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L WSTE;P 

PoIeskl OSrodek Sztuki zwany w dalSUj C:Z~SCI 0prilcowanla POS lub OsrodkJem 
Jtst samorzlldow~ Intt\llucj~ kultury w lod~l- mlellCKI Polflki centralneJ 0 hc:zblll mlilszkallc6w 
w granicacn tl9dmlueet tysl~cy POS 10 Jaden z istotnycn osrodk6w 
n. milpte loclzi, ktOrego zadanlem jetl realLZOWanie ml511 kulturo\W6fc:zej 
ZOodnie z dlagOO.li! p"ygo1owarut dla Si rategn RozwoJu Mlas!a lodzi Ofal. flp6jnyml 
Z n~ dokumenlaml jak np Programem 100000U kuhury w WOJewodzt_/6ctzkm na lala 
2014-2020 lOdt, to mlasto 0 duzych obtli!Ztmach spoIecznych, ktore POWlnno skoncentrowat 
$I~ na reWltalizlilCjI tpolaczneJ, bazow.llt na nlstorycznym dZledzlctwle I czerpat z potenqalu laklm Jesl 
Iradycja filmow3 I artyslyczna mlasta W potu zalnleraSO'Na!\ powmna po~ostac 

rola lurystyki jako odPOWled:i: na rosnljC8 Z8lnteresowamc hlslona XIX w 
W takllTl kOl'lleksct funlcqollUJe PoI8lIkJ OSrodek Sztukl I(,Ory )est kOJarzonv z centraln,! ~c6wk ... przy 
uI Krz.emterneckl1l2a OgranlClooa iIoSl! odblorc6w rna sw.9do~c. te POS 
10 cztery adrcsy na kulll.ll'illnej maple locizl 

1 Willa Pl,hala przy Krzemlenle(:kltJ 2a megdyt slynllca przede wszystklm ze spotkan 
z WVJlItkowymi ludtmi sWlata ku llury I szlukl oraz Mi~dzynarodc~go Biermala ''Tarapla 
i Teatr" dedykowanego tw6rczosd 0s6b mepe/nosprawnych I MI~dzynarodowego Pleneru
Ptzesltzenne Formy z Wilr.llny 

2 Flha Karole.... ut Bratysiawska 6 a lealLZuJ~ca dzlalama na rnlCZ, !I.j'lOIecznoki IokalneJ 
w tym, w zna~!;ym 5topniu dla 5enIOl"Ow, 

3 Taalr Szwalr'lla $truga90 reallZacJa pro,ektOw war$ztalow skuplonych wc-kOl rozJeg!e1 malernleatru, 
8p&klakle 

4 Galeria Manhattan (aktuall1lf! Mannallan Transfer) ul Plolrl\owska t1B promuJ~ca WVlijlkowe 
zjaWlSka w sztuc.e wsp6laesneJ 

5 Fiha Harnam oplerajilC<! 5" na dzlalalncmcl nalstarszego poI!.Ir;lI!(Io Zespo/u Telles Ludowego 
Hamam. 

Boz synergli dZialaii oraz sp6Jnaj, jadnollleJ strategllzar6wno los POS Jako jec:i'lol lteJ Insl\IIucJI, 
a przeda wszyslklr'1 lOS poszczeg61nvch fihl Jesl mocno zagrotony 
Poleskl OSrodek 5ztuki do kollca 2016 r posladill skomplikoW3rl11 slruklur~ zarrudnlema 
oraz bardzo rozbudowan,! kad~ ktefOWlllCZij ~ nl8le) efeklywnosClI s/ab)'m skoordynowamu pra!;y ""-PoIeskl ~rodek Sltu~1 na mapte dZlaiall kultufOtworczych lest bardzo Islotnym elementem, JednakZe 
we wspomnienlacn sprzed ki lku lal Zgodnlf! z wynlkami dl9gnoq reallzowanel 
w ramach projeklu Naroo'owego Cantrum Kultury Dam K(IJl(lry + - POS aktualnre rna ograniCZOnij gru~ 
odb!Orc6w StalyelyCZOle lian,!, jednak1:e bilrdzo poWlarzalrlll 
To ~tpbwie eukces posladanle sta/yCh bywalc6w ale w przypadku 1fl51\11uCJI 0 laklEtJ kubalurzs 
I pollOl'l'l,!! lalr\Jdrtenla nle jest 10 saty5fakqonuJ<'!!;Y rezultat 
Qtrodek W sWOlm kszt&lc!e z koocil 2016 r byllnst\llucfll .lIrzel'lca Sl~' w blasku sprzed dekady 
hybfydowym tworem 0 nl!!dookrdlonych I nleJa\IIlYch celilch lunkqonowilnla NlEtprzemy$lanym 
zalozeniom organlZacYJnym ora~ niepl1:8anal,zowanym grupom odblorc6w, towarzyszyla wielokrotnle 

l 
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bardzo wano'clOWlI merylorycznie olena Jednocze'me dZlalanla filii zosta/'sl przez lata sllflle 
zmarglflallzowane s ICh aklywno!i¢ I zaaadnott es2ystencjl bytll brana pod uwag~ wyt~enle 
w momenae przygotowywanta sprawozdafl TikI sposbb luniI;qonowanl8' w d:lble rOZWOju 
r6znorodn~ch fOfm .konaumowanl. kullury" I s~nla c:u.u woInego .\anUM bardzo ooze 
zll9rozeme 
dis przyszlo'ci O'rodka 
lustytl.lCja przoz ostatnle lulka lat dZl&laia n. zssadZJe lily rOlp!tdu I prestJZu sprzed kllku lilt 
podsvcanego plZez odb/orc:6w ul<.aztaltowanych _ wczdnlejazym okreSMI dzJalalnoK. instytuql 
HoIdu~c apoaoboI'1 . melodom pmmoql j ptezentac:jllZtukl .przed lat, 
nico pozwetelllllc:ym na zaehqccnlll nowych odblorc6w pos, ~"IC hemlMvc:rny k/lKl wzaJl!mnel 
lIdoraql powoli wykll.lCZai mozhwo'¢ W1Ip6!18lnienla z nowymi IOtmaml pracy 
I prezen.aCjI SZlykl POCZI,ICM! braku sprlwstwa w organlzacjl , brak urnle)~tnoki wykorzystanla 
nowoc.zesn~cn narz~1 w precy 0fiJZ wype)eflle 18WOC1~ doprowadzalo powoil 

do poit~pu_ ~c:ej degrad&ql In5tytuql zar6wno mall!flalne) jaki 
I WlUlrunkowej 
WycnodzilC naprz9CIW zaloziniom Polilykl ro;tWOjU ku~ury 2020 .j. dla mls8Ia tOOZI POleskJ OSrodek 
SZlukl 10 mieJsce, w kt6rym .duma z przesziOt.cl musl I'¢ w parze Zl 5pojrz8n~m 

w przys.zloi¢. J 
POS me bogaty dorobeIc. Ij 

szereg apotkafl alllOfSkiCh z naJ'Nyb~nIeJtzyml przedllaWlCielaml kuttury i S%1UKI, posl<KlaJltC 
w.sparcltl elrty tOdzktego 'rodoWlsk. kultury 

lestlWale oral promoc:je h!eradue z udZlalltm plS9rzy, 

m~rodowe I wo,ew6dzkte impl"ezy leetralne I plastyczne 

warutaty tw(rcze dla I'I'IIIXb:IIiIZY uzdolnlOM! artyslyezm., 

Slate farmy pracy (zespol)' amal0f8kl8 kluby. kursy), 

edukllcj~ tealralnll dl~CI, m!odZleZ~, pedllQOOOW 

Od korica 2016 f Juz za cz.sOw aktuak'lego Dyrekl0f8 POS ~t opera:ofem ogOloopolskllilJ akcjl 
Dolkn~ T UIru 
Wdrazaj,..c: noWOCl.e8ne rOZWlljUnia zafZl!dZanla prOOlOCj11 hoIdu)'Ic postaw~ otwartotci 
na zmlan ~, PaS rna 8zan8~ ponown~ ala¢ al~ wlod~cillnslytucjll kultury na maple me tylke naszego 
mlss.a SI~d potrzeba stworzen1e Ofgenu dorIKk:zego, opracowanill aklulllneJ 9fl9~ SWOT, wdrozenia 
ab'alegil opartllj na dokumenlach stra!egicznydl z zaltre1.4l kultury w PoIsoa I na *-cie. opracowsnlach 
koogres6w poS~ych kuhurte diagnozJe POS, a PfZede wszyslklm ob8eIwaqaeh, rozmow.ch 
dyskus)ach lspotkamac.h atuz,..c:yc.h wymianllil mytlh. pomyti6Y.' I polrzeb 
Istolnym krokl8m slutllcym przy.vrbc4lmu iWI8tna!la pas. ~zle - powo/ana po zatwlerdzemu nowe) 
struklury • Rada PrcgramoWtl Rlida aklada¢ a~ ~ z ocIbioI"cOw IWOrc6N I praCOWOlk6w mstytucjl 
~I zaSIOSOWilfllU 18Ioch rOZWl¥8f1 mol1.-~ pozv-kr .... anla W1edzy I przygatowywllme of8f1.y 
odpow,ad'J~eego na oczeklwafllS J potrzeby odbtorGOw oraz tw6rcOw co tlanOWl podsta~ zaIozeI'I 
poniZSlego oprac.owarua 
PQS musl l.iICZ,,¢ funkcjon0W9¢ w przemytlanel Slrukturze, pozwalaJilC9J na peln'l kreacj~ 

w bezpoacznym itabllnym 'WieCIEI Ifl.lytucjl dof,nansowywafl8J ze 'foclk6w publiC.Znych Jednoczl!inle 
OIWIIrtej na InoowacyJf"lll podeJScIlil do edukacJI kulturalr1eJ i prDmOCji Uluki O*fOdek ma bvt 
Inkubll10rem dzJalarl 1W6rczych I przestr2I!fll. oostosowaNj I otw.tn" na takre :1zialafllll 

Rei!! fn6ty1UC)1 kultury j8sl upowszecl1fll8nle I prOmowanl1 SZlUki I kuttury, dlatego P05 musl przYJlIc 
celewy ze81aw dZi9!an zmlerza)'Icy do IJpowezedlnlllnl. ~ wykorz~.tanLJ calego apektrum dziillarl 
w taklej malanl )akil IMt sZluka l.ICZes.mctwa w kullurza w jak najuefszych grupach a.poIec:zI'Iych 

• 
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N.e moze oplerac SIq na dotythcza$OWym zeSlaWle dlaolycznych dZl;Kafl podyktowanycil pt'eferenqaml 
prillCOWI'IlkOw 

Mon o 

Mamy seree do sztukl 

MlaJa 

Tworzymy 'rodoWlsko rOZWOju kuHuralnego I artystycznego 

WlzJI 

polQakJ otrOdek SzlukJ 10 Inllytlle)a wyznacza)"Ica ~Ierunek dzlalar"l twOrczych 

dla zr6ZrHcowanej gNpy Odbiorcze) 

POS to jednolLta 1091ytllCja doCIerBj~ ~e sp!ecyzowarl<l olen<l opartil oa profMjonalnym 
I nowotzeanym podej~Clu do odbloru I promoql Wukl 
InalytUCja ~qea inkubalOfem dZJalafl tw6rczyCJ'l klOra zapewnl8 zaploCle t~nltzne 
; wsparCJe IOI!I)'!lIryczne dzu~kl wy1ozkolons) dysponujllceJ WI8duj i do!wIadczentem kadrze Kadrze 
OIWartCj skwjeeJ pom~ kreUj<lOOJ f"IOWOCZeans dZlaiania w SWI8CIe kuflury I sztukl 
POS 10 m.eJsce t.!WarzaJ;ijCEI srodoWlako , zarezaJ¥e pasJ" I promUj~ IwOn2ost 
POS tworzy olM, sklerowan!l do 8zeroluego gronp odblorczego kSZl;HtUJ!lC oosta~ twOrczlI 

I Odbiorc::" 

II KtERUNKI ROZWOJU 
POS w cillOu trzech lal slanle SIt! prflnle dZlalaJ!lC8 In8tytucj~, zOflentowanll na rynek 

I odblor~ rozuml8nego Jako Wlciz, uczeslnlk I krealor dZlalan lw6rClych Mi bye sp!awrHe dzlalaJlIcym 
mec~rnzmem KIOry zapewnla komlon poazuKrwanlom anYSlycznym I eduka:jl kutturalneJ 

