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PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ 
 

Opracowanie: 
REGIONALNE OBSERWATORIUM KULTURY UAM 



JAROCIŃSKI KONGRES KULTURY 

 O projekcie: 
  

 Jarociński Kongres Kultury zakłada powstanie szerokiego forum 
dyskusyjnego na temat polityki kulturalnej władz lokalnych 
(gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin i Żerków). Zaangażowanie w 
projekt ekspertów, lokalnych liderów, mieszkańców, podmioty 
kultury (instytucje i organizacje pozarządowe działające w 
zakresie kultury) oraz przedstawicieli władz lokalnych, 
umożliwiło kompleksową analizę stanu i specyfiki sektora 
kulturalnego w Powiecie. 

  

 Celem tych działań jest m.in. wypracowanie trwałego modelu 
współpracy i współdecydowania władz, odbiorców i animatorów 
w obszarze kultury. 
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Etapy realizacji 

• desk research 

• 10 sesji fokusowych 

• 20 pogłębionych wywiadów indywidualnych z liderami 

• badania ankietowe wśród jarocińskiej publiczności 

festiwalowej (517 osób) 

• sondaż audytoryjny wśród wszystkich uczniów klas 

maturalnych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie (543 

osoby) 
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PRIORYTETY 



JAROCIŃSKI KONGRES KULTURY 

1. TOŻSAMOŚĆ LOKALNA 
 
2. PRZESTRZEŃ AKTYWNOŚCI KULTURALNYCH / INFRASTRUKTURA  
 
3. JAKOŚĆ OFERTY KULTURALNEJ  
 
4. UCZESTNICTWO W KULTURZE MIESZKAŃCÓW  
 
5. POTRZEBY MIESZKAŃCÓW  
 
6. EDUKACJA KULTURALNA / KOMPETENCJE KULTURALNE MIESZKAŃCÓW  
 
7. KOMPETENCJE KADR KULTURY I ICH WARUNKI PRACY (W TYM KOMPETENCJE    
    KOMUNIKACYJNE) 
 
8. PRZEŁAMYWANIE KONWENCJONALNYCH METOD DZIAŁANIA (KREATYWNOŚĆ)  
 
9. WSPÓŁPRACA – SYNERGIA MIĘDZYSEKTOROWA 
 
10. KULTURA A ROZWÓJ GMINY / KIERUNKI ROZWOJU /  
       SPOŁECZNE FUNKCJE KULTURY / JAKOŚĆ ŻYCIA 
 
11. FESTIWAL JAROCIŃSKI 
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W KULTURZE 

 
Mgr Piotr Firych 

 



JAROCIŃSKI KONGRES KULTURY 

Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Powiatu 
- pozytywne strony: 

• różnorodna oferta 

• darmowy dostęp do kultury 

• stała, wyrobiona publiczność poszczególnych 
wydarzeń 

• duża świadomość animatorów 

• pasja, pracowitość 
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Uczestnictwo w kulturze mieszkańców Powiatu 
- negatywne strony: 

• pasywność mieszkańców 

• „nadawanie” kultury – rzadkie współtworzenie kultury 
przez mieszkańców 

• problem z docieraniem z informacjami do odbiorcy 

• brak pomysłów i wiary, że coś się może zmienić 

• nakładające się na siebie imprezy 

• problem przestrzeni dla kultury oraz problemy z 
transportem 
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Aktywności kulturalna maturzystów 

- najmniej aktywna grupa uczestników wydarzeń 
kulturalnych w Powiecie 

 

Liczba przebadanych uczniów: 543 
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UCZESTNICTWO W KULTURZE 

- preferencje młodzieży 
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UCZESTNICTWO W KULTURZE 

- motywacje młodzieży 
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PODSUMOWANIE 
 

• Powiat Jarociński ma potencjał do rozwiązania wszystkich 
istniejących problemów! 

