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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY MYŚLIBÓRZ
Myślibórz – miasto w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego,
w powiecie myśliborskim, położone na Pojezierzu Myśliborskim nad Jeziorem Myśliborskim.
Jezioro otoczone jest łąkami i polami uprawnymi, brzegi są porośnięte pasem szuwarów.
W Myśliborzu znajdują się dwie plaże, mniejsze są we wsiach Czółnów i Dąbrowa.
Jezioro nadaje się do uprawiania żeglarstwa i turystyki wodnej.
Organizowane są na nim międzynarodowe regaty m.in. Regaty im. Leonida Teligi i Regaty o
Błękitną Wstęgę Jeziora Myśliborskiego. Latem roku 2005 odbyły się na wodach Jeziora
Myśliborskiego rozsławione w wielu pieśniach żeglarskich regaty "Obsonów".
Dolny odcinek Myśli jest spławny dla kajaków
Pierwsza stała osada w pobliżu dzisiejszego Myśliborza powstała w VI w. p.n.e. – było to
grodzisko kultury
łużyckiej nad Jeziorem
Myśliborskim,
na
wzniesieniu Winnica
Tumska (nazwa miejscowa: Łysa Góra). Na tym samym miejscu, na przełomie VIII w. i IX
w. powstało wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie (zwane Żołdyń, Sołdzin).
Grodzisko istniało do XII w.
Pierwsza wzmianka o Myśliborzu występuje w dokumencie z 1238 r., w którym mowa
jest o nadaniu przez Władysława Odonica templariuszom 1000 łanów ziemi nad rzeką Myślą.
Myślibórz prawa miejskie otrzymał w latach 1262-1270 (jako miasto brandenburskie). Pod
koniec XIII i na początku XIV wieku nastąpił intensywny rozwój miasta, które w
latach 1298–1537 było stolicą Nowej Marchii i wiodącym centrum gospodarczym regionu.
Do 1945 miasto nosiło nazwę Soldin.
Obecna nazwa została administracyjnie zatwierdzona 7 maja 1946
W skład Gminy wchodzi 29 sołectw: Chłopowo, Czerników, Czółnów, Dalsze, Dąbrowa,
Derczewo, Głazów, Golenice, Gryżyno, Kierzków, Klicko, Kol. Myśliborzyce, Kruszwin,
Listomie, Ławy, Myśliborzyce, Nawrocko, Otanów, Prądnik, Pszczelnik, Renice, Rościn,
Rów, Sitno, Sulimierz, Tarnowo, Wierzbnica, Wierzbówek, Zgoda.
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ZABYTKI W MIEŚCIE

Kolegiata św. Jana Chrzciciela –
budowla gotycka z XIII w.
Kościół farny z początku XV wieku,
z fragmentami granitowymi z drugiej połowy XIII wieku.
W wieży portal renesansowy 1585. Ołtarz główny
z 1697, ambona z około połowy XVII wieku, resztki
chrzcielnicy z XIII wieku.
Kościół i klasztor podominikański
z drugiej połowy XIII w.
Klasztor Dominikanów w Myśliborzu - jedyny
klasztor dominikanów w Nowej Marchii.
Miał formę czworoboku: trzy skrzydła zajmował klasztor,
w jednym mieścił się kościół. Do naszych czasów zachował
się kościół i jedno skrzydło klasztorne.
Obecnie w zabudowaniach klasztornych mają swoją siedzibę lokalne instytucje kulturalne:
Myśliborski Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
z Kościołem św. Krzyża z 1905 r.
Kościół pw. Świętego Krzyża, zbudowany przez polskich
robotników, pracujących na tych ziemiach. Świątynia od
początku była kościołem katolickim.
Z aktu erekcyjnego:
"Kościół i klasztor, wymienione w proroczej wizji bł. Siostry Faustyny i opisane w Dzienniczku wydają
się być miejscem wskazanym przez Opatrzność dla szczególnej czci Miłosierdzia Bożego i oparciem
dla Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego".

Ratusz – klasycystyczna, dwukondygnacyjna budowla będąca
siedzibą Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz oraz Rady
Miejskiej.
Obecny Ratusz jest trzecią tego typu budowlą w Myśliborzu:
pierwszy spłonął podczas pożaru miasta w 1539, drugi –
najprawdopodobniej w 1771 r.
Obecny został wybudowany z inicjatywy van Brankenhofa –
dzierżawcy domeny królewskiej w Karsku, przy wsparciu
finansowym króla Fryderyka II Wielkiego.
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Kaplica Św. Ducha, obecnie siedziba Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
– budowla gotycka z połowy XIV w.
Pierwotne przeznaczenie kaplicy nie jest wyjaśnione: być może
pełniła funkcję kaplicy margrabiego lub należała do gildii
kupieckiej. Po reformacji nie pełniła już funkcji sakralnych. W
XVI w. była wykorzystywana jako owczarnia i browar, w XVIII
w. był tu magazyn soli. W połowie XIX w. została przerobiona
na remizę strażacką, a pod koniec XIX w. wnętrze
zaadaptowano na cele mieszkalne.
Po II wojnie światowej w kaplicy mieścił się magazyn. W 1979 r. przeprowadzono generalny
remont budynku i otwarto w nim Muzeum Regionalne – obecne Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego.
Kaplica św. Gertrudy – orientowana, niewielka kaplica gotycka z
drugiej połowy XV w.
Początkowo kaplica należała do szpitala św. Gertrudy. Wewnątrz
znajdował się ołtarz zawierający figurę św. Gertrudy.
Cała kaplica przeszła gruntowny remont w latach 1912-1913.
W 1933 r. w kaplicy wystawiono trumny ze szczątkami dwóch
litewskich pilotów, uczestników przelotu Nowy Jork – Kowno,
którzy zginęli w katastrofie samolotowej pod Pszczelnikiem. Wydarzenia te upamiętnia
współczesny pomnik znajdujący się przed kaplicą. W czasie II wojny światowej (lub wkrótce
po niej) zaginęło wyposażenie kaplicy. Obecnie w kaplicy mieści się Ośrodek Edukacji
Plastycznej.
Pozostałe zabytki:
• Kapliczka Jerozolimska
• Brama Nowogródzka
• Obwarowania miejskie – pozostałości kamienno-ceglanych murów obronnych
• Brama Pyrzycka (od 2002 r. w bramie mieści się pracownia archeologiczna Muzeum
Pojezierza Myśliborskiego)
• Brama Nowogródzka (w 1968 r. w bramie otwarto schronisko młodzieżowe oraz
wypożyczalnię sprzętu. Znalazł tu również siedzibę oddział PTTK)
• Baszta Prochowa
• Klasztor – Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
• Budynek Poczty Polskiej (ul. Rynek 16),
• Cmentarz komunalny (ul. Celna i Daszyńskiego),
• Dawny Urząd Powiatowy (ul. 1 Maja 19),
• Dawny szpital św. Gertrudy (ul. Łużycka 4),
• Dom (ul. Buczka 11),
• Dom (ul. Pionierów 23),
• Wiatrak holenderski,
• Wieża ciśnień.
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2. ORGANIZATORZY KULTURY W GMINIE MYŚLIBÓRZ

Głównym organizatorem życia kulturalnego w Myśliborzu jest Myśliborski
Ośrodek Kultury. Jest to jednostka samorzą dowa posiadają ca osobowość prawną oraz
samodzielność. W gminie odpowiada za organizację głównych wydarzeń oraz uroczystości, a
także wspiera lokalne inicjatywy kulturalne.
W Gminie Myślibórz działa także wiele organizacji pozarządowych. Organizacje i instytucje
o charakterze kulturowym odgrywają ważną rolę w życiu lokalnego społeczeństwa. Prę żnie
działają ce mają duży wpływ na jakość życia mieszkańców danego regionu. Dzię ki ich
działalności mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy, a przede
wszystkim sami mogą to życie kreować. Efekty ich pracy odzwierciedla również ruch
turystyczny, a co za tym idzie rozwój lokalny. Instytucje promują ce kulturę i sztukę lokalną
na terenie zarówno gminy oraz poza jej granicami dostarczają bogatą ofertę ich gościom.
O potrzebie uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców świadczą również placówki
kulturalne, które aktywnie działają na terenie Gminy Myślibórz.
Oprócz Myśliborskiego Ośrodka Kultury można do nich zaliczyć przede wszystkim:

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
i związany z muzeum Ośrodek Edukacji Plastycznej
Muzeum oferuje Ekspozycje stałe oraz wystawy czasowe
organizowane przez Muzeum oraz innych twórców, odbywają się
także spotkania, wykłady i lekcje muzealne.
W galerii upowszechniana jest głównie sztuka współczesna.
Muzeum troszczy się o Edukację każdego pokolenia dlatego organizowane jest wiele akcji,
między innymi: Lekcje muzealne, Muzealne spotkania, Noc muzeów, Akademia Muzealnika
i Akademia Małego Plastyka.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu
Filie : Golenice, Sitno, Ławy.
Biblioteka oprócz zadań statutowych włączą się w organizację wielu
wydarzeń kulturalnych oraz jest organizatorem wielu przedsięwzięć,
między innymi: liczne wystawy, konferencje, warsztaty, spotkania autorskie, występy
okolicznościowe, spotkania tematyczne (np. Pogaduszki przy kawie „Zaczytaj się bez
końca”), konkursy (np. Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników).
Ogromnym zaangażowanie w życie kulturalne Gminy Myślibórz włączają się liczne
organizacje pozarządowe i Stowarzyszenia.
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Największą rolę odgrywają, takie organizacje jak:
Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
którego celem jest:
- prowadzenie edukacji z rożnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie medycyny
i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych
i ekonomicznych, technicznych i ekologii,
- aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w rożnych formach życia
społecznego;
- propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
- propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i
fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Uniwersytetu, utrzymanie, nawią zywanie i zacieśnianie wię zi i kontaktów osobistych mię dzy mieszkańcami
regionu, a w szczególności pomię dzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
- inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również
osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych,
- upowszechnienie wiedzy o Myśliborzu, a w szczególności poprzez prezentowanie dorobku
kulturalno-społecznego, walorów architektonicznych, rekreacyjnych.
MUTW swoje cele realizuje poprzez bogaty plan zajęć:
- nauka języków obcych, informatyka, wykłady, zajęcia z malarstwa i rękodzieła, taniec
terapeutyczny, gimnastyka korekcyjna i lecznicza, gimnastyka rekreacyjno – rehabilitacyjna,
zajęcia literacko – teatralne.
„Wizytówką” MUTW jest zespół Babylon – laureaci wielu
konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich, inicjatorki wielu
wydarzeń artystycznych.

Klub Sportowy Estera
Historia i nieustająca, dwudziestopięcioletnia aktywność działającego przy Myśliborskim
Ośrodku Kultury Klubu Tańca Towarzyskiego „ESTERA” wzbudzają powszechne i wielkie
uznanie w kraju i za granicą.
Pary taneczne z „ESTERY” wielokrotnie reprezentowały dorobek
kulturalny Myśliborza w wielu miastach Polski i Europy biorąc udział
w licznych pokazach i turniejach tanecznych. Wielu tancerzy osiągnęło
wysoki, a nawet bardzo wysoki poziom sportowy.
Wśród nich są cenieni nauczyciele, trenerzy i instruktorzy.
Dzięki Klubowi każda uroczystość jest ubogacana profesjonalnym
występem.
A klub liczy dzisiaj
ponad 70 osób (dzieci i młodzież).
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Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Pomocna Dłoń”
Stowarzyszenie powstało w 2002 a terenem działania
Stowarzyszenia jest obszar powiatu myśliborskiego. Działalność
Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Najważniejsze
cele
to
wyrównywanie
szans
osób
niepełnosprawnych, pomoc osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej oraz wspieranie ich rodzin.
Stowarzyszenie we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy wielokrotnie
podejmowało się realizacji różnorodnych działań. Przedsięwzięcia te miały na celu
aktywizację społeczności lokalnej, wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, integrację
oraz promocję zdrowia psychicznego.
Stowarzyszenie rokrocznie organizuje Koncerty Charytatywne, na które zawsze licznie
przybywają mieszkańcy Gminy Myślibórz.

Inicjatywa na rzecz Rozwoju Myśliborza

Twórcy niesamowicie wartościowych warsztatów letnich,
na które rokrocznie przyjeżdża liczna grupa muzyków z całego
kraju oraz niesamowici wykładowcy z całego świata.
Przez tydzień miasto przeobraża się w stolicę
INSTRUMENTÓW DĘTYCH

3. DZIAŁALNOŚĆ MYŚLIBORSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Myśliborski Ośrodek Kultury działa na podstawie Ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, posiada statut i osobowość prawną.
Podstawowym celem statutowym jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej,
wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
Swój cel i zadania MOK realizuje poprzez organizowanie i prowadzenie:
1. Spektakli, koncertów, pokazów, prelekcji, szkoleń, zebrań, konferencji, zabaw,
festiwali, konkursów, przeglądów, festynów, imprez estradowych, spektakli
teatralnych.
2. Kursów oraz zajęć w sekcjach zainteresowań – śpiewu, muzyki, tańca towarzyskiego i
nowoczesnego, szachów, itp.
3. Impresariatu artystycznego, imprez zleconych przez inne instytucje.
ś
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4. Wypożyczania sprzętu, wynajem sal i pomieszczeń.
5. Konkursów, przeglądów w ramach Amatorskiego
recytatorskie, muzyczne, taneczne.

