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Gminny Ośrodek Kultury w Trzebownisku jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o
zapisy zawarte w Statucie nadanym uchwałą Rady Gminy Trzebownisko nr VI/42/15 z marca 2015 r. oraz rozpoznane
potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu
wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
Głównym celem GOK jest przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie
kultury, jej promocję oraz zachęcanie społeczeństwa naszej gminy do czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach
kulturalnych.
Do podstawowych zadań GOK należy w szczególności:
- rozbudzanie, rozpowszechnianie i zaspakajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży
- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze
- prowadzenie działalności edukacyjnej
- kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców naszej gminy polega na ich udziale w
przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez GOK. Są one organizowane cyklicznie , bądź też okolicznościowo.
Dzięki nim uczestnicy mogą stać się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia artystycznego, poprzez uczestnictwo
w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach, koncertach, wieczorkach tanecznych, a także poprzez prezentacje
swoich prac i umiejętności twórczych, jak również poprzez udział w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatowych.
W doborze form i treści zajęć dla dzieci i młodzieży staramy się zaspakajać potrzebę twórczej aktywności poprzez
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań np., tańcem, muzyką, śpiewem, teatrem, obrzędami, co zwiększa szanse na
wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie. Uczestnictwo
w zajęciach przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności oraz wpływa na rozwój
osobowości uczestników poprzez własną inwencję i zaangażowanie . Ponadto wspiera samodzielność, kształtuje otwartość,
aktywność i kreatywność. Poza tym zajęcia pozwalają miło i pożytecznie spędzać czas oraz wdrażają do nawyku
organizowania sobie bezpiecznego odpoczynku .
Wymienione zadania GOK w Trzebownisku realizowane są poprzez:
1.Organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez kulturalnych .
2.Tworzenie warunków do działalności zespołów amatorskich . W strukturze GOK działają :
Zespoły śpiewacze : „Żytnioki” w Zaczerniu , „Jasiołczanie” w Jasionce i „Łukawianie” w Łukawcu - prowadzone przez
instruktorów GOK – Małgorzatę Borys, Jacka Laskę i Tomasza Piwowara.
Muzykę i taniec upowszechniają Orkiestra Dęta w Zaczerniu – prowadzona przez instruktora Rafała Kulpińskiego, gminny
zespół taneczny „Largo” – prowadzony przez Agnieszkę Piątek – Dembowską, instruktora choreografa, zespół taneczny w
Trzebownisku oraz zespół dziecięcych tańców ludowych „ Mały Łukawiec” w Łukawcu prowadzone przez instruktora Annę
Płonka oraz zespół tańców towarzyskich w Wólce Podleśnej prowadzony przez instruktora Magdalenę Koś.
Upowszechnianiem kultury żywego słowa zajmuje się reżyser teatralny, aktor Bogusław Froń, prowadząc zajęcia z teatrem
dziecięcym w Tajęcinie i Wólce Podleśnej.
Rozpoczęła także spotkania dziecięca sekcja karate w Tajęcinie, prowadzona przez instruktora Alicję Lewińską.
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