  dobra, różnorodna oferta, ludzie: pełni pasji, otwarci, świadomi i pracowici 
 

 ZAGADNIENIA PROBLEMATYCZNE: 
• Bierność mieszkańców 
• Kompetencje kulturalne mieszkańców 
• Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań publiczności 
• Promocja wydarzeń kulturalnych 
• Dialog z uczestnikami wydarzeń kulturalnych 
• Problem przestrzeni dla kultury 
• Przesyt wydarzeń kulturalnych 
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EDUKACJA 
KULTURALNA 

 
Mgr Michał Mękarski 
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• Aktywność organizacji pozarządowych  

• Niebanalne projekty kulturalne  

• Pola do kreacji ciekawych projektów edukacyjnych bazujących na tradycji i 
tożsamości  

• Stała grupa odbiorców oferty kulturalnej  

• Orkiestra Dęta w Żerkowie  

• Zespół folklorystyczny „Snutki” z Potarzycy  

• Umiejętność wykorzystania swojej bazy – MCT 

• Otwarcie Domu Kultury w Kotlinie  

• Zaangażowanie niektórych szkół w rozwój edukacji kulturalnej  

• Aktywność nauczycieli z pasją  

• Aktywność osób związanych z kulturą  

• Branżowe Zespoły Konsultacyjne ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
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• Mały odsetek maturzystów, który „tworzy kulturę” i uczestniczy w zorganizowanych  
 zajęciach kulturalnych 

• Festiwal w Jarocinie nie niesie za sobą efektów związanych z przekazem wartości 

• Niski poziom aktywności środowisk opiniotwórczych  

• Niewystarczająca ilość zajęć pozalekcyjnych o charakterze kulturalnym  

• Niewystarczająca ilość godzin lekcyjnych zajęć artystycznych i inne trudności formalno-
 prawne  

• Zakończenie działalności szkolnych dziecięcych grup teatralnych  

• Małe uczestnictwo młodzieży w wydarzeniach kulturalnych  

• Niski poziom występów przyjezdnych grup teatralnych w szkołach  

• Nie do końca wykorzystany potencjał Szkoły Muzycznej w Jarocinie  

• Niewykorzystany zasób w postaci dziecięcego zespołu tańca ludowego działającego przy 
 Szkole Podstawowej w Żerkowie  

• Niedostrzeganie oferty z bliskich miejsc – Śmiełów 

• Niezamożne społeczeństwo = darmowa oferta kulturalna  

• Brak środków finansowych na dodatkowe projekty oraz niekorzystny dla rozwoju pasji 
 system edukacji w szkole 

• Niewystarczające zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy 
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KOMPETENCJE 

KADR SEKTORA KULTURY 

 

 
Dr Marcin Poprawski 

 















+ 
• potencjał profesjonalny kadr – zaangażowanie i pasjonaci we wszystkich 

gminach powiatu, postacie ikoniczne, społecznicy, pasjonaci w instytucjach 
• profesjonalny wizerunek – kapitał zbudowany wieloma działaniami i 

konsekwencją w działaniu oraz skutecznością w pozyskiwaniu nowych 
środków: m.in. biblioteka w Jarocinie, muzeum regionalne, kino = 
przełamywanie schematów w działaniu 

• różnorodność oferty w Jarocinie 
• istnienie w gminach powiatu aktywnych nauczycieli z potrzebami pracy w 

obszarze promocji wartościowej kultury, samo-świadomość potrzeby rozwoju 
tych osób 

• działanie komunikacyjne poprzez smsy i maile (ale weryfikacja skuteczności 
metody, adekwatni adresaci maili (tylko dyrektorzy szkół – to za mało?), 
częstotliwość smsów) 

• istnieje komunikacja bezpośrednia promująca wydarzenia… 
• istnienie w gminach, osób dbających o współpracę w ramach środowisk i 

instytucji, w tym szkół, na współpracę podmiotami kulturalnymi w Jarocinie 
• istnienie miejsc, które skutecznie łączą działalność komercyjną i misyjną, 

kompetencje przedsiębiorcze i animacyjne – kulturotwórczych 
 



_ 
• trudne wyzwanie jakim jest walka o uczestnictwo – brak wystarczającej 

wiedzy o potrzebach i drogi, którą pozyskać tę wiedzę 
 

• nie wszyscy potrafią się ubiegać o fundusze, które trzeba ciężko zdobywać - 
można spotkać bierne osoby, które tylko czekają na pieniądze 

