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O projekcie
Jarociński Kongres Kultury zakłada powstanie szerokiego forum
dyskusyjnego na temat polityki kulturalnej władz lokalnych.
Zaangażowanie w projekt ekspertów, lokalnych liderów, mieszkańców,
podmiotów kultury (instytucje i organizacje pozarządowe działające
w obszarze kultury) oraz przedstawicieli władz lokalnych, umożliwiło
kompleksową analizę stanu i specyfiki sektora kultury w powiecie.

Badania dotyczyły czterech zagadnień problemowych:
a. potrzeb i oczekiwań beneficjentów działań kulturalnych
i polityk kulturalnych,
b. diagnozy publiczności Jarocin Festiwal,
c.

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

stanu edukacji kulturalnej w powiecie jarocińskim,

Sondaż audytoryjny wśród
uczniów klas maturalnych
na terenie powiat jarocińskiego

d. diagnozy zasobów, deficytów i potencjałów kulturalnej
sfery publicznej, w tym aktywności instytucji kultury
i
ich
organizatorów,
organizacji
pozarządowych,
środowisk artystycznych, podmiotów i grup nieformalnych
działających w sferze kultury na badanym terytorium.

W ramach projektu, zespół badawczy działający pod merytorycznym
nadzorem Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM przeprowadził
kompleksowe, pogłębione badania w zakresie problematyki polityki
kulturalnej i uczestnictwa w kulturze na terenie powiatu jarocińskiego,
w tym gmin: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin i Żerków.

Etapy realizacji badania
•

Desk research – zebranie i opracowanie zestawienia danych
zastanych, analiz dotychczas zrealizowanych na terenie
powiatu i jego gmin oraz dokumentów dotyczących polityki
kulturalnej na badanym terenie;

•

10
sesji
fokusowych
(zogniskowanych
wywiadów
grupowych) z udziałem przedstawicieli: samorządu, mediów
lokalnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych,
inicjatyw niesformalizowanych, środowisk artystycznych
i opiniotwórczych, przedsiębiorców, grup młodzieżowych,
zaangażowanych w aktywność kulturalną księży oraz
przedstawicieli sektora oświaty;

•

20 pogłębionych wywiadów indywidualnych z udziałem
lokalnych liderów sektora kultury reprezentujących:

•

badania ankietowe wśród publiczności Jarocin Festiwalu
(517 osób);

•

sondaż audytoryjny wśród uczniów wszystkich klas
maturalnych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu
jarocińskiego (543 osoby).

a. samorządy;
b. instytucje kultury na terenie powiatu;
c.

organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie kultury
na terenu powiatu;

d. podmioty prywatne aktywne w dziedzinie kultury działające
na terenie powiatu;
e. pozostałe środowiska, w tym m.in.: dziennikarze, artyści,
przedsiębiorcy, proboszczowie parafii, dyrektorzy szkół;
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Jak oceniasz działalność poszczególnych
instytucji/organizacji kulturalnych w Jarocinie?
Jarociński Ośrodek Kultury
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Kształtowanie polityki kulturalnej dla społeczności
lokalnej mieszkańców powiatu jarocińskiego
Marcin Poprawski
Kultura w kontekście obywatelskim jest obszarem działalności
człowieka w społeczeństwie, w którym ekspresja pojedynczych osób,
ich przedsiębiorczość i kreatywność są stopniowo przestawiane
z indywidualnego zaspokajania potrzeb w stronę odpowiedzialności
za rozwój społeczny. Kultura w tym miejscu strategicznie oddziałuje
na szczególną sferę myśli, emocji i aktywność mieszkańców, którą
w skrócie wyrazić można przy pomocy takich pojęć jak: tożsamość
lokalna, ekspresja, twórczość, kreatywność, współodczuwanie, pamięć
i przekaz wartości, wolność osoby. Z badań prowadzonych w ramach
Jarocińskiego Kongresu Kultury wynika, że kultura jest jednym
z najważniejszych potencjałów aktywności społecznej na terenie
powiatu jarocińskiego .
Dziedziną, która pomaga okiełznać ten obszar jest polityka kulturalna.
W jej ramach sytuuje się wszelkie strategiczne planowanie i działanie,
pozyskiwanie informacji, badanie i wprowadzanie innowacji w sferze
organizowania dostępu i wzmacniania jakości działań kulturalnych –
pośrednio wzmacnianie jakości życia i jego pozytywnej percepcji przez
mieszkańców danego obszaru (gminy, miasta, wsi, powiatu). Samorządy
ziemi jarocińskiej mają spore doświadczenie w kształtowaniu tej
dziedziny aktywności – kulturalnej sfery publicznej.

Badania prowadzone na obszarze
powiatu jarocińskiego wskazują,
że istnieją podmioty i osoby
z wszystkich trzech sektorów,
gotowe do współdziałania na rzecz
strategicznego działania w obszarze
kultury, także w zakresie stworzenia
długoletniej, harmonijnej polityki
kulturalnej i działań na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej.
18

Polityka kulturalna, której zasadniczą istotą jest strategiczne myślenie
o kulturze i rozwoju, w tym zwłaszcza o zarządzaniu jej materialnymi
zasobami, organizacjami, w demokratycznych społeczeństwach
przypomina trójnogi stolik, gdzie trójnóg gwarantuje stabilność
systemu. Pierwszą nogą tego metaforycznego stolika jest sektor
publiczny, z jego instytucjami, zasobami budżetowymi. Druga noga to
szeroko pojęty sektor prywatny, zarówno podmioty zaliczane do tzw.
przemysłów kulturalnych (i przemysłów kreatywnych), jak również
drobni przedsiębiorcy kulturalni, również artyści prowadzący swoją
działalności gospodarczą. W końcu, ostatnia noga podtrzymująca
konstrukcję „stolika” polityk kulturalnych to sektor obywatelski,
organizacje pozarządowe, społeczności i grupy realizujące oddolne
inicjatywy w obszarze kultury. Dla polityki kulturalnej realizowanej
w kontekście społeczności lokalnej niezbędnym jest wyzwolenie
się ze wschodnio-europejskiego schematu kultury państwowej,
instytucjonalnej, wyjścia w stronę myślenia o synergii międzysektorowej
i współtworzeniu polityki kulturalnej, w duchu pożytku publicznego,
wspólnie przez podmioty publiczne, prywatne i obywatelskie.
Badania prowadzone na obszarze powiatu jarocińskiego wskazują,
że istnieją podmioty i osoby z wszystkich trzech sektorów, gotowe
do współdziałania na rzecz strategicznego działania w obszarze
kultury, także w zakresie stworzenia długoletniej, harmonijnej
polityki kulturalnej i działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Potrzeba jednak narzędzi i kompetencji do codziennej współpracy,
które sprawią, że te podmioty (instytucje, stowarzyszenia, fundacje,
inicjatywy prywatne i niesformalizowane) będą działać w oparciu
o wspólny plan rozwoju sfery kultury w gminie Jarocin, Jaraczewo,
Kotlin i Żerków. Do tego potrzebne jest wzmocnienie aktywności
i środków działania dla ludzi bezpośrednio zaangażowanych w wir
aktywności kulturalnych, osób czynnie zaangażowanych w organizację
i promocję działań kulturalnych, edukacji kulturalnej i artystycznej.
Strategicznie ukierunkowane priorytety w prorozwojowej polityce
kulturalnej Jarocina i sąsiednich gmin, realnymi uczynią dopiero
Ci, którym nie brak wrażliwości dla mocy sztuki, potęgi smaku, siły
dziedzictwa poprzednich pokoleń. Istotną potrzebą społeczności
lokalnej Jarocina i gmin powiatu jest wzmocnienie pozycji kultury, jako
czynnika rozwoju społeczności lokalnej mieszkańców gminy.
Badania realizowane w ramach projektu Jaroński Kongres Kultury
wskazują na zasadnicze potencjały, ale również realne deficyty
w zakresie partycypacji społecznej w obszarze aktywności kulturalnej.
Potrzeba wzmocnienia kompetencji partycypacyjnych jest silnie
widoczna w obliczu zidentyfikowanych w badaniu trendów i kierunków
lokalnej aktywności społecznej w obszarze kultury. Obszary
problemowe, wynikają zarówno z niedostatecznego przygotowania
społeczności lokalnej do uczestnictwa w kulturze, niedostatecznych

kompetencji kulturalnych, jak też niedostatecznych kompetencji
komunikacyjnych kadr oferujących aktywność kulturalną. Szczególnie
niepokoi mały odsetek młodzieży (w wypadku badania chodzi
o młodzież – maturzystów) - tylko 26%, uważającej się za (współ)
twórców kultury. Tylko 12% badanych maturzystów deklaruje
uczestnictwo w zorganizowanych, wspólnych zajęciach, np. grupy
tanecznej, teatralnej, zespołu muzycznego, rockowego, chóru, itp.
Jarocin ma jednocześnie niezwykły potencjał społeczny. Ilość jarocińskich
organizacji pozarządowych, ich wizerunek i ocena ich aktywności przez
mieszkańców jest bardzo wysoka. Tym samym pula zadań i środków,
możliwych do kreatywnego i efektywnego zagospodarowania mogła
by być większa i wzmocnić działania o charakterze partycypacyjnych,
mocniej angażującym mieszkańców gminy w bycie widoczną częścią
kulturalnej sfery publicznej gmin i powiatu.

Większa obywatelska partycypacja
w polityce kulturalnej powinna
wzmocnić znaczenie kultury w życiu
mieszkańców Jarocina i powiatu.
Przejawem tego będzie osiągnięcie
najważniejszego celu, którym jest
większa ilość osób zaangażowanych
w indywidualne i zespołowe działania
twórcze.

W obliczu braków w edukacji kulturalnej, zwłaszcza dotyczących
młodzieży, aktywność partycypacyjna powinna skoncentrować się
szczególnie na wzmacnianiu projektów o charakterze edukacyjnym,
włączającym nowe grupy uczestników kultury w innowacyjne
działania kulturalne, łączące różne dziedziny aktywności. Z badań
przeprowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego wynika, że
sposób programowania wydarzeń i treści kulturalnych oferowanych
dotychczas przez instytucje kultury w gminie, ma zbyt często tryb
jednokierunkowego „nadawania”, bez interaktywności na etapie
projektowania oferty kulturalnej. Pasywność mieszkańców i ich nikła
świadomość istoty współtwórczego kontaktu z kulturą jest wyzwaniem
zarówno dla instytucji jak i organizacji pozarządowych oferujących
wiele ambitnych i nowych projektów. Należy wspomóc w tym zakresie
wiarę w sprawczość podmiotów obywatelskich. Kluczowym w obszarze
partycypacji społecznej jest zaangażowanie młodzieży, która
w niewielkim stopniu jest świadoma najważniejszych funkcji kultury –
kształtujących współodpowiedzialność za najbliższe otoczenie.

jest większa ilość osób zaangażowanych w indywidualne i zespołowe
działania twórcze. Zwiększenie ilości szkół, w których na co dzień,
regularnie, odbywają się aktywności z zakresu edukacji kulturalnej
lub artystycznej na wysokim i komunikatywnym poziomie (zajęcia
warsztatowe, koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy oraz
inne przejawy artystycznej kreatywności). Zwiększenie ilości osób
zaangażowanych w uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych
oraz zwiększenie ilości różnorodnych inicjatyw kulturalnych w ciągu
całego roku. Większa ilość osób partycypujących w debacie o kulturze,
wspierająca istniejące i inicjująca nowe projekty kulturalne. Ponadto
kluczowe powinno być zwiększenie ilości inicjatyw i upowszechnienie
istniejących projektów zachęcających do międzypokoleniowej
transmisji doświadczeń, tradycji, stylów i wartości, gdzie seniorzy
współdziałają i wzajemnie inspirują się do aktywności kulturotwórczej
z młodzieżą. Istotne będzie również zadbanie o zwiększenie ilości
oznakowanych i przygotowanych do aktywnej reakcji, miejsc
związanych z historią, pamięcią, tożsamością lokalną, postaciami
ikonicznymi dla społeczności lokalnej i jej mieszkańców.

Niepokoją zanikające relacje międzypokoleniowe, które przyczyniają
się do zapominania o dawnych tradycjach i umiejętnościach, których
starsi nie mają komu, ani jak przekazać. W mniejszych miastach
i na wsiach działają społecznicy, liderzy, którzy sprawują wiele funkcji
naraz. Często osoby te nie mają następców, którzy mogliby przejąć
ich rolę. Tym trendom przeciwdziałać może tylko wspólny wysiłek
wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego, obywatelskiego na
rzecz większego zaangażowania i współ- odpowiedzialności za lokalną
kulturalną sferę publiczną ziemi jarocińskiej.

Kluczowe jest tutaj zapewnienie społeczności lokalnej dostępu do
pozyskania środków finansowych (z nowych źródeł, lub kosztem
innych dotychczas solidniej finansowanych ze środków publicznych
obszarów usług) na flagowe pomysły do tej pory realizowane oraz
nowe projekty dostosowane do potrzeb i deficytów lokalnej kulturalnej
sfery publicznej. Istotne jest tu zwrócenie uwagi na specyficzny model
polityki kulturalnej adekwatny dla środowisk małych miast o ogromnym
potencjale społecznym, środowisk tradycyjnie szanujących własność
prywatną i pracę.

Większa obywatelska partycypacja w polityce kulturalnej powinna
wzmocnić znaczenie kultury w życiu mieszkańców Jarocina i powiatu.
Przejawem tego będzie osiągnięcie najważniejszego celu, którym
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Priorytety

1. Uczestnictwo mieszkańców w kulturze
Piotr Firych
Zagadnienie uczestnictwa w kulturze jest o tyle złożone, że zależy
bezpośrednio od wielu czynników. Są to między innymi: oferta
kulturalna, kompetencje kulturalne uczestników oraz organizacyjne
animatorów, poziom edukacji kulturalnej, czy w końcu aspekty
tak prozaiczne jak infrastruktura, transport, cena wydarzeń
i dyspozycyjność mieszkańców.
Siłą napędową życia kulturalnego w powiecie są dziesiątki ludzi pełni
pasji, którzy niezależnie od podmiotu, który reprezentują, wkładają
wiele serca w organizowane przez siebie wydarzenia. Okazuje się
jednak, że dobra i bogata oferta nie gwarantuje dziś sukcesu. Bez
braku odpowiedniej promocji, skutecznego docierania do odbiorców,
prowadzenia z nimi dialogu oraz włączania ich w procesy decyzyjno-twórcze, poziom aktywności i uczestnictwa mieszkańców ma marne
szanse na poprawę.

Jednym z najpoważniejszych problemów, z którym zmagają się lokali
animatorzy jest pasywność mieszkańców. Na stosunkowo niski poziom
zainteresowania mieszkańców życiem kulturalnym składa się kilka
elementów, m.in.: błędne przeświadczenie o braku skierowanych do
nich wydarzeń, nieskuteczne docieranie z informacją o wydarzeniach
kulturalnych do potencjalnych uczestników, bierność i brak
zaangażowania mieszkańców w organizowanie życia kulturalnego
w powiecie oraz w procesy decyzyjne w obszarze kultury.
Aby skutecznie wpływać na mieszkańców i motywować ich
do uczestnictwa w wydarzeniach i regularnych aktywnościach
kulturalnych powinno się każde swoje działanie rozpoczynać od
pytania o potrzeby i motywacje poszczególnych grup. Chcąc traktować
uczestników po partnersku, należy ich najpierw zrozumieć.

PLUSY
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Różnorodna oferta kulturalna

Oferta kulturalna kierowana jest do różnych grup. Wydarzenia często są profilowane pod
konkretną grupę wiekową. Społeczności powiatu w dużej mierze zawdzięczają to imponującej
liczbie aktywnych podmiotów reprezentujących sektor niepubliczny, w tym stowarzyszeń,
fundacji i grup nieformalnych.

Darmowy dostęp do kultury

Wiele podmiotów, również tych pozostających poza strukturami lokalnych samorządów
decyduje się na niebiletowanie swoich wydarzeń. To niezwykle cenny aspekt, zrównujący
szanse dostępu do kultury na obszarze powiatu.

