
 
 
 
 
 



Miłość i służba 
nadają sens naszemu życiu 

i czynią je pięknym, 
ponieważ wiemy, 

czemu i komu je poświęcamy. 
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Utrwalić własne miejsce w kulturalnym świecie 
 
 
 
  Polityka kulturalna Państwa wobec młodych zyskała nową jakość. Odbieramy te impulsy 
z oficjalnego dokumentu „Strategia Państwa dla młodzieży” Czy zapowiadane  przeobrażenia 
nadejdą rychło? Sądzę, że tak, wszakże  sprawy oświaty i młodzieży należą do tych dziedzin, 
w których współuczestniczą wszystkie organy naszego Państwa i gremia Unii Europejskiej,  
odpowiedzialne za kwestie związane z bezrobociem młodzieży, zdobywaniem zawodu, 
kształceniem i doznaniami kulturalnymi. 

Dostęp do wielu nośników oświaty i kultury jest szeroki. Jak z nich pożytecznie i godnie 
korzystać wiedzą kompetentni i niestrudzeni pedagodzy, twórcy, działacze i pracownicy kultury 
– całej sfery działalności wychowania pozaszkolnego . 
        Są zdeterminowani zarówno w rzetelnej pracy przez upowszechnianie i udostępnianie jak 
i kulturotwórczym działaniu. 
 Sądzimy, że  mamy nowe możliwości. Podejmujemy tę próbę nie bez obawy przed 
błędami. Wiemy  też, że nie myli się ten, co nic nie robi , ale wiem również, że jeżeli zamkniemy 
drzwi przed wszelkimi błędami prawda zostanie za drzwiami. 
 A zatem nastawieni pozytywnie i pozbawieni lęku podejmujemy to wyzwanie dla rozwoju 
naszych placówek i dalszej ich samorealizacji.  
         W nowej rzeczywistości pytamy więc: 
Jakie cele ma placówka realizować,  komu ma służyć? 
Jaka powinna być polityka państwa wobec placówek, a jakie powinności samorządu? 

Szukamy precyzyjnych odpowiedzi na pytania w różnych obszarach. 
Do czego zmierzamy i co musimy zrobić, aby stan ten zaistniał? 
 Próbujemy przewidzieć stawiane bariery i sposoby przełamywania trudności. 
 Znamy główne zadania edukacji kulturalnej. Wiemy też jak ważne jest diagnozowanie 
środowiska w którym działamy. Opisujemy stan faktyczny i to, co jest do zrobienia. 
 Nie brak nam, jako kadrze, pewnych umiejętności, lecz liczymy na ekspertów z zewnątrz. 
Prowadzimy nieustanne  samokształcenie i doskonalenie. 
 Mimo dewaluacji  pewnych wartości kulturowych musimy uwrażliwić społeczność 
lokalną na rolę i zadania w dziedzinie wychowania przez działalność pozaszkolną takich 
placówek jak nasze. Walczymy o tożsamość  placówek, tak jak zależy nam na wizerunku naszej 
małej ojczyzny. Służymy przecież zarówno dzieciom jak  całej społeczności lokalnej. 
 Oferta placówki musi być atrakcyjna, ale nie obroni się sama. Należy tworzyć lobby na 
rzecz swojej działalności, wspierać ją medialnie, inwestować w dalsze doskonalenie kadry. 
Placówki należy wzbogacać w nowoczesny sprzęt i pomoce. 



 Musimy być odporni na dynamikę zmian, także legislacyjnych. Kłaść nacisk na fachową 
ewaluację. Umocnić się, statutowo tak, aby autonomiczny byt placówki był zapewniony.  
 Przy występujących trudnościach finansowych od lat zdobywamy środki pozabudżetowe. 
Podejmujemy nowe wyzwania i możliwości w tym zakresie. Rodzice, nasi sprzymierzeńcy 
i szkoły jako  partnerzy,  wspierają nas, a więc nie obawiamy się braku identyfikacji potrzeb 
z ofertą placówki. Dostrzegamy, mobilizująco, konkurencję. 
 Jesteśmy (Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Ogród Jordanowski, Młodzieżowy Dom Kultury, 
Pałac Młodzieży) dobrym kulturotwórczym  ośrodkiem w resorcie oświaty otartym na  szeroką 
współpracę i dalszy rozwój. 

Nasza praca jest bardzo absorbująca, odpowiedzialna, edukacyjna, nowatorska 
i nobilitująca placówkę i każde środowisko. Działamy z wrodzonym entuzjazmem i nabytą 
pilnością. 

Tylko tworząc kulturę można ją zachować – tak sobie i innym dodaję otuchy   
w cierpliwym dochodzeniu do konsensusu, który pozwoli  utrwalić – nam Europejczykom - 
własne  miejsce w kulturalnym świecie. Mamy zaszczyt uczestniczyć w tym przedsięwzięciu ze 
szczególną misję jako przewodnicy młodego pokolenia. 
         W liście do młodych Jan Paweł  II pisał: „Można powiedzieć, nawiązując do Ewangelii, 
że młodość to czas rozpoznawania talentów. Równocześnie zaś jest to czas wchodzenia na 
wielorakie szlaki, po których rozwijała się i nadal rozwija cała ludzka działalność, praca 
i twórczość. Życzę Wam – każdej i każdemu – abyście odnaleźli siebie na tych szlakach. 
Abyście wchodzili na nie z zainteresowaniem, z pilnością, z entuzjazmem”. (tekst przesłany 
z Watykanu na 15 – lecie MDK w Jaśle). 
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