REALIZACJA PROJEKTU: MAŁOPOLSKI FOLKLOR – MOŻESZ BYĆ DUMNY
Myślenickie Towarzystwo Kultury otrzymało wsparcie w ramach programów grantowych
realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Tym razem do kasy
Towarzystwa wpłyną pieniądze na realizację zadania pn.: "Nie wstydź się kultury!", "Małopolski
folklor: możesz być dumny!". Realizacja projektu rozpoczęła się 10 października 2011. Wartość
zadania oszacowaliśmy na 10 tys. złotych i tyle też nas kosztowało. Województwo wsparło nas w
kwocie 7 tys. zł z programu: Małopolska Nasz Region Nasza Szansa. W poprzedniej edycji
otrzymaliśmy 3 tys. zł. Idziemy do przodu Całe zadanie było poświęcone głównie Zespołowi Pieśni i
Tańca „Ziemia Myślenicka”. Podczas realizacji powstała
m.in. nowa strona internetowa
(www.kultura.myslenice.pl), album ze zdjęciami oraz program muzyczno – taneczny.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW MYŚLENICE
Uczelnia dla seniorów działa w ramach Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Pierwsze zajęcia w
semestrze zimowym 2011/2012 ruszyły w październiku. Na uczelni jest ponad 100 studentów seniorów z gminy Myślenice Czego uczą się studenci trzeciego wieku? Zakres zajęć jest bardzo
zróżnicowany. Począwszy od zajęcia z języków obcych: angielski, niemiecki i francuski w grupach
początkujących i zaawansowanych. Sześć wykładów naukowych z pracownikami krakowskich uczelni
wyższych, m.in.: fenomen wolności, tolerancja, filozofia chrześcijaństwa, historia Myślenic, itp.
Ponadto studenci wzięli udział w zajęciach profilaktycznych i spotkaniach z ekspertami z zakresu raka
piersi, chorób krążeniowych, dietetyki i żywienia czy chorób zakaźnych. Studenci mogli uczestniczyć w
warsztatach plastycznych pod kierunkiem doktorantki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Natalii
Nowackiej, zajęciach filmowych z Sebastianem Liszką absolwentem medioznawstwa i filmoznawstwa
w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Sebastian. Udało nam się utworzyć trzy prawie 20 osobowe

grupy na zajęcia informatyczne. Odbywały się one w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego.
Dyrektor bezpłatnie udostępnił nam wykładowcę i pracownię informatyczną. To niezwykły i godnych
pochwały gest. Liczymy, że w ślad za dyrektorem pójdą inne szkoły. Uroczysta inauguracja
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 22 października w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Małopolska Szkoła Gościnności. Wykład inauguracyjny wygłosiła posłanka do Parlamentu
Europejskiego Pani Róża Thun.

FORMALNE WŁĄCZENIE REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA MYŚLENICKA”
DO STRUKTUR MYŚLENICKIEGO TOWARZYSTWA KULTURY – REALIZACJA PIERWSZEGO ZADANIA
ZLECONEGO POWIERZONEGO MTK PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE
Myślenickie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinansowanie od gminy Myślenice na prowadzenie
działalności artystycznej Reprezentacyjnego Folklorystycznego Zespołu Miasta i Gminy Myślenice –
Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka. To ostateczne przypieczętowanie zmiany organizacyjnej
Ziemi Myślenickiej, która do września tego roku funkcjonowała jeszcze w Myślenickim Ośrodku
Kultury i Sportu. To ogromna szansa dla Zespołu. Wszystkie poważne i liczące się w Polsce zespoły
ludowe funkcjonują samodzielnie. Jedne na zasadach stowarzyszeń, inne fundacji, a jeszcze inne
stanowią osobne instytucje kultury. My za radą burmistrza zdecydowaliśmy się na formę
stowarzyszenia o charakterze miejskim. Jak będzie teraz funkcjonować zespół? Zasadniczo nic się nie
zmieni oprócz kanału dystrybucji środków finansowych na działalność. Teraz za ich wydatkowanie i
rozliczanie będzie odpowiadać Zarząd Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Forma organizacji
pozarządowej otwiera nowe perspektywy i możliwości. Za dwa lata, zgodnie z ustawą towarzystwo
będzie ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego i możliwość odpisu 1% podatku . Obecnie

Ziemia Myślenicka prowadzi działalność w budynku OSP Śródmieście, a stroje, instrumenty i muzyka
zostały zespołowi udostępnione. Przez lata budowaliśmy bezę kostiumową. Na realizacje zadania od
września do grudnia 2011 Towarzystwo Otrzymało 65 000 zł. Z tych pieniędzy opłacono
wynagrodzenia dla instruktorów oraz zakupiono cyfrowe pianino. Dokonano też lekkich remontów w
budynku OSP Myślenice Śródmieście.

ZMIANA SIEDZIBY REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA MYŚLENICKA”
W związku z powstającym w MOKiS kinem cyfrowym zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka nie
mógł trenować w budynku Domu Kultury. Tancerze przenieśli się do strażnicy w Śródmieściu
Przeprowadzka Ziemi Myślenickiej to wynik decyzji dotyczącej stworzenia w budynku MOKiS kina
cyfrowego. Proponowana przez MOKiS lokalizacja w Domu Ludowym na Górnym Przedmieściu nie
została przyjęta przez tancerzy względu na odległość i odbywające się tam uroczystości weselne, co
kolidowałoby z normalną pracą zespołu. Burmistrz Maciej Ostrowski zaproponował pomieszczenia
OSP Śródmieście. Zespół podpisał z Zarządem OSP porozumienie na mocy którego, będzie realizował
tam swoje zajęcia. Pomieszczenia mają wyłącznie charakter sal ćwiczebnych. Koncerty Zespołu, jeśli
dyrekcja MOKiS na to pozwoli nadal będą odbywać się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury. Zanim
tancerze przeprowadzili się do strażnicy trzeba było pomalować w niej ściany, odpowiednio
wytłumić, zamontować lustra i drążki, zamontować podłogę, zmienić oświetlenie oraz wybudować
podest sceniczny. Prace zostały podzielone na trzy etapy: objął m.in. malowanie i prace akustyczne w
obu pomieszczeniach, drugi, to montaż podłogi wraz z podestem scenicznym w sali tanecznej,
natomiast trzeci to zakup przez zespół dwóch pianin. Liczymy na to, że z życzliwością strażaków
nasza nowa siedziba będzie nam służyć przez kolejne długie lata. Planujemy zapuścić tam korzenie,
bowiem widzimy głęboki sens takiej współpracy. W strażnicy oprócz nas swój kąt ma już od lat
orkiestra dęta, Maltańska Służba Medyczna czy Motosport Myślenice.