Stała, wierna i wyrobiona publiczność
poszczególnych wydarzeń

Świadczy to o jakości oferty kulturalnej, a także o tym, że mieszkańcy nie tylko doceniają
pracę lokalnych animatorów, ale pozostają im lojalni i ufni – są w stanie przyjść
na wydarzenie, mimo nieznajomości występującego artysty lub braku obycia z kulturą wysoką.

Duża świadomość animatorów

Badanie wykazało, że ogromny potencjał drzemie w ludziach. Lokalni animatorzy to ludzie
krytycznie myślący o sobie i organizowanych przez siebie wydarzeniach, potrafiący trafnie
diagnozować problemy swojej pracy. Widać w nich także chęć rozwoju.

Pracowitość

Pracowitość to kolejna cecha lokalnych animatorów mająca znaczący wpływ na kształt oferty
kulturalnej w powiecie i bezpośrednio przekłada się na uczestników doceniających te starania.
Dzięki pracowitości, podejmowane przez poszczególne podmioty inicjatywy wychodzą często
poza ich działalność statutową.

Kreatywne inicjatywy

Wiele wydarzeń w powiecie sytuuje się daleko poza sztampowością, co skutecznie uwodzi
publiczność i angażuje ją we współtworzenie kultury. Modelowe projekty tego typu to
m.in. działalność muzyczna w ramach Dzieci Jarocina, Mam Talent, nietypowych warsztatów
teatralnych i filmowych organizowanych przez Stowarzyszenie Jarocin XXI, czy też
opowiadanie o lokalnych tradycjach i historii w niekonwencjonalny sposób w ramach projektu
Odkryj Bohatera.
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Niskie kompetencje kulturalne
mieszkańców

Badanie wykazało, że aktywność mieszkańców i ich zainteresowanie kulturą z roku
na rok spada. Panuje powszechne przekonanie, że o wiele trudniej niż kiedyś jest im coś
zaproponować. Mieszkańcy mają duże wymagania, nie dając nic w zamian. Imprezy, które
cieszą się największym powodzeniem to te niewymagające, darmowe, najlepiej z występem
telewizyjnego celebryty/ki.

W porównaniu z wieloma powiatami w Polsce, Jarocin i jego okolice cieszą się dobrą
infrastrukturą lokalową (nowopowstały Spichlerz Polskiego Rocka, kino, lokalne domy kultury,
biblioteki, muzea, świetlice wiejskie). Dotyczy to jednak głównie samorządowych instytucji.

Słabo zdiagnozowane potrzeby
mieszkańców

Są to inicjatywy o sporej tradycji lub nowe wydarzenia z ciekawym pomysłem. Co ważne, nie
tylko dożynki czy dni miejscowości przyciągają publiczność, są to także wydarzenia takie jak
Mam Talent, Festiwal Akordeonowy, Akademia Filmowa, Noc Muzeów czy Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny.

Organizatorom bardzo często trudno jest określić motywacje, które kierują zachowaniem
mieszkańców oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie przychodzą na proponowane przez
nich wydarzenia. Publiczność najczęściej nie jest w żaden sposób badana, a oferta dla niej
przygotowywana jest intuicyjnie.

Zmiana stylu życia mieszkańców i ich
zapracowanie

Największym wrogiem organizatorów życia kulturalnego jest brak czasu mieszkańców oraz
zmieniający się styl życia. Mieszkańcy coraz częściej preferują spędzać wolne chwile przed
telewizorem lub komputerem niż uczestnicząc w proponowanych im wydarzeniach. Problem
ten dotyczy wszystkich grup wiekowych.

Dbałość wielu podmiotów
o docieranie z informacjami do ludzi

Wielu animatorów jest wysoce świadomych zarówno wagi promocji organizowanych przez
siebie wydarzeń, jak i obecnych trendów panujących w komunikacji. Skutecznie nawiązują
relacje z lokalnymi mediami, tworzą newslettery, prowadzą strony internetowe, wychodzą
z informacjami na ulicę (poprzez ulotki, plakaty, a niekiedy także billboardy), a także
wykorzystują media społecznościowe.

Dobra infrastruktura lokalowa

Szereg dużych wydarzeń
przyciągających rzesze uczestników

MINUSY
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Pasywność mieszkańców

Mieszkańcy powiatu są zobojętniali, rzadko przejmują się problemami w swoim miejscu
zamieszkania (przykład nieważnego z uwagi na frekwencję referendum ws. ruchu drogowego
na Rynku w Jarocinie). Przekłada się to również na ich uczestnictwo w kulturze.

„Nadawanie” kultury – rzadkie
współtworzenie kultury przez
mieszkańców

Mieszkańcom dość sporadycznie proponuje się współdecydowanie o kulturze. Między
organizatorami życia kulturalnego i odbiorcami w wielu przypadkach widoczna jest hierarchia
(przejawiająca się np. w komunikacji pionowej: nie prowadzę dialogu lecz informuję).

Problem z docieraniem
z informacjami do mieszkańców

Problem ten leży zarówno po stronie organizatorów jak i odbiorców. Organizatorzy często
nieodpowiednio promują wydarzenia, nie wliczają także kosztów produkcji materiałów
promocyjnych w budżet swoich wydarzeń. To sprawia, że rozpoznawalność wielu wydarzeń
jest znikoma. Mieszkańcy natomiast często odznaczają się dużą ignorancją, na wyrost
stwierdzają, że w ich miejscowości nic się nie dzieje, nie znają oferty kulturalnej i nie
rozpoznają wielu wydarzeń.

Brak pomysłów i wiary, że coś się
może zmienić

Wśród organizatorów życia kulturalnego w powiecie panuje dość powszechne przekonanie,
że zastanej rzeczywistości nie da się zmienić. Działa to bardzo demotywująco na ich pracę.
Widoczna jest pewna rutyna i schematyczność w działalności wielu podmiotów.

Nakładające się na siebie imprezy

Jeden z istotniejszych problemów związanych z brakiem odpowiedniej koordynacji życia
kulturalnego w powiecie. Mieszkańcy muszą dokonywać wyboru, co nie tylko wpływa
negatywnie na frekwencję i sukces poszczególnych wydarzeń, tworzy także wrogą atmosferę
wśród organizatorów.

Problem przestrzeni dla kultury

Pomimo potencjału dobrej infrastruktury lokalowej w powiecie wiele inicjatyw ogranicza
problem przestrzeni, w której mogły by się odbyć. Problem przestrzeni dotyczy zarówno
organizatorów jak i grup pasjonatów czy chociażby młodzieży, która nie ma własnego miejsca,
w którym mogłaby się spotykać, stworzyć kulturę i rozwijać swoje talenty (nawet jeśli
pozornie takie miejsce istnieje, nie jest przez młodzież traktowane jako „własne”). Problem
ten dotyczy również Rynku w Jarocinie. Jego potencjał nie jest wykorzystywany, rzadko
organizuje się na nim wydarzenia kulturalne.

Bariera transportu i docierania na
wydarzenia organizowane poza
miejscem zamieszkania

Pomimo starań wielu podmiotów (dotacje dla szkół pokrywające koszty przejazdu do teatru,
udogodnienia dla szkół oferowane przez Kino w Jarocinie), problem transportu pozostaje
jednym z istotnych barier ograniczających dostęp do kultury mieszkańcom powiatu.

REKOMENDACJE
REKOMENDACJA

OPIS DZIAŁANIA

Stałe diagnozowanie potrzeb
i oczekiwań mieszkańców

Niezależnie od narzędzia (rozmowy z mieszkańcami, ankieta, itp.), pozyskiwane informacje
powinny dotyczyć zwłaszcza następujących zagadnień:
• oczekiwania (zwłaszcza młodzieży);
• tożsamość i motywacje do uczestnictwa w kulturze;
• język, jakim operują poszczególne grupy docelowe;
• kompetencje kulturalne;
• znajomość oferty;
• źródła i metody pozyskiwania informacji o ofercie kulturalnej;
• percepcja i wizerunek instytucji, inicjatyw, organizacji, oferentów kulturalnych;
• rola instytucji z tradycją: np. domy kultury, biblioteki, oraz nowych, np. Spichlerz
Polskiego Rocka;
• wycena warunkowa - ile mieszkańcy są w stanie płacić za kulturę;
• czynniki, które zachęciłyby do uczestnictwa osób nieuczestniczących w kulturze;
• nowe formy informacji i promocji kultury.

Poprawa promocji wydarzeń
kulturalnych, wzmacnianie
kompetencji komunikacyjnych kard,
a także korygowanie nieefektywnych
praktyk promocyjnych

Działania animatorów w tym obszarze powinny koncentrować się zwłaszcza na następujących
obszarach:
• rozszerzanie grup odbiorców (ang. audience development);
• prowadzenie odpowiedniej narracji komunikacyjnej i dostosowywanie jej do języka, jakim
operują poszczególne grupy docelowe;
• wpisywanie kosztów promocji w budżety wydarzeń;
• podnoszenie kwalifikacji kadr poprzez udział w szkoleniach;
• zwiększanie skuteczności z obecnością informacji o kulturze w mediach;
• stworzenie jednej, uniwersalnej platformy informacyjnej, na której podmioty
z poszczególnych gmin mogłyby zamieszczać informacje o organizowanych przez siebie
wydarzeniach;
• wyznaczenie odrębnej przestrzeni dla kultury na oficjalnych portalach poszczególnych gmin;
• stworzenie podstron na portalach gminnych i miejskich poświęconych wyłącznie kulturze
(z aktualną ofertą kulturalną).
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Dialog i partnerstwo z uczestnikami
wydarzeń kulturalnych, stworzenie
wśród mieszkańców poczucia
współodpowiedzialności za to,
co dzieje się na terenie ich „małej
ojczyzny”

Sugerowane działania:
• organizacja debat dotyczących największych problemów społeczno-kulturalnych w powiecie,
gminie oraz ich odpowiednia promocja;
• włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne, np. poprzez sondowanie ich potrzeb
za pomocą ankiet/sondaży (również w Internecie);
• prowadzenie komunikacji bliższej człowiekowi, mniej sformalizowanej;
• nawiązywanie dialogu z odbiorcami, posługiwanie się ich językiem;
• odejście od komunikacji pionowej (nadawania komunikatów) na rzecz komunikacji poziomej
(partnerstwa).

Analiza liczby wydarzeń i próba
ich koordynowania w czasie;
stworzenie warunków do wzajemnego
informowania się o planowanych
wydarzeniach

Sugerowane działania:
• regularna organizacja spotkania animatorów kulturalnych i pracowników sektora kulturyl
• stworzenie wirtualnego, aktualizowanego na bieżąco i funkcjonalnego kalendarza imprez
w mikroregionie, lecz nie wyłącznie w celu wewnętrznej koordynacji wydarzeń, lecz przede
wszystkim w celu bieżącego informowania publiczności o planowanych wydarzeniach.
Niosłoby to zarówno efekt promocyjny, a także ułatwiłoby zacieśnianie współpracy
w sektorze kultury, ułatwiło podejmowanie wspólnych inicjatyw;
• trzeba pamiętać, że każdy ma prawo ustalać terminy organizowanego przez siebie
wydarzenia wg własnych kryteriów, nikt nie powinien tego narzucać, dlatego ważna jest
komunikacja i dochodzenie do wspólnych ustaleń;
• stworzenie jednej, uniwersalnej platformy, na której podmioty z poszczególnych gmin
mogłyby zamieszczać informacje o organizowanych przez siebie wydarzeniach.

Aktywizacja mieszkańców, próba
włączania ich w procesy decydowania
o kulturze i współtworzenia jej

Sugerowane działania:
• organizacja większej liczby wydarzeń w obszarze edukacji kulturalnej;
• docenianie wysiłku mieszkańców (np. poprzez zorganizowanie konkursu na wolontariusza
roku);
• wspieranie Inicjatyw obywatelskich;
• włączanie zadań z obszaru kultury do budżetów obywatelskich oraz ich promowanie tak by
mieszkańcy chętnie na nie głosowali.

Zwiększenie aktywności
poszczególnych podmiotów
w Internecie; pełne wykorzystanie
potencjału Internetu i dostosowanie
komunikacji podmiotów do obecnych
trendów

Sugerowane działania:
• aktywności podmiotów sektora kultury;
• zwiększenie aktywności na portalach społecznościowych;
• dostosowanie komunikacji do obowiązujących w niej trendów, zintegrowanie jej
z komunikacją na stronach internetowych;
• ciągłe poszerzenie grona odbiorców komunikacji wirtualnej;
• poszukiwanie nowych rozwiązań i kanałów;
• wykorzystanie potencjału oddolnej działalności internautów, stowarzyszeń i organizacji
aktywnych w Internecie, współpraca z nimi.

Zwiększanie kompetencji kulturalnych
mieszkańców

Działania edukacyjne: opisane w dziale poświęconym edukacji kulturalnej.

Stworzenie przestrzeni dla młodzieży;
sprawienie, by młodzież miała
w swoim otoczeniu miejsce, o którym
mogłaby powiedzieć „moje”

Sugerowane działania:
• stworzenie przestrzeni do rozwijania zainteresowań i integracji dla ludzi młodych;
• poprawa modelu zarządzania infrastrukturą kulturalną, tak, aby młodzież z pomysłami
i chęciami na zrobienie czegoś nie musiała spotykać odmowa ze strony instytucji.

Motywowanie sektora kultury
do działań i poprawy jakości swojej
pracy

Sugerowane działania:
• docenianie starań animatorów kulturalnych – nagrody finansowe, integracja środowiska;
• gala/solidnie relacjonowane przez media spotkanie podsumowujące rok, z nagrodami dla
najciekawszych projektów oraz te najlepiej wypromowanych inicjatyw kulturalnych.

Wyrównywanie szans na
uczestniczenie w wydarzeniach
kulturalnych w powiecie

Sugerowane działania:
• próba zapewniania transportu mieszkańcom żyjącym w oddalonej od miejsca wydarzenia
kulturalnego miejscowości;
• darmowy dojazd dla uczniów szkół na wydarzenia kulturalne organizowane poza planem
lekcji.

Kulturalne ożywienie przestrzeni
publicznej w Jarocinie

Sugerowane działanie:
• próba kulturalnego ożywienia Rynku w Jarocinie;
• darmowa pomoc (również sprzętowa) ze strony samorządu udzielana podmiotom chcącym
zorganizować na Rynku swoje wydarzenie.
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2. Potrzeby kulturalne
Piotr Landsberg
Ogólnopolska diagnostyka potrzeb kulturalnych wykazuje ich
sukcesywne kurczenie się. Rośnie grupa ludzi nie mających tego rodzaju
potrzeb, lub też takich, gdzie ich zakres ogranicza się do oglądania
telewizji. Według „Diagnozy społecznej 2013” ponad 20% polskich
gospodarstw domowych nie wykazywało potrzeby zakupu książek,
blisko połowa – wizyty w muzeum, ponad 40% - wizyty w teatrze,
a ponad 30% - wizyty w kinie1. Inne wyniki, wynikające z realizowanych
w 2008 roku badań nad stanem i zróżnicowaniami kultury miejskiej
w Polsce pokazują, że codzienność Polaków koncentruje się na życiu
rodzinnym, pracy, ochronie zdrowia i zdobywaniu pieniędzy. Potrzeby
kulturalne badanych krążyły w przestrzeni kultury życia codziennego,
awansu cywilizacyjnego oraz konsumpcyjnego stylu życia. Zdaniem

1 J. Czapiński, T. Panek (red.): Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków.
Warszawa, 2014. Tekst raportu dostępny jest na: http://analizy.mpips.gov.pl

autorów raportu jest to typowy rys środowisk awansujących
cywilizacyjnie lub też takich, które emancypują się z kulturowych
i cywilizacyjnych zapóźnień2.
Badania przeprowadzone na terenie powiatu jarocińskiego, inaczej do
nakreślonych powyżej wyników pomiarów ogólnopolskich, wykazują
jedną ciekawą tendencję. Potrzeby kulturalne społeczności określane
są w kontekstach społecznych i prorozwojowych. Z pewnością na
ich kształt ma wpływ charakter badanych osób: kulturalnych liderów
i aktywistów, którzy znacznie pełniej niż typowi odbiorcy kultury
potrafią dostrzec drzemiące w kulturze potencjały i rozpoznać
niebezpieczeństwa, będące skutkiem zaniedbań w tej sferze.
2 B. Fatyga: Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia?
Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Warszawa, 2009, s. 12-21. Tekst raportu dostępny jest na:
www.kongreskultury.pl
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Zmniejszające się potrzeby kulturalne ogółu społeczeństwa
i rezygnacja z zainteresowań kulturą i prób własnych
poszukiwań w tym obszarze

Ogólnopolska tendencja do rezygnacji z uczestnictwa w kulturze,
uzasadniana brakiem czasu lub pieniędzy.