Kazda filia POS uzyska S'NOJ<j speqaJlZaq, jednalo,ze W5pOlrHe ~ Iworzyt Jeden organlzm skuprooy 
W gl6wnl!j m""l"111 nA n7l..t>olU3Ch w slerze lealru lan.:a I "nuk p12«tyczo¥ch. ;r lakZe czerpollcvch Z 
lraayql dzlalafl 08 polu posruluwan 1,leracklCh 

SI~zlb. (centnrla POS) PITY Krzemienrecklej (Willa Ptihala) 
Blr:lve 10 0$ SZTUKI wyzrlaCzajllC8 lue-runkl dZlaiar\ SkupiaJ'Ica wolo:61 siebie wyspeCjahzowane fille, 
r&allzujllC8 ap6Jn~, wieloklerunkowy program d;vatafl any51ycznych I edukacytnych, POdPOrz~dkowanych 
przekonanlu 0 Wart05C1 wukl uzytel:Znej spolec.znl(! I dOstepnej dis WSl!:~lStklth grup odbloll:Zych, w Iym 
grup ZDllrotonych )ak senlOrzy oraz OSODy nlepelnoaprawn9 Jako 06 ma wyznaczat len sam krerunek 
dis wUYSlktth filii 

Ma akIJpi8C .... 'ok61 siebie speCjallsl6w r6zIlych c1zIf!cizlll 

Ma byt olWan .. spDjn<j I responarwllll przeslrzenl~ poszuklwan I dzIaIan artystyCV'lych 

W wynlku Synetgll dzr9lafl kazde) z Pfofilowanej filII POS ma UiII1~ wyrosn .. t na ~in<j 
I dynamlCZnll spOjnlllnstyt~ odpowradaJ~ na potrzeby dZlsleJszego ryn~u 

, 
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Filla Teatr Szw.lnla 
Slralegl~ Filii wyznaczyl z9/02)rciel Tealru Szwalrlla prof nadzw PWSFTvtT dr hab Marcin Brzozowski 

Sp6jnie z jego Koncepq'1I1 na podalaw!Q reahzowaneJ w ostalnk:h mleslijcach iclsle] I polilczonej 
programowo ws~cy pom~ filiI!, a cenlrall! P~S Fllia Tealr Szwalnla rna byl: jak caIy P~S 

dynamiczn'l. jako!cl~ przestrzenl'l dZiaian kulluralnych. kt6ra dzieki zapleczu profesjonalistOw 
t'ICZeniu szluk, poszuklWanlom, laboratonum !echmk artystycznych (glOwnle teatralnych) rna mlel: 
charakter ogOlnopolskiego centrum kultury kreuJilcego wydarzerlla 0 znaczeniu ogOlncpolskim 
i ml9(lzynarodowym oraz ogOlnopol&kl6 
I mledzynarodowe ~ogramy panr.erslWl:l die kul!ury 

SluZIIC dialogoWl zarOwno mil;!dZypokolBnlowernu, jak I rM:nych Arodowl&k I kOflC8pcJl anystycznych 
bedzie przestrzeni~ rOZWQJu artyalycznego, kullurowego i spolecznego w oparC'u 0 db~l: 0 aktyWna 
uczeslnidwo Spol&czno~Cl Iokalnych, dZiaiama loka(ne, ogOlnopolskle i miedzynarodowe projekly 
Celem wszyslklch dzJalall\ ~ dokony,yame realnych Zlnlan na pozlomie ZSIOwnO Iokslnym jak I w 
szerszym polu odcIzIalywama 

Program rozwoJu ueWl\ahzowanego Teillru Szwalnla na koleJne lalil pocz.i!'N5Z)' od 2019 r. zaklada oJ 
realizacj~ oferty programowej z uwzgl9(lnlenlem bilrdzo konkrelnych grup ildresat6w 
I lak, w poszczegOlnych blokach warsztatowyct\, wyodl1bn~ mOVla cztery podstawowe grupy 
odblOrcOw dZieci (w wleku najnajowym, przedszkolnym, wczasnoszJc:olnym I szJc:olnymj, osoby m/ode 
w Wleku 18"25 lat osoby dOJrzale w Wleku 25 -60 lal Dlaz senlorzy - pokoienie 60+ Planowana w 
sl ralegli barterowe programy InlcjuJ'Ice dZlalama artyatyczne oaOb w wiek~ 18 - 25 leI ( program 
rezydencJI ilrtyslyc.znych) tworzone Sil z mY'liI 0 rCJZWIjamu lokalnego kapitalu s.poIecznego, wspierarllLl 
aktywnosci ku~uraln!!1 lodzian Nauym celem lest dtugofalowa pOlllyki budowanla warunkOw 
sprzyjajijCYch wy\>leranlu tOOzl przez artystOw aktywnych, kreatywnych, poszU(Ulilcych Jako ml8Jsca dla 
;t~Cla I pracy wazne b~ tOd:t Slllla Sl~ mleJscem pe!n~m perspetctyw dla osOtl, IctOre dopiero wkraCZ8JiI 
na l)lnek prtIey Ze$p6! filii Szwaln;e ~e WIIplllrai mIodych, zdolnych I aktywnych tw6rc6w, 
akl'f\Yizowlll 6rodowiska akademlckie na rzecz t6dzlueJ spoleczno(lei popnez 81worzanla clekawego 
kontekstu pracy oral skutecznych mechanlzmOw promocjl tw6rczo!lci 

Zakresl &posotly dzlatanla OiIrodka otwarte b9d1l n. tworzenle szeroko PDJeTej wspOlpracy 
Z Innyml mieJsk.lmi I ogOlnopolakiml oArOOkaml kultury nil flecz sTworzenls spOJnego ml~dzyselctorowego 
progrsrnu edukacjl artyelycznej i epoiecznej Wszyslkie zakl&dar.e formy realizaejl calOw programowych tJ 
stanoWl'l ofert~, kl6ra poprzez otwartott tw6rCU! i organlzaCYln'l moze byl: ~czona w szeroki 
(ogOlnol6dzki) plan dZialar'l edukaC;YJnych I rewltahzacYJnych , 

W filii t>9dil kontynuowana do tal POlY reallZowsne proJekly oraz zostanle poszerzona oferta zal¢ 
stalych 0 warsztaty min 0 warsztaty plaetyczne. intera"yscyplinsrne I dzlatal"lls z zakresu komunlkaql 
wlzualnej prowadzof'\e przez m In Instruklora realizuJllcegO w azwalnl projai:t -Punkt Odbloru Sztuki 
czerpl'ICY z naJlepszych dO~Wladczen Galerll Mahattan 

Filla I( l ro l_ 
MleJSC8 dedykOWinym senlorom MOl spe/nlaclch oczeklWania estelyczne, artystyczne crill 
rozrywkowe, jednOCZaSnle wptywac na gust I Sp056b podejscla do dzIaian tw6rczych 

W lilll Konleczne ~dzle wyselekcjonowanle w OfIhkQl.ny tecz SUkceSywny sposOD odpow!ednlch lorm 
dzialalno~cI Na Ian moment nlewillpllw!e dZlalanla odpowladajll na zapotrzebowanle OOblorc6w w WlekU 
60 + ale w nl8wlelklm stopniu wply,ya]lI. na kBZlBitowanle posTaw odblorczych Nlez~dne Jest poIozen,e 

• 
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WlQl\SZegO niu::isku niil POZIOfTl d.zJiiililin. ill nle Ich II<:I'¢ Nalezy t6/1 klefuoel\ IWpl~rll¢ wyl<orzystUj.itC 

potenq&ly prllCOWflkOw Z IfVlYch fl~1 ota? ptUMl'c z Cenuiilh POS np_ Klub SnakOUII Ofll2 Oyskus~ny 

Klubu K"<l%k! 

Flna Hamam 
Po planowanym do!itczenlu f~,i w hpcu 2011 f ma szanq. 2godnle z oczeklWilnlam. m/odego pokolenoa 
aftysl6w ZWliilzarlych z ZTl Harnam. slac 81' Fabryklllar'tc9 Il.Idzte! Domem tallca , klorB9o gl6wnym 
wyznaCZrl,kiam ~zie obrz.dowoS¢ I IradYCYlna fOlma lanca, ale jako punkt WYI~cla do dalszych 

rIOwalorekich poszuklWar'l artystyc:znych Kontynuowana bl:dzle w filii lakze lradycyjna dzialalno8¢ ZTL 
Hllrnam opene ne kultywowaniu rozwliilzar'l &C8l'11cznych JadWigl Hrynlewleck'l:!i B.d~ pfowadzone 
zaJ.Cla cdukacYlne z dZIe<mny Itlnca ludOwegO I IMyclllorm tilnecznycn klerowilne do rOznych grup 

wlekowych Ponildto nadal bl:dil arch,w,ZOWllll& dokull1&~ty ortiZ dzJedzlCtwo matenalne zwl,.zane 
Z dzialalnotclij ZTL Hilmam, iI Iym Silmym tradVCJilludOWll wOlew6dztwa IOdzktego Pon;KITo bI:d" 
orgaznizOWllfl8lmprezy plenerowe, rozszerzy Sl. dZIaIalnosc wystaWlennlcz8 ~tOfIl pozwoh f\iI -

zgodnle Z poIityk, kulluralnij miasla -upowued'on.anoe war105C1 dorobku kullury IlfadyCt, azerszemu 
OOblOlq. iii ~kl reahl8qi warszlatOw lWIijZanych z Iradyq" ludowa a prowadlonydl przel 

speqaliSl6w Z Innyd1 filII W sposOb oatuf&lny ~18 reahzowana edukacja i wy::howywame przel szluk. 
z IJIN2g~nlElniem tematykl dzledZlClwa lodZl i re-Q.onu 

Ponadto W celu wplsanoa dzlalalnoSc, lei filII W Poleeki OSradek Sztuki rll6zb9dne ~dz,e oiwarc!!:! lei lilll 

na wap6!prace poIo.tenle Willkszego naCI$ku na posluklwanle srodk6w le~trznych z srodkOw 
wolew6dzklch I miniet9rialnych a takze wp'~lInle SIr: we Wlip61ny profil promocYlny Olworzenie 
na dZlalan,. Insplrowane ta~cem ludowym , wdrozeme prolektu s\worzenll Domu TanCH, 9 19k!e 
Stworz6M! jakosc,owego festlwalu i sklerow9rl18 dzi9ta~ rOwmez poza za~l~g bl:zpo'redrliej grupy 

odbiO«:6W-czlonkbw ZTL Hamam i ich rodZln 

Fill. Galflf"la 
W ramadl prClpOl'lCNo'!lnego programu, zadall,em lei r~1I bedz,e konlyn.uowane prezenl9Cji zjaWlsk 
~1I¢Ir.<:"$n"l Uluk,. al ... lakZe poiolen,e wor;kuego nac,sku nil relll=q. dzl&hlrl Pf'Zybl.zPjllqch &rtuk~ 
nowym mlodym ocbtorcom Poc::z.Ijlkl8m now&gO kierunku jesl rozpoc.z~ly w 2<111 r prolek! pi 
Awanf}iJfd1J l.xhwyl ClY pog8fds ktOr&gi) glOWnym celem jeSl dOlarCIe do mIodego WICIZI1 np 00 azko/y 
centrum za~¢ pozaszkolnych i przybhzenl8 mu g/Ownl8 poprzez form. za~ p'aklycznych, zaioler'l 

azlukl wsp¢lcze5nej 

Wedtug programu lilia bl:'dz1e odpoWledZlalna za 

, 

przygotowywame I reali.zacj~ wytII9w 

eduk8cW artystycznij i kuhuralnij odbiorc6w w r6znym Wltlku 

real.za~ wydarzeri towa~Ulcydl wy51aWGm wprowadzaJ<tCych w lemalyk, wyllawy (dyskusJe, 

wllijczanie ~ w pmgramy fesbwall, warl.l:taly ilp ) 

abok pokazOW lQkalnych artysl6w walnl! IOIi! galelll b90zle prezentow~noe lakze sztukl anYllt6w 
spola lOOz, 
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Celem g;lienl b¢zIe pr.zenl~a IWOreOw profesJon&lnych al)solwenlOw poIskJch 
I ugtanlCZllYch s.zk0l I alcaoemll ar1y1lyanych aby byC doslnegalnym fla arenlfl kraJO\Yej 
11tI~ lowanl n.a r6wni z najlepszyml geienaml1. Iflnych ml3st_ 