Ruchu

Artystycznego

-

W Myśliborskim Ośrodku Kultury działają następujące sekcje i zespoły:
1. Klub Tańca Towarzyskiego „Estera”
2. Zespół Tańca Nowoczesnego „Born To Fly”
3. Zespół „Septet Band”
4. Zespół „Myślanie”
5. Chór „Melodia”
6. Zespół śpiewaczy „Seniorzy”
7. Zespół saksofonowy
8. Zespół gitar klasycznych
9. „Studio Piosenki”
10. Zespół „Płomienie”
12. Sekcja szachowa
13. Zespoły muzyczne
14. Warsztaty Fotograficzne
15. Nauka gry na pianinie
16. Zajęcia muzyczno – ruchowe dla najmłodszych
17. Zespół Gospel – Vox In Corde
18. Zespoły rockowe
Oprócz w.w. sekcji zajęcia taneczne, gimnastyczne i próby kabaretowe odbywają u nas
członkowie Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Myśliborski Ośrodek Kultury jest organizatorem licznych konkursów muzycznych,
recytatorskich i tanecznych integrujących młodzież szkolną, spektakli teatralnych o
charakterze edukacyjnym. Organizujemy również imprezy okolicznościowe, pomagamy przy
organizacji imprez przez inne instytucje, jednostki, stowarzyszenia i firmy.
Myśliborski Ośrodek Kultury jest zatem organizatorem lub współorganizatorem
następujących imprez:
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy XXIV Finał
- Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa
- Koncert kolęd i pastorałek
- Koncert „Przed…Ostatnie Takie Trio”
- Ferie zimowe
- Zabawa z balonami
- Spotkanie karnawałowe dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów
dziecka
- Teatr ART-RE w przedstawieniu dla dzieci „Pinokio”
- Szkolenie KTT ESTERA
- Rekolekcje
- Teatr ARTENES Spektakle teatralne dla dzieci
- Konkursy recytatorskie gminny i powiatowy (4)
- Andropauza 2 - Spektakl teatralny
- Spektakle dla dzieci Teatr Form art.
- Kino Objazdowe: „Historia Roja”, „Robinson Crusoe”, „Moje córki krowy”,
„Planeta singli”
- „Majówka nad jeziorem” – festyn rodzinny
ś
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- Turniej Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2016”
- 71. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej
- PARA –Przegląd Powiatowy Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych
- Dzień Matki Widowisko muzyczne
- Jarmark klasztorny
- Dni Myśliborza 2016
- Myśliborskie Lato Artystyczne:
o Warsztaty muzyczne
o Warsztaty fotograficzne
o Warsztaty filmowe
o Warsztaty plastyczne
o Warsztaty teatralne
- Myśliborska Gala Piosenki Biesiadnej
- Używane Graty z Twojej Szafy – Pchli Targ,
- Pożegnanie Wakacji - Koncert Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni
- W Krainie Clowna Feliksa – zabawy dla dzieci,
- Dożynki Powiatowo-Gminne,
- Przedsmak (Koncerty Rockowe),
- Koncert na otwarcie SMAK-u 2016 – Koncert Twórczości Jonasza Kofty,
- XXXVII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Autorów i Kompozytorów Piosenki
„SMAK” im. Jonasza Kofty,
- Bieg Aniołów oraz Koncert Charytatywny „Dla Agnieszki”,
- 11 Listopada (Montaż Murów, uroczysty przemarsz ulicami miasta,
Koncert Piosenki Patriotycznej i wojskowej),
- V Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
- Przedstawienie teatralne „Mężczyzna idealny”,
- Warsztaty rękodzieła „Ja kobieta”,
- Stand-Up,
- Konkurs „Zawsze masz wybór”,
- Warsztaty Gospel z Piotrem Łopacińskim,
- Warsztaty z Ogólnopolskim Chórem Et In Terra prof.Moniki Zytke,
- Maraton muzyczny,
- Jarmark Wielkanocny,
- „Wesołe przygody Pana Mikołaja” Zabawa Mikołajkowa dla dzieci,
- Zabawa Mikołajkowa oraz spektakl dla dzieci z rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka.
W MOK odbywały się również imprezy, przy których pomagaliśmy w formie
obsługi - nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna, scenografia, dekoracje,
przygotowanie i użyczenie sal oraz występy i prezentacje naszych zespołów i
sekcji:
- Zabawa choinkowa - ŚDS
- Gala Mistrzów Sportu
- Koncerty Charytatywne
- Światowy dzień Inwalidy
- Spektakle teatralne
- Święto szkoły gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza
- „Dzień Białych Żagli”
- VIII Myśliborskie Dni Karpiowe
- Festyn z okazji Dnia Dziecka
ś
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- Myśliborska Mila
- Dzień Bibliotekarza
- 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 2
- Zakończenie Roku Akademickiego MUTW
- Święto Policji
- Uroczystości związane z 83. Rocznicą katastrofy lotników litewskich (Pszczelnik)
- Letnia Akademia Instrumentów Dętych
- Uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej
- Inauguracja roku akademickiego MUTW
- Przedstawienia teatralne dla dzieci teatr edukacji „Artenes”
- Dzień Seniora
- Seanse filmowe „Bociany”, „Wołyń”
- Spotkanie z Mikołajem Dzieci ubogich i niepełnosprawnych (PKPS)
- Przedstawienie świąteczne „Jasełka”
Nasze zespoły i sekcje prezentowały się również na różnego rodzaju przeglądach,
konkursach i festiwalach oraz wyjazdach gościnnych na zaproszenie innych
instytucji i miast, między innymi:
 Studio Piosenki:
- Festiwal Piosenki w Baniach
- Festiwal Piosenki w Dolicach
- Festiwal Piosenki w Lipianach
- Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej w Barlinku
- Wojewódzki Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych w Szczecinie
- Głowna rola w Musicalu „Pinokio” – (A. Płaczek)
- Talent roku 2016 Szczecin (Iga Prymus)
- Udział w warsztatach wokalnych Szczecin
 KTT Estera:
- Turniej tańca:
 w Dębnie – 14 par (8 złotych medali, 4 srebrne, 2 brązowe)
 w Gorzowie – 10 par (4 złota, 4 srebra, 2 brązy)
 w Skwierzynie – 10 par ( 4 złota)
 w Myśliborzu – 18 par (10 złotych medali, 2 srebrne, 6 brązowych)
 w Przeźmierowie (k/Poznania) – 1 para i złoty medal
 w Zielonej Górze – 2 pary i dwa złote medale
- Pokazy tańca:
 Dzień Babci i Dziadka w MOK i w SPnr3
 Walentynki w Hotelu Barlinek
 Gala Sportu w MOK
 Widowisko „Powróćmy jak za dawnych lat”
 Festiwal Tańca w SP nr 2
 Dzień Matki – PDPS oraz MOK
 Imprezy lokalne: Dzień Dziecka, Jarmark Klasztorny, Dzień Białych Żagli,
Dożynki, SMAK, Dzień Nauczyciela
 Dni Golenic
 Dożynki w Stawie
- Warsztaty taneczne (Plaża miejska podczas Lata Artystycznego)
- Obóz w Lubniewicach
- Wyjazd i pokaz tańca w Soltau.

ś
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4. DIAGNOZA POTRZEB KULTURLNYCH MIESZKAŃCÓW
GMINY MYŚLIBÓRZ

Myśliborski Ośrodek Kultury został beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury –
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. Program ten został przygotowany w ramach
współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z
ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury. Celem strategicznym programu
Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań
służących odkrywaniu kulturotwórczych zasobów społeczności oraz rozwijaniu jej potencjału
i kapitału kulturowego. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma z
kolei owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i
przestrzeni publicznej. Na najciekawsze projekty, z których inicjatywą wyjdą sami
mieszkańcy, Narodowe Centrum Kultury przekaże wsparcie finansowe.
Myśliborski Ośrodek Kultury realizuje zadanie pod nazwą Razem w Kulturze.
W pierwszej części programu MOK przy wsparciu animatora z Narodowego Centrum
Kultury przeprowadził diagnozę̨ potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców gminy.
Badania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu różnych metod warsztatowych.
Grupy, do jakich dotarł zespół MOK to: dzieci, młodzież, lokalni liderzy, seniorzy i dorośli.
Warsztaty diagnostyczne rozpoczę ły się od początku marca.

4.1.

Niejawna obserwacja uczestnicząca, badania autoetnograficzne
i analiza materiałów

Podstawowym celem przedstawianego badania było sprawdzenie, co powoduje, że
jedni mieszkańcy biorą udział w lokalnych wydarzeniach, a inni nie.
Czy to brak dostę pu do informacji, a może brak interesują cej z ich punktu widzenia oferty?
Przedmiotem naszych badań była też sama kategoria wydarzenia lokalnego w mieście.
Podczas obserwacji wydarzeń kulturalnych szukaliśmy odpowiedzi na zagadnienia:
Kto i dlaczego bierze udział w wydarzeniach kulturalnych?
Czym charakteryzuje się komunikowanie tych wydarzeń?
W jaki sposób organizatorzy budują wizerunek wydarzeń?
W ramach obserwacji niejawnej badacz ,,wchodził" w środowisko osób
obserwowanych, stawał się jego członkiem lub anonimowym uczestnikiem.
Dzię ki temu obserwator mógł lepiej poznać obserwowane środowisko, był bliżej zdarzeń
zachodzą cych w trakcie wydarzenia.
W ramach prezentowanego badania dokonano obserwacji 11 wydarzeń kulturalnych.

ś
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ANALIZOWANE WYDARZENIA KULTURALNE
l.p.

Tytuł
wydarzenia
Dzień
Kobiet
Maraton
Muzyczny
Jarmark
wielkanocny
Warsztaty
Gospel

Miejsce

Frekwencja

Forma reklamy

MOK

Pełna sala

MOK

5.

Kino
Objazdowe

MOK

6.

Noc
muzeów
Wystawa
fotografii
Teatr Limen

Muzeum

Uczestnicy, ich rodziny
plus garstka widzów
Liczna grupa
Widzów
Spora grupa
uczestników
warsztatów, nieliczna
grupa widzów na
koncercie finałowym
Rano – liczne grupy
zorganizowane
Popołudniu -Nieliczne
grupy widzów
Ok 70 % sali

fb i strona internetowa: MOK, Muzeum i Biblioteki,
mailing, reklama w TV lokalnej, plakaty
Plakaty
fb, zaproszenia
Plakaty, informacja w kościele, mailing,
fb, strona internetowa
Plakaty, informacja w Kościele, reklama młodzieży z
megafonem – rozdawanie zaproszeń, fb, mailing

MOK

Nieliczna grupa

Zaproszenia

MOK

Ok 10 % sali

9.