Rosnące oczekiwania dotyczące jakości życia i konsumpcyjne
nastawienie do kultury

Kultura często jest traktowana jako towar służący rozrywce.

Niski stan wiedzy o potrzebach kulturalnych młodzieży

Trudno jest dziś młodzieży zaproponować coś, co będzie
akceptowane przez większą grupę.

Brak poczucia misji rozwijania zdolności poznawczych wśród
nauczycieli, niedostrzeganie znaczenia kultury dla rozwoju
osobowego i społecznego

Część nauczycieli nie dostrzega w swojej pracy szczególnej roli
kulturotwórczej, kształtowania postaw estetycznych i etycznych.

Kulturalna bierność elit, niski poziom uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych

Organizatorzy przedsięwzięć kulturalnych dostrzegają problem
braku osób o wysokim statusie społecznym na wydarzeniach.

Zobojętnienie mieszkańców na własne wartościowe zjawiska,
nie docenianie ich

Dla niektórych odbiorców kultury najbardziej wartościowe jest to,
co nie jest dostępne bezpośrednio.

Brak chęci do podejmowania wysiłku, mającego na celu
tworzenie kultury lub udziału w wydarzeniach kulturalnych

„Wycofanie” z kultury w największym stopniu dotyczy
zapracowanych ludzi w średnim wieku.

Brak wsparcia mediów w kreowaniu potrzeb kulturalnych

Dotyczy to także mediów publicznych tzw. misyjnych.
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Wysoki poziom potrzeb kulturalnych dzieci

Dzieci chętnie biorą udział w proponowanych formach edukacji
kulturalnej.
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Wysoki poziom i szeroki zakres potrzeb kulturalnych osób
w starszym wieku

Seniorzy mają potrzebę podejmowania prób konfrontacji
ze zjawiskami kulturowymi, które dotychczas wydawały im się obce
światopoglądowo.

Wsparcie dla elit

Podejmowanie prób stałego diagnozowania potrzeb
kulturalnych

Próby diagnozowania potrzeb podejmowane są przez niektóre
instytucje kultury.

Cykl seminariów, poświęconych roli i znaczeniu kultury w rozwoju
osobowym i społecznym. Adresatami działania mają być środowiska
opiniotwórcze (samorządowcy, nauczyciele, pracownicy sektora
kultury).

Dobre wykorzystanie istniejącej infrastruktury, niekoniecznie
należącej do instytucji kultury

Realizacja wydarzeń kulturalnych odbywa się w różnych
przestrzeniach .

Wsparcie dla dzieci

Gotowość części rodziców do rozbudzania i zaspokajania
potrzeb kulturalnych swoich dzieci

Niektórzy rodzice wykazują aspiracje do wszechstronnej edukacji
kulturalnej własnych dzieci.

Warsztaty artystyczne z wykorzystaniem różnych dziedzin sztuki,
odbywające się we wszystkich gminach powiatu jarocińskiego,
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury instytucji kultury oraz
oświaty.

Obecność grup, posiadających silną potrzebę tworzenia
kultury

Wśród nich można wskazać chociażby młodzież i seniorów.

Zainteresowanie kulturą grupy „wycofanej”, w tym ludzi
zapracowanych w średnim wieku

Przeprowadzenie akcji społecznych, mających na celu
wzrost społecznej świadomości na temat roli kultury w życiu
i zachęcających do udziału w proponowanych wydarzeniach.

Rosnące kompetencje kulturalne części młodzieży,
skutkujące potrzebami rozwijania określonych zainteresowań

Wiele młodych osób rozwija swoje zainteresowania poprzez Internet.

Wsparcie dla osób starszych

Silne potrzeby kulturalne dzieci wiejskich

Tworzenie oferty kulturalnej na obszarach wiejskich skutkuje dużym
zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Mając na względzie ciekawość świata i aktywność kulturalną
seniorów, zasadne jest sformułowanie programu służącego
popularyzacji wśród nich artystycznego eksperymentowania,
otwierającej nowe perspektywy poznawcze.

Wsparcie dla organizatorów życia kulturalnego

Stworzenie narzędzi, mających na celu stałe monitorowanie potrzeb
kulturalnych osób w różnych grupach wiekowych.

Wsparcie dla mediów

Utworzenie dodatku do lokalnej gazety, zawierającego omówienia
bieżących wydarzeń kulturalnych z terenu powiatu jarocińskiego.

REKOMENDACJE
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3. Edukacja kulturalna
Michał Mękarski
Edukacja kulturalna jest terminem bardzo pojemnym. Kiedy mówimy
o edukacji kulturalnej słusznie myślimy o najmłodszych, ale warto
zauważyć, że obszar jej uczestników należy otwierać na inne
grupy wiekowe. Dostrzec to można na przykładzie osób starszych,
które w ostatnim czasie należą do coraz bardziej aktywnych grup
społecznych. Co istotne możemy seniorów w procesie edukacyjnym
potraktować jako uczniów (którym trzeba wyjaśnić zasady sztuki
nowoczesnej czy nowe trendy w kulturze), ale również jako nauczycieli
(którzy przekazują swoje doświadczenia, umiejętności i wiedzę
młodszym). Bez względu jednak na to po której stronie i w jakiej roli
umieścimy osoby, które chcemy wyedukować działania te nie powinny
odstraszać, zniechęcać. Każde działanie robione na siłę przynosi efekt
odwrotny do zamierzonego. Co więcej najskuteczniejsze metody
edukacyjne są metodami w których strona edukowana aktywnie
włącza się w proces, współkreuje sytuacje, ma na nią wpływ. Dlatego
zdecydowanie owocniejszymi działaniami są na przykład warsztaty
i różnego rodzaju formy kreatywne niż samo wysłuchanie prelekcji.
Kolejna złożoność w edukacji kulturalnej polega na tym, iż jej działania
przekraczają sferę jednego sektora. Odpowiedzialni za tą sferę są

oczywiście ludzie sektora kultury, a w szczególności instytucji kultury,
które mają taki cel założony w swoich statutach. Niezapominajmy
jednak o bardzo ważnej (a czasami wręcz niezbędnej) roli dyrekcji
i nauczycieli szkół i przedszkoli na których również spoczywa rola
kreatora wartości i „przewodnika” po sferze kultury. I nie chodzi
wyłącznie o osoby prowadzące zajęcia artystyczne. Świadomość
(współ)odpowiedzialności za dobre wychowanie w kulturze,
umiejętność jej oceny i korzystania z oferty powinna być także
domeną sektora oświaty. Ogromną rolę w sferze edukacji kulturalnej
odgrywają także organizacje pozarządowe. Bardzo często realizowane
przez nie projekty zogniskowane są właśnie na tym obszarze.
Rozdział ten łączy się z jakością oferty kulturalnej a szczególnie
z najlepszymi kulturalnymi działaniami i wydarzeniami w powiecie.
W inicjatywach kulturalnych, których celem nie jest jedynie
dobra zabawa, odnaleźć powinniśmy zamysł organizatora, który
chce przekazać (m.in. wiedzę, umiejętności, wartości, refleksje)
uczestnikom, czegoś ich „nauczyć”.
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Aktywność organizacji pozarządowych
w obszarze kultury kreujących
inicjatywy związane z edukacją
kulturalną

Na terenie powiatu działają bardzo aktywne organizacje pozarządowe tworzące bogatą ofertę
łączącą kulturę z edukacją. Wśród nich m.in.: Jarocin XXI (działalność filmowa, teatralna),
Towarzystwo Muzyczne w Jarocinie (prowadzące Społeczne Ognisko Muzyczne), Fundacja
750-lecia Jarocina (festiwal Mam Talent).

Niebanalne projekty kulturalne
mogące stać się źródłem inspiracji
i dobrych praktyk przełamujące utarte
schematy i konwencje

Na terenie powiatu jest wiele cennych inicjatyw kulturalnych. W aspekcie starzenia się
społeczeństwa i projektów międzygeneracyjnych o charakterze edukacyjnym zwrócić uwagę
należy z pewnością na projekt Dzieci Jarocina – zespołu łączącego pokolenia, grającego
muzykę jarocińskiego festiwalu.

Istnieją pola do kreacji ciekawych
projektów edukacyjnych bazujących
na tradycji, tożsamości i dumie
mieszkańców

Poszczególne gminy powiatu jarocińskiego posiadają wyjątkowe zasoby. Tożsamość
i duma kreowana jest szczególnie przez: festiwal rockowy, historię (Jarocin), postać Adama
Mickiewicza (Żerków, Śmiełów), festiwal akordeonowy i Święto Pomidora (Kotlin) pamięć
historyczna, kultura ludowa (Jaraczewo). Warto wykorzystać te i inne potencjały w kreowaniu
oferty edukacyjnej dla mieszkańców.

Miejsca w Jarocinie z których chętnie
i relatywnie często korzystają szkoły
oraz indywidualne osoby

Na początku roku szkolnego przedstawiana jest placówkom oświatowym oferta kulturalna
i edukacyjna. Pojawiające się w badaniu miejsca: Kino Echo (np. Szkolna Akademia Filmowa),
Jarociński Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne w Jarocinie, Biblioteka Publiczna Gminy
i Miasta Jarocin (np. Grupa zabawowa, Wielki Teatr W Małym Mieście Junior).

Stała grupa odbiorców oferty
kulturalnej: osoby starsze
i „świadomi” rodzice

Stałą grupą odbiorców są coraz częściej osoby starsze, (które dysponują czasem). Zauważyć
można również grupę osób młodych, którzy chcą dobrze wyedukować swoje dzieci
i uczestniczą całymi rodzinami (choć niestety ich liczba wciąż nie jest zadowalająca).

Funkcjonowanie Orkiestry Dętej
w Żerkowie

Ogromny zasób. Możliwość nauki gry na instrumencie od podstaw. Opieka kapelmistrza
i system nauki: bardziej doświadczony członek zespołu opiekuje się nowicjuszem. Wyjazdy
artystyczne jako dodatkowa motywacja. W zdecydowanej większości zespół składa się
z młodych osób. Orkiestra wychowała całe pokolenia muzyków – grało w niej już 300 osób.

Zespół folklorystyczny „Snutki”
z Potarzycy

Znany nie tylko w regionie, podróżujący po świecie i osiągający sukcesy zespół tworzą trzy
grupy taneczne, kapela ludowa oraz wielkopolska kapela dudziarska.

Umiejętność wykorzystania swojej
bazy do działań edukacji kulturalnej przykład Mickiewiczowskiego Centrum
Turystycznego w Żerkowie

Przy okazji korzystania z bazy noclegowej różnych grup artystycznych (grupy taneczne,
Związek Polskich Artystów Plastyków) prowadzone są warsztaty i zajęcia dla dzieci (kursy
tańca współczesnego, warsztaty malarskie).

Niedawno otwarty Dom Kultury
w Kotlinie

Z funkcjonowaniem domu kultury wiązane są duże nadzieje jeśli chodzi o zaspokajanie
potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Oczekuje się również prowadzenia przez tę
instytucję systematycznych działań edukacyjnych.

Zaangażowanie niektórych szkół
w rozwój edukacji kulturalnej

W niektórych placówkach prowadzone są ciekawe akademie, rocznice, wydarzenia teatralne,
muzyczne oraz istnieje dobra współpraca z instytucjami i organizacjami kultury. Przykład:
Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie.

Aktywność nauczycieli z pasją

Jeśli nauczyciel jest naprawdę zaangażowany w jakieś działania i stale stara się pogłębiać
swoją wiedzę w tej dziedzinie to jest dla dzieci i młodzieży autentyczny i potrafi ich
zmotywować do aktywności. W każdej miejscowości w szkole znajdują się nauczyciele, którzy
chcą dodatkowo działać. Należy doceniać takie osoby i wspierać.

Aktywność osób związanych z kulturą

W wielu miejscach na kulturalnej mapie powiatu istnieją osoby (regionaliści, pasjonaci, osoby
związane z organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury) bardzo zaangażowane
i aktywnie działające w obszarze edukacji kulturalnej, traktujący swoje inicjatywy jako
pewnego rodzaju misję.

Powstanie Branżowych Zespołów
Konsultacyjnych ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi
w Jarocinie

Zespoły powstały dzięki postulatowi organizacji III sektora podczas konsultacji
”Programu współpracy gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi…”. Jednym z obszarów
działania jednego z zespołów jest sektor edukacji i kultury.
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Festiwal w Jarocinie w opinii
badanych uczestników nie przynosi
efektów związanych z przekazem
wartości

W badaniu uczestników JF jedynie 16,8% wskazało ocenę „5” (bardzo duży efekt). Jeszcze
mniej badanych maturzystów wystawiło taką ocenę (11,3%). Co jest najmniejszym
procentowym odsetkiem wśród wymienionych efektów (m.in. promocji, budowy wspólnoty
zainteresowań).

Mały odsetek maturzystów, który
deklaruje, że sam tworzy kulturę
(aktywnie kreuje życie kulturalne –
np. maluje, pisze, śpiewa,
projektuje itp.)

Tylko co 4 badany maturzysta (26%) wskazuje, że sam „tworzy kulturę”. Dla porównania
w badaniu wśród poznańskich maturzystów odpowiedzi twierdzącej na tak samo zadane
pytanie udzieliło 43% badanych a wśród uczestników Jarocin Festiwalu 51,5% osób badanych
deklarowało „tworzenie kultury”.

Niewielkie uczestnictwo maturzystów
w zorganizowanych, zespołowych
zajęciach kulturalnych

Jedynie co dziesiąty maturzysta (12,1%) wskazał, iż uczestniczy w zorganizowanych zajęciach
kulturalnych (np. chóru, zespołu rockowego, grupy tanecznej itp.).
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Niski poziom aktywności środowisk
opiniotwórczych (np. nauczycieli,
samorządowców, lekarzy) w sferze
kultury

Środowisko lokalnej elity społecznej i osób dobrze wykształconych nie uczestniczy
dostatecznie w wydarzeniach kulturalnych. Swoją biernością nie dają dobrego przykładu
dzieciom i młodzieży.

Niewystarczająca ilość zajęć
pozalekcyjnych o charakterze
kulturalnym

REKOMENDACJE
REKOMENDACJA
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Związana z brakiem środków finansowych oraz z problemem braku czasu uczniów
przygotowujących się do wszechobecnych testów. Trudność polega również na zachęceniu
(przeważnie biernych) uczniów do działania w sytuacji wielu możliwości spędzania wolnego
czasu (np. Internet).

Włączanie osób starszych w proces
edukacji kulturalnej przy pomocy
projektów międzygeneracyjnych

Projekty kierowane do środowisk seniorów (klubów, zespołów, osób indywidualnych)
oraz szkół i przedszkoli, którzy przy pomocy instytucji kultury lub organizacji pozarządowych
zaczęłyby współpracować ze sobą. Istotne jest by umieć wykorzystać potencjał tkwiący
w seniorach, które mogą wiele zaoferować młodszym pokoleniom w obszarze kultury
(przekaz historii, tradycji, wartości, dziedzictwa).

Niewystarczająca ilość godzin
lekcyjnych zajęć artystycznych
i inne trudności formalno-prawne
zniechęcające do korzystania szkół
z oferty kulturalnej

Brak w szkołach ponadgimnazjalnych zajęć z muzyki i plastyki. Mała liczba zajęć z wiedzy
o kulturze. Trudności logistyczne i prawne podczas wyjść uczniów w ramach godzin
lekcyjnych: ubezpieczenie, 1 opiekun na 15 dzieci, formalności.

Należy zauważyć, wesprzeć i docenić
nauczycieli z pasją

Sugerowane działania: Promocja i wsparcie zaangażowanych nauczycieli i ich uczniów
(np. konkurs na belfra / szkołę z pasją). W wielu miejscach na oświatowej mapie powiatu
odnaleźć możemy zaangażowanych kulturalnie wychowawców. Takie osoby należy promować
i zachęcać na ich przykładzie mniej aktywną kadrę do działania.

