
Działalność Domu Kultury w Przecławiu w czasie pandemii 

koronawirusa. 

W związku z wybuchem pandemii w Polsce i na świecie Dom Kultury 

w Przecławiu w wyniku ograniczeń jakie wprowadził rząd nie prowadzi edukacyjnych 

zajęć stacjonarnych od 16 marca. Edukacyjne zajęcia grupowe oraz indywidualne 

lekcje gry na instrumentach, lekcje wokalu i tańca, zajęcia fitness, zajęcia plastyczne, 

konkursy odbywają się w trybie on-line.  

Prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu nauki gry: na instrumentach 

dętych drewnianych, keyboardzie, gitarze, perkusji i skrzypcach. Próby Młodzieżowej 

Orkiestry Gminy Przecław, również odbywają się w trybie on-line.  

Edukacja zdalna prowadzona jest przez każdego instruktora przy pomocy 

narzędzi i metod dostosowanych do możliwości technicznych zarówno instruktora jak 

i uczniów.   Instruktorzy korzystają z dostępnych na rynku narzędzi komunikacyjnych 

takich jak: Messenger, Skype, Microsoft Teams i wiele innych.  

Edukacja on-line umożliwia instruktorom i animatorom utrzymanie kontaktu 

z uczniami, aby nie osłabł ich zapał do dalszej pracy w rozwijaniu swoich pasji 

związanych z muzyką, plastyką, tańcem czy innymi formami zainteresowań a 

dotyczy to blisko 300 osobowej grupy dzieci i młodzieży.  

Bez wysiłku podjętego w formie pracy on-line przez prowadzących tak długa 

przerwa w kształceniu artystycznym może spowodować, że dużo młodych artystów 

porzuciło by swoje pasje.   

Muzyczne spotkania i niespodzianki opracowywane przez muzyków i uczniów 

pozwalają na bardziej efektywne i ciekawsze spędzanie czasu na wymuszonej przez 

pandemie izolacji. 

Przykładem jest nagranie dzieci i młodzieży wraz z instruktorami niespodzianki 

muzycznej on-line opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej i na facebook-u 

Domu Kultury w Przecławiu. Zachęcam do obejrzenia klikając na poniższy link: 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pt5CJk3QEFQ&feature=emb_logo. 

Młodzież z Domu Kultury w Przecławiu pod czujnym okiem instruktorów już 

przygotowuje kolejne pozycje słowno-muzyczne, które mają nie tylko umilić czas 

wszystkim mieszkańcom pozostającym w domach, ale również mają za zadanie 

przypominać Nam wszystkim o ważnych wydarzeniach z historii Naszej Ojczyzny. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pt5CJk3QEFQ&feature=emb_logo


Warunki w jakich obecnie przyszło nam wszystkim funkcjonować powodują, że 

zarówno kadra szkoleniowa, jak i uczniowie rozwijają i poszerzają swoją wiedzę 

w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które na przyszłość 

mogą być cennym narzędziem dla usprawnienia metod edukacyjnych (komputery 

i internet to nie tylko gry i szeroko pojęta rozrywka). Jak widzimy czasem nawet 

w bardzo trudnych warunkach można próbować znaleźć pozytywne aspekty. 

Wczoraj dowiedzieliśmy się z komunikatu Ministra Zdrowia i Pana Premiera 

Mateusza Morawieckiego, że po długim weekendzie planowane jest wznowienie 

działalności niektórych instytucji kultury takich jak biblioteki i muzea z obowiązującymi 

oczywiście surowymi obostrzeniami sanitarnymi.  

Nasza instytucja na dzień dzisiejszy nadal prowadzić będzie zajęcia w trybie 

zdalnym, a w samym budynku prowadzone będą niezbędne prace administracyjno-

konserwacyjne.  

Nowo otwarta siedziba Domu Kultury w Przecławiu wymaga jeszcze wielu prac 

adaptacyjnych podnoszących jakość świadczonych usług edukacyjnych i innych ofert 

kulturalnych kierowanych do mieszkańców Gminy Przecław, m.in. konserwacja 

sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego, adaptacja akustyczna sal dydaktycznych: 

wygłuszenie sali perkusyjnej, sali wokalnej i sali prób MOGP, dywersyfikacja sieci 

internetowej w-fi na terenie obiektu DK, okresowe strojenie systemu liniowego na sali 

widowiskowej, itp.  

Dom Kultury w Przecławiu już od maja rusza z nowym projektem badawczym 

mającym na celu diagnozę potrzeb kulturalnych, którego efektem końcowym będzie 

wypracowanie planu rozwoju działalności kulturalnej na najbliższe lata. Dom Kultury 

chciałby otworzyć się na nowe innowacyjne formy działalności kulturalnej i rozwój 

obecnych form w oparciu o istniejące zasoby i potrzeby społeczne.     

Mamy nadzieję, że kolejne etapy uwalniania gospodarki pozwolą Nam wrócić 

do „normalnego” trybu pracy opartego głównie na kontaktach międzyludzkich.  
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