Coolturalnie
Zakręceni

Rynek
Myślibórz

10.

Piknik
Rodzinny
Dzień
Strażaka

Golenice

Liczna grupa
występujących,
nieliczna grupa widzów
Liczna grupa

Plakaty, zaproszenia, fb, mailing
Reklama w Rynku miasta (megafon)
Plakaty, zaproszenia, informacja na stronie, reklama w
tv lokalnej

Sulimierz

Liczna grupa

1.
2.
3.
4.

7.
8.

11.

Rynek
Myślibórz
MOK

Plakaty, informacje do firm, do szkół, strona
internetowa, fb

Strona internetowa, zaproszenia

Plakaty, fb
Plakaty, fb, strony internetowe, reklama w Radio

Frekwencja
Zasłyszane…..
„Frekwencja jest ważna, ale najważniejsze jest oddziaływanie. Fajnie jest, jak w rozmowie
słyszę, że młodzi zaczynają się dzięki wydarzeniom utożsamiać́ z tym miejscem, zyskują
świadomość, gdzie mieszkają . To jest dopiero sukces, i takie rzeczy cieszą ”.
„Mało ludzi, bo słaba reklama – ja jestem sterej daty i nie mam ani internetu ani fb, w radio
powinno o tym głośno mówić”
„Fajna impreza, ale szkoda, że tak mało ludzi – bo nie wiedzieli, że coś się dzieje”
„Do kina wolę pojechać do większego miasta a nie tutaj – lipa”
„Nie chodzę do Ośrodka Kultury – wolę z rodziną w domu posiedzieć”
ś
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Tematyka wydarzenia wpływa na typ uczestników.
Udział w imprezach w zamkniętych pomieszczeniach biorą przeważnie osoby zainteresowane
danym tematem, dla których przedmiot spotkania nie jest oboję tny, interesują się sztuką (noc
muzeów, maraton muzyczny)
Zasłyszane…
„Cudowne, zawsze urzeka mnie, kiedy młodzi ludzie pokazują swoje pasje a przy tym można
miło spędzić czas”
„Kocham muzykę i każdy rodzaj przekazu jest ciekawy”
„Dużo tych programów muzycznych w TV, to po co jeszcze biegać do ośrodka kultury, jakny
tak jeszcze na Rynku grali, to by człowiek posłuchał przy piwku”
W wydarzeniach typowo rozrywkowych można zauważyć́ większą różnorodność
uczestników. Wiele osób pojawia się przypadkowo, przyglą da się temu, co się dzieje w ich
okolicy.
„Super, chociaż w parku człowiek sobie posiedzi i posłucha czegoś”
„O! to mi się podoba, wychodzą do ludzi z imprezą a nam miło czas płynie”
„Nie trzeba gwiazdy, żeby dobrze się bawić – sąsiad, muzyka, słoik ogórków – i jest zabawa”
Rodzaj wydarzenia ma wpływ na liczbę uczestników.
O tym, z jakim rodzajem wydarzenia mamy do czynienia, informuje nas jego nazwa:
warsztaty, wykład, koncert, świę to itp. Wię kszym zainteresowaniem cieszą się wydarzenia, w
których nie wymaga się zaangażowania uczestnika, tzn. może on pozostać bierny.
O rodzaju wydarzenia uczestnicy czerpią informację także z opisu (harmonogram, plan
wydarzenia) zamieszczonego na stronie internetowej, mediach społecznościowych
i w materiałach promocyjnych.
Zdarza się , że organizator poprzez ukryte komunikaty kieruje swoje zaproszenie na
wydarzenie do określonego rodzaju uczestnika (estetyka wydarzenia, symbole, muzyka,
jedzenie itd.).
Data wydarzenia warunkuje liczbę uczestników.
Za przykład może posłużyć Jarmark Wielkanocny, który odbył się w Niedzielę Handlową i
zgromadził zainteresowanych, którzy nie wyjechali na na zakupy do większego miasta.
Analizowane wydarzenia organizowane w dni powszednie odbywały się w godzinach
popołudniowych (po godz. 16.), a w weekendy o różnych porach.
Coolturalnie Zakręceni – impreza odbyła się w godzinach przedpołudniowych z uwagi na
udział szkół i przedszkoli.
Czynniki atmosteryczne - dotyczyły przede wszystkim wydarzeń plenerowych, ale
zaobserwowano również przypadki, w których warunki atmosferyczne wpłynę ły na liczbę
uczestników wydarzeń w budynkach.
Według obserwacji opady deszczu– spowodowały niższą frekwencję na kilku wydarzeniach
(Koncert Finałowy Warsztatów Gospel, wystawa Fotografii).

ś
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NARZĘ DZIA I KANAŁY KOMUNIKACJI
Kanały:
▪ oficjalny organizatora (informacyjny, sieciowy),
▪ nieoficjalny organizatora i uczestników (informacyjny, sieciowy, towarzyski).
Narzę dzia: Facebook, plakaty, komunikacja szeptana , media (telewizja, radio), ulotki,
mailing.
Wię kszość badanych wydarzeń była obecna na Facebooku (fanpage, wydarzenie). To
medium ma zdecydowaną przewagę nad innymi wirtualnymi formami przekazu takimi jak
poczta elektroniczna czy informacje na stronach internetowych, przede wszystkim w zakresie:
zasię gu kampanii informacyjnej, interakcyjności, profilowania grupy docelowej, czasu i
kosztów.
Portal Facebook daje organizatorowi możliwość komunikacji i interakcji z uczestnikami
(posty, wiadomości). Na stronie wydarzenia czasami odbywała się dyskusja: uczestnik organizator, uczestnik - uczestnik (posty). Dyskusja odbywa się przed wydarzeniem
(uczestnicy zadają pytania organizacyjne), jak również po wydarzeniu (uczestnicy nadsyłają
zdję cia, komentują i dzię kują za udaną zabawę ).

Analiza materiałów wizualnych
Komunikat informacyjno - reklamowy. Informuje o odbywają cym się wydarzeniu, skłania
do udziału w nim, czyli skorzystania z oferty np. rozrywkowo- edukacyjnej lub do też
podję cia aktywności partycypacyjnej na rzecz danej społeczności czy terenu. Czytelność to
podstawowy wymóg każdego komunikatu.
Czytelny komunikat wizualny to taki, który ze wzglę du na swoją wielkość, ilość
prezentowanych informacji oraz ich romieszczenie pozwala odbiorcy na swobodny oglą d.
Czytelny komunikat wizualny to taki, który w swojej budowie uwzglę dnia zasady percepcji
wzrokowej:
- Położenie centralnego punktu optycznego (2 3 wysokości, po lewej stronie),
- Kierunku oglą du obrazu (od punktu optycznego, w górę , do prawego dolnego rogu),
- Położenie przekazu wizualnego wzglę dem tekstu (obrazy po lewej stronie).
Analizowane plakaty w wię kszości nie uwzglę dniały położenia centralnego punktu
optycznego, punktu najlepiej zapamię tywanego przez odbiorcę .