Zakończenie działalności szkolnych
dziecięcych grup teatralnych
w Żerkowie i Dobieszczyźnie

Dobrze oceniane inicjatywy (również pod względem edukacji kulturalnej) z sukcesami
wyniesionymi z konkursów i przeglądów w pewnym momencie zakończone.

Uczestnictwo młodzieży przede
wszystkim w masowych, popularnych
wydarzeniach kulturalnych

Podczas masowych wydarzeń jest duża ilość młodych osób. Na bardziej ambitnych – „można
policzyć na palcach” i są to ciągle te same osoby. Krąg zainteresowanych nie poszerza się.

Uświadomienie kadrze sektora
oświaty roli jaką pełni w procesie
edukacji kulturalnej

Niski poziom występów przyjezdnych
grup teatralnych w szkołach

Wśród badanych pojawiły się opinie o niskim poziomie grup teatralnych oferujących swoją
ofertę przyjeżdżając do szkół.

Sugerowane działania:
• skierowanie działań propagujących rolę edukacji kulturalnej i uświadamiających potrzebę jej
prowadzenia. Spotkania, warsztaty kierowane do całej rady pedagogicznej. Rola nauczycieli:
m.in. „wyłapywać” talenty i kierować je na zajęcia do instytucji/organizacji kultury;
• warsztaty, spotkania (wraz z prezentacją oferty podmiotów kultury) zachęcałyby do
aktywniejszej roli nauczycieli w edukacji kulturalnej. Uświadomiłyby jej zalety: poszerzenie
horyzontów; umiejętność oceny i krytycznego myślenia, zaangażowanie pro-społeczne,
obywatelskie; refleksja nad otaczającą rzeczywistością; kompetencje do obioru i aktywnego
uczestnictwa w kulturze.

Nie do końca wykorzystany potencjał
Szkoły Muzycznej w Jarocinie

W wielu opiniach młodzież gra fantastycznie i posiada różnorodną ofertę (m.in. zespoły:
gitarowy, kameralny, chór), ale ich koncerty są przeważnie w szkole (czasami w Pałacu
w Jarocinie) i pokazują się zazwyczaj rodzinie. Brakuje promocji i umiejętnego wykorzystania
tego zasobu a także wsparcia finansowego (np. sprowadzenie big-bandu do Żerkowa rozbiło
się o koszty przewiezienia instrumentów).

Niewykorzystany zasób w postaci
dziecięcego zespołu tańca ludowego
działającego przy SP w Żerkowie

Brak zainteresowania występami zespołu. Występami, które są motywacją dla tańczących
dzieci i radością dzielenia się swoją pasją.

Niedostrzeganie bliskich miejsc
i nieskorzystanie z ich oferty
przez szkoły – przykład Muzeum
w Śmiełowie

Współpraca ze szkołami z regionu nie układa się dobrze gdyż nie korzystają z oferty muzeum
(np. zajęć bibliotecznych). Paradoks polega na tym, że wśród odwiedzających jest najmniej
szkół i osób z rodzimego obszaru.

Niezamożne społeczeństwo
(szczególnie poza Jarocinem) =
darmowa oferta kulturalna

Wymusza to sytuację w której oferta edukacyjna jest darmowa. Co wiąże się z koniecznością
znalezienia na nią środków finansowych a także sprawia, że łatwiej jest uczestnikom w trakcie
z niej zrezygnować. Buduje to też podstawy roszczeniowe i i powoduje niedocenianie
posiadanych zasobów.

Brak środków finansowych na
dodatkowe projekty dla nauczycieli
chcących działać w obszarze kultury
oraz system edukacji w szkole
niekorzystny by rozwijać pasje

Złożony problem z jednej strony natury finansowej (braku środków) z drugiej systemu
edukacji, który w pogoni za dobrymi wynikami testów i realizacją programów nauczania
uniemożliwia znalezienie czasu na edukację kulturalną.

Niewystarczające zaangażowanie
rodziców w proces wychowawczy
dzieci w obszarze edukacji kulturalnej

Rolą rodziców powinno być „zaszczepianie” dzieciom kultury przez aktywne ich uczestnictwo
w wydarzeniach kulturalnych. Bierni rodzice = bierne dzieci, które nie wynoszą prawidłowych
wzorców aktywności z domu.

Wykorzystanie miejsc na wsiach
(świetlic wiejskich) do działalności
integracyjnej, edukacyjnej
i kulturalnej

Objazdowy instruktor, artysta, który poprowadzi zajęcia artystyczne (np. wykorzystując
potencjał związany z tańcem). Umożliwi dzięki temu aktywność dzieci i młodzieży w miejscu
ich zamieszkania.
W wielu miejscach w powiecie wyremontowana została baza która nie jest często
wykorzystana. Należy wyjść z ofertą do tych miejsc i zaktywizować mieszkańców wsi
działaniami w ich miejscu zamieszkania. Aktywne formy: warsztaty, grupy zainteresowań.

Wykorzystać potencjał
i zainteresowanie młodzieży formami
tanecznymi oraz teatralnymi

Projekty, warsztaty, kursy aktorskie i taneczne kierowane do różnych grup wiekowych. Wiele
głosów badanych osób wskazywało na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży formami
teatralnymi i tanecznymi. Warto rozwijać te zainteresowania kierując programy i instruktorów,
którzy pomogliby rozwijać te pasje.

Wzmocnienie współpracy między
instytucjami/organizacjami kultury
a sektorem oświaty

Budowanie wspólnych, dobrych relacji korzystania z własnych zasobów. Współpracę między
sektorem kultury a oświaty należy wzmacniać i promować. Należy to czynić dwutorowo przez:
prezentowanie i zachęcanie do korzystania z oferty kulturalnej kreowanej przez sektor kultury
oraz wykorzystywanie (pokazywanie i promowanie) działań kulturalnych, które odbywają się
w szkołach i przedszkolach szerszej publiczności.
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4. Przestrzeń aktywności kulturalnych
– infrastruktura
Michał Mękarski
W tej części raportu „przestrzeń” kultury pragniemy potraktować
szeroko. Nie są nią tylko budynki w których odbywają się inicjatywy
kulturalne. To także miejsca, które nie są ograniczone wyznaczonymi
ścianami. To rynki, parki, skwery, place – jednym słowem otwarte

przestrzenie, które goszczą na swoim „terenie” wydarzenia
kulturalne i są (lub mają potencjał) by zostać przestrzeniami
aktywności kulturalnych.

PLUSY
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Spichlerz Polskiego Rocka

Miejsce z którym wiązane są bardzo duże nadzieje i oczekiwania, ale także obawy (koszt
utrzymania, niewiara niektórych osób w jego sukces). Budynek spichlerza wyremontowano
i nadano mu nowy sens. Dla mieszkańców odwiedzenie go może zamienić się
w sentymentalną podróż do czasów młodości, która buduje ich tożsamość. Spichlerz to dziś
miejsce, którym można się pochwalić gościom, ale musi stać się przede wszystkim miejscem
„oddającym” festiwal miastu. Pokazującym jego wartości i korzenie. Ten cel można osiągnąć
tylko przy pomocy regularnych działań kulturalnych.

Działalność szkół wiejskich, które
bardzo często stają się jedyną
przestrzenią kulturotwórczą na
terenach poza „centrum” danej gminy

W obliczu niewykorzystanego potencjału lokalowego jakim są wiejskie świetlice to właśnie
szkoły są miejscami w których próbuje się kreować działania kulturalne.

Plany budowy amfiteatru w Żerkowie

Budowa amfiteatru (z 650 miejscami siedzącymi) w parku przy ruinach pałacu umożliwi
realizację cyklicznych plenerowych wydarzeń kulturalnych.

Kino „Echo” i Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Jarocinie
jako przykład miejsc otwartych
i kreatywnych

Badani, szczególnie często, w pozytywnym kontekście miejsc otwartych i wychodzących
z ciekawymi inicjatywami kulturalnymi, wskazywali te dwie instytucje znajdujące się zarówno
w stolicy powiatu jarocińskiego jak i poza Jarocinem (filie biblioteki).

Obserwowane w ostatnim czasie
ożywienie działalności kół gospodyń
wiejskich

Wraz z powstającymi wiejskimi świetlicami reaktywują swoją działalność koła gospodyń
wiejskich, które budują pozytywny trend oddolnych inicjatyw. Obszary ich działań powinny być
rozszerzone na pole inicjatyw kulturalnych. Obecnie to głównie: organizacja dożynek, zabaw
dla dzieci, formy rekreacyjno-sportowe, spotkania kulinarne.

Wykorzystanie przestrzeni
zabytkowych, historycznych,
religijnych/liturgicznych do działań
kulturalnych – koncerty chórów,
organowe i kameralne

Miejsca te (np. Pałac w Śmiełowie, kościół w Żerkowie, kościoły w Jarocinie) mają dodatkowy
klimat budujący wyjątkowość i atmosferę odbywających się w nich wydarzeń.

Plany rewitalizacji śródmieścia
w Jarocinie

To nie tylko rewitalizacja infrastrukturalna, ale głównie rewitalizacja społeczna. Potrzeba
„ożywienia” przestrzeni i otwarcia jej na działania kulturalne.

Niedawno otwarty Dom Kultury
w Kotlinie

Z funkcjonowaniem domu kultury wiązane są duże nadzieje jeśli chodzi o zaspokajanie
potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Problemem jest nie w pełni funkcjonalne, zdaniem
niektórych badanych, wyposażenie placówki. Dobremu startowi tak długo oczekiwanej
instytucji nie pomagają też trudności z wyborem jej dyrektora.

Przestrzeń plenerowa Pałacu
w Śmiełowie jako miejsce wydarzeń
kulturalnych

Wyjątkowa uroda siedziby Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie powoduje, iż wydarzenia
kulturalne nabierają tam szczególnie korzystnej atmosfery. Muzyka kameralna gości wewnątrz
Pałacu natomiast przestrzeń parkowa umożliwia wykorzystanie jej do wydarzeń teatralnych
czy muzycznych. Należałoby zdecydowanie częściej korzystać z tej otwartej przestrzeni.

Kreatywność aktywnych osób
pozwala poradzić sobie z brakiem
bazy lokalowej – przykład Festiwalu
Akordeonowego w Kotlinie

Początkowo miejscem jego realizacji była sala Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej,
a po ogłoszeniu jej upadłości w związku z tym, że w Kotlinie nie było miejsca, festiwal gościł
w restauracji – Grill Bar Górski.

Odnowiony i powiększony budynek
Biblioteki w Jaraczewie

Dzięki projektowi „Biblioteka +” zmodernizowano bibliotekę. Odnowiono ją z zewnątrz jak
również wszystkie pomieszczenia. Dobudowano czytelnie i poszerzono ofertę (o audiobooki
czy książki obcojęzyczne).

Izba pamięci w Górze – przykład
budowania poczucia tożsamości
mieszkańców

Izba Regionalna znajduje się w zamiejscowym oddziale Biblioteki Publicznej Gminy Jaraczewo.
Miejsce to pokazuje, że możliwe jest kreowanie tożsamości lokalnej przez działania związane
z zaangażowaniem mieszkańców do zbierania pamiątek mających związek ze wspólną
historią. Eksponaty pokazują m.in. życie mieszkańców ziemi jaraczewskiej z dawnych czasów.

Ciekawe miejsca w powiecie o dużym
potencjale kulturotwórczym

Przykładem takich wyjątkowych i rzadko spotykanych miejsc jest planetarium w Potarzycy czy
Muzeum Napoleońskie i wystawa Star Wars w Pałacu w Witaszycach.

Myślenie o przestrzeni i estetyce
dzięki konkursowi „Piękno naszej
gminy”

Zachęcenie mieszkańców do dbania i myślenia o estetyce przestrzeni, którą tworzą jest
widoczne dzięki konkursowi w Kotlinie, na najpiękniejsze przydomowe skwery i ogródki.

Przełamywanie konwencji
i wychodzenie z ofertą kulturalną
poza mury instytucji

Akcje typu „Noc w Bibliotece” (gra miejska, podchody, współpraca z harcerzami) w bibliotece
w Jaraczewie gdzie uczestnicy i organizatorzy przełamują utarte stereotypowe schematy
biblioteki jako miejsca cichego, niezmiennego, zamkniętego. Pomysł/marzenie na przyszłość:
bibliowóz – cykliczny objazd sołectw.
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Niewykorzystane śródmieście
(głównie rynek) w Jarocinie

Miejsce to określane jest jako duży niewykorzystany potencjał, które w chwili obecnej
sporadycznie wykorzystywane jest do celów kulturalnych i społecznych. W opinii wielu
badanych osób aktualnie „martwe”.

Niska stała aktywność działań
kulturalnych prowadzonych
na terenach wiejskich –
niewykorzystane świetlice wiejskie

Świetlice wiejskie są miejscami (w wielu miejscowościach wyremontowanymi), które stanowią
nie w pełni wykorzystaną przestrzeń do prowadzenia inicjatyw społecznych i kulturalnych
na rzecz mieszkańców - szczególnie tych którzy nie mają możliwości dojazdu do stolic gmin.

Niewykorzystana przestrzeń
„Szwajcarii Żerkowskiej”
w działaniach kulturalnych

„Szwajcaria Żerkowska” jest obszarem o ogromnym potencjale estetycznym. Piękno
urozmaiconego terenu okolic Żerkowa stanowi powód dumy i budowania lokalnej tożsamość.
Warto pomyśleć by wykorzystać ją nie tylko do celów turystycznych i sportowych, ale również
kulturalnych.

Zawiedzione oczekiwania wobec
działalności Jarocińskiego Ośrodka
Kultury

Dobre zaplecze techniczne oraz duża sala widowiskowa w ocenie badanych jest niewątpliwą
zaletą tego miejsca. Za wady uznawano: małą liczbę długoterminowych projektów, zły
poziom współpracy z innymi organizacjami i instytucjami kultury, wypożyczanie sali i zakup
koncertów/kabaretów zamiast kreacja własnego programu kulturalnego. Pojawiły się wizje
JOKu jako, w przyszłości, ośrodka łączącego i otwartego.

33

Brak silnego ośrodka kultury
zajmującego się wyłącznie działaniami
kulturalnymi w Żerkowie. Specyfika
działania MCT – jako potencjał
i deficyt.

Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne dotychczas pełni taką rolę lecz musi łączyć ją
z działalnością komercyjną i w związku z tym dbać o swoje przychody. Komercyjna działalność
z jednej strony umożliwia utrzymanie bardzo dobrej bazy i przeznaczanie zarobionych
środków finansowych na inicjatywy kulturalne (m.in. koncerty, działalność orkiestry
dętej), które przy wyłącznym finansowaniu z budżetu gminy byłyby trudne do realizacji.
Z drugiej strony rekreacyjno-komercyjny aspekt nie pozwala skupić wyłącznej uwagi na
obszarze kultury. Prowadzenie stałej edukacji kulturalnej jest utrudnione gdyż poszczególne
pomieszczenia w każdej chwili mogą zostać wynajęte na cele komercyjne, szkoleniowe itp.

Stowarzyszenie Niezależna Formacja
Kulturalna „Grupa Żerków” –
inicjatywa warta zauważenia
i wsparcia

Ciekawa inicjatywa. Grupa artystyczna działająca na polach: fotografii, muzyki, malarstwa.
Ambitne wydarzenia odbywały się w Galerii Żerków (były kościół ewangelicki w Żerkowie) oraz
Galerii Śmiełów (była szkoła). Ostatnie działania opisane na stronie internetowej z 2011 roku.

Brak miejsc muzycznych w Jarocinie
budujących rockowy klimat miasta

„Chicago stolica bluesa. Co metr masz knajpę. Wchodzi i masz bluesa. A tu? Stolica rocka
i nie słychać nigdzie muzyki”. Szansą na zmianę mają być m.in.: Jarocin Rock Cafe czy Klub
Spichlerza Polskiego Rocka.

Problemy lokalowe niektórych
kulturalnych instytucji na mapie
powiatu

Przykładem nie do końca spełniającej oczekiwania bazy lokalowej i niełatwego sąsiedztwa jest
biblioteka w Żerkowie, która mieści się w budynku, który dzieli ze strażą pożarną.

Niszczejący amfiteatr w Jarocinie

Brak wyremontowanego amfiteatru powoduje niewykorzystywanie przestrzeni plenerowej,
publicznej, która w tym miejscu mogłaby ponownie zostać zaadaptowana na potrzeby
wydarzeń kulturalnych.