GIOwnI ofaltl ~ klflrowarlll przede wu:ytllklm do m;awc6w lZI1Jkl. do JeJ mllo*"lI<6w 

ale lakte Pflktyil6w 

Popan szareg warsZlatow artyatycznych kierowanych do d1.iecI 1 mtodZiezy w wlaku szkolnym 
galana ~lie wyehowaC IOI)ie awoich pnyazlych odblorc6w Pomekad _olwaJat' mlodych ludzi 
ZII l.Jawlakiam jaklm Jasl aztuka wsp6/czesna eclukcwat aby przygolcwat mtodzIGz do kcntaktOW 
le 8Zlukll bez zadnych kompleks6w w przyszlokl 

KuralOf g:olJenI bI:dzte lakze kur;;ltOfam wvltaw realizowanyct\ w Imvch pne8lrzenlaeh POS 
;I maJl!CYch :z.a l.iIdanll! proll'lClCKl dZlallII'I rOinorodflej tw6rczo6cl artyslyczneJ 
w rym takle c!z~l prol8ljOl'ltlbl6w lamatotOw 

W okrea.a famonlu w IaI8ch 2017·2(119 iuMqooowanll! gaer. b;dllfl ograrwczOl'lIl 
ale r"II8 ZIlWJ8lZona POCZIItkowo po ZIl"Ilarllfl adrelu W poIo_ 2(117 r do cusu remontu sweill aiedZl~ 
~ZIe mUMa pny Struga 90 OIl prawdopodobtllfl potowy 2(118 r wysla\Oly ~ fllsllzOW8f1f1 w r6znych 
Iokallzaqaeh LodZI. iI% do momentu powrotu do lOkahzacjl przy Strugs 90 

Podlumowanla opllu POS 
Do konca 2016 r FiUa Iraktowaf'18 byly jako ,n8ro"8' obcllllsjllce OtgpnlUTl .malkl\!' 
CZyll Cenlral, pas przy 1,11 Krzsmianieclllflj 2a powmny byC lednalue traklowane Jak gahlzla 

jednorodnego OfganlVllu 

StwMflfUlI zdrowego orgsnlzmu 10 gI6wne zaIotenlfl prz.yt.WIfIQIJl!te zaprJpOnowanej Slrategli pas 
mUll ItaC II, lnatyluqll kt6rej s~ loll WUYSlklfl g~ )800 clzlill8lnotc1 Nlllz~ne 

jest wdrClt.enlfl rOinOfodnYi=h Pfooadllr , IOtwI~ul'l I)'$temowych notllnll~7.I1!1If"Y(:h dywaoaCje 
i ogr8fllczaJ~tyCl CZilS ~ny na docIekatila ktCl ma f8Cj$ dlacz:ego J te nlfl wariO ZIl"Ilenlac 
be ~It .JakM· I JlIkot,- 111;1 uclawalo W ooweJ odaIon .. gl6wnym zaIozenem powIflna byt ..jednoSt

I dOmlr'lowaC poWlMa wartok! s/owa Jlko6¢' 

Wlpolcusny odblOl"C& oc.:ekuj8 wyeoluflj J8kokl oraz spm=nahmwlln&gc produklu - beZposrednio 
podanagO, doalepnego, IptilIWllIJ~~O wrazafll8 uczaatl'llClwa 
w preslltowym zJllwlsku Produktu, W nowoczeSI18! opreWie, motllwego do promowanla 
w sOCIal media Wsp6Iczesna IflltytllCja kU~lIry mull WlIIIC pod uwaQ!t Ie aspekl~, nlfl gubl'!c 
jednoczeSnlfl mlsYJooki I gl6wnego zildanJ.a - kazt&howanla po3lawy odblorCleJ pas musl 
t )edna! S\fOlly W<Jchowywat odbtorcOw. 8 jedflOCZeSnl8 IwonyC olen, ella nlCh. 
I nit! przygOlowywaC dzi&!a1'll8 nil podllaWI8 ~ ty\JIo wlasnych upodobal'l I kooelo:SjI $rOdOWIskowych. 
lIt6re chot. bar"dZo cenne , I8lotne die pozyql PaS. mtJ!I.Zl! byC wykorzyatYWil08 do tllllJlzacji poIrzeby 
odbiPfCY II flIfI na oct.r.or61 Trzella OSWSJK odblorD;i 
ze aztukll 1I0sowaC korzyltnll die mega melody, ab~ r:tctrzee do 1'118110. a ~pnIe IIOPI'IIOWO rozwtjaC 
jego POIf"l.aby ZWIItZ- z kul!u~ I s.ztuklll Poslawa I9norowaf'llil oczeklWan ooblorczych W I~ reallzaql 
wlelnych idal mUll ul&!; modyflkaql 

Brak ZloZ\lmiel1lll dill dotychczasowych propozycJl n~powodzlnle odO+ofcze mUll mOIVWOWaC 
do polzuklwar.. a nil! krytyltanctw/l lub pogodz&nia 81(1 z obeJ~tncklll odblorcy, 
be przygotowarve go do syluPCjI odb~fC7,19j 10 jll81 wlasnle zadanle Inslylucjl Dlatego 
lez zgodnll Z now" 5trategl", duty mlclSk bf(ItJe poIotony 1'18 _dzlelaflla edukecYJnl!" WYChOWUJ<lC8 

• 
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przvsz/yCh odblorc6w oferty kulluralneJ, Sklama)lIoo do poc1eJmowania aktywnosci w sektorze kullury 
Wazn~m elemenlem ~dzoe traktowarll9 edukacji jako narz~zla 

do realizacj i ce lu jaklm jest slworzeme swiadomego - wrazliwego intelektualnie i eslelyczne srodowiska 
wldz6w kl6rzy slan'l. Sl~ aklywn~ml odblorcaml oferl~ kulura lne) I prz~cz~m'l. 

Sl~ do rozwoJu gospodarki miaSla oraz spoleczerlstwa obywalelsk lego. Musimy koncenlrowat Sl~ na 
dZlaianiach z zakresu anlmaCJI spoleczno-kulluralneJ wobec srodOWlska, wykraczaJlIqch swoim 
zakreeem oddzialywania poza siedzl~ domu kukury i jego bezposrednle otoczeme. poprzez reahzacJ~ 
szelegu W'1darzeri i szkoleri dla odb,orc6w w r6in~m wieku na lerenie 8zk61 
i r6znych Instytucji kultury Wdlozenie planu zr6zmcowanej dzialalnosci programowel, edukacyjno
warsztatowej wyprac:;owanv W oparclu 0 doswladczenle I wledze speqal lsty w dane) materu Anny 
CIS<'owskiej- uwzgl~dnla udzlal r6znych grup spolecznych I w pell1l wykorzystuJe zasoby 
InflastruKluralne Pole skiego Osrodka Sztukl oraz lego htu (wraz z obszararTi plenerowymll) Ponadlo 
odpowladaj~c na zalo2ema speCJalizacji Instytucjl kultury zawartych 
w Po!i/yce kuiJuraklaj zakladam ogranlczem9 1I08Ci dZla/an na rzecz leh jako8ci I reallzowsme nawel 

znanych JUz form jak spotkania z literatami w Jormie np Fest lwalu Doprowadzenie 
do wyselekCjonowanle produkt6w I uklerunkowanle tematyczne i odbiorcze musl bye istolnym 
zagadnieniem rea~zowanym przy pr6ble uklerunkowanla InstytucJI w strone wspokzesnego rynku 
odbiorczego 

Najbardziej sdekwatnym modelem zarz~dzanla clla instytucil kultury bl?dzl9 zarz~dzanle InsTytucjll 
na Zilsadzle wykorzvstania modelu CSR ( Corporale Social Responsibility) 
czyll filozofii zarz'l.dzanla opartej na sWladomym. zbaiansowanym dzia!aniu uwzgl~dniaitlcym potrzeby 
srodOWIska, zar6wno wewn~trznego Ja I zewnetrznego. uw2gl~dniajijcym polrzeby 
t wymagania interesariuszy w tym organ6w nadzoruJlIcych odblorc6w pracownlk6w Model tlln 
zacz9rpnl~ty z koncepcJI rozwoju zr6wnowazonego blznesu moze bye strategl'l., 
klora w doskonaly ep0e6b wykorzystu)e narz~dz l a moblllzacJi, autoanallzy I post~pu 

bez naruszania podslawowyeh humanislycznyeh przeslanek przy~wlecajllcych funkCjonowanlu InstytuCJI 
kullury. Zast05owa~ie lego Iypu straleoii POszllrzy w efekcie horyzonty innowacji zwracajtlc uwag~ na 
nlewykorzystywane dot~chczas mozl iwoSci i polencjaly wynikaj~ce 

z sytuaCjI zewn~trznorynkoweJ oraz co Istotne - zasob6w Inslytucjl. Ta koncepCja wymaga lec1nak 
pelnego wSpO(lzlalanla wszyslkich If1leresariuszy InsTytuCjI Dlatego Jednym 
z kluczowych C6l6w atrategicznych jest otwarcie InstytucJi ns potrzeby Interesariuszy 

System len opiera Sill na zaufamu pomi~zy wszyslkimi inleresarluszaml jestl udaje 
Sl~ OSI'l.9n1:lC pewien poziom zaufania pozwala to na s(worzenle warunk6w bez~leczerlstwa, kt6rych 
efeklem Jest wu~ksza kreatywnosc wynikaillca z braku poczucia zagrozenia Te z ko lei prowokuje 
dZlalanla Innowacyjne i rozw6j Idea funkcJonowanla oplera Sl~ na komunikacji mit;ldzy instytucjll kullury 
wewn~lrznll z odbiorcami 
i przedstawieielami wladzy 

Plan wsp6!pracy mi~zy instytucjtl a podmiotaml zewn~lrznym zaktada wsp61prace 
przy reahzacjl szeregu proJekt6w i dZi&!afi rea lizowanych zar6'Nno w ogroclzle Jak 
i pomieszczenlach pas tak lch jak np dofinansowany ze srodk6w MKiDN .Jeslem stijd IV"" s/U2~cy 
rozwljanlu umiej~tnoSCI artystycznych wSr6d dZleCI I mlodzl9zy zagrozoneJ wykluczeniem spo/ecznym 

Wsp61praca pomi~dzy sekloraml un NGO, mstytucjami pubhcznyml I partnerami biznesowyml ~dzle 
real izowana tak2e poprzez zapewnienlll 0plekl I umozllwlllnie reahzacjl proJektow w przestrzllniach POS 

Proponowany system zaklacla wdrozenlll celow strateglcznych w spo~6b mozl,wle nalbardzleJ 
praktyczny 

, 
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Zmlana ma Sl~ 10 odbywal: w kolejnych krokach. ktOre pozwalajl\ na zrozumienie oddzla/yWanla 
Instytucji na otoczenie i na odwr61 oraz znalezienle tych obszar6w. 

Itl PLAN OPERACYJNY 

111.1 CEl STRATEGICZNY nr 1 

PRZYGOTOWANtE PROFESJONALNEJ OFERTY 

OOPOWIADAJA,CEJ POTRZEBOM RO.tNYCH GRUP ODBIORClYCH. 