ś
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Informacje, na które chciano zwrócić szczególną uwagę ,
wyróżniano za pomocą wielkości i kolorystyki liter.
Czę ść plakatów zorganizowana była według zasady
porzą dkują cej układ informacji:
 górna czę ść - informacje, logo organizatora,
 środek - nazwa, typ wydarzenia, miejsce, program,
 dolna czę ść - współorganizatorzy, sponsorzy, patroni.
Nadmierne nagromadzenie informacji.
 Zbyt rozbudowana kolorystyka.
 Liczne ozdobniki:
- różne rodzaje i wielkości czcionek,
- nieczytelne czcionki pisma,
- różnokolorowa czcionka w nagłówku,
- skomplikowane kształty obiektów,
- rozbudowane, wielobarwne tło.
Analiza wizualna i badania autoetnograficzne:
Większość komunikatów wizualnych zawierało informacje odnośnie typu wydarzenia
(spotkanie, potańcówka, wystawa).
Wiarygodność́ komunikatu – na którą wpływa:
-estetyka (świadczą ca o przemyślanej koncepcji promocyjnej),
-wyróżnienie informacji o organizatorze, instytucjach
-wspierają cych, patronują cych wydarzeniu (chyba, że strategia promocyjna tego nie zakłada),
- synergia wszystkich komunikatów wizualnych.
Wszystkie analizowane plakaty zawierały informacje o organizatorach oraz sponsorach
wydarzenia w postaci umieszczonego logo. Estetyka analizowanych wydarzeń, choć oceniana
jest różnie pod ką tem czytelności, nie podważa zaufania odbiorców do prezentowanej
imprezy.
KRYTERIUM WIEKU i PŁCI
Najwię ksza grupa osób uczestniczą cych w analizowanych lokalnych wydarzeniach to osoby
w wieku 50-70 lat. Rodzaj wydarzeń, które wybierają te osoby ma bardzo szerokie spektrum
(chodzą WSZĘ DZIE).
Osoby w wieku średnim i studenckim cechuje niższy poziom uczestnictwa.
Przychodzą przede wszystkim na wydarzenia, które są do nich bezpośrednio adresowane.
Dzieci zazwyczaj przychodziły pod opieką dorosłych, chociaż w wydarzeniach odbywają cych
się w pobliż u ich domu brały udział samodzielnie. Najmniej aktywną grupą wiekową była
młodzież. Jej aktywność jest skoncentrowana poza głównym programem wydarzeń, na jego
marginesie. Zbadanie przyczyn tego zjawiska wymaga osobnego projektu.
Wśród zbadanych wydarzeń przeważają te, w których nie dominuje uczestnictwo żadnej płci.
W wydarzeniach, w których wystę powała nadreprezentacja jednej płci, dominują cą grupę
stanowią kobiety.
DLACZEGO BORĄ UDZIAŁ W WYDARZENIACH?
„To było coś takiego, że ja jestem tutaj, bo Maryla powiedziała, że to jest ciekawe”.
„Znamy to miejsce. Przyjechaliśmy spotkać się ze znajomymi.”
„Dostaliśmy zaproszenie od Pani dyrektor, dlatego nie można było nie przyjść”.
ś
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„Lubię wszystkie wydarzenia – to odskocznia od codzienności”
„W ramach rekreacji sobotnich. Wiedzieliśmy, że jest impreza. Alternatywne miejsce,
niekomercyjne. Znamy to miejsce. Spotkać się ze znajomymi”
„Ponieważ moi przyjaciele grają tutaj koncert, a poza tym to jest bardzo fajna impreza”
„Jak się dzieje coś na wiosce to raczej trzeba iść”.
Wnioski i rekomendacje
Intensywniej i dużo wcześniej Informuj!
Wykorzystuj różne kanały: ulotki, plakaty, internet, Radio i TV lokalną.
Wskazuj, gdzie szukać informacji!
Pamię taj, że kanały komunikacji różnią się w zależności od pokolenia i wykonywanych
aktywności. Seniorzy raczej nie szukają informacji na fb, czę ściej korzystają z lokalnych
źródeł informacji

4.2.

MAPA MYŚLI

W ramach badań odbyły się zajęcia otwarte w szkołach i przedszkolach. Uczniowie klas
młodszych zamiast tradycyjnej ewaluacji musieli narysować swoje pasje, zaś młodzież
stworzyć Mapę myśli, odpowiadając na pytanie – „W jaki sposób zachęcić ich do udziału w
życiu kulturalnym”.
Z rozmów i prac plastycznych wynika, iż dzieci mają dostęp do zajęć rozwijających ich pasje
i zainteresowania. Najczęściej wskazywały na śpiew, taniec i malarstwo. Chłopcy wskazywali
komputery i sport.

ś
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Rzadziej dzieci
wskazywały zabawy na
Placu Zabaw, jazdę
rowerem lub spacery.
Większość zainteresowań
i pasji związana była z
kulturą.
W dzieciach zatem
nadzieja na lepszy
wizerunek kulturalnego
świata.

ś
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Bardzo trudną grupą w badaniach okazała się młodzież, która do większości badań podeszła
bardzo lekceważąco. Na 26 przedstawionych map myśli, zaledwie 5 wykonanych prac było w
sposób przemyślany.

Z analizy Map Myśli wynika, iż młodzież chce uczestniczyć w życiu kulturalnym ale oferty
według nich są mało atrakcyjne.

ś
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Najczęściej pojawiające się informacje dotyczące ich oczekiwań kulturalnych, to:
- Dyskoteki i imprezy plenerowe,
- Nocne Maratony filmowe, komputerowe, muzyczne,
- koncerty,
- warsztaty (kulinarne, dziennikarskie, filmowe, teatralne- profesjonalne),
- spotkania z youtuberami,
- spotkania z politykami,
- wycieczki,
- we współpracy ze szkołami – warsztaty, koncerty, teatr).

ś
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Ponieważ pragniemy znaleźć sposób na włączenie wszystkich mieszkańców do życia
kulturalnego, zapytaliśmy młodzież o receptę na zaangażowanie właśnie ich w działalność
społeczną .
Problem pozyskiwania młodzieży do działań opiera się zatem na kilku czynnikach:
1. Brak zasobów gminy do zaspokojenia potrzeb kulturalnych młodzieży.
Na twierdzenie, że młodzież z terenu gminy nie korzysta z oferty kulturalnej gminy, a
ucieka do miasta, młode pokolenie stwierdziło, że nie widzą w tym nic złego.
Uważają , że miasto ma odpowiednie zasoby – znacznie wię ksze niż gmina.
„Możliwości małych społeczności są ograniczone, nie starajmy się zrobić centrum
kultury w każdej miejscowości, bo nie ma na to szans. My i tak wolimy uciec do
większego miasta”.
2. Brak motywacji do działania i roszczeniowa postawa młodzieży.
Młodzi ludzie na począ tku mają dużo zapału do działania, ale szybko tracą
zainteresowanie. Dodatkowo wykazują się postawą roszczeniową – czekają na
propozycje, nie mają c własnych pomysłów, chcą przyjść na gotowe.
3. Zła komunikacja mię dzypokoleniowa.
Jeden z uczestników rozmowy przyznał, że w jego miejscowości sołtysem zawsze
była osoba starsza. Taki też panował poglą d wśród mieszkańców, że sołtysem
powinna być osoba na emeryturze. Sytuacja ta powodowała, że młodzi ludzie bali się
wyjść z inicjatywą , obawiali się wyśmiania, nie mieli odwagi przychodzić na
spotkania i prezentować swoje pomysły. Mię dzy starszym a młodszym pokoleniem
nie było i nie będzie kontaktu, komunikacji. „To była przepaść”.
4. Problemy z zaangażowaniem społecznym młodych ludzi wią żą się także z rozwojem
pośrednich form komunikowania się np. przez Internet. Młodzież czę sto mię dzy sobą
komunikuje się jedynie za pomocą portali społecznościowych, nie spotykają się
bezpośrednio. To także utrudnia jakiekolwiek działania.
Analiza Map Myśli i rozmów wskazuje na jeszcze jeden problem - braku miejsc do spotkań́
dla odpowiednich grup społecznych. W mniejszych miejscowościach zarówno młodzi ludzie,
jak i seniorzy, czy rodziny z dziećmi nie mają miejsca, gdzie mogliby wspólnie spędzić́ czas.
Dzieci spotykają̨ się w świetlicach środowiskowych. Należy zastanowić się nad
wykorzystaniem świetlic po ich pracy do spotkań młodzieży i dorosłych.