„Zamknięcie” festiwalu w Jarocinie
na mieszkańców

Często mieszańcy powiatu nie wykupują biletów i nie uczestniczą w koncertach na płycie
koncertowej. Spacerują wokół terenu festiwalu czy bawią się na „rowie”. Należałoby pomyśleć
w jaki sposób otworzyć „zamknięty” festiwal na miasto i mieszkańców.

Spichlerz Polskiego Rocka jako
miejsce wzmocnienia przekazu
wartości kultury dla uczestników
i artystów festiwalu

Spichlerz jako miejsce, które: edukuje, kreuje tożsamość festiwalową i lokalną dumę,
organizuje wydarzenia kulturalne związane ze sferą muzyczną, jest miejscem „otwartym”
na potrzeby mieszkańców i reprezentatywnym, do którego można zaprosić gości i turystów.
Do tej pory festiwal i wydarzenia okołofestiwalowe związane były z krótkim wakacyjnym
czasem. Spichlerz to miejsce które na stale powinno zagościć w świadomości mieszkańców
i kierować do nich ofertę muzyczną czy edukacyjną.

Odbudowa dobrego wizerunku
i efektywnego działania Jarocińskiego
Ośrodka Kultury

JOK otwarty i łączący (twórców, artystów, animatorów kultury, organizacje pozarządowe,
instytucje kultury, szkoły, widzów). Potrzeba zastanowienia się nad charakterem tej instytucji
i jego rolą w życiu kulturalno-społecznym Jarocina (a może i całego powiatu). Nadanie temu
miejscu roli instytucji łączącej i otwartej (na mieszkańców i inne podmioty kultury).

REKOMENDACJE
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Wykorzystanie bazy jaką stanowią
wiejskie świetlice

Skierowanie działań animacyjnych i prowadzenie cyklicznych projektów/zajęć dla mieszkańców
terenów wiejskich którzy mają ograniczone możliwości dotarcia do stolic gmin. Dobrym
pomysłem byłoby wykorzystanie bazy miejsc na wsiach powiatu i skierowanie do tych miejsc
osób/ instruktorów, którzy poprowadziliby cykliczne spotkania/warsztaty kulturalne.

Dostosowanie miejsc i oferty
kulturalnej do specyfiki potrzeb
odbiorców – np. osób starszych

Działania mające dostosować bazę materialną oraz świadomość organizatorów do wymagań
i potrzeb różnych grup wiekowych. Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w kulturze
(np. barier architektonicznych), ale również działania dostosowujące ofertę do specyficznych
wymagań poszczególnych grup (np. większa ilość miejsc siedzących, większa czcionka na
stronach internetowych czy katalogach, gdy działania kierowane są do seniorów). Zwiększenie
świadomość organizatorów na potrzeby poszczególnych grup społecznych (empatia, pomoc).

Budowa amfiteatru w Żerkowie jako
pierwszy krok w zagospodarowywaniu
aktywności mieszkańców

Sama planowana baza (scena z siedzeniami i zapleczem sanitarnym) amfiteatru to dopiero
początek. Należy zastanowi się nad sposobem wykorzystania tej przestrzeni. Rozważne
zaplanowanie budowy powinno być początkiem myślenia perspektywicznego – nie tylko tego
jaki podmiot będzie „gospodarzem”, ale w jakiej formule, częstotliwości; kto i z jaką ofertą
miałaby się tam prezentować.
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5. Kompetencje kadr kultury i ich warunki
pracy; kompetencje komunikacyjne
i przedsiębiorcze
Marcin Poprawski
Działanie na rzecz zwiększenia jakości i dostępności aktywności
i oferty kulturalnej na obszarze powiatu uzależnione jest od jakości
przygotowania i efektywności działania kadr sektora kultury.
Kompetencje komunikacyjne, menedżerskie i kulturalne –
profesjonalne w danej dziedzinie kultury warunkują skuteczność.
Szczególnie istotnym aspektem wydaje się być skuteczność
przekazywania informacji, która zachęci mieszkańców do wzięcia
udziału, zaangażowania się w aktywności w obszarze kreatywnym.
Odnalezienie przez ludzi sektora kultury właściwych kanałów
komunikacyjnych do swoich docelowych odbiorców przełoży
się na większą frekwencję uczestniczenia w wydarzeniach
artystycznych, warsztatach, działaniach twórczych, oferowanych
mieszkańcom z terenu powiatu, dla rozwinięcia ich kreatywnych

pasji. Oprócz zwiększenia przygotowania istotna jest też siła
i zasięg oddziaływania aktywnych ludzi sektora kultury. Stąd tak
istotne jest zwiększenie ilości osób zaangażowanych w oferowanie
dla mieszkańców z obszaru Partnerstwa i turystów nowych
impulsów do kreatywnego działania na terenie instytucji, w ramach
projektów realizowanych przez stowarzyszenia, oraz w ramach
inicjatyw prywatnych. Wzmocnienie szeroko pojętych kompetencji
kadr kultury, ze szczególnym naciskiem na kompetencje kulturalne
i przedsiębiorcze. Sytuacja i warunki działania kadr kultury
na obszarze powiatu jarocińskiego mają charakter, z jednej strony
potencjałów i fundamentów do działania, z drugiej strony istnieje
sporo przeszkód i problemów.

PLUSY
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Obszar

Uzasadnienie

Potencjał profesjonalny kadr wielu
organizacji kulturalnych

Przykłady zaangażowania i przejęcie swoją misją pracowników instytucji obecnych
we wszystkich gminach powiatu, jak również społeczników, pasjonatów w organizacjach
pozarządowych i grupach nieformalnych.

Profesjonalny wizerunek instytucji,
takich jak biblioteka, muzeum i kino

Kapitał zbudowany wieloma działaniami i konsekwencją w działaniu oraz skutecznością
w pozyskiwaniu nowych środków: przełamywanie schematów w działaniu.

Różnorodność oferty działań
artystycznych – profesjonalistów

Dostęp do specjalistów, pasjonatów w obszarze muzyki klasycznej, rockowej, popularnej,
kina, teatru, tańca, działań animacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia, animatorzy
związani zarówno z kulturą ludową, jak i młodzieżową dostępni na obszarze powiatu.

Potencjał nauczycieli – pasjonatów
podejmujących problem kompetencji
kulturalnych mieszkańców

Istnienie w gminach powiatu aktywnych nauczycieli z potrzebami pracy w obszarze promocji
wartościowej kultury, samo-świadomość potrzeby rozwoju tych osób.

Dostęp do nowoczesnych narzędzi
komunikowania

W Jarocinie wdrożono działanie komunikacyjne w obszarze kultury poprzez smsy i maile
(ale konieczna jest weryfikacja skuteczności metody, adekwatni adresaci maili - tylko
dyrektorzy szkół – to za mało? - częstotliwość smsów).

Skuteczne komunikowanie
bezpośrednie

Istnieje w otoczeniu instytucji i stowarzyszeń komunikacja bezpośrednia promująca
wydarzenia, czyli tzw. poczta pantoflowa.

Lokalni liderzy dbający o współpracę
środowisk

Istnieją w gminach osoby dbające o współpracę w ramach środowisk i instytucji, w tym szkół,
jednak ich efektywności jest utrudniona warunkami działania i brakiem narzędzi do skutecznej
stymulacji podmiotów.

Miejsca łączące kulturalną działalność
misyjną i komercyjną

Istnieją miejsca, które skutecznie łączą działalność komercyjną i misyjną, kompetencje
przedsiębiorcze i animacyjne – kulturotwórcze. Warto uczyć się na przykładzie atutów
i trudności tym miejsc.
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Brak wiedzy kadr o potrzebach
i deficytach kulturalnych
mieszkańców

Trudne wyzwanie jakim jest walka o uczestnictwo w kulturze – brak wystarczającej wiedzy
o potrzebach i drogi, którą pozyskać tę wiedzę.

Bierne postawy kadr w obliczu
konieczności aktywnego pozyskiwania
pieniędzy na działania kulturalne

Niewiele organizacji i instytucji potrafi się ubiegać o fundusze, które trzeba ciężko zdobywać
– można często spotkać bierne osoby, które tylko czekają na pieniądze, które załatwia „ktoś
inny”.

Brak nowej publiczności

Brak znaczących osiągnięć instytucji w pozyskiwaniu nowych grup odbiorców.

Słaba współpraca w powiecie
w zakresie kalendarza wydarzeń
kulturalnych

Trudność w stworzeniu wspólnego dla sąsiadujących gmin kalendarza imprez.

Jarocin Festiwal nie oddziałuje
na lokalne kadry kultury

Festiwal jako wydarzenie odwrócone plecami od lokalnych organizatorów, komercyjne,
promocyjne, ale nie integrujące lokalnych menedżerów kultury – bez programu rozwoju
lokalnej społeczności i kompetencji jej liderów w zakresie aktywności kulturalnej.

JOK jako instytucja wymagająca
zmian

JOK jako instytucja tradycyjnie postrzegana za centrum kultury z dobrą infrastrukturą,
która w istocie musi wzmocnić kompetencje komunikacyjne kadr, nadgonić, wzmocnić
nadszarpnięty ciągłymi zmianami przywództwa instytucji, wizerunek i włączyć się w kulturalną
integrację mieszkańców, mniej importować i administrować mieniem, a bardziej akcentować
swoją kulturotwórczą rolę w oparciu o ludzi ze społeczności lokalnej, nowe osoby aktywne
w obszarze partycypacyjnie postrzeganej kultury lokalnej.

Brak konsekwencji i systemowych
rozwiązań współpracy kadr kultury
i oświaty

Brak dostatecznej cierpliwości i konsekwencji w oddziaływaniu na nauczycieli przez ludzi
sektora kultury.

Brak stymulującej roli
dotychczasowych samorządów
(kadencji przed XI 2014)

Władze samorządowe gmin powiatu nie wypełniają w zadowalający sposób roli stymulatora,
motywatora, dla działań i organizacji kulturalnych.

Brak priorytetu zabiegania
o zatrudnianie pasjonatów –
animatorów kultury

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.

Samotni liderzy ze zbyt małym
wsparciem innych podmiotów i osób

Większość najbardziej kreatywnych działań „wisi” często na pojedynczych liderach w gminach,
co wiąże się z dużą presją psychiczną oraz innymi (głównie politycznymi) zagrożeniami
dla samotnego „fightera/ki”.

Brak odpowiedzialności osób
za decyzje

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.

REKOMENDACJE
REKOMENDACJA

OPIS DZIAŁANIA

Wzmocnienie kompetencji
komunikacyjnych kadr oraz
umiejętności budowania marki
kulturalnej

Szkolenia w zakresie metod komunikowania, promocji, budowania marki w organizacjach
kulturalnych, w dziedzinie pozyskania umiejętności projektowania wydarzeń multimedialnych,
wielodyscyplinarnych. W efekcie szkoleń weryfikacja przez dane instytucje i organizacje
istniejących kanałów promocji i ich wzbogacenie, aktualizacja, rozszerzenie zasięgu i trafność
efektywności komunikowania.
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Integracja środowisk animatorów
na terenie powiatu, zmotywowanie
ich do samodzielności i zaradności
jako grupy osób kulturotwórczych
i opiniotwórczych

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

Przywrócenie znaczenia festiwalu
jarocińskiego jako źródła inspiracji,
zaangażowania, pozyskiwania
doświadczenia przez lokalne kadry
kultury i pasjonatów animacji lokalnej

Umożliwienie współdziałania stowarzyszeniom przy okazji festiwalu Jarocińskiego – jako
wyzwanie, wzajemna nauka – święto kultury – oddanie festiwalu lokalnym organizacjom
do współpracy. Włączenie kadr instytucji na uczciwych zasadach w partnerską pomoc
organizatorowi festiwalu.

Otwarcie JOKu na lokalnych liderów
społecznych, działania edukacyjne
oparte na lokalnych talentach osób
z powiatu.

Nadanie JOK-owi nowych funkcji angażujących w aktywności lokalnych mieszkańców, którzy
będą mogli potraktować JOK jako swoje miejsce, dla nich i o nich. Konieczność dokonania
głębokich zmian, w tym wypracowania nowej strategii instytucji, jej wizji, misji, priorytetów,
celów, obszarów i metod działania w dziedzinie szeroko pojętej kultury – w obecnym
kontekście społecznym Jarocina.

Wzmocnienie kompetencji
kulturalnych, animacyjnych i metod
oddziaływania na młodzież wśród
nauczycieli i dyrektorów szkół

Włączenie nauczycieli i dyrektorów szkół do forum wymiany doświadczeń, wzmocnienie
znaczenia aktywnych kulturalnie nauczycieli w środowisku kulturalnym, społecznym,
samorządowym poprzez włączanie ich w działania wspólne z przedstawicielami organizacjami
kulturalnymi i artystami. Podtrzymać i wierzyć w uporczywość, cierpliwość, konsekwencję
w oddziaływaniu 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).

W sferze kultury działanie twórcze od zawsze wydaje się być
podstawowym jej elementem. Kreowanie zupełnie nowych dzieł
sztuki, obiektów architektonicznych czy utworów literackich nie
jest jednak jedynym obszarem aktywności kulturalnej, w której
istotne są umiejętności projektowania i realizowania oryginalnych
pomysłów. Twórcze myślenie i następnie twórcze urzeczywistnianie
ciekawych projektów ma ogromne znaczenie także przy pracy
związanej z edukacją i animacją kulturalną.

Przeciwdziałanie niskiemu prestiżowi
(ekonomicznemu) kadr kultury

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,
z uwzględnieniem adekwatnych wynagrodzeń dla aktywnych osób, menedżerów w projektach.
Dodatkowe środki z projektów jako narzędzie gratyfikacji i motywacji dla najbardziej
aktywnych i ambitnych.

Konieczność przekazania
odpowiedzialności i realnych
kompetencji decyzyjnych osobom
najaktywniejszym w sektorze kultury

Powołanie lokalnych (społecznych) koordynatorów / liderów zajmujących się poszczególnymi
priorytetami dla kultury w powiecie: inspirujących organizację do współpracy – pilnujących
celów strategicznych w danym obszarze (np. edukacji kulturalnej). Przy tej okazji
wzmocnienie z ich pomocą kompetencji urzędników odpowiedzialnych za obszar kultury
i edukacji oraz radnych w jednostkach samorządu terytorialnego – skutek częstego kontaktu
z koordynatorami.

Wprowadzanie odbiorcy w mniej lub bardziej aktywne uczestnictwo
w kulturze wbrew pozorom nie jest zadaniem łatwym, jeśli chodzi
o włączanie się w te działania w sposób systematyczny i trwały. Dość
sztywne struktury, w których przez wiele lat kultura w Polsce musiała
funkcjonować spowodowały, że w pewien sposób przyzwyczailiśmy się
do przeciętnych i nieskomplikowanych rozwiązań w tej dziedzinie.
Oferta kulturalna kierowana do mieszkańców przez lokalne instytucje
kultury niezbyt często przybierała formę niekonwencjonalnych działań.
Od jakiegoś czasu nieustannie w tej kwestii następują ogromne zmiany.

Potrzeba kształtowania
lokalnych talentów artystycznych
i menedżerskich, animacyjnych
w obszarze kultury
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Wzmocnienie kompetencji kadr
kultury w zakresie zarządzania
zespołem, przedsiębiorczości,
pozyskiwania funduszy

Szkolenia, warsztaty, coaching dla kadr kultury, ze szczególnym naciskiem na liderów
instytucji i organizacji. Dobrze gdyby działania te były zebrane pod wspólnym parasolem
dla wszystkich gmin powiatu. Istotnymi kompetencjami do wzmocnienia są te z zakresu
przedsiębiorczości kulturalnej, zarządzania zespołem, problemów kultury organizacyjnej
w organizacji kulturalnej, motywowania zespołu, dbałości o ocenę jakości, ewaluację
jakościową efektów pracy, organizacji, wielodyscyplinarności i kreatywności w działaniu.

6. Kreatywność w działaniach kulturalnych

(przełamywanie konwencjonalnych metod działania w kulturze)
Alicja Jakubowska

Okazuje się, że kreatywność w aktywności kulturalnej nie zawsze
polega na tworzeniu wszystkiego na nowo, od początku do końca.

