP: 681 20 49 761
REGON: 121719766
Władze Stowarzyszenia:
Piotr Szewczyk – prezes;
Kamil Kmieciak – sekretarz;
Elżbieta Węgrzyn – skarbnik;
Karolina Druzgała – członek zarządu;
Jan Ślósarz – członek zarządu.

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUDOWEJ Z PODANIEM CELÓW

Stowarzyszenie powstało w maju 2011 roku i działa w celu popularyzacji polskiej kultury i tradycji
ludowej. Towarzystwo ma charakter miejski i jest artystyczną reprezentacją całego regionu Myślenic.
Powołując do życia Towarzystwo wszyscy jego założyciele kierują się przede wszystkim najwyższym
dobrem Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i
Tańca „Ziemia Myślenicka”. Działalność inspirowana i wspierana przez Miasto i Gminę Myślenice ma
być wyrazem szczególnego umiłowania kultury, folkloru i tradycji. Działania Towarzystwa opiera się
na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości,
solidarności i wzajemnym wspieraniu kultury, tradycji i wartości narodowych. Stowarzyszenie działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z
1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), własnego statusu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.
z późniejszymi zmianami).

Celem działalności Towarzystwa jest:
1. Rozwój działalności artystycznej i organizacyjnej Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu
Miasta i Gminy Myślenice – Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”.
2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3. Rozpowszechnianie polskiej kultury narodowej poprzez inicjowanie różnych form artystycznych
związanych z upowszechnianiem tańca, śpiewu i ludowego stroju polskiego oraz współdziałanie
w tym zakresie z placówkami kulturalnymi.
4. Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji tanecznych, muzycznych
i wokalnych różnych części geograficznych Polski, Europy i świata.
5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi
narodami, grupami etnicznymi, mniejszościami narodowymi, itp.
6. Promocja i popularyzacja polskiego i europejskiego folkloru tanecznego i muzycznego w kraju i za
granicą.
7. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami kulturalnymi, a także ze środkami
masowego przekazu w propagowaniu swojej działalności.
8. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz w wyrównywaniu ich szans – zwłaszcza wśród młodych artystów i twórców.
9. Wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w różnych
przedsięwzięciach międzynarodowych (festiwale, koncerty, wystawy, tournee
artystyczne, konkursy, warsztaty artystyczne, itp.) odbywających się w kraju i za granicą.
10. Opiniowanie projektów dokumentów dotyczących szeroko pojętej sfery kulturalnej
i artystycznej.
11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
12. Kształtowanie postaw pro-społecznych.
13. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
14. Popularyzacja i badania nad tradycją ludową regionu Myślenickiego.
15. Rozpowszechnianie osiągnięć artystycznych, kulturalnych Towarzystwa.
16. Zachowanie, dokumentowanie i przekaz autentycznych wartości kultury tradycyjnej.
17. Edukacja, oświata i wychowanie.
18. Integracja społeczeństwa lokalnego.
19. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
20. Inwestowanie w kapitał ludzki.
21. Inicjowanie aktywności lokalnej
22. Samorealizacja i rozwój członków Towarzystwa.

3. OPIS I CHARAKTERYSTYKA NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ
ORGANIZACJA SEKCJI MTK ORAZ PODJĘCIE WSPÓŁPRACY Z ISTNIEJĄCYMI PODMIOTAMI
W ramach działalności Myślenickiego Towarzystwa Kultury, jako organizacji parasolowej podjęto
decyzję o utworzeniu sekcji i grup tematycznych, które będą skupiać osoby zainteresowane

konkretnym profilem działalności (uchwała zarządu 3/2011). W ramach Towarzystwa wyłoniono
następujące grupy:
1. Reprezentacyjny Folklorystyczny Zespół Miasta i Gminy Myślenice – Zespół Pieśni i Tańca
„Ziemia Myślenicka” ;
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku;
3. Myślenickie Towarzystwo Historyczne;
4. Grupa Literacka Tilia;
5. Warsztat Twórczy MTK;
6. Kwintet Fortepianowy MTK;
7. Zespół ds. dokumentacji i badań nad kulturą lokalną.
W ramach podziału kompetencji wyłoniono liderów poszczególnych grup, którzy prowadzą
indywidualnie działalność sekcji – uwzględniając jednak cele i zadania całego Towarzystwa.
PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU GRANTOWEGO KORPORACJI IBM
Myślenickie Towarzystwo Kultury przystąpiło do programu grantowego IBM w ramach którego
otrzymało 30 000 zł darowizny na zakup niezbędnego do prowadzenia działalności sprzętu
multimedialnego. W ramach dofinansowania zakupiono wyposażenie do biura Towarzystwa:
komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne (ksero,
drukarka, faks, skaner), drukarkę atramentową, zestaw głośników i odtwarzacz CD, aparat
fotograficzny, trzy laptopy, rzutnik multimedialny, ekran oraz oprogramowanie do edycji tekstu i
grafiki. Udział w programie był trzystopniowy: pierwsze przygotowanie fiszki z opisem potrzeb i
działań, którą trafiała do weryfikacji przez Polski zespół IBM, po pozytywnej ocenie tego zespołu
należało wypełnić specjalny formularz m.in. o braku wykluczenia i przeciwdziałaniu dyskryminacji.
Następnie przetłumaczone dokumenty trafiły do głównej siedziby koncernu do USA, gdzie zostały
poddane ostatecznej weryfikacji. MTK było jedyną Polską organizacją, która otrzymała
dofinansowanie na zakup sprzętu.