Cel operacyjny nr 1 

EOUKACJA ODBIORCOW I TWORC6w KULTURY 

PROGRAM; 

1. Edukowanie do odbioru sztuki - dziaialnotst najbardziej rozbuclowana obeJmuji!lca cykle dziaiari 
i projekty pocIporzi!ldkowane reahzacji Wizji Edukacji Kulluralnej. ktOra postrzega edukacj~. Jako 
wsp6lczesne na~zie propagimdy sztuki oraz mOlor koniunktury gospoclarczej na sztuk~ W Iym 
zakresie wyznac.za zadania' 

• edukacj, przez do~wiadcz.anie/praktykO'Nilnle sztuki czyli organlz~ warsZlalOw, plenerOw, 
akcji. lestiwali 

• edukacj~ przez 
w tym hlslonl i teonl 
konlererlGi 

przyswaJanlelpoz.nawanlelrozumlen~ kO'llekst6w artystycznych 
w form~ wyklllld6v.r, muilimedlainych prezentacJI, jJfOJekcJl. ocIc.zy!6w, 

• przygotowanie kadr edukatorOw oraz przestrzeni edukecji kulturalnej w miescie 
czyli szkolenie kadr pedagogOw, a szczegOlnie wypraoowanie systemOw edukacji kulluralnej 
w suo/ath, instytucjach kultury oraz wdratanie program6w edukacji 
i Ich monltorowanle W tym zakreslt! planq,te Sl~ reahzaCJ~: 

2, Program szkolenia kadr pedagog6w teatrainych we wsp61pracy z If.'ydzialem Rezyserii Teatru 
OZleci i Mtodziezy we WroclaWiu (Wydzial Zamle)scowy Panstwowej Wyzszej Szkoly Teatralne) 
w Krakowie) oraz Instytutem Tealralnym im. Z. Raszewskiego 
w WarszaWle oparty na za/o;tenlach tealrolog Anny Clszowskiej Program operty na prObie 
poIiilczanla w jednym systemle metodycznym dO$wiadczei\ ro1:nych o$r{)(lkOw edukacyjnych 

3. OrgaruzaCJa spoikai\, konferenql I debal dolYCZiilcych edukacji kunuralnej W r6znych zakresach 
Reallzacja we wsp6/pracy z Instytutam T.atralnym, UniW9l11ytatam lOdzkim, Cantn;m Sztuki 
Dziacka Instytutem Tal'lca i innymi 

4, Organlzacja akcjl artystyczoo-edukacyJnycl1 

5. KontYf1uacja organlzacji warsztat6w z zakre!Ou artlerapii 

METOOY; 

• wal1lZlaty 
• spektakle z wal1lzlalami 

• prelekCJe 
• konferenqe 
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• dyskusje 

Gt.6WNE PROJEKTY: 

1. Dotknij Teatru - l6dzkle obchodow MI~dzynarodowego Dnia Teatru Tworzona przez I6dzkie 
~rOOowisko twOrc6w IIzeroka akcja 0 charakterze leatralnym 
i okololeatralnym stymuluj!jca dZIa/ania lokalne w zakresie tworzenia nowych (premleroW)'('h) 
wydarzen teatralnych, akcji performalywnych, program6w edukacyjnych Saz~ do reallZaCJI 
dzia/an jest konkurs grantowy dla i6dzklch !W6rc6w tin:>n~ow:>ny 

Z budtetu l.Irz~du Mlasta lOOzl oraz srOOk6w mlnlslertalnychl kontynuacja 

2. Mi~dzynarodowe Slennale - Spolkania Teatralne .Terapla i Teal!'" 
3. Najmniejszy leatr spektakle teatralne i warszlaly dla najmladszych· 

w jak najwi~kszym zakresie przenieslenie dzialan do Tealru Szwalnla stworzeme 
syslemalycznego programu speklakli na co naJmme) kllka mlesl~cy 

4 Caloroczna akademia artystyczna- inlerdyscyplinarny program waf5z1alowy zWlenczony 
prezentacj<l, wsp61nej pracy. Ide<l, Akademii jest wymlana tworcza, klCr~ umo.tI,Wla zapraszanle 
wybilnych w danej dziedzlnie twOrc6w w zamian za obecno~t stalego instruktora Poprzez 
dzlll/ama w r6.tnych grupach (zajmuj<l,c Sl~ OOmlennymi dziedzmaml sztJki). przygolowujllc pokaz 
fina/owy. uczlI Sl~ twOrczej wsp61pracy Uczeslnicy Akademii maj!j moiliwosc nieadp/atnego 
uczeslniclwa w warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez Poleski Osradek Sztuki i jego 
filie . co pozwoli im zapoznat 
SI~ z wlelorTa lekstami kullury. Program adresowany do odbiorc6w w r6t.nym wleku 

5. Zaj~cia plaslyczne dla dzieci i mlodziezy_ rozwijaji:!ce spolecznie opinte na pracy 
w zakresle sztuk plastycznych. Uczeslnlcy prowadzeni przez Instruktora uczestnlcz~ 

w og6lnopo~klch I mllfdzynarodowych konkursach plastycznych (np Inne spoJrzenle) 
oraz blorll udzlalu w Innych artystycznych prOJektach I przedsilfwzilfciach {np aUkCJe 

prac za rzeczy Fundacji KOCIa Mama Rozszerzenie dzia/an plastycznych w Teatrze Szwalnia 

6. Zajlfcla plastyczne dla dorostych Jako odpowledt POS na m3tllwo~t real~aCJi pasJi 
bez wzgl~du na wiek. 

7. Wyk/ady z cyklu .0 sztuce sublektywnle" prowadzone przez Ma/gorzatlf MISIOWlec dotyczllce 
w,olk,ch Iw6rcOw, ich stylu i dZIe! 

8. Poleskie Kompy- grupa os6b starszych, utworzona w styczmu 2016, jako odpowledz 
na potrzeby zwl<jzane z wykorzystanlem komputer6w tablet6w. smartfcnow 
w codziennym tyciu Zaj~cia i konsultacje prowadzone przez LatarnikOw Polski Cyfrowej
wolontariuszy FUNOACJI 2035 

9. Formy zaJ~c ar1ystycznych w ramach funkcjonowania CAS-koniecznost selekcji 
tych dzia/an, podwyis.zenle poziomu poprzez wymleszanie polencjal6w instruktor6w 
z r6znych f~ii. 

Monitoring. 

• Ilost os6b 
• ilosc wydarzerl 

• ankiety 
• rozmowy 
• dokumentacja fotograficzna 

n 
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• nagrania 

Cel operacylny nr 2 

uPOwSzeCHNIANIE KULTURY 

PROGRAM: 
W eelu uklerunkowanla funkcjonowanla domu kultury w .tron. Idal cantrum aktywnojcllokalnaj, 
koncentrujlllcy .i, na dzialanlach z zakreau anlmacll apoleczno-kulturalnej wobec jrodowi.ka 
i wykraczaj"cy Iwolm zakreeem oddzia/ywanla poza aiedzlblp domu kullury I jego bezpojrednle 
oloezenla, a tlkte proponujllle plan :r.r6l:nicowanaj ofert adukacyjno-walSztatowaj uwzgl9dnlaj"cy 
r6tna grupy .polaezne orn D.oby Infrutrukturalne in.tytucjl zadanlami POS blpdzle: 

1. Przygolowanie i reallzacji Imprez kulturalnyeh (eyklieznyeh oraz okazjonalnyeh) 
o r62norodnym zas~u i eharakterze 

2. Reahzac) .. r6.Znorodnyeh form warutatowYeh. 
3. Organlzacja imprez w przestrzamactl zlelonycn nale1:l\cyeh dO POS 
4. Realizaqa dzialafl w psrtl"lElrs~ z NGO, ilnyml plae6wkaml. radaml osledla. grupaml 

Inlqatywnyml. 
5 Wsp61praca ze szkolamll prz&dszkolaml. uezelnlami wyzszyml poprzez organlZacJI\! Z3J'C i 

speklakll w inslytueji I wlw plac6wkach 

6 Upowszacl'miania oraz prowadzan~ klub6w oraz zaspol6w 
7 Raallzacja dziala~ artystyClnyeh I kulluralnyeh· 

~ spotkanis aulOrskie 
b. koncerty 
c. spektak~ 

d projekcje filmowe 

8 ReallZaqa dZlalafl 0 charakterze m'¢zynarodowym. 

9. Ozlalanla na rzecz senlorow w ramaeh CAS i Klubu Seniora 

METOOY: 

• organlzaqa Irnprez, wystaw, przegl"d6w", konkurs6w 

• nawi~ywanle partnerstw. inlegracja spoleczno~ci 
• pozysklwanie Ilder6w lokalnych 

Gt.OWNE PROJEKTY: 
1. Wydarzenia cykliezne 

1 0g61nopolska ake)a DotkniJ Teatru Dplsana Dotknij Teatru edukaclilflO' artystyczny projekl 
reahzowany w todzl od 2010 r Z okazJI obchod6w MI~dzynarodowego D!1la Teatru Powstai 
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z oddolneJ InlcJatywy srodowlska kulturalnego mlasta I istniaja w lormie wsp61partnerstwa wielu 
podmiot6w, finansowany przez Urzll.d Mias!a oraz Minieterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Od 2012 roku haslo Dotknij Tea\ru e\aio eil;! w kraju synonimem obchod6w Dnla Teatru I oznacza istotnll. 
ku~uralni!l akcj~ og6lnopolski!l. 
Celem jeJ rozwoJu w przyszl05ci Jest szerokle propagowanle wiedzy 0 sztuce teatru popaez bezplatne 
udost~pniame Z oka.zJI MI(;Idzynarodowego Dma Teatru widzom w calym kreju wyderzen ertystycznych 
I edukacYJnych 0 wysoklej jakosci merytorycznej Dzialania DT z zalozenia s'lIU! obalaniu stereotypaw 
na temat teatru. jego organizacji I metodach tworzenla. Wchodzq 
w bardzo bliski kontakt z widzem Przelamuji:! przyzwyczaJenla i wychowuJ<1 do odbloru nowoczesnej 
sztuki tealru. Propagowame lealru, przygotowywanie do je(lo odbioru. zapotliega hermetyzacji sztUkl 
teatN i odplywOWI publlczn05ci. 

Reallzowame DT w kraJu wedlug modelu I6dzklego czyli zdobywanie !l.rodk6w finansowych 
przy wsparciu tokatnych samorzijd6w, budowanle siatki koordynator6w akcji wwojew6dztwach. 
kreowanie projektu wedltlg sp6jnaj koncepcji ideologicznej wymaga rozszerzenia dzialan 
organizacyjnych przez Polaski O~rodek Sztuki Deklaracje wsp6ipracy na rzecz rozwijania DT poczyn~ 
I6dzki samorzi:!d oraz Instylut Teatralny im. Z. Raszewsklego w Warszawie. Silne partnerstwo 
oraz srerokie grono w.:;p6/organizator6w akcjl, zdlagnozowane zapotrzebowanie spoleczne 
i wypracowana przez lata marka DT si:! dla Polesklego O!l.rodka Sztuki doslatecznij legilymacjl\ 
I zoboWl'l.zamem do przyszlo5clowego rozwoJu projektu 
2 MI~dzynarodowe Siennale - Spotkania Teatralne .Terapia i Teatr" kolejna edycja w 201 B r. 
3 Siennale MiEildzynarodowy plener - przestrzenne lormy z wikliny 
Kolejne edycje rea'zowane z wil;!kszym naciskiem na szeroKie grono odbiorcze, pot'lczone 
z konferencjami i warszlalami dla roznorodnej grupy odblorcze) meogramczaJ~.ceJ Sl~ Jedynle 
do specjalist6w z danej dZledziny. 
4 ModylikaCJa cyklu .Czytam WI~C Jestem' (do 2014 r pn _At/abel Literatury") spolkania autorskie 
I promocyjne. poil\czone ze spotkaniem z autorem zostanl\ zblokowane w lestiwale tematyczne jak np 
I edycja w 2017 r. Festiwal Kryminalu. ktOfeao celem Jest edukowanie 
i promowanie czytelnictwa. Umoiliwienie wymian~ mysli mi~dzy autorami i czytelnikami. Si!~ festlwalu 
opr6cz atrakcyjnos/; gosci Jest dostosowanle oferty do odblorc6w w r6.i:nym Wleku 
5 KontynuaCJa festlWalu 0 charakterze konkursowym, 0 zasl(;lgu mll;!dzynarodowym: .FestlWat teatr6w 
jednego aklora Monofesf stanOWl~cego przestrzen do prezentaCJi monodram6w aktor6w 
profesjonalnych I debiulujl\cych OpiniotwOfcze wydarzenie na arenie og61nopolskiaj - poprzez 
prezentowanie form sztuki poszukuj~cej, altarnatywnej, wychodz~cej w przastrzen miasta. poii!lczonych 
z merytorycznymi cm6wieniami. kszta!tuj~ce zar6wno j~z~k konstruktywnej krytyki, jak i w SWOISty 
spos6b raportuje aktualny stan polskiego oraz mi~dzynarodowego monodramu. 
Festlwal reallzowany we wsp6/pracy z Panstwow'l. Wyzsz~ Szkot~ Fllmow~,TV i Teatraln'l.. 
Stowarzyszeniem Targowa 62. 
6 Kontynuacja prOJektu SZWALNIADOK zorientowanego na prezentaCJEiI zJawlsk z zakrasu sztuki do
kumentu, non-fictIOn oraz ~eroatim Cykt wielomiesi~cznych dzialan uzupelniory 
o spotkania autorskie, majllce za zadanie przybliiyl; uczestnikom konteksty kulturowe, spo!eczne i poli
t~czne , wok61 ktorych oscylujll podejmowane dzialania Na projekt szwalnia.OOK skladaJ~ si~ wydarze
nia teatralne, filmowe oraz obejmuj'lce sztuki wizualne 
7. Piernlkaha - 0g6lnopolski Festlwal Ruchu Artystycznego SemorOO Impreza prezentuJ~ca dorobek 
artystyczny I6dzklch sentorow, a od 2012 roku rOwntez senlorow z Innych mlas: Polski 
O. Na)mnic)5zy teatr - cykt zaJ«" zaw,craJ'Icych "pcktakle. W tym kameralne, zal'fc,a 
i warszlaty klerowane do naJmlodszeJ grupy odblorczeJ wp/yw"aJ~ce na rOZWOJ ICh postawy odbiorczej 
i zrozumlenie maleni leatru od najmlodszych lat 