 
• brak znaczących osiągnięć instytucji w pozyskiwaniu nowych grup odbiorców 

 
• trudność w stworzeniu wspólnego kalendarza imprez  

 
• festiwal jako wydarzenie odwrócone plecami od lokalnych organizatorów, 

komercyjne, promocyjne, ale nie integrujące lokalnych menedżerów kultury – 
bez programu rozwoju lokalnej społeczności 
 

• JOK jako instytucja tradycyjnie postrzegana za centrum kultury z dobrą 
infrastrukturą, która w istocie musi wzmocnić kompetencje komunikacyjne 
kadr nadgonić, wzmocnić nadszarpnięty zmianami wizerunek i włączyć się w 
kulturalną integrację mieszkańców, mniej importować, a bardziej 
akcentować swoją kulturotwórczą rolę w oparciu o ludzi ze społeczności 
lokalnej 
 

 



_ 
• brak dostatecznej cierpliwości i konsekwencji w oddziaływaniu na nauczycieli 

przez ludzi sektora kultury 
 

• władze samorządowe nie wypełniają w zadowalający sposób roli stymulatora, 
motywatora, dla działań i organizacji kulturalnych 
 

• brak dostatecznej troski o pozyskiwanie charyzmatycznych pedagogów, 
kreatywnych animatorów, którzy skutecznie komunikują potrzeby młodych 
mieszkańców powiatu, nadąża za ich biegłością kulturalną w domenie nowych 
trendów w kulturze 
 

• w wielu miejscach, zwłaszcza poza Jarocinem, dystans i brak dostatecznego 
zaangażowania w podnoszenie kompetencji w zakresie pozyskiwania funduszy 
spoza gmin na działalność kulturalną 
 

• większość najbardziej kreatywnych działań „wisi” często na pojedynczych liderach 
w gminie, co wiąże się z dużą presją psychiczną oraz innymi(głównie politycznymi) 
zagrożeniami dla samotnego „fightera” 
 

• problem z podejmowaniem personalnej odpowiedzialności przez urzędników i 
liderów samorządu w obszarze lokalnej polityki kulturalnej, dużo negatywnych 
spostrzeżeń dotyczących kompetencji kulturalnych urzędników w gminach powiatu 
 



JAROCIŃSKI KONGRES KULTURY 

 

 

DYSKUSJA PANELOWA 
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UCZESTNICTWO W KULTURZE 
 
Czy ludzi dla się zmienić? 
 
1) „Wiem o wszystkim, nic się nie dzieje, nie chodzę.” 
   Nieodpowiednia oferta lub jej brak? Słabe kompetencje 

i potrzeby mieszkańców? Rzeczywisty brak informacji / 
niewłaściwy sposób docierania z nimi do odbiorcy? 

 
2) „Za darmo, łatwo i przyjemnie, najlepiej z celebrytą.” 
  Czy aby na pewno i zawsze? 
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EDUKACJA KULTURALNA 
 

1) Czy w szkole nadal jest miejsce i czas na 
edukacje kulturalną? 

 

2) Czy wszystkiemu „winny” jest nauczyciel? 
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KOMPETENCJE KADR 
 
W jaki sposób skutecznie komunikować ofertę 

kulturalną mieszkańcom powiatu?  
 
Jakiej jakości kultura potrzebna jest mieszkańcom 

Jarocina i kto ma o nią dbać? 
 
Czy w Jarocinie jest miejsce na przedsiębiorczość 

kulturalną i na edukację kulturalną? 
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UCZESNITCTWO W KULTURZE - REKOMENDACJE: 
 

• Diagnozowanie potrzeb mieszkańców 
• Próba aktywizacji mieszkańców i włączenie ich w procesy 

 decydowania o kulturze i współtworzenia jej 
   Inicjatywy obywatelskie 
• Poprawa modelu zarządzania infrastrukturą kulturalną 
• Aktywizacja młodzieży: stworzenie przestrzeni do rozwijania 

 zainteresowań i integracji dla ludzi młodych, próba 
 zapewnienia im transportu na wydarzenia odbywające się w 
 innej miejscowości 