URZĄDZENIE SIEDZIBY MYŚLENICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURY
Podczas rejestracji Myślenickiego Towarzystwa Kultury wykorzystano adres przy którym do tej pory
funkcjonował Zespół „Ziemia Myślenicka” czyli Piłsudskiego 20. Jednak tuż po sądowej rejestracji
nadarzyła się okazja do zmiany siedziby i współdzielenia lokalu z PTTK w kamienicy Obońskich przy
Rynek 27. Po ustaleniu korzystnych warunków finansowych (300 zł miesięcznie) Zarząd zdecydował
ulokować tam siedzibę. W lokalu tym spotykają się regularnie: UTW, MTH oraz uczestnicy Warsztatu
Twórczego.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIERGANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Myślenickie Towarzystwo Kultury wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w ubrali Tereskę. Jej strój
powstał w ramach Międzynarodowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych Każdy, kto miał
ochotę mógł pod kierunkiem Natalii Nowackiej wyszywać panoramę Myślenic na wielkiej płachcie
materiału. Dzieci rysowały swoje wyobrażenia na temat Myślenic za dwadzieścia lat. Całość
muzycznie oprawił DJ Damian Nalepa. Ubranie dla Tereski przygotowały panie z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Fontannę ubrano w kremowo czerwony sweterek, czapkę, torebkę z grosikiem na
szczęście oraz dwie wydziergane bransoletki. Międzynarodowy Dzień Dziergania odbył się w
Myślenicach po raz pierwszy. Udało nam się zaprosić m.in. Myślenicką Grupę Fotograficzną, która
doradzała, jak dobrze przed wakacjami przygotować się do fotografowania, Wojsko Polskie, którego
przedstawiciele zachęcali do pracy w służbie wojskowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Harbutowic
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych Małopolska Szkoła Gościnności i Małopolskie Stowarzyszenie
Amazonek.

KARTKA NA IMIENINY POLSKI – DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ
Myślenice świętowały 4 czerwca Imieniny Polski. Happening z podpisywaniem imieninowej kartki na
Rynku w Myślenicach zorganizowało Myślenickie Towarzystwo Kultury Swoje podpisy, rysunki i
życzenia złożyło w sumie ponad 150 mieszkańców Myślenic na dwóch wielkoformatowych kartkach. Ludzie traktowali nas trochę nieufnie, ale po wyjaśnieniu im, że to nie wiec polityczny, ani żadna
agitacja chętnie składali życzenia na kartce imieninowej dla Polski . Wolontariusze z MTK przez dwie
godziny przekonywali, że imieniny Polski to pomysł na działanie, które pomoże poczuć frajdę z bycia
polskim społeczeństwem. Mobilizując jednego dnia indywidualne osoby, formalne i nieformalne
grupy obywateli oraz instytucje. Chcieliśmy ułatwić nam zobaczenie siebie nawzajem i poczucie się
dobrze – z tym, że tutaj żyjemy i z tym, jacy jesteśmy. Wyszliśmy z założenia, że wielu z nas, bez
względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, robi ciekawe rzeczy i ma dużo pomysłów, wielu
znajomych, osiągnięcia i potencjał. Na Imieninach po prostu to sobie pokazaliśmy. Wszystko tak, żeby
się nie zmęczyć, nie stresować, nie wikłać w polityczne i wykluczające dyskusje. Czego Polsce życzyli
mieszkańcy Myślenic? Wysokiego PKB. Zgody. Więcej luzu i mniej stresu. Ładnej pogody. Szybszej i
sprawnej kolei i wiele, wiele innych. Kartki imieninowe zaprojektowane przez Piotra Szewczyka trafią
odpowiednio do Muzeum Historii Polski oraz do zbiorów Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”.

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI MYŚLENICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURY
Recitalem fortepianowym w wykonaniu Janusza Bieleckiego krakowskiego kompozytora i pianisty
zainaugurowało działalność Myślenickie Towarzystwo Kultury. MTK jest nowym społecznym ruchem
na rzecz rozwoju i promocji kultury w Mieście i Gminie Myślenice Myślenickie Towarzystwo Kultury
zostało ustanowione z inicjatywy Miasta i Gminy Myślenice oraz grupy założycieli – niezależnych
twórców i animatorów kultury. Towarzystwo jest dobrem powszechnym wszystkich mieszkańców
Gminy Myślenice i działa w celu popularyzacji polskiej kultury i tradycji. Ma charakter miejski i jest
artystyczną reprezentacją całego regionu. Działania Towarzystwa opierają się na konstytucyjnych
zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i
wzajemnym wspieraniu kultury, tradycji, nowoczesności i wartości narodowych. W chwili obecnej
MTK tworzy kilka sekcji: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka”, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Myślenickie Towarzystwo Historyczne, Myślenicka Grupa Literacka „Tilia”, Kwintet Fortepianowy,
Warsztat Twórczy, zespół do spraw dokumentacji i badań nad kulturą lokalną. Trwają rozmowy nad
przyłączeniem do Towarzystwa istniejącej już Myślenickiej Grupy Fotograficznej. Nasza oferta cały
czas się powiększa. Widać, jak bardzo niezagospodarowany jest potencjał twórczy i jak wiele osób
chce z nami działać razem na rzecz kultury. Siedzibą Towarzystwa jest lokal w kamienicy przy ulicy
Rynek 27 (nad Biblioteką Publiczną). Pomieszczenie jest współdzielone z Myślenickim odziałem PTTK.