" 
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2, Kluby In.poly : 
1 OyskusYJny Klub KSI~zki prowadzony Jest wsp6!nie z Mlejsklil Blbllotekll, Fublicznll, l6d.t- Polesie, 

Filla nr t5 spolykaJ't Silt raz w mlesl<jcu pro)ektem og6lnopolskim prowaozonym paez Instytut 
Ksililtki, a reslizowanym w ramach Programu Operacy)nego "Promocja Ctytelniclwa" og/Oszonego 
przez Mlnlsterstwo Kultury i Oziedziclwa Narooowego W planle ze wzglftdu na gru~ OObiorczliI 
przeniesienie dziatal'l z Willi Plihala do Karo~wa 

2 Klub Smekosza -Klubowicza Of9an~ujll, soble Impr8zy sWll!.teczne, a tak..l:e zapraszaj~ znarwcl1 
kuct,arzy. Przanias~nla do Karo~wa 

3. Klub Scr8bbiistOw - oddolnll iniCjlltywll odblor~w Polesk ... go Oirodka Sztuh Raz w roku turniaj. 

3. Zaj,cia arty,tyczne, wap6lprici z podmlotaml zewn,trznyml 

1 Polaski ot.rodek Szlukl orgamzowac bqdZlIl p6Ik.olonie i formy warsztat6w w okresach przerw 
wakecyjnaj ztmowej PromuJl!.ce aktywtucJI; kutturalni! i spo/eczniil Zakladam realizacj~ 

r6.ZnorOOrlych tamatyczrlYcl1 cykll p6/kolonil w zaietn05CJ 00 zamteresowanla OOblorc6w, a takze 
rea l lzaCj~ pro)ektu powi1lZ8r1BgO z tyml dZlalanlaml autorstwa M. Brzozowskrego: Letn l Plener 
Teatralny - po6wiaconego szczeg6lrl~ tej gruple oSOb. kt6ra z r6tnych pawod6w nle s~dza wakacjl 
paza mlastem. Plerlerowy, cykliczny i otwany cI1arakter wydarzema wykorzysluje potenqallokalowy 
Polesk ... go OSrOOka Sztukl oraz Jego filii Poza prezentacjami spektekll p~nerowych (malych form 
naslaWlonych na bhskl kontakl z wldzem), program rozbudowany be-dzie przez Przyjfilllil lormu/fil 
p6/kolonll _ 0 warGZlaty teatralne pfOwadzona przez zapraszanych artysl6w. Lelni Plener Teelralny 
jeat tskie ~wiadomym rlawlll,Zilnlam do tradYOJI leatN polsklego - leatrow lalnlcl1. 

2 Terapla przel szluk~- cylel Impraz I wydarzar\ Integracy)nycl1 dla dZJeci i mtodziety zespo/6w szk61 
sp9Cjalrlycl1l specjalnycl1 oArOOk6w szkolno-wychowawczych z lOOzl 

i okolic. Prowadzone przaz pracownlk6w i zawn~lrznych speqal15t6w oraz wolonlarruszy NGO 

3 Warszlaty muzyczno--Ianeczne dla r6.znycl1 grup Wlakowych 00 memal 2 roku lycia, kOrliacznosc 
podrllealerli8 pozlomu zaJ~c I dostosowanla do oferty rynku ze~trznego. 

4 Cykliczne wemlsata pod op~kO! kuratora z POS w Punkcle Odbioru Szluki i Innyen przeslrzeniach 

5 KontynuacJa Z8J~C sensoryc.znych z PaOli! MuzykO! dla na)mIodszych . 
6. Zaclesnlenle wsp61pracy z klubem sportowym Ad Astra Aleksar"ldl)' Lewy, Kt6ry fUrlkcJOf'Iuje 

przy POS, ale dalsZ8 wspO/egzystencja wymaga wypracowarlia faktycz~ych zased wap6lpracy 

7. Oom lal'lca- Wlelopoziomowy projekt obejmujiilCV warszlaty muzyCZrle I laneCZrle. cotygOOnlowa 
spatkanla przy tywe) muzyce (w zaletnojci cd kalendarza liturgiczr'l8go ~a. 10 apolkanla larlaczne 
tub ~plawacze). OZlaiania lOT mali! na celu upowszechnlarlie tradycji muzycznej i obrzadowej 
poprzez WYI~Cte z nli! w Ikank~ mf8jski!. OzI~kJ kompleksowemu ~ogramowi angazujflcamu 
wybltrlych tw6rc6w lOT mOl szans~ roZWlni~Cla s"1 w Akadamllt Tradyqi i Muzykl Ludowej Cel 
rOlwoju utwrerdza lakie praca archiwislyczna i dokumenlacYjnll po51111~cona dorobkowl palsklaj 
ku~ury ludowei Inlqatywa ma cI1arektQ( mifil(ttypokolanl0WY 

lokalizacja projaktu \)(Idzle uwanmkowana przylll,czarl~m do slruktur POS Filii Hamam 
8 Szarokl zaklas wsp61pracy z organlZllqaml pozarzitdowyml I grupaml inlCjalywnymi reahl.owany 

na zas.adl.~ partnarstw w przygolo....ywanlu I przaprowadzanl pro)a~16w, ale takze stworzenll! 
flZYczrlej przasl rzerli(tak..l:a dzlakl ramontom) do ich dZlaianla, a takza f~nkcJa Inkubalora pomysl6w 
zapeWl1iajllC8!lO oplekfil marytorycznlil ksiWowll, w zakresla przygolowywania olert, rozilczanla i 
wyszuk lwania lunduszy, a takie przeatrzel'l do rsahz8cJi pomysl6w (Z czasem lakze sprz~t, ale 
mo1liwa reallzacja w\ekszych zakup6w za wtg lfildu f'I9 harmorlogram proJekt6w najWczesniej kOnlec 

" 
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2019 r.) Istotnym Jest zwrocenle uwagl na wygenerowanle sytuacJI Wln·WI1 poprzez Jasno zalotone 
obowlilZki i przYWlleJe katdej ze stron 

9 WspOlpraca z ChOrem Zydowsklm .Clil ' prowadzonym przez Magdalen'i\ Szymar\sklil abSOlwentk~ 
Wydzi8lu Wokalno·Ak\orskie<;lO Akademii Muzycznej im G. i K Bacewicz6w w todzi 

4. Projekcje filmowe 
Pelna realizacja pomys/u plenerowych proJekcji mozllwa po zakonczeniu remontu 
I wyposatel1lu Osrodka w l'lIezbl;dny sPrzlft, a WIIfC reall1le W sezonle letl1lm 2020,-Pojedyncze projekqe 
~da. reahzowane Jako element towarzysz'!cy wydarzemom np proJektowl letniej strefy wypoczynku w 
poleskim ogrodzie 

S. Spektakle 
Realizacja w ramach Dotknij teatru. ale taki:e w rsmsch dzia!sr\ edukacyjnych die dzieci 
i m!odziezy lakze niepe/nosprawnej 
Realizacja spektakli we wsp6/pracy z Uniwersytelem tOOzkim, I6dzkimi stowarzyszeniami takimi jak np. 
Teatr Szwall1la, Instytut 1m. Hertza i In, Mozllwle naJczlfsclel realizowane 
w teatralnej przeslrzeni przy Struga 90 

6. Koncerty 
Realizowane w r6.inych filiach, dostosowane do potrzeb odbiorczych. kameralne. mazowe prezentuj!lC6 
muzyklf ludowa i popularn'l . Po wyposazeniu osrodka w dodatkowy sPrzlft 
ok 2019 r motllwosc reallzacji stalych koncert6w w przestrzeni ogradu. Do tego czasu 
w zaietnosci oct dostlfpnych srodk6w okazJonalne koncerty w ogrodzle. W ranach partne~lw koncerty 

wsp61pracuja.cych chOrOw np Cllllub w ramach reallzaCjI proJektow ze srodk6w zewnlflrznych 

7,Projekly ml,dzynarodowe 
1. Erasmus+, akcja KA2 pn Europejakie partnerstwo na flecz dzialari wi<lczajqcych oaoby zagrotone 
marglnalizacj'!. Wymiana doswiadczerl po9lffbianie wledzy animatorOw i edukatorOw. 
2. Projekty reahzowane w filii szwall1la np. planowany prolekt rezydenqi artyst}'cznych, 

8, Dzla/anla na rzecz budowan/a w/,zlspoleeznych 
1.Kontynuacja projektu Muzeum Karolewa skierowanego do mleszkancOW, <tOrzy odtwarzajq histolilf 
swojej dzielnicy i buduji:j nowe relacje. 
2. ReallzaCja potancOwek i bal6w w ogrodzie. sali balowej i w sali filii Karolew. 
J Organlzacja Oni Silslada I Om DZlecka wedlug scenanuszy· przemyslanych Imprez odpowladaJ~cych 
na potrzeby mieszkancOW 
4 Klub Seniora i Centrum Aklywnosci SenlorOw oferUJilce szereg aktywnosci dla seniorOW 
prozdrowotnych i rozwijaj!lcych ich umie)(ltnosci artystyczne i proponuJqcy wspOlne s~dzanle czasu 
5. Chor Seniora .Karolinki" i Grupa teatralna .Kwadransik" prowadzona przez King(l ZaJdel·Karasir\skl\ 

dZlffkl wsp61pracy ~pecjalist6w praca na podstawie profesjonalnych metod jego !ilie oraz inne instytucje 
6Program otwartego ogrodu POS zaklada stworzenlB otwartej. zorganizowanej przeslrzeni relaksu 
z hamakami, kocami, poduszkaml. czytelnl,!, stref,! chlll·out. slref,! jogi i tal -chi (zakres uzalezniony 
od srodkOW pozyskanych w ramach malych granlaw reallzowanych przez OPUS), Kontynuacja 
wsp61pracy z bibhotekq oddzlal t.6dz-Polesic oraz antykwarluszaml w celu bezplatnego udostl;pnrenia 
kSii:jtek i s\Worzel"lla przestrzeni czytelmczeJ I relaksu w o\WarteJ przestrzen POS, Organlzaqa zallfc 

15 
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rtp kOrttyrtU9CJ9 rozpocz~tego 'II k'MelrtiU projektu Rozruch- cykllCZnych zaj~c: dla semorew 
Przygotowanle o/any dla mlodych malak-warsztaty, sesje lotogratlczoo, czytan1e bajek Itp 
W 2018 jesli remont na to pozwoli i przygotujemy gru~ odblorczlI poprzez tegoroczrte dzlalartla 
nawiilZanie wsp61pracy z komercyjrtyml podmiotaml gastronomiczoymi w celu realizacji m1ejskich 
snladan 'II nledzlelne porankl 
W Ramach wykorzystama przestrzenl ogrodu orgamzaqa POTAJilCOWEK plenerowych 
z wykorzystamem Irtstruktorew tanca 'II roll fordanser6w oraz BALOW TEMATYCZNVCH 
z degustacjami I rmyml dodatkowymi atrakqaml, podrto~cymi atrakcYJnosc dla dzisiejszego odblorcy 
oczekujllcego r6trtorodr.ej olarty 
Orgartizacja okoliczrtMciolNjlch wydElrZ8n 8C8la)IICVch spoleczr'lOtt. lok!llnfj j8k np obchody dnl 91l81ada, 
dm dZiecka I in. 
11mqatywa sWletlicowo-czytelmcza reallzowana 'II r6tnych flliach POSt 'II Iym 
w ogrodzl8)lnicjatywy lokalne uklerunkowarte merytoryczole na wskazane 'II strategii przestrzenie 
msplracJi oraz na tw6rcze poszuklWania Podsta,>¥ij trwanla projektu Jest stworzenie mieJsca spotkartla 
I zabawy Cykllczne otwane zajQcia przygotowuJijce mtodych mieszkanc6IN mlasta do aktywnego 
i $wladomego uczeSlnlc!wa w kullurze 

Mortllonng: 

• lIosc: wydar'len 
• lIo~t uczestnlk6w 

• sprawozdama 
• dokumentacja fotogreficzoa 

• anklety 
• rozmowy (nagranla) 

eel operllcyJny Nr 3: 

KUL TYWOWANIE DZIEDZICTWA I KUL TURY LUDOWEJ 

PROGRAM 

1. ArchiwiUlcja zbior6w 

2. reallzacja choreografil opartych na zasadach JadWIgl Hrynlewlecklej 
3. Realizacja nowoc.zesnych choreografll opartych na tradycj l (OFF Hamam) 