4.3 . SONDAŻ ULICZNY
W sondażu ulicznym wzięło udział ok. 100 osób (tyle balonów zostało rozdanych podczas
wywiadu). Większość rozmówców czuło się dobrze. Głownie dlatego, że była piękna pogoda.
Mieszkańcy Gminy Myślibórz dobrze oceniają działalność kulturalną. Większość zapytanych
uważa, że jest coraz lepiej, widzą ogromne przebudzenie kulturalne i chwalą wydarzenia
organizowane w Gminie.
Są też tacy, którzy negatywnie oceniają życie kulturalne, lecz jest ich znacznie mniej niż tych
pierwszych. Przeważnie planując wolny czas respondenci biorą pod uwagę ofertę kulturalną
Myśliborza. Odpowiadali, że chcieliby więcej koncertów, imprez, festynów i ogólnie
wydarzeń w plenerze dla całych rodzin.
Ludzie zwracali także uwagę na lepszą promocję tych wydarzeń.

ś
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Jako mocne strony oferty kulturalnej wskazują:
- współpracę z innymi instytucjami i wspólnie organizowane wydarzenia,
- potencjał kadry zarządzającej,
- działalność MUTW,
- zaję cia taneczne,
- bogatą ofertę zajęć,
- częste występy okolicznościowe,
- mocne zespoły muzyczne.
Jako minus i ogromny brak w ofercie kulturalnej mieszkańcy Gminy Myślibórz wskazali:
- brak oferty dla starszej młodzieży,
- brak oferty dla rodziców czekających na dzieci, które są na zajęciach,
- brak klubów dyskusyjnych,
- brak zajęć dziennikarskich i teatralnych z profesjonalistami i dobrym sprzętem,
- mało zajęć́ poza Myśliborzem, na terenach sołectw,
- brak współpracy instytucji kulturalnych z sołectwami,
- mało zabaw i festynów w plenerze i na terenach wiejskich.

4.4 . BADANIA ANKIETOWE
W ramach diagnozy zrealizowano łącznie 165 wywiadów kwestionariuszowych. Ankiety
zostały przeprowadzone na terenie gminy Myślibórz, z jej mieszkańcami.
Wyniki badań ilościowych
Charakterystyka badanych
Przebadano 165 osób w różnych miejscowościach i wsiach gminy Myślibórz. Większą część
badanych stanowiły kobiety – 54%, mężczyźni stanowili 46% respondentów. Najwięcej osób
biorących udział w wywiadach kwestionariuszowych to osoby w przedziale wiekowym 19-60
lat – 63%, co oznacza, że najmniejszą grupę stanowi młodzież i seniorzy – 37%.
Wykres 01.

46%

54%
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Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły osoby w wieku 46 – 60lat (24%). Nie jest to
jednak znaczna przewaga, ponieważ osób w wieku do 18lat było 23%. Nieco mniej liczni byli
ankietowani w wieku od 19 do 30 lat i od 31 do 45lat. Seniorzy stanowili 13% badanych.
Wykres 02.

13

23%

24
21
19%

Większość ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim – 34%. Drugą
największą grupą są osoby legitymujące się wykształceniem zawodowym – 17%. Studia
ukończyło 16% ankietowanych. Najmniejsze grupy to osoby z wykształceniem
gimnazjalnym – 12%, podstawowym – 5% i ponad gimnazjalnym – 3%.
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15%

12%

3%

16%
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34%

Wykres 03.
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Wywiady kwestionariuszowe zostały przeprowadzone z osobami mieszkającymi zarówno w
miastach, jak i we wsiach znajdujących się w gminie Myślibórz. Większość ankietowanych
osób mieszka w miastach – 61%, co oznacza, że 39% respondentów mieszka we wsiach.
Wykres 04.

39%
61%

Analiza preferencji i potrzeb kulturalnych
Aby poznać preferencje kulturalne badanych, zapytano w jaki sposób spędzają oni czas
wolny. Najwięcej spośród respondentów spędza czas wolny z rodziną i znajomymi – 63%.
Duża część mieszkańców gminy Myślibórz spędza czas wolny czytając książki – 43%,
słuchając muzyki – 32%, oglądając telewizję – 32%, i uprawiając sporty – 33%. Z dokładnej
analizy wynika, że więcej kobiet uczęszcza na zajęcia dodatkowe, czy uprawia sport.
Dodatkową opcją wyboru była odpowiedź inne. Ankietowani najczęściej udzielali
odpowiedzi, że czas wolny poświęcają na bieganie, rower, działkę i spacery.
Wykres 05.
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Ankietowanych zapytano o to, czy korzystają lub korzystali z oferty kulturalnej dostępnej w
mieście i gminie Myślibórz. 77% badanych odpowiedziało, że korzysta, a pozostałe 23%,
że nie korzysta.
Tym respondentom, którzy odpowiedzieli twierdząco, zostało zadane kolejne pytanie. Jak
często korzystają z oferty kulturalnej?
Z odpowiedzi badanych wynika, że osoby mieszkające w miastach częściej korzystają z tej
oferty, niż osoby mieszkające na wsiach.
Wykres 06.

Wykres 07.

Respondenci jako przyczyny niekorzystania z oferty kulturalnej najczęściej podają:
- małą ilość wolnego czasu, brak zainteresowania, brak transportu, słabą reklamę.
Ważnym elementem diagnozy było poznanie przeszkód w dostępie do kultury. Największym
utrudnieniem jest po prostu brak wolnego czasu – 43%. Przeszkodą w dostępie do kultury
według respondentów jest także oferta niedopasowana do zainteresowań.
Niektórzy twierdzą, że utrudnieniem jest brak informacji - 15%.

ś

24

Razem w Kulturze – badania lokalnych oczekiwań kulturalnych
Wykres 08.
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10respondenci wybierając odpowiedź inne , decydowali się na podanie innych
przykładów: słaba promocja wydarzeń, brak zdrowia, brak transportu, lenistwo.
Pogłębiając pytanie o spędzanie czasu wolnego, zapytano respondentów o to, czy korzystają z
zajęć organizowanych w MOK-u. 68% ankietowanych odpowiedziało, że nie korzysta z
oferty MOK-u, 17% odpowiedziało, że korzysta, natomiast pozostałe 15% nie udzieliło
żadnej odpowiedzi.
Wykres 09.

15%
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Liczba mężczyzn (38), którzy nie uczestniczą w zajęciach organizowanych w MOK-u, jest
porównywalna do liczby kobiet (40), które także nie korzystają z owych zajęć.
Respondenci, którzy udzielili negatywnej odpowiedzi, często dopisywali, że korzystają tylko
z zajęć organizowanych w świetlicy wiejskiej. Ankietowani udzielali także odpowiedzi, na
jakie konkretnie zajęcia uczęszczają. Najczęściej były to zajęcia muzyczne, taneczne, z gry na
instrumentach oraz chór.
Następnie zapytano badanych o to, w jakich wydarzeniach kulturalnych uczestniczą.
Najwięcej z nich bierze udział w imprezach plenerowych, a najmniej w spotkaniach
poetyckich i imprezach religijnych.
Największy procent kobiet uczestniczy w imprezach plenerowych, festynach miejskich i
wiejskich, chodzi do kina i na koncerty. Najmniejszy procent kobiet bierze udział w
spotkaniach poetyckich i imprezach religijnych. Największy procent mężczyzn bierze udział
w imprezach plenerowych, koncertach i festynach. Najmniejszy procent mężczyzn bierze
udział w wycieczkach, warsztatach i spotkaniach poetyckich.

Wykres 10.

Respondenci mieli także możliwość wybrania odpowiedzi inne. Wybierając tę opcję, mogli
także podać konkretne wydarzenia kulturalne. Najczęstsze odpowiedzi to: zajęcia w świetlicy
wiejskiej, turnieje tańca i imprezy strażackie. Ankietowanych zapytano o to, w jakich
wydarzeniach uczestniczyli w ciągu ostatniego roku.
Najwięcej z nich brało udział w Dniach Myśliborza, Dożynkach i Koncertach
Charytatywnych. Najmniej badanych brało udział w Koncercie Noworocznym, Feriach
Zimowych i Spotkaniu z Mikołajem.
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Wykres 11.

