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I. Misja

Kętrzyńskie Centrum Kultury funkcjonuje zgodnie ze Statutem i Ustawą o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jego Misją jest prowadzenie wielokierunkowej
działalności mającej na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę: kultury, sztuki i edukacji.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
prowadzenie edukacji kulturalnej i inicjatyw kulturalnych w Kętrzynie oraz zaspokajanie
potrzeb mieszkańców i kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez organizację
stałych oraz nowych przedsięwzięć kulturalnych.
II. Wizja

Kętrzyńskie Centrum Kultury to ceniona instytucja kultury oraz uznana marka kulturalna
w województwie Warmińsko-Mazurskim. Profesjonalnie zarządzane i tworzone przez
pasjonatów kultury, jest głównym wykonawcą działań artystycznych w mieście. Kętrzyńskie
Centrum Kultury będzie funkcjonowało w sferze publicznej przede wszystkim jako
przyjazny, otwarty i nowoczesny ośrodek kultury, którego działalność powinna służyć
człowiekowi, aby wzbogacał swoją osobowość, rozwijał pasje i zainteresowania, był
wrażliwy na piękno i dobro, doznawał pozytywnych przeżyć poprzez swoją aktywność lub
odbiór sztuki w dążeniu do ideału człowieczeństwa. Kętrzyńskie Centrum Kultury powinno
być miejscem ekspresji tożsamości kulturowej i historycznej wszystkich mieszkańców
Kętrzyna. Efektywne wykorzystanie potencjału materialnego, którym dysponuje KCK – jego
siedziba, kino, amfiteatr i cała przestrzeń miejska, daje potencjał i duże możliwości realizacji
samorządowej strategii rozwoju kultury jako ważnego elementu strategii rozwoju społecznego
Kętrzyna.

III. Cele
1. Cele długoterminowe:
1. Świadome i konsekwentne budowanie marki KCK jako Nowoczesnego i Otwartego
Centrum Kultury, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku Kętrzyńskiego Centrum
Kultury jako prężnie działającej samorządowej instytucji kultury.
2. Prowadzenie działalności służącej tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz ochronie
dziedzictwa kulturowego.
3. Organizacja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, a także animacja życia kulturalnego w
mieście.
4. Wspieranie i promocja miejskich inicjatyw kulturalnych wraz z prowadzeniem edukacji
kulturalnej.

5. Pomoc w rozwijaniu talentów uzdolnionym artystycznie mieszkańcom Kętrzyna stawiając
większy niż dotychczas nacisk na działania edukacyjne

i rozwojowe poprzez

organizacje różnorodnych warsztatów, pokazywanie kreatywnych rozwiązań do ich
dalszego rozwoju w dziedzinie muzycznej, teatralnej, tanecznej, plastycznej czy
fotograficznej.
6. Otwarcie KCK dla osób niepełnosprawnych, zapraszając ich do wspólnych działań
kulturalnych i artystycznych, a także wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom.
7. Stworzenie lokalnej sieci szerokiej współpracy pomiędzy: ośrodkami kultury, sportu,
szkołami, mediami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz pozostałymi
przedstawicielami sektora prywatnego, społecznego i publicznego
8. Zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie aktywnego udziału w kulturze.
9. Debaty o kulturze, spotkania i działania na rzecz współtworzenia oferty kulturalnej
(w różnych środowiskach i różnych przestrzeniach miejskich).
10. Praca nad zwiększaniem atrakcyjności, dostępności i jakości oferty: kulturalnej,
edukacyjnej, rozrywkowej i artystycznej Kętrzyńskiego Centrum Kultury w oparciu
o dostępne zasoby i środki.
11. Projekt „Wolontariusz w Kulturze” to stworzenie grupy Wolontariuszy (spośród różnych
grup wiekowych), którzy będą wspomagali organizacyjnie działalność KCK. Staną się
podmiotem w dyskusjach, planowaniach i realizacji wspólnie ustalanych projektów. Dzięki
temu zwiększony zostanie zasięg działalności naszego Centrum Kultury, zwiększy się
efektywność jego działania przy niewielkim wkładzie finansowym. Jest to szansa dla
społeczeństwa, by aktywnie uczestniczyć w kulturalnym życiu miasta i współtworzyć jego
wizerunek.
12. Stworzenie Kętrzyńskiej Sceny Inicjatyw Artystycznych - cykl prezentacji mieszkańców
Kętrzyna , których zdolność, pasja i talent tworzą potencjał kulturowy naszego miasta
(prezentacje plastyczne, muzyczne, wokalne, instrumentalne, teatralne, taneczne).
13. Prowadzenie i rozwijanie działalności Kina Gwiazda, prowadzenie edukacji
i upowszechnianie sztuki filmowej.
14. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań,
zespołów i sekcji.
15. Otwartość na oddolne inicjatywy (zaproszenie mieszkańców do działania, zaproponować
gotowość Kętrzyńskiego centrum Kultury do pomocy przy realizacji ich inicjatyw)
16. Próba organizacji przedsięwzięć międzypokoleniowych, opartych na współpracy różnych
grup wiekowych i społecznych np: stworzenie wspólnego projektu muzycznego –
Oratorium “Pamiętnik Kętrzyński“ czyli Muzyczna Historia Miasta, teatralnego - „Kętrzyn
oczami mieszkańców” (spektakl na bazie historii Kętrzyna) czy fotograficznego - „Kętrzyn
dawniej i dziś”.