4. Wystawa zblorbw kostlum6w. 

5. wystawy zwiflzall8 z roczrtlQ4 1Q-lecla 
6. Wykreowanla w ClijQu najbli.tszych dw6ch lal Fesbwalu dofinansowywanego ze Arodkbw 

zewm~lrznych MKiDN oraz Z8 Arodkbw woJew6dzkich PromUJIiIC8g0 dziedzictwo kullurowe 
7 Realizacje potanc6wek pograjkowych ( wspOlpraC8 z os Zwillzanynl z Fundacjll Po Staremu 

I OFF Hamam) 
8. Realizacja spektakli tanecznych 

9. PrzygoloW8n1e program6w wyctec.zek opartych na lokalizacYlnym potencjala hlstoryCZl1ym 
wl~ks.zosci filii POS wraz z olert" warsztat~w I pokazbw 

MElODV: 

• warazlaty zaj~iach 

" 
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• pokazy 
• organizacja fesllwalu 

• archiwizacja 
• konserwacja zbiorow lTl Harnam 

PRIORYTETOWE WYDARZENIA: 

• W 2017 r obchody 70lecia lTl Harnam 

• Coroczne pokazy na zakonczeme sezonu 

• Festlwale 
• Cykliczne prezenlacje zblor6w poI~czone z warsztataml tematycznymi 

• reallzacJa oferty luryslyczne) oparle) na zasobach roznych filii 

Monitoring' 

• ilosc odbiorc6w 
• ilosc zrealizowanycl1 wydarzer\ 
• oeena na podslawle anklet I sprawozdan feslrwalu 

• sprawozdania 
• dokumentyarchiwizacyjne 

111.2 CEl STRATEGICZNY NR 2 

STWORZENtE tNSTYTUCJI DOSTOSOWANEJ DO WSP6t.CZESNYCH WARUNII:6W (W TYM 
RYNKOWYCH) 

Cel operacyjny Nr 1: 

STWORZENtE PROGRAMU MtEJSCAOTWARTEGO NA POTRZEBY ODBIORC6w 
Zadowolenie Idienta jest gl6wnym motorem funkcjonowania dzisieJszego rynku Instytucje kultury. jako 
znacz<tcy etement rzeczywistosci r6wniei podlegaj<t prawom rynku. Oferta Instytucji musi wi~c bye 
odpowledzii:! na zapotrzebowanie odbiorcy, a me egzemplifikacja umieJ~lnosci jej praoownika 
Globall2acJa wplym~-Ia r6wniez na kultur~ i stworzyla nowego klienta, kt6ry oczekuje indywiduatnego 
traktowania pragme bye me tylko wldzem ale I cz~5cii:! sWlata kuRury. Nlewqtpliwie POS posiada takich 
,klient6w". ale w nlekt6rych przypadkach panuJe przekoname, ze nle ma potrzeby informowae 
o dzilllaniach be " i tak przyjd<t" 

Poprzez systematyczne wdraianie zmian " kOiliecma jest przede wszystkim zmlana postrzegania 
odblorcy I odhermetyzowame grupy odbiorczej, kt6ra licznie uczestniczy 
w nlekt6rych formach. ale to stale bez wzgl~du na charakter spotkania Si:! Ie same osoby, mimo 
ie szereg podj~tyCh w oslatmrn czasle dZlaian nle rna charakteru lokalnego. 

PROGRAM: 

" 

1. Przygotowanie zasad stlllego monitoringu i ewaluacj8 dzialar\ w celu dcstosowani8 
do potrzeb widz6w i uczeslnik6w 

2. Powolanie grupy miqatywnej rekru1uJ<iC9J Sl~ z odblOfC6w tw6rc6w I pracownlk6w. 
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3. Zgcdnte z zalozenlaml polityki mlaSla w kwestii udosl~pnlania lokali mel skich do realizacji 
innowacYlnych przed5~wzl¢ kulluralnych _stworzenie przeslrzenl pracy dla organizacjl 
pozarzijdowych z dOSI~pem do sail 5prz~tU 

4. Zapewnfenle m;parcla meryloryc.znego w realizacjl InlCJatyw przez NGO lub grupy InlCJatywne, 
rady osledla lin 

5 . OrganlzaCJa szkolel'i zar6wno dla pracownlk6w lak I os6b zewn~lrznych w oparclu 
o zasoby I partnerstwa 

B. Reallzowanle wyspeclalizowanel oferty cdpoWlednleJ dla r6znych grup odblorc.zych, 
w r6znych lokalizaclach 

7 . R"ilhLilqil Lildilrl CykJlCLFlyCI1 i blokowych opallych na pizyl.wyc..taJ"ni~ wid.t6w 
do slandardu, charakleru i lemalu oferty. 

GI6wna dZlalanla 

• przygotowanie analizy SWOT 

• wdrozenle aklualne] slralegll 

• przygolowanie programu 

• realizacja szkolen 
MOnitoring: 

• Ilotc cdbiorc6w 

• opinie I ankiet 

• IloSc nowych uczestnlk6w 

• Ilo&c reahzowanych wydarze~ w Iym cyklic.znych 

• ilose wdrozonyct1 rozwillzall 

• 1I05C szkoiel'i 

Cel operecyJny Nr 2 

WYPROMOWANIE MARKI POLESKI OSROOEK SZTUKI 

PROGRAM: 

Wdrazany cd 2017 roku. zakres dZlalall opartych na wap6/czasnych rozwjllzanlact1 promOCYlnych 
w celu wypracowanla modalu komunlkacyJno-promocyjny na rzacz twladomego kreowania 
wlzerunku domu kultury 

1 opraC<lwsnia przeda wszystklm jednolltej strategil promocji i wizuallzscji POS, w tym zasad 
WSp6/pracy. wsp6/promocji oraz pannerstwa 

GIOwne dzlalanl.: 

I. Wpisywarue si~ w reallzacJ~ WI~kszych wydarzell jako partner 
2. Wsp6/dzlalame llnnyml Inslytuclaml I podmlolaml 
3. Dostosowywanle komumkal6w do polrzeb dziennikarzy_ Tworzenie komumkat6w w kontekSCie 

aktualnych wydarzell ~dil~ch ,mechalnymi" liP 
4 BtI~;>u$rt"JFlill _v6iprIlCIIl. dl.H:"",ikllll:lI"t l1il:llWIlOWclilitl rtll!:lcji. 

5 Wsp61promOCja jak np przy reahzacjl I festlwalu Krymlnatu wspOlp1"sca z le~sml ksl1l1l<.i lip 
B. Stworzenle nowej identyfikacjl Wlzualnej w tym: 
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• uwsp6/czetmeme oprawy grarlCZll8J inSlytucji. 

• przygotOWllrl18 film6w promlljiICYd'I. 
• po-odukCja podslawowych malerialOw promOC'flnych Iypu roIl-op 
7. SIWor:zen,e onlu,cyjnej slrony Inlernetowej 

8. SysI8melyane upublic2nl.:m~ informaCj' 0 wydar:zenlach, 
9 Do8losowan~ Iretci komunlkatcw do polr:zeb odbiorczych W1PfilCOWlime slandard6w 

promocyjny¢h w tym char;okleru komumkotOw m,m. uznanie za standard komunlkatcw 
pozytywnych, celowych, przemyslanyeh dostosowanych do gfIJP~ odbiorczej Usp6jnienie 
w,zerunku instytucji poprzez uJednol lcenie malenalOw promocyjnych 
we wszystki"h lil",cl,. 

10.Promowanle fesllwali poprze.z adekwatne mlry9Uj~ce formy J8k np. po-omocja fesliwalu Wlkliny 
popr:zez stworzeme znacz<tCYch rozmoarOw konslllJkCjI Wldoczl1ej z ronda 
w okolicy Krzemoenoedoej 2 a 

11 wykorzystaf'lle mozhwo$ci sOCI8I media w Iym plillne reklamy 

12W trakCle remonlu ISlolnym bltdzle pn:yg04owywarwe malenal6w filmowych, 
kl6fe po zmonlowaniU ~~ WtiPlinlal~ naOCVlil wozyI(pM(~ co w ku~ur:ze obI'azkoweJ rna 
ogromne znaczme, ewolucji malenlllneJ Poleskoego OSIadka Sxtukl Za5itdnym bytoby r6wniez 
po odbiorze budynk6w zorganizowame dla odblorc6w spolkilnlil 
z realizaloraml kl6rzy mlel,by mozl,WQSC:: od podszewki pokazat exlblorcom jak WIele praey 
w!ozono w doslosowilnle orneklu do Ich polrzeb 

Monlloring 

• 51atysty!l. 
• el8kt~ dzlillan 
• ol~t ~I~ch malenalOw reklamowyct'l 

• komumkat lWfOtny ad adbioroOw komenlarzc, opll1le, aceny 

Cel operacyjn y Nr J 

STWORZENIE KOMFORTOWEGO MIEJ SCA PRACY 

PROGRAM : 
Wdraunyad konca 2016 roku i konlynuowany w lalach koleJnych 
O~lsiejsze problemy W Instytucjach kultury wymllgllJfI ad kadry zar:z~dzaj~ceJ nowego podeJ~a do rali 
praoownlkOW. lormy zatrudn!ema I sposobu Ie-QO pc)zyskanil! Instylucje kultuf) musz~ nasta.,."c; s~ na 
praoowoikOw kreatywnych. innowacY)nych 
i przed~bloraych . poSladaJ~cych wysokl potengal rozwoJOW)' dla organizaq' 
oraz st;!IlOWI~Cych diwlgn~ wzrostu wal1ot;cl Instytuql ale aby byto to mozl,we niezlltdoa 
}est ekonomizaqa zatrudnleflia. pozwalilJilC8 nil zilpewn!enoe pracownl<QITl pensJi na pozlOmle 
pozwalaJ~cym om na zaangazowanie s~ W Jednym m!eJscu pracy 

OZIALANIA PLANCWANE 
TylkO Inwflstowa~ic w praoownik6w i uformowanie zesednej struklury zatrudrllema pozwofi 
na zbudowanle konkurencYJnoSci rynkoweJ aoy dO lego doprowadzit n iez~d~a jest 

" 
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1 Stwonenle czytelnych iaezek rOZWOJU dis pracownlkOw. w tym pr&c!I ne le15110 zdefil'llOWanych 
z.akreuen dzlaIan I cel6w poprzez Wdrotefll8 zakres6w od~alnoko prac.owrllkbw 
rewlzla Ukfet.6w oboWI~zk6w 

2. PrzygolOWilnll!l Inne) stralegll komunlkacj+ weW!'l\ltrznej. nteZ~118j do wykonywanla crynnoicl 
pracownlc:ych. 

3. Zapewntenll! narzl;dZJ prilcy w tym dopolazeme plac6wki. i 8Iwoneni. stanoWlBk pracy dla 
wSZYSlklc~ zatrudnionych pracownlk6w 

4. Oo15toaowantl!l Ilczby zalrudnionych pracownlkc'lw do realnego zapolrzebowania 
, w~"mk6'N p.~cy 

5. wprowadzeme systemu molywilCYlI'I8QO zarc'lwno fln.&nsowego Jak I pozafinansoWllQO 
( w kol!!lnych latach) 

6 , Konlroia kadfy ZafZlldzalittel nad Pfocesem zmlany b~ZIjC8 modyfikowan~ stralegll 
w celu oslitljn,~ zaIotonych .ezultatOw 

7 Przeprowac1zen~ nlez~nych azkolen uzupetllleflll!l brakOw w Wledz., ~ plilstowanych 
paez nieh IlaOOWlSk, 

8 Wprowadzenie )aSflych zasad loon zairudmelllll w tym zastoscwenie el88tyczoych lorm 
zstrudnieria zgodnych z ~WI!m pmey • • me upodobanla pracownlkc'lW 

9 Poprawa komunikacji we~rznej I z.~rznl!lj poprzez wdf(lzenle Z8Sad komuntkacjl 
weW!'l\ltrznej w tym obtegu dokuml!lnl6w I Innych skutecznyen procedur 

10.Reahzacja ml9dZYnarodowych projellt6w pozwala)~cych na poliZ81'%ilnie horyzont6w 
I dobyw8r'11a nowych umiej~ln06C1 w zakf1!$1I! pracy arumalora kultury I Ildel1l InnowaCYJnYl<h 
dzlllilln n8 I'%I!CZ Spoleczn06CI lokalneJ KontynuaCja dzialan w I1Imaen progrsmu Erasmus +. 
uctzia/ w partnerstwach 

11 Kulluraln8 akaclemla kompeteoql eykl wars.z1al6w dedykowanych ptlcownikom POS. ale taue 
szllfUemu gronu pracownlkOw Ic'ldzklCh If'Iltyluql kultury Szkoloma z zskrelu nabywanlll 
kompetencj' _mych . ..... , um .. ",tno'eo m"fl!klCh SIu1~ podn ....... 'u .. mo'Wladomokl 

prkOWllikbw przecIWdztalajlf\;8 Ich wypIJleniu zawodowemu Pl'ogram wwsztalOw dostosowany 
do potrzeb uhagnozowanych na podala'N18 ank~t opracowanych w POS Cl:~it warszlatc'lw 
bezplatna clzMJkl ZQWI8ranym pa~twom. 