Kreatywność to także odnajdywanie dla starszych, wydawałoby się
pospolitych rozwiązań, nowych sposobów użycia i wykorzystania.
Wprowadzając czasem niewielkie zmiany możemy uzyskiwać nową
formę, która jest o wiele bardziej atrakcyjna dla współczesnego
odbiorcy. Łącząc posiadane zasoby z jakimś elementem innowacyjności
tworzymy nową jakość oferty kulturalnej, która skuteczniej dociera
do mieszkańców.
Analizując ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców powiatu
jarocińskiego można zauważyć, że cechuje ją spora różnorodność,
zarówno ze względu na oryginalność samych pomysłów i założeń,
jak i sposobów ich realizacji. Opisane poniżej projekty i inicjatywy
nie są z oczywistych względów zamkniętym katalogiem, a jedynie
zbiorem interesujących przykładów, które podczas badania były często
wskazywane przez rozmówców jako działania mające dla nich szczególne
znaczenie. Kreatywność rozumiana jest tu jako nowe, świeże spojrzenie,
czerpanie inspiracji wynikających zarówno z szybko globalizującego się
świata i nowych technologii, ale również z lokalnego dziedzictwa,
kultury, historii i tożsamości mieszkańców.

Sugerowane działania:
• rozpoznanie i monitorowanie talentów artystycznych i kulturalnych – animacyjnych
w społecznościach lokalnych;
• pozyskanie do pracy z młodzieżą w ramach działań kulturalnych osób charyzmatycznych
i biegłych we współczesnych trendach i środkach komunikowania.

DZIAŁANIE

OPIS
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Lokalne konkursy talentów w konwencji talent show, z jurorami pracującymi przy okazji
gminnych świąt, uroczystości szkolnych. Ścisła współpraca ze szkołami pod kątem możliwych
zajęć dodatkowych, warsztatów dla utalentowanej artystycznie i animacyjnie młodzieży,
włączenie do opieki nad talentami nauczycieli jako tutorów i osoby monitorujące włączone do
programu dzieci i młodzież. Wsparcie samorządów dla osoby, starającej się o rozwój edukacji
i promocji w większych ośrodkach miejskich: np. Poznaniu, Wrocławiu. Wzmocnienie liderów
pasjonatów - łowców talentów.

STOWARZYSZENIE
JAROCIN XXI

Funkcjonuje od 1999 roku, swoje
przedsięwzięcia koncentruje wokół
aktywności kulturalnej, ponadto
realizuje inicjatywy promujące
samorządność lokalną. Główne
działania to: prowadzenie kina
„Echo” im. P. Łazarkiewicza,
„Akademia Filmowa im. Piotra
Łazarkiewicza”, „Wielki Teatr
w Małym Mieście”, warsztaty
plastyczne.

Organizacja będąca jedną
z najlepiej rozpoznawalnych
w całym powiecie jarocińskim.
Jej działalność jest wysoko
oceniana przez mieszkańców,
a wydarzenia przez nią
organizowane cieszą się dużym
zainteresowaniem odbiorców.

MINUSY
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AKADEMIA FILMOWA
IM. P. ŁAZARKIEWICZA

WIELKI TEATR
W MAŁYM MIEŚCIE

SPICHLERZ
POLSKIEGO ROCKA

DZIECI JAROCINA
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Jedna z inicjatyw realizowanych
przez Stowarzyszenie Jarocin
XXI, w ramach działalności
Kina „Echo”. Są to cykliczne
spotkania edukacyjne dla dzieci
i młodzieży (Repertuar dobierany
jest odpowiednio do określonej
grupy wiekowej) oraz Czwartkowa
Akademia Filmowa dla dorosłych.
Od 2009 roku Akademii
towarzyszą praktyczne Letnie
Warsztaty Filmowe dla młodzieży.

Dzięki uzyskiwanym przez
Stowarzyszenie dotacjom
uczniowie szkół z całego
powiatu mogą uczestniczyć
w wielu seansach filmowych
za symboliczną opłatą. Takie
cykliczne spotkania dają
możliwość przeprowadzenia po
seansie dyskusji, co wspomaga
kształtowanie umiejętności
krytycznego odbioru dzieł
artystycznych przez dzieci
i młodzież.

Projekt realizowany przez
Stowarzyszenie Jarocin XXI. Polega
na organizowaniu w Jarocinie
spektakli grup teatralnych
z innych, większych miast.

Ta inicjatywa daje możliwość
publiczności jarocińskiej
obejrzenia spektakli z różnych
teatrów w Polsce.

Dział Muzeum Regionalnego
w Jarocinie, osobna, nowa,
atrakcyjna lokalizacja. Historia
polskiej muzyki rockowej
i Festiwalu Jarocińskiego
ukazana jest tu w nowoczesny
sposób, poprzez multimedialnie,
artystycznie zaaranżowaną
ekspozycję.

Docelowo ma to być także
miejsce spotkań dla mieszkańców
i turystów oraz miejsce gdzie
będą odbywały się koncerty
młodych artystów rockowych,
którzy mogliby rozwijać również
swoje muzyczne pasje np. poprzez
nagrywanie płyt. Miejsce, które
może stać się dużą atrakcją
turystyczną Jarocina, a ponadto
łączyć mieszkańców poprzez
nawiązanie do wspólnego
dziedzictwa tego miasta.

Zespół muzyczny propagujący
polską muzykę rockową.
Koncerty wykonywane są
podczas Wielkopolskich Rytmów
Młodych oraz w czasie Festiwalu
Jarocińskiego, ale również,
coraz częściej koncertuje poza
Jarocinem, w czym pomógł
m.in. udział zespołu w projekcie
Wielkopolska: Rewolucje. Projekt
powstały w związku z tworzeniem
w Jarocinie Spichlerza Polskiego
Rocka. Realizowany jest
przez Towarzystwo Muzyczne
w Jarocinie im. Alfonsa
Kowalskiego we współpracy
z Muzeum Regionalnym.

ŻAKINADA oraz GLAN
FAN MUSIC FESTIVAL

Kolorowy korowód dzieci
i młodzieży, konkurs
na najciekawsze przebranie oraz
przekazanie kluczy do Miasta.
Następnie konkurs muzyczny dla
młodych zespołów.

Jest to ciekawy sposób
na pobudzenie aktywności
artystycznej wśród młodzieży.
Z założenia ma być jej bliskie
w swojej tematyce i formie.

ODKRYJ BOHATERA

Wydarzenia realizowane w ramach
upamiętnienia rocznicy Powstania
Wielkopolskiego. Koordynatorem
działań była Fundacja 750-lecia
Jarocina. Poprzez warsztaty
multimedialne młodzież
poznawała historię 18 osób
z ziemi jarocińskiej związanych
z Powstaniem Wielkopolskim.

W te działania zaangażowanych
było wiele osób, instytucji
i organizacji. Młodzież chętnie
brała udział w tym projekcie.
Po pierwszej edycji nakręcono
film, który dostał dofinansowanie
od władz gminnych, powiatowych
i marszałka województwa
na wydanie w formie płyty.

NOC MUZEÓW –
koordynowana przez
Muzeum Regionalne

Organizatorzy: Muzeum
Regionalne w Jarocinie, Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy
Jarocin, Stowarzyszenie Jarocin
XXI, Stowarzyszenie „MIŚ”
Mickiewiczowskie Inicjatywy
Śmiełowskie oraz Fundacja „Ogród
Marzeń”.

Dobry przykład współpracy
różnych instytucji i organizacji
z Jarocina. W tym dniu
przygotowywanych jest wiele
atrakcji artystycznych, które
przyciągają wielu mieszkańców.

Z KONTRKULTURY
W POPKULTURĘ

Projekt realizowany przez
Muzeum Regionalne w Jarocinie.
Dotyczy street art’u. Zaproszeni
artyści tworzą murale i prowadzą
warsztaty dla młodzieży.

Wielkoformatowe malowidła
mają swoją tematyką nawiązywać
do historii polskiego rocka.
Taka inicjatywa daje młodzieży
możliwość rozwijania swoich
pasji związanych z graffiti i street
arte’em. Ponadto w oryginalny
sposób wpływa na upiększanie
zabudowy miasta.

Festiwal MAM TALENT

Cykliczny Festiwal Stowarzyszeń,
podczas którego odbywają
się liczne koncerty i występy
artystyczne, a także prezentacje
wychowanków i członków
stowarzyszeń.

Takie wydarzenie daje możliwość
zaprezentowania mieszkańcom
umiejętności artystycznych przed
większą publicznością. Odbywające
się przy okazji koncerty znanych
gwiazd stanowią dodatkową
atrakcję dla publiczności.

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ MUZYKI – wieś
Tarce, gmina Jarocin

Odbywa się 1 października,
organizowany przez
stowarzyszenie Towarzystw
Muzycznych im. Alfonsa
Kowalskiego wraz z innymi
organizacjami kulturalnymi.
Wydarzenie zapoczątkowane przez
prof. Stefana Stuligrosza.

Wydarzenie polega na wspólnym
śpiewaniu pieśni patriotycznych.
Zapraszani są wszyscy chętni
do udziału mieszkańcy.

Na każdą edycję tego wydarzenia
Stowarzyszenie musi ubiegać się
o kolejne dotacje. Brak możliwości
stałego finansowania.

Małe zasoby kadrowe, brak
możliwości zatrudnienia
odpowiedniej liczby osób.

Spotkania wielopokoleniowe –
do najmłodszych grup należą
dzieci od 6 r.ż., a grupy najstarsze
tworzą osoby powyżej 60 r.ż.

Udział w wydarzeniu bierze
stosunkowo niewielu uczniów,
dzieci i młodzieży. Uczestnikami
są głównie osoby dorosłe
i starsze, które pamiętają te pieśni
z dzieciństwa.
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DZIECIĘCOMŁODZIEŻOWA RADA
MIEJSKA – Jarocin

(NIE)ZAPOMNIANE
MIASTO MIESZKÓW

KOTLIN HISTORYCZNY

TURNIEJ WSI –
gmina Kotlin

POMIDOROWE
CZWARTKI SENIORÓW –
gmina Kotlin

FESTIWAL SOLISTÓW
I ZESPOŁÓW
AKORDEONOWYCH
w Kotlinie

RAJDY ROWEROWE –
gmina Kotlin

42

Spotkania reprezentantów szkół
z całego powiatu odbywają się
regularnie w Ratuszu, dzieci
i młodzież prowadzą dyskusje
na temat tego co można byłoby
zmienić w ich otoczeniu,
szczególnie w środowisku
szkolnym.

Młodzi ludzie autentycznie
angażują się w te spotkania. Jest
to działanie sprzyjające budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego.

Wydarzenie odwołujące się do
historii Mieszkowa. Organizowane
jest m.in. zwiedzanie miejsc z tą
historią związanych. W organizacji
wydarzenia bierze udział wiele
podmiotów zarówno z Mieszkowa,
jak i Jarocina.

Inicjatywa umożliwia
pielęgnowanie tożsamości lokalnej
mieszkańców, upamiętnianie
historii tej miejscowości
i osób z nią związanych,
np. gen. Stanisława Taczaka

Strona internetowa oraz profil
na Facebook’u. Umożliwia
umieszczanie przez mieszkańców
historycznych zdjęć z terenu
gminy Kotlin

Pobudza zainteresowanie
mieszkańców historią miejsca,
w którym mieszkają. Sprzyja
budowaniu i pielęgnowaniu
poczucia tożsamości lokalnej.

Inicjatywa ta jest widoczna
jedynie w Internecie. Może
warto byłoby stworzyć miejsce,
w którym odbywałyby się wystawy
zebranych materiałów.

Rywalizacja sportowa.
Organizator: Stowarzyszenie
„PRZYSZŁOŚĆ KOTLINA” oraz
Urząd Gminy Kotlin.

Integracja sołectw gminy Kotlin,
rywalizacja drużyn sportowych,
promocja gminy, aktywne
spędzenie czasu wolnego przez
mieszkańców.

Projekt ten koncentruje
się głównie na aktywności
sportowej. Dodanie do tego
działań związanych z kulturą
artystyczną mogłoby spowodować
wzrost zainteresowania tym
wydarzeniem.

Jedno z działań realizowanych
w ramach projektu „Pomidory
na start” w 2013 roku przez
wolontariuszy z Kotlina, przy
wsparciu Biblioteki Publicznej
Gminy Kotlin. Były to warsztaty
kulinarne dla wszystkich
mieszkańców gminy Kotlin.

Działanie skierowane do osób
w różnym wieku – integracja
międzypokoleniowa.

Festiwal odbywający się od
kilkunastu lat - w 2014 roku
odbyła się XIX edycja.

Mieszkańcy Kotlina silnie
identyfikują się z tym
wydarzeniem. Wiele osób włącza
się w jego organizację. Wydarzenie
to ma już swoją renomę i cieszy
się sporym zainteresowaniem
osób z spoza gminy i regionu.

Organizowane są przez sołectwo
Sławoszewo oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Sławoszewie

Niestety pomysły dzieci
i młodzieży nie mają
bezpośredniego przełożenia
na otaczającą ich rzeczywistość
społeczną. Być może osoby
decyzyjne powinny słuchać takich
propozycji bardziej uważnie.

Projekt „Pomidory na strat”
realizowany był jedynie
w 2013 roku – brak kontynuacji
tej inicjatywy.

IZBA REGIONALNA
w Górze – gmina
Jaraczewo

Zamiejscowy oddział Biblioteki
Publicznej Gminy Jaraczewo.
Otwarta od 2010 roku.

DOROSŁE DZIECI MAJĄ
GŁOS - Jaraczewo

Impreza organizowana przez
Gminny Ośrodek Kultury
w Jaraczewie. Tworzony jest
klimat koncertu klubowego.
Chętni mieszkańcy przy
akompaniamencie muzycznym lub
solo wykonują wybrane piosenki.

Impreza wypełnia lukę jaką jest
brak w tej miejscowości klubów,
kawiarni.

MICKIEWICZOWSKIE
CENTRUM TURYSTYCZNE
w Żerkowie

Organizator m.in. cyklu
koncertów: „Muzyka Sakralna
w Żerkowie”, „Muzyka kameralna
w Śmiełowie”. Ponadto MCT
wykorzystuje zjazdy tancerzy
i malarzy, które się tam odbywają
i organizuje w tym czasie kursy
tańca oraz warsztaty malarskie
również dla lokalnych dzieci
i młodzieży.

Ciekawy przykład
przedsiębiorstwa, które w swoich
założeniach ma tworzenie
i upowszechnianie różnych form
działalności w kulturze.

To jednak przede wszystkim
miejsce komercyjne, prywatna
działalność, która musi generować
zyski, żeby się utrzymać.

Lokalna Grupa Działania
ZAŚCIANEK (Żerków
i Nowe Miasto)

Organizator konkursów
plastycznych dla dzieci i młodzieży
m.in. „Zaściankowe perełki
historii” oraz współpraca z LGD
Gościnna Wielkopolska w ramach
projektu „Podróże z Panem
Tadeuszem” w takich projektach
jak „Daj się ponieść historii”.

Jest ciekawym przykładem
współpracy między gminami
z różnych powiatów.

Obejmuje jedynie jedną gminę
w powiecie jarocińskim.

REKOMENDACJE
REKOMENDACJA

W 2013 roku rajd odbył się w myśl
hasła: śladami Powstańców
Wielkopolskich. Poza aktywnością
sportową była to możliwość
lepszego zapoznania się
mieszkańców z lokalną historią
i jej bohaterami.

Brak spójnej koncepcji
wykorzystania tego miejsca,
bardzo mało informacji na ten
temat w Internecie. Okoliczne
szkoły rzadko korzystają z tego
miejsca.