• Próba ożywienia Rynku w Jarocinie 
• Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych kard 
• Edukacja kulturalna i obywatelska mieszkańców 
• Wiara w sprawczość własnych działań 
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EDUKACJA KULTURALNA - REKOMENDACJE: 
 

• Włączanie osób starszych w proces edukacji kulturalnej przy  
 pomocy projektów międzygeneracyjnych  

• Wzmocnienie efektu przekazu wartości podczas festiwalu w 
 Jarocinie  

• Należy zauważyć, wesprzeć i docenić nauczycieli z pasją  
• Uświadomienie kadrze sektora oświaty roli jaką pełnią w procesie 

 edukacji kulturalnej  
• Wykorzystanie miejsc na wsiach (świetlic wiejskich) do działalności 

 integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej  
• Wykorzystać potencjał i zainteresowanie młodzieży formami 

 tanecznymi oraz teatralnymi  
• Wzmocnienie współpracy między instytucjami/organizacjami 

 kultury a sektorem oświaty  
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KOMPETENCJE KADR KULTURY (KOMUNIKACJA!) 
 

• szkolenia w zakresie metod komunikowania, promocji, budowania marki w 
organizacjach kulturalnych 
 

• regularne spotkania – forum animatorów kultury – wspólne działania na rzecz 
edukacji, wspólny kalendarz wydarzeń i wymiana informacji o projektach 
 

• umożliwienie współdziałania stowarzyszeniom przy okazji festiwalu Jarocińskiego – 
jako wyzwanie, wzajemna nauka – święto kultury – oddanie festiwalu lokalnym 
organizacjom do współpracy 
 

• otwarcie JOKu na lokalnych liderów społecznych, działania edukacyjne oparte na 
lokalnych talentach osób z powiatu 
 

• wzmocnienie kompetencji kulturalnych, animacyjnych i metod oddziaływania na 
młodzież wśród nauczycieli i dyrektorów szkół i włączenie ich do forum wymiany 
doświadczeń, wzmocnienie znaczenia aktywnych kulturalnie nauczycieli 

 
• weryfikacja istniejących kanałów promocji i ich wzbogacenie, aktualizacja, 

rozszerzenie zasięgu i trafność efektywności komunikowania 
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• podtrzymać i wierzyć w uporczywość, cierpliwość, konsekwencję w odziaływaniu ludzi instytucji i 
stowarzyszeń kulturalnych na nauczycieli = ze zrozumieniem dla ich otoczenia instytucjonalnego i empatią 
dla ich perspektywy działania. Wzmocnienie kompetencji kulturalnych i komunikacyjnych nauczycieli w 
szkołach (seminaria, wizyty studyjne w Polsce i za granicą, treningi) 

 
• pozyskanie do pracy z młodzieżą w ramach działań kulturalnych osób charyzmatycznych i biegłych we 

współczesnych trendach i środkach komunikowania 
 
• wzmocnienie liderów pasjonatów - łowców talentów 

 
• rozwój kadr w  dziedzinie pozyskania umiejętności projektowania wydarzeń  multimedialnych,  

wielodyscyplinarnych  
 

• dbanie o poziom wynagrodzeń i systemu motywacji dla kadr sektora kultury, „kultury nie robi się za 
darmo / kultura nie jest darmowa” = inwestycja, koszt operacyjny i zysk społeczny / pożytek publiczny;  
 

• wzmocnienie świadomości (kampania środowiskowa) i narzędzi na rzecz pozyskiwania nowych środków 
na działania kulturalne / specjalna komórka samorządowa, lub pozarządowa konsultująca i koordynująca 
aplikowanie na konkretne cele 
 

• potrzeba lokalnych (społecznych) koordynatorów / liderów zajmujących się poszczególnymi priorytetami: 
inspirujących organizację do współpracy – pilnujących celu;  
 

• wzmocnienie kompetencji urzędników odpowiedzialnych za obszar kultury i edukacji.  
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! 

 

Kontakt: 

rok@amu.edu.pl 

www.rok.amu.edu.pl 
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