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XX LAT DZIAŁALNOŚCI OGNISKA PRACY
POZASZKOLNEJ W MUSZYNIE
2 stycznia 1979 roku Gminny Dyrektor Szkół Miasta i Gminy Muszyna mgr Stanisław
Konstanty powołał do działalności placówkę wychowania pozaszkolnego — Ognisko Pracy
Pozaszkolnej z siedzibą w Muszynie. Na dyrektora powołany został mgr Stanisław Zygadło,
pełniący tę funkcję do chwili obecnej. Przez pierwszy rok Ognisko nie miało swojej siedziby, a
zajęcia odbywały się w szkołach w porze popołudniowej. 16 stycznia 1980 roku, decyzją
Naczelnika Miasta i Gminy Muszyna mgra inż. Janusza Ruchałowskiego, Ognisko otrzymało
swój lokal przy ul. Piłsudskiego 85 w Muszynie. Był to bliźniaczy, parterowy dom dwurodzinny,
który trzeba było wyremontować i zaadaptować na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Jak
podaje czterotomowa kronika Ogniska, już 7 lutego przystąpiono do prac remon- towoadaptacyjnych, a 25 kwietnia 1980 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placówki, odnowionej
głównie systemem gospodarczym.
Nowo otwarte Ognisko posiadało pracownie specjalistyczne do zajęć z młodzieżą: pracownię
modelarską, w której Klub Modelarski „Zefirek‖ otrzymał po raz pierwszy godziwe warunki,
pracownię plastyczną, pracownię fotograficzną, salę muzyczną oraz salę ekspozycji. Ognisko
powstało z potrzeb społeczno-wychowawczych środowiska, a główne zadania statutowe tej
placówki to budzenie i rozwój zainteresowań oraz uzdolnień artystycznych, plastycznych,
technicznych itp., pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
zapobieganie zjawiskom patologii społecznej.
Realizując powyższe zadania statutowe, Ognisko, oprócz stałych zajęć z dziećmi i młodzieżą
w poszczególnych sekcjach zainteresowań, jest organizatorem wielu imprez masowych, takich
jak: zimowe zawody modeli szybowcowych, piknik modelarski, święto latawca, zawody modeli
lotniczo-kosmicznych pn. „Młodzi modelarze na start‖, konkursy plastyczne i fotograficzne,
konkursy młodzieżowej twórczości technicznej, spektakle teatralne, plenery plastyczne i
fotograficzne itp.
Aktualnie w Ognisku prowadzone są zajęcia w szesnastu sekcjach zainteresowań,
zgrupowanych w sześciu tematycznych działach: 1) modelarstwo — lotnicze, kosmiczne,
architektoniczne, ogólnotechniczne; 2) plastyka — malarstwo akwarelowe, malarstwo na szkle,
tkactwo artystyczne, rzeźba, techniki różne; 3) fotografika; 4) zajęcia komputerowe; 5) teatrzyk
dziecięcy; 6) nauka gry na gitarze.
Na przestrzeni dwudziestoletniej działalności Ogniska jego wychowankowie zdobyli 32
medale na modelarskich Mistrzostwach Polski oraz imprezach międzynarodowych. Dwukrotnie
zdobyto Puchar Ministra Edukacji Narodowej za I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Modeli
Kosmicznych Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Wychowankowie Ogniska mają również
bogate osiągnięcia w dziedzinie plastyki i fotografiki, jak np. zdobycie I miejsca w grupie
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wiekowej do lat 7 w międzynarodowym konkursie plastycznym pn. „Wspólnota Europejska —
jaka jest, jaka być powinna‖, zdobycie wielu nagród i wyróżnień na ogólnopolskich i
wojewódzkich wystawach plastycznych oraz fotograficznych. Wszystko to udokumentowane
jest w Kronice Ogniska.
W 1989 roku poszerzona została oferta zajęć dla młodzieży o zajęcia komputerowe. Powstała
nowa pracownia zajęć — pracownia komputerowa, której głównym inicjatorem i organizatorem
był instruktor Ogniska mgr Marek Dymek. Z roku na rok wyposażenie pracowni komputerowej
wzbogaca się głównie dzięki oszczędnościom budżetowym, uzyskanym na ogrzewaniu budynku
(w 1997 zmodernizowano instalację c.o. — wykonano własny system grzewczy). Aktualnie
Ognisko wyposażone jest w sześć zestawów komputerowych AMD, dwie drukarki, skaner i
połączenie internetowe.
Rocznie uczęszcza na zajęcia do Ogniska 180-220 uczestników stałych, a formami imprez
objętych jest około 1000 dzieci i młodzieży. Przez okres 20 lat przewinęło się przez placówkę
ponad 3 tysiące stałych uczestników i około 15 tysięcy uczestników okazjonalnych. Wielu z
uczestników kontynuowało, bądź kontynuuje, swoje zainteresowania i rozwija uzdolnienia na
studiach; są oni obecnie — lub będą — cenionymi fachowcami.

Otwarcie wystawy XX-lecia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie
z udziałem starosty nowosądeckiego, Jana Golonki
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