Rozbudzanie poczucia lokalnej
tożsamości u mieszkańców.
Eksponaty ilustrują życie
mieszkańców Jaraczewa i okolic

Włączenie w aktywność kulturalną
szkół rodziców wszystkich uczniów

Stworzenie miejsc, w których
pracowałyby osoby udzielające
wsparcia aktywnym kulturalnie
mieszkańcom powiatu jarocińskiego

OPIS DZIAŁANIA

Sugerowane działanie:
• wspólne wyjazdy dzieci i rodziców na wydarzenia kulturalne – organizowane przez szkoły.
Umożliwiłoby to rodzinom wspólne spędzanie czasu w ciekawy sposób, zacieśnianie więzi
rodzinnych i wzbudzanie zainteresowania kulturą i aktywnością artystyczną u dzieci.
Sugerowane działania:
• punkty konsultacyjne dla grup/osób/organizacji/instytucji, które chcą rozpocząć realizację
oryginalnych i kreatywnych przedsięwzięć.
Osoby pracujące w takich punktach pomagałyby w wyszukiwaniu programów krajowych
i międzynarodowych finansujących niekonwencjonalne działania kulturalne. Wsparcie
dotyczyłoby również pisania i rozliczania takich projektów.
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Wspieranie projektów
interdyscyplinarnych i opartych
na wykorzystaniu nowych technologii

Realizacja większej ilości projektów
międzygminnych

Udzielanie szczególnego wsparcia dla inicjatyw, które angażują twórców, artystów z różnych
dziedzin kultury sztuki oraz aktywnie wykorzystują nowe technologie mogłoby zmotywować
organizatorów wydarzeń kulturalnych do rozbudowania swojej oferty i pobudzenie
kreatywności. „Rezydencje” inżynierów w instytucjach kultury.

7. Współpraca

Sugerowane działanie:
• powiatowe współdziałanie w kulturze.

Współpraca, szczególnie w obszarze kultury, to wspólne działania w celu
stworzenia czegoś ciekawszego, lepszego, skuteczniej oddziałującego
na odbiorcę. Takie współdziałanie może dotyczyć zarówno instytucji
czy organizacji, jak i również grup niesformalizowanych np. kilku lub
kilkunastu mieszkańców, którzy mają ciekawy pomysł na dodatkową
aktywność kulturalną dla swoich sąsiadów.

Wzmocniłoby to współprace między miastem powiatowym a pozostałymi miejscowościami
leżącymi w jego obszarze. Takie projekty mogłyby budować silniejszą więź między
mieszkańcami różnych gmina z terenu powiatu jarocińskiego .
Sugerowane działanie:
• poznawanie lokalnej historii i kształtowanie poczucia tożsamości.

Organizowanie przeglądów
artystycznych dotyczących tematyki
historii i tożsamości lokalnej

Inicjowanie częstszej współpracy
międzypokoleniowej

Element rywalizacji mógłby zmotywować mieszkańców poszczególnych miejscowości do
poszukiwania specyficznych dla niej postaci i wydarzeń w polskiej historii. Wpłynęłoby to
pozytywnie na kształtowanie lokalnego patriotyzmu poprzez lepsze poznawanie własnego
dziedzictwa kulturowego, a przede wszystkim elementów wyróżniających daną miejscowość
od innych okolicznych.
Projekty koncentrujące się na współpracy międzypokoleniowej dają często efekt
tzw. synergii – rezultat takich inicjatyw nie jest tylko sumą poszczególnych działań, ale kreuje
zupełnie nową jakość niemożliwą do stworzenia samodzielnie przez grupę dzieci, młodzieży
czy dorosłych lub seniorów. Międzypokoleniowa transmisja treści kulturowych jest wartością
kluczową dla pielęgnowania wspólnego dziedzictwa, tradycji i budowania wspólnej tożsamości.

Alicja Jakubowska

Aby współpraca była skuteczna każda ze stron musi wykazywać
chęci i determinację. Dlatego bardzo istotne jest pozytywne
nastawienie
poszczególnych
osób
działających
w
różnych
strukturach organizacyjnych do podejmowania wspólnych inicjatyw
z innymi podmiotami. Oprócz woli współdziałania potrzebne
jest również określenie pewnych reguł. Należy ustalić na jakiej
zasadzie i w jakim zakresie ta współpraca powinna funkcjonować.
Choć takie stwierdzenia kojarzą się bardziej ze światem biznesu
tak naprawdę dotyczą każdej aktywności społecznej. Nie zawsze
współdziałając w obszarze kultury tego typu zasady muszą być mocno
sformalizowane, ale ich wyartykułowanie daje większą gwarancję
na zachowanie pewnej ciągłości.
Współpraca różnych jednostek organizacyjnych ma nieco inną formę
i realizowana jest w trochę innym wymiarze. Inaczej będzie wyglądała
współpraca szkół z instytucjami kultury a inaczej współpraca
organizacji pozarządowych z prywatnymi przedsiębiorstwami. Podczas

realizowanych badań zespół badawczych zauważył, iż na terenie
powiatu jarocińskiego różne organizacje i instytucje kultury oraz
oświaty w rzeczywistości skutecznie ze sobą współpracują. Wśród
działań kulturalnych odbywających się na tym obszarze, można znaleźć
kilka ciekawych przykładów będących dowodem na to, że współpraca
jest możliwa, daje wymierne efekty, integruje społeczność i tworzy coś
nowego, twórczego, na większą skalę.
Środowisko działające w obszarze kultury na terenie objętym badaniem
jest w dużej mierze zintegrowane. Osoby pracujące w instytucjach
i organizacjach kulturalnych czy oświatowych często dobrze się znają.
Może to pozytywnie wpływać na realizację wspólnych projektów, choć
oczywiście jej nie gwarantuje. Ważne jednak, że każdy „gracz lokalnej
sceny kulturalnej” wie do kogo powinien się zwrócić jeśli potrzebuje
wsparcia w określonej kwestii, wie kto się czym zajmuje i na czym się
najlepiej zna.
Podczas realizacji badań zespół badawczy zauważył jednak również
pewne trudności związane ze współpracą różnych podmiotów
na terenie powiatu jarocińskiego. Niezależnie od tego z jakich przyczyn
te problemy wynikają, stanowią źródło spięć i nieporozumień, które
najczęściej uniemożliwiają realizację wspólnych inicjatyw. Warto
zatem przyjrzeć się także tym obszarom, w których współpraca nie
jest wystarczająca lub gdzie jej całkowicie brakuje.

PLUSY
Obszar

Uzasadnienie

Aktywni mieszkańcy powiatu jarocińskiego czasem poza wszelkimi formalnymi organizacjami
jednoczą się, by wspólnie zrealizować jakąś inicjatywę. Przykładem takich działań może być
rajd rowerowy z Witaszyc do Mieszkowa.
Współpraca mieszkańców

Wielu pracowników instytucji i organizacji kulturalnych jest otwartych na pomysły swoich
odbiorców, w myśl zasady: obdarzając kogoś zaufaniem sami to zaufanie zdobywamy.
Muzeum Regionalne organizuje wystawy twórczości lokalnych, młodych artystów na ich
prośbę i z ich inicjatywy.
Ciekawe wydarzenia realizowane są również przez Koła Gospodyń wiejskich np. w gminie
Kotlin czy w Chrzanie, gmina Żerków. Sołectwa i Rady sołeckie również są bardzo aktywne
np. w Woli Książęcej, Sławoszynie, Magnuszewicach.

Współpraca organizacji
pozarządowych
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Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu jarocińskiego są skłonne do
współpracy. Większość organizacji zajmuje się nieco innym obszarem aktywności kulturalnej,
dlatego raczej nie wchodzą sobie w kompetencje i nie rodzi to konfliktów. Współpraca ta
oparta jest w dużej mierze również na osobistych znajomościach i sympatiach. Środowisko
kulturalne w Jarocinie jest dość zintegrowane. Także Stowarzyszenia z innych gmin
współpracują z miastem powiatowym np. przy organizacji wydarzeń okołofestiwalowych
(Festiwalu Jarocin).

45

Część Gmin (Jaraczewo, Kotlin) korzysta z przynależności do Lokalnej Grupy Działania
Lider Zielonej Wielkopolski i w ramach tej współpracy otrzymuje dofinansowanie na pewne
działania kulturalne. Współpraca mniejszych gmin z miastem powiatowym polega głównie
na zaangażowaniu się poszczególnych aktywnych osób we współpracę z instytucjami
i organizacjami kulturalnymi z Jarocina.

Bank Spółdzielczy, oddział w Jarocinie wspiera liczne inicjatywy związane z działalnością
kulturalną.
Biblioteka wraz z Gazetą Jarocińska organizuje warsztaty dziennikarskie dla młodzieży.
Wspołpraca międzysektorowa

Festiwal akordeonowy w Kotlinie angażuje wielu mieszkańców, w tym również dzieci
i młodzież. Głównym organizatorem festiwalu jest sektor pozarządowy, odbywa się to w sali
należącej do podmiotu gospodarczego (Grill Bar „Górski”), pozyskiwane są na to środki
publiczne i są również prywatni sponsorzy. Ponadto festiwal jest związany z prywatną szkołą
muzyczną, której dyrektor jest szefem festiwalu.

Współpraca między gminami

Szkoły uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kultury, jednak głównie
w godzinach lekcyjnych np. lekcje muzealne w Muzeum Regionalnym czy przedstawienia
teatralne w ramach działania Stowarzyszenia Jarocin XXI oraz w Jarocińskim Ośrodku Kultury.
Współpraca szkół z instytucjami
kultury

W mniejszych gminach także widoczna jest dobra współpraca np. w gminie Kotlin między
Biblioteką, a okolicznymi szkołami w Kotlinie, Woli Książęcej, Sławoszynie. Organizowane
są spotkania autorskie czy głośne czytanie znanych książek. Ponadto aktywne są również
świetlice wiejskie.
Dobra współpraca zachodzi między szkołami a Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym
i Biblioteką w Żerkowie.

Współpraca szkół z organizacjami
pozarządowymi

Ciekawym przykładem jest współpraca Stowarzyszenie Jarocin XXI (szczególnie w ramach
Kina „Echo”) z okolicznymi szkołami. Organizowane są specjalne zajęcia filmowe dla uczniów.
Znajdują się nauczyciele, którzy prawdziwie angażują się w takie działania i dbają o to aby np.
wszystkie czwarte klasy danej szkoły podstawowej regularnie (raz w miesiącu) uczestniczyły
w Akademii Filmowej. Ponadto w zamian za ozdoby choinkowe przygotowane przez dzieci
ze szkoły specjalnej otrzymują one od Kina możliwość uczestniczenia w darmowej projekcji
filmowej.
Dobra współpraca zachodzi również między jednostkami zajmującymi się edukacją muzyczną.
Państwowa Szkoła Muzyczna w Jarocinie chętnie wspiera działania lokalnego Społecznego
Ogniska Muzycznego.

Współpraca organizacji
pozarządowych z instytucjami kultury

Opiera się na pozytywnych kontaktach między osobami zarządzającymi tymi jednostkami.
Między członkami organizacji i pracownikami instytucji najczęściej zachodzą dobre relacje
międzyludzkie i tworzona jest miła, sprzyjająca współpracy atmosfera. Instytucje kultury oraz
większe organizacje pozarządowe w większości swoim zapleczem np. lokalowym wspierają
także inicjatywy mniejszych organizacji.
Władze powiatowe chętnie wspierają inicjatywy kulturalne i same również koordynują różne
projekty np. „Z Napoleonem do Wielkopolski”.
Podczas badania pojawiały się pozytywne opinie o współpracy władz gminnych z instytucjami
kultury, m.in. w Żerkowie.

Współpraca organizacji i instytucji
kultury z lokalnymi władzami
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Organizowane są również konkursy międzygminne dla młodzieży np. „Zaściankowe perełki
historii”, „Daj się ponieść historii” - w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania
Zaścianek. Istnieje również współpraca z Lokalną Grupą Działania „Gościnna Wielkopolska”,
z Pępowa, powiatu gostyńskiego i innych 11 włączonych do Partnerstwa południowej
Wielkopolski podmiotów samorządowych.
Biblioteka w Jarocinie bardzo wspiera biblioteki w innych miejscowościach np. w Żerkowie.
Ze swoimi projektami stara się docierać również poza miasto powiatowe.

MINUSY
Obszar

Uzasadnienie

Poblemy we współpracy z agencją
organizującą Jarocin Festiwal

Brak woli współpracy ze strony agencji organizującej przez ostatnie lata Jarocin Festiwal
z lokalnymi animatorami.

Trudna współpraca z Jarocińskim
Ośrodkiem Kultury

Przedstawiciele różnych organizacji i instytucji kultury zgłaszali problem dotyczący trudności
we współpracy z Jarocińskim Ośrodkiem Kultury. Instytucja ta jest określana jako zamknięta
na inne inicjatywy kulturalne i niechętnie angażująca się w działania organizowane przez
inne organizacje. Negatywne emocje wzbudzają roszczenia dyrekcji JOKu by oznaczać
Ośrodek jako współorganizatora danej imprezy w zamian za jedynie wypożyczenie sprzętu
nagłaśniającego, udostępnienie sali widowiskowej, bez żadnego wkładu merytorycznego czy
organizacyjnego. Współpraca powinna być bardziej partnerska, z odpowiednim, klarownym
podziałem odpowiedzialności i obowiązków. Oferta kulturalna JOKu jest w dużej mierze
oparta na prezentowaniu twórczości przyjezdnych grup np. teatralnych, które nie zawsze
reprezentują odpowiedni poziom artystyczny – z tej oferty korzysta większość szkół,
a w konsekwencji dzieci uczestniczą w niskiej jakości wydarzeniach kulturalnych.

Imprezy kulturalne odbywają się
w zbliżonych terminach (nakładają się
na siebie)

Potrzeba stworzenia wspólnego kalendarza imprez kulturalnych. Brakuje odpowiedniej
komunikacji między wszystkimi podmiotami, które zajmują się organizacją wydarzeń
kulturalnych. Współpraca między organizacjami nie zawsze jest jednak systematyczna
i regularna.

Trudności we wzajemnej współpracy
szkół

Pojawiły się opinie, że system oświatowy antagonizuje szkoły względem siebie, skazuje je
na ciągłą rywalizację, co w konsekwencji nie pozwala na wspólne realizowanie inicjatyw
integrujących młodzież z całego powiatu.

W Kotlinie istnieje Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina, które stworzyły osoby związane
z Urzędem Gminy oraz pracownicy instytucji publicznych. Stowarzyszenie to realizuje projekty
warsztatowe, promocyjne i artystyczne. Pracownicy mają wiedzę na temat tego kto na
danym obszarze (Kotlin) zajmuje się działalnością kulturalną. Do tego warto zwrócić uwagę
na relatywnie dużą ilość środków finansowych przekazywanych w każdym z co-rocznych
budżetów przez samorząd Gminy Jarocin organizacjom pozarządowym. Choć potencjał
organizacji może zrealizować więcej zadań i istnieje potrzeba zwiększenia puli środków
na zadania przekazywane, zlecane w obszarze kultury organizacjom pozarządowym.
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Małe zaangażowanie nauczycieli
w działania kulturalne poza szkołą

Większość nauczycieli nie wykazuje większego zainteresowania działaniami kulturalnymi
odbywającymi się poza zajęciami szkolnymi. Sami nie uczestniczą w takich wydarzeniach i nie
przyprowadzają na nie również swoich uczniów. Być może wynika to z różnych formalnych
ograniczeń związanych z systemem oświatowym. Z drugiej strony nikt nie daje nauczycielom
możliwości wymiany doświadczeń, spotkań czy dyskusji. Nie wciąga się ich w aktywną
działalność w obszarze animacji kultury. Nie ma systemowych rozwiązań dotyczących
np. działań w weekendy, co powoduje, że szkoły w wolne dni raczej niechętnie się angażują
w jakieś dodatkowe projekty kulturalne.
Ponadto nauczyciele mimo wszystko nie powinni być zmuszani do takiej dodatkowej
aktywności-to tylko zniechęci nawet tych w miarę zaangażowanych. Powinny być pozytywnie
motywowani.
Współpraca szkół z instytucjami/organizacjami kultury w niektórych gminach jest raczej
incydentalna, a powinna być systematyczna.

Słabe wspieranie kultury przez
lokalnych przedsiębiorców

Lokalni przedsiębiorcy niezbyt chętnie angażują się w sponsorowanie działań kulturalnych,
prawdopodobnie dlatego, że nie dostrzegają korzyści jakie z takiego wsparcie mogą uzyskać.
Nie widzą dalekosiężnych rezultatów tego typu współpracy, nie czują się doceniani za takie
działania, więc nie mają potrzeby by w nich partycypować.

Mało przejrzyste rozdysponowywanie
dodatkowych środków finansowych
przez lokalne władze

Pojawiły się opinie, że nie dla wszystkich instytucji i organizacji zasady rozdysponowywania
przez lokalne władze dodatkowych środków finansowych na działania kulturalne jest
klarowne. Według części badanych lokalne władze chętniej wspierają duże, masowe
wydarzenia np. festyny, Dni Jarocina, niż mniejsze, systematyczne działania np. edukacyjne.