Aby wdrozy¢ proponowane rOZWi!p:91'118 nlet~na Jest laku restrukturyzacja Zalrudmol'll9 
co od konca 2016 r JIIst Jut wdrs2ane Kluczowe jell Itworz!!nle dynamlcznego ZBSpolU, wler:z~cogo w 
zasadnoA¢ zmlany Wla lu pracownikOw jest IIktUlljnl1!l JUZ nlemal za 2 etapem procelU zmlany Bardzo 
i5totnym Jest doprowadzeni8 l&go procesu do koft<:a. pol'llewai cl~gle zmlany w tym zeapole 8tanowi", 
zagro2:ame weJAcia prllCOWl'llk6w w Sian ~tnoici chronl~o len p-:zed CiltQlym konczemem 
pr0C8Su. a elal»&'- pr6by zaakCl!ptowan~ Ntezbtdne jost rozpoa:o~ je5zcze w 2017 • 
przitprowadzll1ll8 apotkan iiZkolentOWYch ptecytUlfIcyd'I , finallZujllC)'Ch p'oces zmlany w zakreSll! 
emoqooalnego dokoi'lczeflll!l proc:esu aby da¢ pracownikom szan~ weJiCl~ w koleJNi faz, tub nowy 

P'-
Monitonng 

• 11oS¢ stworzonych rOZWlllzafil achemat6w 

• lIo.~ stworzonych I doposazonych ,lill'lOWllII< 
• EfeklywnOi¢ zatrudl'llenla proporqa o. zatrudmonych do osl~gn~lych razultalc'lw lIoAclOwych 

I jakoaclowych -Slillyslyki 
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• Wyniki ankiet ~diijcych Zaliijcznikaml do kontroli zarz€ldczej 
• liose wdrozonych i uskulecznlOnych procedur 

• Dokumenty kadrowo-ksl~gowe 

Cel operacyjny Nr 4: 

NAWI,o\ZANIE SZEROI<IEJ WSP6tPRACY Z ORGANIZATOREM 

PROGRAM: 
na kolajne lata cd 2017 r: 

,. wsp61dzlalanre w reahzacJI pffiJekl6w zbleinych ze strategl'l kulturaln'l mlasla 

2. wsp61praca przy realizacji dzialan promuJ'lcych IOdzk<1. ku~ur~ 
3. dalsza praca i wsp6tudzial w kreowaniu modeli komunikacji 

Gl6wne dzialania: 

Dominacja adminislracji publicznej w roli jedynego organizatora inslylucji kultury wp/ywa 
na spos6b funkqonowania Instylucji. Dlatego Islotne Jest: 

1. Wypracowanie efektywnego modelu wsp6!pracy opartego na zaufaniu i obop6lnej pomocy 
w zakresie realizacji zadari promuJ<1.cych kultur~. 

2. Wyznaczenie w instytucji osoby odpowiedzialnej za piynny przep/yw informacji 
z jednostk'l nadzoruj'lc'l (zbiezne z zalozeniem wypracowaniem skutecznej strategii komunikacji 
w POS). 

3. Aklywny udzial w wsp6itworzonych wydarzeniach. 
4 . Wsp6ltworzenie akcji promocyjnych 

Monitoring. 
na podslawie ilosci wsp61nych realizacji i wymiernych efektow w postaci zrealizowanych, 
zewaluowanych projekl6w. 

Cel operacy]ny nr 5 

POPRAWA FUNKCJONALNOSCII WYGLADU BUDYNKOW 

PROGRAM: 
Zgodnre z zaloteniami Polityki Rozwoju Kullury 2020+ .... kt6rej jednym z celo ..... jest slopniowe 
unowoczesnianie bazy lokalowej, w przypadku otrzymania srodk6w w ramach projektu realizowanego 
przez UMl z sradk6w unijnych ad pocz'ltku IV kwartalu 2017 r. przez kolejne 2 lata w inslytucji 
reallzowane bl;d'l zgodnre z zalozonyml harmonogramaml, remonty w dwOCh lokallzacJach przy 
ul Krzemlenleckiej 2 a i Siruga 90, ktare s'l mezbl:dne w celu zapewnlenla me Iylko juz warunk6w 
do reallZacJI dzlalan, ale przede wszystklm bezpleczeristwa uiytkowmkom budynk6w. 

" 
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METOO't': 

• pozyskarlle ~rodk6w przez Urz~d Mlasta lOOzi 

• wdrotenie projektu 
• reahzacja remOr'lt6w 

• ewaluaqa 

Gl6WNE DZIAlANIA: 
1. remor'lty konserwacje w celu d08losowanie budynk6w do moZhwo~cl reallzaCjI 

w nlch nowych za102er'l1 podniesienla rarlgl reallzowanych dotychczas 

2. Doposatenie Insl)ltueji w nowoczesny 6prt~1 I narzltdzla umozllwillJ'IC& rellllzllcj~ dodalkowych 
form zaJ~c i podrlleSienie poziomu dotychczas realizowanych 

3 Dostosowanle budynkOW do oczeklwal'l wsp6lczesnych odbiorc6w I zapewnlenle warunk6w pracy 
w optymalnej temperaturze, bez przeciekaj'l.cych strop6w i AClan 
a takZe doposazenie instytuCji w nlezb(ldne sprz~ly I narzQdzl9 nlez~dne do reallzaCjI 
wsp61czesnycl1 wydarzel'l artyslycznych. a takie reslizaeja warsztatON na poziomie apelnia)ilcy 
wymogl rynku. 

Te dZlalarlia bezposrednlo wplyn" na zwl,kszllrllll Ilo~~ odbiorc6"N dZlalal'l edukacYJnych 
I kulluralnych 

Monltonng 
t dziennlkl bud6w 
2 dokumer'ltu powslaie wefekcte reahzaeji proJektu ZIT 
3. ilo~e Zfllalizowanych zalo.l:lIl'I proJllktowych 
4 ilose odnOWlonych przeslrzenl 

IV REAlIZACJA STRATEGU 

Zarz"dzanie: 
Siralegill rOZWOju POS zlIklllda WdraZanle dZIa/al'l poprzez UZyCl1I adekwalnych narz~dzl 

umo.l:hwiej!lcych reallzacJ~ zakladanych cel6w Koordynatorem Wdra.l:llnla cel6w strateglcznych jesl 
dyrektor wraz. z nlldenym przez dyrekiore zakresem obowillZk6w, wicedyrektorem 

Flnansowanie: 
RacJonalne dysponowame ~rodkaml z dotaCji poprzez ograniczanle z~nych koazl6w POCZ!lwszy cd 

• weryfikaqi oplat za posladanll odblornlkl RTV, prenumllral~ , !lIlefony lin. 

• poprzez kontro" nad zakupaml. przemy$lane decyzje Inwestycyjne 

• po raCjonalizaCjt:! zalrudnlenls 
W celu pozyshnla przez Instytucj, zewn,trznych irodk6w finlnsowych na dzillianie 
merytoryczne Iflub Inwestycje w Polesklm Oltrodku Sztulu zaklsdane Jes! korzystarlill Z wlelu 
dosl~pnych tr6dei finansowanla doslt;!pnych dla samorz"dowych Instytuql kuttury, a lakze poprzez 

partnernlwo z NGO, dost~pnych dla Iych podmiot6w Dz~ki rozbudowanym parlnerstwom 
I do$wiadC2enlu W reallZaCjI proJekl6w mozllwe ~dzle 

" 

• Fmaneowanle ze 6rodk6w Unii europejskleJ popr.zez kontynuaCJCJ rellllZllcJI prOJeklOw 
w ramach programu t\IPU ErasmU8 + 
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• Finansowame ze NodkOW ml8JsklCh I wotewOOz;kII::h w ramach powIfn:anla zadal'i publltZnych 
par1nersk lm organllaqom 

• Kon:ystanlf ze t.rodkOW M,nlsterstwa papaez progrsmy np Narodowego Centrum Kullur l in. , 
8taUe 

• Pazyskanie sponsor6w (Pl'lygotowanle a/arty sponsorsklej) 
dz~kl reallza~ji znacz/tcycn wydarzell dla 5po/ecznosci lokalnej 

j 0 zasl~u kraJowym 0 duzym potencjale leI\lamowym lub pomagaJltCYch budowa6 PR finny jak 
OOtknij Teatru TetaPla I Teatr, FestJWal Kr'ymlnalu. nll9<!zynarodowe penery 

• Pozyskanl8 promotOfOw lak wy)<!lkowych :qlJWlsk 0 znaczeniu krajowyrn I m~arodowym 18k 
""J51",1S.LY Zesp61 Taf\c8 Lud~ lub n.ezwykle prc;zny, prowadzony paez A1ek$&ndt9 Lowy 
klub spol'lowy Ad Aslr8 

W.kainlkl reallz.acJi: 
1 Q,obowe 

• IlC.Zba 0560 biOfO\cyCh udzial w stlllycil fOfmach warszlalach, kolach alt 

• Irczba osOb na spotkanlech 

• IicZb8 uczesln,kOW w v.ydarzemach lanecznycll 

• liczba Wldz6w na speklaklach 

• Ilczba przeszkolonych pracOWnikOW 

2 lIo$Ciawt! 

• Liczba form upoW8ze~hnlanla kultury(lmprezy, WYSlilWY, bale, spolkan'" lin 

• licZba nowych dzJalall 
• Liczba przeprowadzonych wars mlOW , Jelo;ql l in larm edukacY)nych 

• Liczba spatken I konf9fenql 

• Lic.Zba zaprezenlowanych speIc.\akli 

• Liczba wyremontowilny(:h bodynk6w 

• Lic:zba zakuplooych 'prz~t6w 
• Liczb.a zrea llzowanych szkolell 

• Liczba udz,alu w kanferencj8ch 

• Ilot.6 zrealiz:owanych projelct6w 

• licZba parlfler6w I sponsor6w 
• IIo$¢ zreahzowanydl zalo.Zell prOJelctowych 

• IIo$¢ oof'lOWlonych prze8trzeOi 

• ilett ankle! 

tr6dl' weryfikecji: 

• Iisty obecnoSCI 

• dokumanl9Cja fOlograficzoa I filmowa 

• publrkaq e 

• ankle!}' 

• sprawozdania 
• protokoty zdawczolodblorcze 

• dokumenl}' zakupu 

21 
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• ks~1 If!Wef\larzowe 

• doIcurnenty Iludowtane 

V PODSUMOWAHIE 

Program powslala na podslaWle dokumenl6w kluczowyeh dla rozwoju kuHuralrlegO mlasta lodZl 
oraz badarl slWOl'lonych w ramach Kongre.u KultlM)' 2011. 81ruktul biznesowych. I takZe wlisnych do-

aWl adcze~ kllkuletnlego zarzildzanla w Instylucjl kultury oral koordynaCJI szeregu PfoJekl6w Opiela 
Sle na rOZWIllzanlach strat9Ql( konkur8llcvinej .koncenlrowanej na zmnleJszal1lu WflWI1IW1.ny<":h GIAhoA~i, 
aby m6c: lukcelywn~ zac.:fje wykorzyetYWII! Innl" we~tl'lnego I z"w~m:nego t.rodowilkll ZlIklll· 
dlllak.2e .ptycenle koazt6w i ograrllCZeme ofeny do naJefekt~wmeJSZYch d.Zialal'! Ponadlo zaklada pozy· 
skP.van~ nowych kompetenCjlI reahzowan~ fIOWy(k'o metod pracy. oopowiadaillc na potrzeby rynku przy 
i&clnOCle.n~rn wpryW!e na Je90 ksztall Op.era ... nl ueroko rozumlanym paJlneretwle z Interesanu· 
&laml ro.zulIManynu z.arOwno Jako pracowrwcy, ocIbiorcv I urzQdnlCY Kiuczowym ZBIozemem lego prl)
gramu JM! 5lWOrzen~ w POS warunk6w 00 IlelUywnej I komfortowe, wsp6lpracy m~ ctomem kullury 
a podmlOlaml ze~lrznymll peIn~nl8lunkcjl kulturalnej edukilcyJneJ. spoIeaneJ IlI'IlegrlcyJnej 
w srOOOWllku Program laklada nereg ZlTllan zlrbNno w organlZaCJI slrulctUlze %atrudnlenlu 
I spo5Oble myt.len,a ·slutltCych raCJonal~1 kos.zt6w eksploataCJI I funkqOllO\Y!lnla oraz zbudowanlu 
poczucla ocIpowiedzlalnosci i sprawczo5C1 IN mleJlcu praey 1111 