17. Dokumentacja imprez własnych i zleconych.
18. Zróżnicowanie źródeł finansowania na realizację zamierzeń programowych.
19. Opracowanie profesjonalnej strategii promocyjnej i oferty sponsorskiej skierowanej do
potencjalnych Partnerów lokalnych oraz zewnętrznych.
20. Utworzenie Kętrzyńskiej Wypożyczalni Strojów w celu wygenerowania dodatkowych
dochodów KCK.
21. Pozyskiwanie dofinansowania z dostępnych źródeł pozabudżetowych, programów
unijnych, ministerialnych itd.
21. Optymalne i gospodarne wykorzystanie zasobów będących w dyspozycji placówki w tym
personelu, pomieszczeń i sprzętu.
23. Stała poprawa warunków pracy i rozwoju pracowników w miarę możliwości finansowych,
organizacyjnych i technicznych Kętrzyńskiego Centrum Kultury.
24. Prowadzenie koniecznych prac remontowych i inwestycyjnych w zakresie Kętrzyńskiego
Centrum Kultury, Kina Gwiazda oraz Kętrzyńskiego Amfiteatru w ramach posiadanych
możliwości finansowych.
25. Bieżąca współpraca z Organizatorem, jego jednostkami organizacyjnymi i innymi
podmiotami przez niego wskazanymi.

2. Cele krótkoterminowe:
1. Powitanie Nowego roku 2020 – „Kętrzyński Sylwester”
2. Orszak Trzech Króli
3. Spektakl Teatralny „Pif- Paf jesteś trup!”
4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
5. XIV Festiwal Kolęd i Pastorałek
6. Ferie w Kętrzyńskim Centrum Kultury (warsztaty wokalne, warsztaty zielarskie, zajęcia
plastyczne, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne)
7. XXXVI Kaziuki – Wilniuki
8. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
9. Wystawa na Dzień Kobiet „Salvador Dali”
10. II Gala Osobowości Kętrzyna
11. Koncert Szewczenkowski
12. Spektakl Teatralny „Kłamstwo”
13. 38.Konkurs Recytatorski Spotkania z poezją –eliminacje miejskie
14. XIII Międzynarodowy Festiwal Tańca Ulicznego Breakmania
15. Jarmark Wielkanocny
16. XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Kryształowa Nuta”

17. Spektakl „Kobieta do zjedzenia”
18. Organizacja Obchodów Majowych ( Kętrzyńska Majówka w klimatach PRL-u, koncert
Wiki Gabor, Festiwal Kolorów)
19. Malowana Skrzynia
20. Warmińsko-Mazurski Rajd Polski Motocykli Zabytkowych
21. Obchody Dnia Dziecka
22. XI Kaperalia
23. XXV Przegląd Szkół Podstawowych
24. Mazury Freestyle Battle 2020
25. Koncert O.S.T.R.
26. DNI KĘTRZYNA (Festiwal Food Truck, Pokaz Laserowy, Parada Miejska, koncerty
4Dreamers, Denzel, MIG, Bartek Królik, Sorry Boys, Daria Zawiałow)
27. Kętrzyński Wieczór Kabaretowy (Kabaret Neonówka, Andrzej Grabowski)
28. 82.rocznica ur. W. Kętrzyńskiego
29. Międzynarodowy Festiwal Folkloru
30. Letnie Koncerty w Amfiteatrze
31. Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rockowych - Konfrontacje Rockowe
32. Koncert Patriotyczny
33. Pożegnanie Wakacji – koncert Baranovski, Sanah)
34. Koncert Operetkowy
35. Teatr przy stoliku
36. Różowa Wstążeczka
37. 102.rocznica Odzyskania Niepodległości
38. XIV MORCINKI
39. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Pejzaż Polski
40. XVI Festiwal Młodych Wykonawców Piosenki
41. Dzień Osób Niepełnosprawnych
42. Hip Hop Christmas Party
43. Otwarcie Wystawy Bożonarodzeniowej
44. Jarmark Bożonarodzeniowy
45. Wigilia Mieszkańców Kętrzyna
46. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną.
47. Badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców.
48. Przeprowadzenie inwentaryzacji.
49. Tworzenie nowych partnerstw w zakresie kultury.
50. Bieżąca realizacji działań statutowych.