Badani mieli także możliwość wybrania odpowiedzi inne .
Podawali wiec oni wydarzenia takie jak:
Dni Golenic, Festyn Rodzinny, Dni Strażaka, Pożegnanie wakacji, Gala Biesiadna oraz
imprezę „Powróćmy jak za dawnych lat”.
Ważną informacją pozyskaną od respondentów, było to, w jaki sposób dowiadują się o
wydarzeniach kulturalnych. Najwięcej respondentów dowiaduje się o ofercie kulturalnej z
plakatów – 52%, Internetu – 44% i od znajomych – 39%. Najmniejsza liczna badanych o
ofercie dowiaduje się z ogłoszeń w kościele – 5%, radia – 3% i prasy – 1%.
23% respondentów uważa, że informacje te, nie są wystarczające, natomiast 1% uważa wręcz
przeciwnie.
Wykres 12.
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Badani radzą, by zwiększyć promocję działań, zmienić lokalizację.
Ankietowani twierdzą, że często o wydarzeniach kulturalnych dowiadują się po fakcie.
Weryfikacji poddano ocenę oferty kulturalnej lokalnego ośrodka kultury. 29% mieszkańców
gminy Myślibórz ocenia go bardzo dobrze, 35% ocenia go dobrze. Natomiast 20%
respondentów nie ocenia ośrodka ani dobrze ani źle.
Wykres 13.

Ankietowani najbardziej cenią koncerty, imprezy plenerowe, Dni Myśliborza, Biesiady,
festyny, Dni Golenic i Dożynki.
Według 42% ankietowanych, oferta kulturalna spełnia oczekiwania wszystkich grup
społecznych. Głównie dorosłych i seniorów.
41% badanych uważa, że oferta kulturalna nie spełnia oczekiwań wszystkich grup
wiekowych. W większości dzieci i młodzieży.
Respondenci uważają, że w Gminie Myślibórz brakuje kilku propozycji kulturalnych.
Mieszkańców gminy poproszono o wymienienie takich propozycji, które według nich będą
strzałem w dziesiątkę.
Oto wymienione przez nich pomysły:
 kino
 zabawy
 dyskoteki
 festyny dla rodzin
 kameralne i plenerowe koncerty
 spektakle teatralne
 warsztaty teatralne i muzyczne.
Ankietowani posiadają różne hobby, pasje i zainteresowania w obszarze kultury, które
chcieliby rozwijać w wolnym czasie. Najczęściej są to:
 muzyka
 taniec
 teatr
 sport
 śpiew
ś
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Członkostwo w lokalnych grupach/organizacjach oraz potencjał inicjatyw oddolnych
Jednym z ważnych obszarów diagnozy była ocena możliwości i potencjału dla działań
oddolnych. W tym celu zapytaliśmy badanych o to, do jakich organizacji lokalnych
przynależą oraz o udział w działaniach oddolnych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wśród respondentów tyko 18% przynależy do jakiejś organizacji lokalnej. Wynika z tego, że
większość ankietowanych nie udziela się w ten sposób.
Głownie są to organizacje takie jak: OSP, Babylon, Koło Gospodyń Wiejskich, Chór lub
grupa taneczna.
Wykres 14.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 25% badanych brało dobrowolnie udział w pracach,
działaniach na rzecz społeczności lokalnej, z czego 66% brało udział kilka razy, a 34%
jednokrotnie.
70% wszystkich ankietowanych zaznaczyło, że nie brali udziału w żadnych pracach na rzecz
społeczności lokalnej.
Wykres 15.
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Badani wskazywali także propozycje mogące wzbogacić repertuar imprez i działań
kulturalnych w Gminie Myślibórz. Najczęściej powtarzały się pomysły takie jak:
 kameralne koncerty
 festyny
 spektakle teatralne
Rzadziej, lecz jednak, pojawiały się pomysły:
 warsztaty taneczne, muzyczne, teatralne
 kabarety
 spotkania dla kobiet
 klub książki
 spotkania z youtuberami
Z jakiego powodu wypływa chęć uczestnictwa w życiu kulturalnym?
Takie pytanie również znalazło się w ankiecie. 51% badanych odpowiedziało, że wynika to
z potrzeby uczestniczenia w życiu towarzyskim.
Potrzeba rozwijania zainteresowań i interesująca oferta zajęć uzyskały po 27%.
Chęć poszerzania horyzontów oraz chęć poznania nowych form artystycznych, otrzymały po
23% .

34% ankietowanych uważa, że kultura w Myśliborzu może mieć wpływ na rozwój miasta. Na
przykład, ciekawa oferta kulturalna może przyciągnąć mieszkańców innych miast, może
zwiększyć się sprzedaż lub może nastąpić integracja różnych środowisk. 6% ankietowanych
uważa, że kultura w Myśliborzu nie ma wpływu na rozwój miasta.47% badanych poleciłoby
ofertę kulturalną Myśliborza osobom spoza miasta, 47% nie ma własnego zdania w tej
kwestii, a 11% nie poleciłoby oferty innym osobom.

ś
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57% respondentów odpowiedziało, że nie wie czy Myślibórz jest rozpoznawalny w regionie
poprzez konkretną imprezę kulturalną, 20% uznało, że nie, natomiast 15% stwierdziło, że
Myślibórz jest rozpoznawalny w regionie, głownie przez Dni Myśliborza, Dożynki i SMAK.