Podljmujllc proces naprawczy od naJpi"ostszych czynnosci PoleskJ OSroclek Sztuki, 
jak wiele inetytuCJi kullury, ma suns, WYJ.e z marazmu lunkcjonowanill jako punkl dZlliitanla oscb 
nle moglleych s~ zreal!Zowa¢ W IIInych przeatrzenlaeh Zap(oponowany program IN zakresle dzJalan 
merytorycznych opart)l )HI na kOOC8PCJ8ch wyp(800wanych paez i ze speCjallilaml z dzlecizln~ &cIukacji 
kuHuralneJ I d:1:lIIIalnMCI artylltyczn&j 
Po wdrot&l\lu programu i aktualizaeji aI/align POS ma by¢ centrum lkuplaJ<tCYfTl n~ tylko PIISjonal6w 
a paede wt.z~5tklm soeaallst6w ~_1tC}Idl potenqat odbiorczy j lW6ray U:'3'ftlnik6w R~ dyrei<IO
ra )esl stworzel\l8 taklego cenlrum kl6re zapewnlil warunkl pracy cia specjalist6w I umo:!lWIa reallZaeJ~ 
dzJaIafI na Jail najwyuzym pozIOITllI! Mlkcesywrue odbuclowuJ~ wraz z Pfacownik.ml POZYCJ~ O$rOOka 
ria maple me tytko mlasta, ale I kraJlJ 

Istotnym z.aIotenlem legO programll JI" przlkooan~, iz POS funkCJOI1uje Jako dobrO wsp6lne InstyllICja 
publlczna klareJ gl6wn~m celem jlsllIialWianie miuzkar\com dOlit~pu do kultury OplaralllC8 51';1 ns zlo
zenlu zarz~dzanls przez manad:l:era, kt6ry ma moi::llwos¢ slworzy¢ zesp61 zlotony z praktyk6w Ispecja· 
IlsllIw w dar.eJ dZledZil\ie relilizuJIlCYch mlsJ~ Oirodka poprzez roznorodne dzalanla &cIukacyjne, kuHu· 
ro\W6(CZI, prezentllJllce dorobek anyslyCZl'ly I kU~lJIalny w wyspecjallzowanyd'l fillllch, ~lIeyeh CZ~· 
.CIII caiosCi, 8 1118 odrl;lbnyml bytaml 

IBln .. jednak Jllden z.asadnlCZ)' czynlllk deiem'llllUt'lcv realizacJO zawanych W PfDgrsmle zalolen 
W przypadku przyll~I\IS POS 00 reataaejl pro;eklu ZIT Ilym aamym bezpoiredn.ego wp,unla ~ 
w StralegoO ROZWOju l6dzluego Ob!izaru Melropoljlalnego 2020+ (Stralegll ZIT), 

W ClltQU najbllUZych lal klUCl0W6 bodyokl POS 18k budynell Szwalm I Willa zostanll poddane grunlow· 
nemu lemontOW'!. eo poczl\wt.zy 00 osllllnllgO kwanalu 2017 r. unll!mo:!lWI petnij r.allzllCJ4 zalolen me
rylOfyCZIIych IN nalbhzszych UZlch latach Nl&lTlmej jednak przy zalozenlacn SlaiegO monHorov.ranla rail· 
hzaejl strstaglll brll\la pod U'WIIO$ btetllcych lrnlan rynku, po aktualiZIICJI, po....ytsze opl'llcoW!ln~ jest 
bazi! do dzlalill w kolejnych lailich Gdyz wanoiCl edukKYJne I pa"~cypacyjnej zawartych w nlm zato· 
tel'! nle IraCIl na wanoflci bez W2gl~u na konlekst Zapisy konkursoWfi zakladaJIl zaprezentowanle stra· 
tegl l na co najmnlej 3 lalli, niemn~J jednak proponowane rozwli;\Zanls mogll by¢ lukcelywllle wdra.i:ane, 

" 
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adekwatnie do POSI~pOw remonlu przez koleJne 2 lala W pelm proponowarte prOjekly ~~ motJrwe 
do realizac:jl po u~ofIczemu remonlu. czyIl ok 2019 rollu W okresle remonlu ogramczony zakres dZla
Ian ~dzle reahzowany W fihl Harnan! (dlalego lak Istotnym bylo przyl~c.zeme tal filii do POS) oraz Karer 
lew. w kl6rych ~ie reahzowana CZ,8(: dZlalan artystycznych oraz admlnlstracjs. kt6ra pay dutej ilo'ci 
fihi DtdZle W zasadzH:t pMllla roI~ Centrum Us/ug WSpOlnych dla WSJ:ystklCh Jedroostek nale.tllcych 
do POS Naluralme mime remontu cz~t(: dZI&iai'l mestaqonamycn J8k np warsztaty. edukaqiJ proJeklY 
w przestrzenlach ~za budynkami Ir'IslytuCjI Misis nlezmlennle ~dzie pr.zysWiecae realizowanym dl'!la
laniOm 

Po wdro.te~lu programu. przygOlowamu aktualn8J anallZY SWOT i uaktua1nlemu 
Orlll'! wdrozenlu strategll. Poleski O~rodek Snukl ma 5zans, stae 51, I nstytuCj~ wyznaCl'!aJ~c'l kierunek 
dzlalsrl tw6rczych dla kllku filII Realizul~ Kluczowe zalozenia PoIllykl Rozwoju Kultury 2020+ lakie 
jak 

• wsp6/prac8 przy promocji kuttury 
• realizaclS strategil zmlarzaj~Cel do speclallzacji InstyluCji, 
• wspterante lednegO l'!(l straleglcznycll obs-larOw laklm Jesllealt i pr.zygolowuJilC flagcwe akqe z 

lege obszaru, 

• realizacja dzlalarl Z zakresu wymiany ml~dzynarodowej, 
• wdraianie efektywnego modelv orgamzllCji kultury j w konsekwancji sl'!erog Innych 

POS w CI~U trzech naJblu:szyclliat w oIIresle 2011-2020 ~l'!1e mla! SZ81l51;l syslcmalyczme stawse s~ 
InslytllCjil kullury 8calaj~olIl opiekurlczlI w stosunku do fih l, 8twarzaJ~c<!' srodOWlskc realaat,1 dla tw6r-
06w i m/ocIych \s lent6w InstytuCjoll bfd~Clllnkubillorem dzia!arl tw6rczych ZapewniajllciiI zaplecze lech
nlCZI'I8 j wspal'Cle metY\Or'yane dl'!l~ki wyszkoloneJ dysponujllC6j WloozolIl dosWladczeniem kadrze Ka
drze otwaftel. sl\ru!cel pcmOC<l: krl!!l..IjollCoeJ nowoczesne dzla/a!1la w ~WleCie klitury I Wokl 
Po okresie Iranslormacji Polaski Osrodek Szluki rna bye mle)scem promuJiilcym tw6rczose i zsraZaJiilcym 
pasJII do sztuki W Wlelu wymiarach 

" 



Aleholndra Pod(bska 

U:1rmonugrdlll 1.111;:10 W struktllrH orll:1l1llJeyjnej 
wr~7 1 projrkl~m lIowrj ~Iruklury 

Poleskil'1:0 lI~rodk.l Sduki 

l'r7~·golOwall'" w lIl~rr" 1017 r kOllcepcja orgolnlzacyjlld L<1kl~da ort [)O lowy 2017 I 7nolc74ce 
ZIllldny w 'ifmkrurze, wplywajit('r OJ dl'klyl'.lIuSt' pr¥y i ('kooollljucj~ kowlnw z.atnlllnil'lIia 

• uu kOllca ;>017 r, nd~14J!i Wolr7'lrr n8r;mi~l~nie ~t~nO\,'isk kj~ruwlliczyrh, 7(' wz!!j~ .. h.l nil: 
, 7h}1 wy~okil' kOS7.1y kh z.atruullil'llie I nlrrunkcjOIl.ll"oSc ich 1111.11010', 0 l>dl'dzo dll1i'j 

d)~J!lOporcji ilno(n prdl"OWllik6w 
, ni('deklywllo~c dl.i,ll,lfi I trudllu~ci w !)(lllrJmowJl1Iu <Jecyzjl n~ poziomi~ kiel'Ownikriw 
". brak 1hudowan~~u systemll ndpowiffil.id illosci I l_l~t~pOWdllid praccwnlknw milllV 

l'.'ll'lokl\lluie pokrywa j'lcYlh )10: bl'zZiI<arlnir slaoowhk. 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

likwid~rjJ; OII'UU)dUllion),ch mrl}1OJ-yUl1le i ekonomln.mc ~Idnowl:>k np pnmf'TOw 
nocnyct., 
Wy!!d~allie z~nych ~ldllvwisk po 1"r7f'Joiciu prdlo,,·nik6w M rm~lyIUto:- do polnwy 2018 
r . co IliIlmOll'j 2 o~olJ\' 
W kotejnydL etap,lrh od korkd 20 171 '~"'7.gh;du nd tlol~czl'oif' koll'Jot'J rilii, 
IIlQdymarjilm ule!!ni~ !unkcjonow,lmr dl.ialu ddl\liniS!r~ryjnl'go w IVllilie niej,lkn r.U\IIl-u 
tll,l wSl.yslkidl jednosl~k I'OS· bl'lllo'ledlliil r,lrJnn.11izal'jd kvsztow ~rlminISlrJcyjl1\'(h 
w 20171. S('~If'nl~ dzi~hjw W inst}1uqi nJ Krzemi~lIieddl'j 

W lUl7 r, akludJizitCja ..... krMow obowi~lkvw zgorlnif' 7. WPfOWddz'-'lIym onwym 
re8uj~ll;jllem proley 7godnYl1I £ aklUalnym Kooc kSl'1Il Prd(;¥, 
od kotk~ lO 17 r. >ukl~sywna r~~trukturYL~ljd zau\ldnicni,1 w celu UlII"vdlienia <j'H'('jalistow 
m,io. d30lblugi Il'Choinlll'J 05wit'd~lIiowe j i rl7wl~kowej )zl~g6Ime, if' zoaC14ld ilo-(( 
pruVOlLowanyr~ Inrm bt'l wlgl~u n.1lnk.lhzacJ~ 1w lym lealr.,lnYlh I 1<111 .... £Il)'ch) wym,1g~ 
lakirJ nh~Jugi, Ilui~ pracownlko\,' zalC~lId j~'11'6"mr7 no realnydl lellliinow rrJliza~ji 
remoOluw 
,,' calym okrro;le reaJizdcji slralellii "1J;kSld roldljd lokali7arYJna pr.Kowllik6w, 
II' w7gl~du ltd jlOlo:i:ellil' n.lrisku Ild wy)oki pl'l1inm proft')jVl1dlizaeji ofr"y, istotoYIII jt'St 
aby j~uen spe(j.lll~I,ll ddllt'j tlzil'dziny ~7tuki byl W .ldllie db"f n pozlom £djo:C i 1'(',1li7"lrji 
we W<7y~lkich filidlh, co 0Rr,lnin.y l~lrudlli~l1ie pl7Y 7,1C"howdniu lub plogn07.0I'.'anemu 
polcp~nju deklY""nMcl dZldldl1 

• W lelu raCjon.lli7.aCji CZd~U placy wpm"'Jdzelli~ ldtlalliow~8n rzaslll'.I~V. 
W lli 17 r, rezy~lI ... cja Z po/nwy etatu lid • t.e'Cl pr"lrl~lnia lImu,,"y 0 w,plilrr"c~ Z lJudluiOlem 
gospOO.tJ1..L}1n 

• Do koric~ .!filA f cenlraliz.lcj,l lI<lug admllll~lrollVlnVrh IV Iym ~prl41aula, 7akll[w'i1'. up. 
• lW'i~ksz~ni~ dll~kcyjon~r1 nfl'rly IIfZ'; lednn(7r~nrJ cko/lolllizacji kn~7fnw, dli~kj 

rulWjllj~(iu rl'all,.lcji UljL;'£ zil.'Canyrh 



• 