4.5 BADANIE FOKUSOWE

22 marca 2017 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury zorganizowano dwa
zogniskowane wywiady grupowe. Celem wywiadów było poznanie opinii uczestników nt.
diagnozy stanu szeroko pojętej kultury w Gminie Myślibórz ze szczególnym uwzględnieniem
działalności MOK.
Uczestnicy w dyskusji odnosili się do kolejno pojawiających się zagadnień:
1.
Czym jest dla Państwa kultura? Co kryje się pod tym pojęciem?
2.
Jaka jest kultura w Gminie Myślibórz?
Co możemy o niej powiedzieć? Czym się charakteryzuje?
Co sprawia, że ludzie nie uczestniczą w kulturze?
3.
Jaka powinna być kultura w Gminie Myślibórz?
4.
Czy istnieją bariery w rozwoju kultury w Gminie Myślibórz?
5.
Jakie są Państwa oczekiwania, wnioski?
Jakie formy, nurty, powinny być szczególnie rozwijane?
W spotkaniach wzięło udział odpowiednio 9 i 6 osób reprezentujących: organizacje
pozarządowe, przedsiębiorców, młodzież uczącą się, liderów grup nieformalnych.
Przytoczone cytaty oddają opinie mieszkańców.
Na pytanie czym jest dla Państwa kultura? Uczestnicy stwierdzali, że jest to po prostu życie
(to co je wypełnia), sposób bycia, myślenia, duchowość, co jest w nas, możliwość spędzenia
czasu, tworzenie- nie zamknięte w pomieszczeniach, wielokierunkowe działanie, obyczaj
kulturowy przynależny do miejsca. Kulturą jest to co ludzie wynoszą z domów. Ważny jest dla
mieszkańców sposób przekazywania kultury. Proces powstawania jest ważniejszy niż koncert.
ś
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Jeden z uczestników zauważył: teraz jest moda na wydobywanie naszych korzeni, organizację
średniowiecznych jarmarków, rejestrację potraw, jest to ważne bo te ziemie są wyjątkowo
„ciężkie”, bo tu jest ludność napływowa… a kultura to pozytywne stosunki międzyludzkie,
relacje.
Kultura po prostu jest i to od nas zależy, w jaki sposób jest tworzona, przekazywana i
odbierana. …Kultura aktywizuje i integruje… Kim byśmy byli bez kultury ?…
Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy jak ludzie chcą się integrować. …
Jaka jest kultura w Gminie Myślibórz?
Zamknięta w grupy, enklawy, które nie potrafią jeszcze znaleźć wspólnego celu. .. Ludzie nie
są otwarci na drugiego człowieka. …Jest mała integracja społeczeństwa, mało o sobie wiemy,
nie ujawniamy się….Jest dla ludzi, którzy dobrze się czują sami ze sobą. …Fajnie jest ludziom
we własnej grupie…
Nie ma dzisiaj tego motora kultury jakim było Liceum Pedagogiczne, a mecenasów trzeba
pokazywać na podsumowaniu roku kultury.. Kultura przetrwała, nawet jak nikt o nią nie dbał.
Teraz zaczyn jest.
Aktywna jest jednak większa część mieszkańców. Mniejsza nie chce i nie będzie uczestniczyć
w kulturze, woli działeczkę. … Potrzeba zmiany mentalności ludzi.
Ważny jest pomysł! … angażujący innych. Trzeba wyjść do ludzi i ludziom pomóc, którzy
mają pasję i sprawy się same posypią… Zrobić coś wspólnego… Wszystko zależy od
propozycji. Brak jest jednak lokalnych liderów. … nie chcą brać odpowiedzialności za dane
działanie…. Najłatwiej jest być widzem … pomysłów mają masę… i kończy się na pomysłach
… odwieczne – nic się nie dzieje … nie doceniamy tego co mamy np. dobrego nagłośnienia
kinowego …
Bariery: … formalności w realizacji projektów… słaby dojazd do Myśliborza z obszarów
wiejskich… słaba promocja wydarzeń… niski poziom przepływu informacji…. ludzie
zamykają się w sobie…dominuje bierny odbiór … społeczność konsumencka... wystawiają
tylko cenzurki… brakuje nam takich rozmów… Brakuje spotkań z kulturą – rozmów
służących koordynacji działań różnych podmiotów.
Zmiana nastąpiła, wychodzenie z domu stało się modne… zmiana musi nastąpić w głowie….
Myślibórz się budzi, stało się coś dobrego i trzeba to wspierać. Kultura to nie tylko MOK, to
Biblioteka, Muzeum, stowarzyszenia (jest jeszcze inna kultura np. morsów), owoce
współpracy są niesamowite…instytucje się rozhermetyzowały… My się dopiero uczymy…
mamy wpływ na pozytywną zmianę … Ja tutaj mieszkam i ja mam zawsze problem z
zaparkowaniem, bo siedem dni w tygodniu w Domu Kultury coś się dzieje … Żeby działać – to
coś się musi (najpierw) udać … Mamy potencjał … MOK idzie do przodu. Rok temu było 5
osób w klubie fotografów – dzisiaj 70. … Nowa krew …Mogę liczyć na pomoc
pracowników…MOK jest „otwarty”, jest dostęp, nie trzeba się „kłaniać”,
Ważne jest uczestniczyć w tworzeniu …wziąć kogoś z zewnątrz to nie sztuka.
Jaka powinna być kultura w Gminie Myślibórz?
Angażująca różne grupy wiekowe…Dostępna dla każdego, niepełnosprawnego, starszego,
młodszego…współpracująca z innymi gminami… otwarta na nowe inicjatywy… MOK –
powinien być miejscem debaty o kulturze, miejscem mówienia o rzeczach trudnych... Powinna
być rozesłana elektronicznie raz w miesiącu informacja o tym co się dzieje? (Newsletter) …
Na rynku brakuje dużej elektronicznej tablicy informacyjnej – z na bieżąco wyświetlanymi
informacjami.
Jakie są Państwa oczekiwania, wnioski?
Należy podejmować działania międzypokoleniowe, dążyć do zaangażowania jak największej
ilości osób, systemowo wspierać liderów oraz grupy formalne i nieformalne, ustalić plan
ś
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komunikacji w społeczności zwiększający dostęp do informacji, określić potrzeby kulturalne
mieszkańców (młodzieży), sporządzić diagnozę i... „szeroką drogą” pójść.

4.6. Badania plenerowe
Podczas imprezy plenerowej Coolturalnie Zakręceni, promującej projekt
przeprowadzone były 3 badania:
- Moje ulubione miejsce w Gminie Myślibórz
- Drzewo przemiany
- Twój potencjał.

Najczęściej wymienianym przez uczestników badania, jako ulubione miejsce był Myśliborski
Ośrodek Kultury, następnie Plaża i Przystań Szkuner oraz Muzeum. Dzieci wskazywały także
plac zabaw i swoje przedszkola. W odpowiedziach znalazła się również Harcówka i Park
linowy. Nietypowym spośród wskazanych miejsc był amfiteatr (tzw.”wieża”).

ś

33

Razem w Kulturze – badania lokalnych oczekiwań kulturalnych
Kolejnym badaniem było Drzewo Przemiany, na którym mieszkańcy Gminy Myślibórz
wskazywali nam jak skutecznie zachęcić ich do udziału w imprezach i współpracy z
Myśliborskim Ośrodkiem Kultury.
Dzieci swoje pomysły zapisywały na listkach, które
przyczepiały do drzewa.
badania wynika, że należy uatrakcyjnić Myśliborski Ośrodek
Kultury i utworzyć w nim pokój zabaw i pracownię
komputerową.
Ponadto najczęściej wymieniane propozycje to:
Zamki dmuchane, cyrk, zajęcia teatralne, ścieżki edukacyjne,
labirynty, spotkania z youtuberami, wspólne tańce i bale
przebierańców.
Młodzież udzielała odpowiedzi
na jabłkach i najczęściej wskazywała propozycje:
- powierzanie organizacji imprez kulturalnych
młodym ludziom,
- szersza reklama,
- imprezy w godzinach lekcyjnych albo zupełnie
późną porą,
- organizacja dyskotek,
- współpraca ze szkołą przy organizacji warsztatów
i spotkań z ciekawymi ludźmi (politykami i artystami).
Dorośli na chmurkach najczęściej proponowali:
- promowanie lokalnej twórczości poprzez organizację
warsztatów rękodzieła, wystaw i kameralnych koncertów,
- wyjście w plener z małymi imprezami,
np. pikniki sąsiedzkie, biesiady, konkursy,
- lepszą organizacje, promocję i reklamę organizowanych
wydarzeń kulturalnych.

5. PODSUMOWANIE
KULTURA jest ważną̨ częścią̨ w realizacji i organizacji życia każdego człowieka.
W diagnozie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Myślibórz przebadano w sumie
ponad 200 osób.
Główne potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Myślibórz wynikające z przeprowadzonej
diagnozy to:
• oferta dla dzieci, młodzieży z terenów wiejskich:
zajęcia teatralne,
warsztaty muzyczne,
zaję cia plastyczne,
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•
•
•
•
•

spotkania integracyjne i rodzinne: festyny i pikniki,
warsztaty w MOK : teatralne, muzyczne, dziennikarskie,
możliwość zaprezentowania się : kameralne koncerty, wystawy, pokazy
warsztaty rę kodzieła (np.szydełkowanie),
wyjście poza MOK, więcej imprez plenerowych.

W każdej grupie, jaka została zaproszona na badania zgłaszano problemy
z brakiem miejsc do spotkań, brakiem wydarzeń nastawionych na integracje społeczną i
wydarzeń dla rodzin.
Równie ważnym minusem oferty Myśliborskiego Ośrodka Kultury jest mała ilość zaję ć
prowadzonych w okolicznych sołectwach. Zorganizowanie zaję ć dla mieszkańców wiosek
wokół Myśliborza jest koniecznością . Wśród mieszkańców sołectw daje się zauważyć chę ć
pomocy i zaangażowanie przy budowaniu oferty na ich terenach. Jest to niezwykle cenną
zaletą . Wsparcie osób lokalnie zaangażowanych daje możliwość́ lepszego dotarcia do
odbiorców naszej oferty i daje gwarancję powodzenia projektów tam realizowanych.
Bogactwem Społeczności Myśliborskiej są liczne telenty muzyczne, aktorskie i
rękodzielnicze, czego dowodem są różnego rodzaju przeglą dy i konkursy.
Mieszkańcy Gminy Myślibórz skarżą się także na złą komunikację i niedostateczną
informację o wydarzeniach. Jak sami jednak przyznają , nie czytają plakatów
rozmieszczonych w całej gminie na słupach informacyjnych, ani nie oglą dają programów
telewizji TVB24, która zapowiada i relacjonuje wszystkie wydarzenia. Strony internetowe
również nie są dobrym narzę dziem przekazu informacji. MOK powinien zastanowić się nad
specjalnym oznakowaniem swoich plakatów lub nową formą dystrybucji informacji.
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