Zbyt dużo polityki w kulturze

Mieszanie spraw dotyczących polityki w działania kulturalne nie sprzyja współpracy. Takie
polityczne konflikty wzbudzają wzajemną niechęć i demotywują do dalszej współdziałania.

Trudności w funkcjonowaniu
mniejszych organizacji
pozarządowych

Dość małe zainteresowanie szkół
ofertą kulturalną lokalnych instytucji
kultury

Pojawiały się opinie, że lokalne instytucje kultury w mniejszych gminach w powiecie
jarocińskim mają wśród swoich odwiedzających najmniej mieszkańców pobliskich
miejscowości.

Słaba współpraca miasta
powiatowego z resztą gmin

Rozmówcy z mniejszych gmin zauważali, że większość oferty kulturalnej proponowanej
przez Jarocin jest skierowana do mieszkańców tego miasta. Brakuje projektów zachęcających
do współpracy osoby z mniejszych okolicznych gmin. Brakuje instytucji powiatowej, która
koordynowałaby takie inicjatywy.

REKOMENDACJE
REKOMENDACJA

W mniejszych miejscowościach (np. Kotlin) pojawiają się sytuacje, gdzie wiele działań
kulturalnych jest silnie związane z lokalnym urzędem i jego pracownikami. Może to
powodować wrażenie, że to urząd odgórnie wskazuje kierunki i wyznacza działania w obszarze
kultury.

Stworzenie wspólnego kalendarza
imprez kulturalnych

Włączenie nauczycieli do kręgu
animatorów życia kulturalnego

Promowanie idei sponsoringu kultury/
mecenatu kultury

Gruntowne zmiany w funkcjonowaniu
Jarocińskiego Ośrodka Kultury
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Takie spotkania powinny usprawnić proces tworzenia wspólnego kalendarza imprez, ale także
będą sprzyjały zacieśnianiu współpracy między organizacjami i motywowały do realizacji
wspólnych działań. Stale aktualizowany kalendarz powinien być dostępny na stronach
internetowych wszystkich zaangażowanych w te działania instytucji i organizacji oraz
powinien być przygotowany w sposób czytelny . Wymaga to jednak dyscypliny i mobilizacji
wszystkich zainteresowanych stron.
Sugerowane działanie:
• spotkania przedstawicieli organizacji i instytucji kultury z nauczycielami w szkołach,
warsztaty dla nauczycieli.

Współpraca nazywana jest czasem „jednostronną”. Instytucje kultury powinny być otwarte
na prośby urzędów.

Brakuje konstruktywnych odpowiedzi na inicjatywy proponowane przez kreatywnych liderów.
Np. w gminie Kotlin młodzi ludzi kilkakrotnie wychodzili z jakimiś inicjatywami kulturalnymi,
zwracając się o wsparcie finansowe ze strony urzędu, niestety spotykali się z brakiem
zrozumienia.

OPIS DZIAŁANIA

Sugerowane działanie:
• regularne spotkania i konsultacje z wszystkimi instytucjami, organizacjami i osobami, które
zajmują się organizacją wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu jarocińskiego.

We wspólnych projektach kilku organizacji czasem brakuje jasno określonych liderów, którzy
sprawowaliby ostateczną pieczę nad konkretną inicjatywą.

Zgłaszano również problem zbyt małego zainteresowania radnych w mniejszych gminach
sprawami dotyczącymi kultury.
Brak wsparcia dla inicjatyw młodych
ludzi

Szkoły również nie zawsze są chętne by wspierać inicjatywy lokalnych animatorów, również
tych realizowanych społecznie, w ramach wolontariatu.

Brakuje jednostki/osób, które integrowałyby również te mniejsze organizacje pozarządowe,
inicjatywy, co pomogłoby w konsolidacji sił i zasobów, a przede wszystkim pomysłów według badanych taką rolę mogłyby pełnić urzędy gminy, lub wyznaczeni przez nie społeczni
koordynatorzy.

Nie wszyscy wiedzą jak i gdzie starać się o dodatkowe środki finansowe z zewnątrz.

Nadrzędna rola urzędów
w działaniach dotyczących Kultury

Niewielkie wsparcie dla lokalnych
liderów, społeczników

W mniejszych gminach np. Kotlin, nie ma pomysłów jak aktywować największych lokalnych
społeczników, jak motywować ich do dalszej pracy i wspierać ich działania. Jest to bardzo
ważny problem, gdyż czasem nawet tak aktywnym osobom/grupom brakuje odwagi by ze
swoimi działaniami wyjść na zewnątrz, poza własne środowisko, miejscowość, gminę.

Regularne wizyty organizacji i instytucji w szkołach usprawniłyby komunikację między tymi
podmiotami. Podczas nawet krótkich spotkań z nauczycielami można byłoby bezpośrednio
przedstawić im swoją ofertę kulturalną, porozmawiać na temat zainteresowań i potrzeb
ich uczniów oraz problemów, które utrudniają im uczestniczenie w różnych wydarzeniach
kulturalnych.
Sugerowane działanie:
• szkolenia dla instytucji i organizacji kulturalnych dotyczące zasad tworzenie ciekawych ofert
dla potencjalnych sponsorów, w zależności od rodzaju wydarzenia.
Dzięki dobrze przygotowanym ofertom, nawet mniejsi przedsiębiorcy mogliby zauważyć
wymierne korzyści jakie mogą otrzymać dzięki wspieraniu działań kulturalnych. Uwrażliwienie
na ich potrzeby ułatwiłoby pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych poprzez bardziej
skuteczną i dłuższą współpracę.
JOK powinien stać się instytucją bardziej otwartą na współpracę z innymi organizacjami.
Zasoby lokalowe powinny być bardziej dostępne dla aktywnych kulturalnie mieszkańców
Jarocina. Mogłaby być to główna instytucja wspierająca inicjatywy młodych, lokalnych
artystów, animatorów kulturalnych i działaczy społecznych korzystających z mediów kultury
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Stworzenie spójnego programu
wspierania działań edukacji
kulturalnej przez lokalne władze

Koordynowanie działań wszystkich
organizacji, wsparcie dla mniejszych
stowarzyszeń.

Wyznaczanie dodatkowych środków
finansowych na pozalekcyjną pracę
nauczycieli z uczniami w obszarze
kultury

Stworzenie spójnej koncepcji
współpracy wszystkich instytucji
i organizacji kulturalnych z Jarocina
i okolic z agencją realizującą Jarocin
Festiwal

Regularne zajęcia, warsztaty czy inne działania z zakresu edukacji kulturalnej powinny
być szczególnie wspierane przez lokalne władze. Udzielanie wsparcia nawet mniejszym,
ale systematycznie odbywającym się inicjatywom będą procentowały większym
zainteresowaniem, szczególnie młodszych mieszkańców, pozostałą ofertą kulturalną.
Sugerowane działanie:
• punkt konsultacyjny dla organizacji kulturalnych
Osoby, które pracowałyby w takim punkcie konsultacyjnym mogłyby wspierać organizacje
pozarządowe w ich staraniu się o zdobywanie dodatkowych środków finansowych
z zewnętrznych źródeł. Pomagałyby pisać i rozliczać projekty oraz nawiązywać współpracę
z innymi podmiotami, które zajmują się określoną tematyką.
Sugerowane działanie:
• wsparcie dla szkół aktywnych w kulturze
Dodatkowe środki finansowe mogłyby być przeznaczane na finansowanie dojazdów dzieci
i młodzieży na wydarzenia kulturalne oraz dodatki do pensji aktywnych nauczycieli, którzy
poświęcają swój wolny czas na działania kulturalne z uczniami.
To wydarzenie przez lata budowało tożsamość miasta, kształtowało postawy mieszkańców.
Warto włączać w działania okołofestiwalowe lokalne organizacje i instytucje, które w sposób
autentyczny i silny są zaangażowane również emocjonalnie w to wydarzenie. W tym celu
należałoby stworzyć spójną koncepcję współdziałania, która w precyzyjny i przejrzysty sposób
określałaby reguły i zakres takiej współpracy. Takie zasady powinny być zaakceptowane przez
organizacje pozarządowe i instytucje oraz lokalne władze, których zadaniem byłoby pewne
kontrolowanie ich przestrzegania.

PLUSY
OBSZAR

UZASADNIENIE

Noc Muzeów

Bogata oferta, przyciągająca dużą liczbę zwiedzających z wielu zakątków Wielkopolski.

Wielki Teatr w Małym Mieście

Program teatralny, ukazujący różnorodność form teatralnych, nie unikający prezentacji
spektakli awangardowych.

Festiwal Solistów i Zespołów
Akordeonowych

Rozpoznawalna marka Kotlina i powiatu jarocińskiego.

Chóry posiadające wieloletnią
tradycję popularyzacji muzyki

Wśród chórów działających na terenie powiatu są między innymi: jarociński Chór
im. T. Barwickiego i kotliński Chór „Arion”, które nieprzerwanie śpiewają od ponad stu lat.

Wysoka ocena oferty kulturalnej
Jarocina

Oferta jest różnorodna i każdy może znaleźć w niej coś dla siebie.

Objazdowy Bibliotekarz

Impreza o charakterze turystycznym, służąca popularyzacji czytelnictwa.

Z kontrkultury w popkulturę

Projekt streetartowy, realizowany przez Muzeum Regionalne w Jarocinie, powiązany
z festiwalem rockowym.

Dzieci Jarocina

Grupa wielopokoleniowa, działająca przy Społecznym Ognisku Muzycznym, repertuarem
nawiązująca do jarocińskich festiwali.

Nowo powstały dom kultury
w Kotlinie

Szansa na stworzenie korzystnej oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy.

MINUSY

8. Jakość oferty kulturalnej
Piotr Landsberg
Pod hasłem „jakość oferty kulturalnej” kryje się wiele rozmaitych
zjawisk. Sam termin, choć w literaturze związanej z polityką kulturalną
stosowany jest dość często, nie doczekał się dotychczas znaczącej
definicji.
Z „jakością oferty kulturalnej” czy też „jakością usług kulturalnych” wiążą
się fenomeny takie jak: ambicje związane z przekazywanymi treściami,
unikatowy warsztat wykonawczy, wysokie standardy związane
z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych. Mówienie o „jakości”
nie przywołuje zwykle skojarzeń związanych z kulturą popularną
spod znaku „disco polo”, artystami – amatorami i prowizorycznie
przygotowanymi przestrzeniami. Ową „jakość” wiążemy raczej
z koncertami muzyki uznanych autorów i utytułowanych wykonawców,
mających do dyspozycji najlepsze instrumenty organizacyjne
i produkcyjne. Podczas takich „jakościowych” koncertów słuchacze
mogą zasiadać w wygodnych fotelach, w miejscu bez akustycznych
zakłóceń. I wreszcie: w wydarzeniach o „wysokiej jakości” uczestniczą
przecież ludzie, którzy na sztuce się znają.
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A jednak dość łatwo można wyobrazić sobie wysokie oceny jakości
oferty zawierającej elementy kultury popularnej, z udziałem artystówamatorów, realizowanej w dość przypadkowym miejscu. Kulturalne
kanony są dziś bardzo rozproszone, a różne grupy społeczne, czy
nawet pojedyncze osoby posługiwać się mogą różnymi systemami
wartości, zatem także i ocen. Indywidualizacja gustów pociąga za sobą
także indywidualizację wyczucia jakości.
Powyższe refleksje stanowią konieczne zastrzeżenie, które należy ująć
podejmując się rozważań nad jakością oferty kulturalnej. Świadczą one
o poziomie komplikacji omawianej problematyki. I choć prowadzenie
polityki kulturalnej samo w sobie stwarza samorządom wiele trudności,
wydaje się, że nie jest dziś możliwe całkowite zaniechanie poszukiwań
kryteriów jakości oferty.

OBSZAR

UZASADNIENIE

Poczucie przesytu wywołanego
nadmiarem wydarzeń kulturalnych

Każde wydarzenie powinno być świętem, w którym chce się uczestniczyć.

Obecność bibliotek, nie posiadających
osobowości prawnej

Brak osobowości prawnej nie pozwala na funkcjonowanie instytucji w pełnym zakresie, w tym
także ogranicza dostęp do środków zewnętrznych.

Oferta gmin okolic Jarocina jest
ciekawa, ale mieszkańcy stolicy
powiatu niewiele o niej wiedzą

Brak informacji o wydarzeniach w sąsiednich gminach poza Jarocinem stanowi
niewykorzystany potencjał dla mieszkańców samego Jarocina.

Słabość oferty Jarocińskiego Ośrodka
Kultury

Osoby badane wskazywały między innymi trudności ze współpracą, niewykorzystany potencjał
i przestrzeń.

Słaba jakość oferty kulturalnej,
kierowanej do młodzieży

Młodzieży oferuje się najmniej.

Festiwale

To jest potencjał nie do końca wykorzystany przez miasto.

Ujęte w tabeli plusy i minusy oferty kulturalnej stanowią niejako dowód
na to, że jej jakość oceniana jest na wiele różnych sposobów.
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9. Tożsamość i kultura –
świadomość wspólnych cech i poczucie jedności
Magdalena Brodniewicz
Im mniejsza wspólnota, tym głębsze więzi międzyludzkie, tym silniejsze
poczucie jedności, dlatego łatwiej jest mówić o tożsamości kulturalnej
poszczególnych lokalnych wspólnot, niż mieszkańców całego powiatu.
W każdej z badanych przez nas gmin poczucie tożsamości kulturalnej
przejawia się trochę inaczej. Istnieją jednak pewne wspólne elementy,
kształtujące tożsamość wszystkich ludzkich społeczności, do których
można się odnieść.
Świadomość wspólnych cech i poczucie jedności rodzi się stopniowo
i powoli. Nie można mówić o tożsamości danej grupy jeśli jej członkowie
nie mają wspólnych korzeni, a więc wspólnej przeszłości. Na tę wspólną
przeszłość składa się kilka niezbędnych elementów. Przede wszystkim
ludzie, czyli wspólni przodkowie, protoplaści; miejsce, które wybrali
na to, żeby się w nim osiedlić oraz wszystko to, co im się przydarzyło
czyli historia pierwszych i kolejnych pokoleń. Dzięki tej historii, która
toczy się zwykle różnie i wielowątkowo powstają tradycje, symbole
i bardziej lub mniej trwałe pamiątki czyli duchowe i materialne
dziedzictwo danej społeczności, które ją naznacza i odróżnia od innych.

plastyczne tworzywo niż zastygła przeszłość. Teraźniejszość to ten
moment, w którym można nadać rzeczywistości bardzo konkretny
kształt. I tu znowu najważniejsi są ludzie. Liderzy, animatorzy danej
społeczności, którzy potrafią dać impuls do podjęcia wspólnych
działań. Te działania, w obszarze całego powiatu jarocińskiego, są
oczywiście bardzo różnorodne. Obejmują szeroko rozumianą edukację
kulturalną, działalność artystyczną, organizację imprez - poczynając
od jednorazowych koncertów, przez festyny, do festiwali, wśród
których czołowe miejsce zajmuje jeden z najstarszych w Polsce Jarocin
Festiwal. Owocem tych różnorodnych działań może być wzmacnianie
poczucia jedności, przynależności do konkretnej wspólnoty, dumy
z uczestnictwa w konkretnych wydarzeniach, budowanie nowej bądź
wzmacnianie już istniejącej marki, tradycji, symbolu, świadomości
społecznej.
Ważnym elementem poczucia jedności są także wspólne dążenia,
plany, cele - wspólna przyszłość.

Teraźniejszość jest kolejnym ważnym punktem na osi czasu, jest
kontynuacją tego, co się już wcześniej wydarzyło. To dużo bardziej
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Bohaterowie narodowi

W gminie Żerków pojawiają się inicjatywy związane z bohaterami narodowymi, takimi jak
Adam Mickiewicz. Choć był on w Wielkopolsce tylko przelotnym gościem, to utrwalił w „Panu
Tadeuszu” barwniejsze postacie, z którymi się tutaj zetknął. Oprócz Mickiewicza w Pałacu
w Śmiełowie przebywało wielu innych znamienitych gości. Między innymi Paderewski,
Sienkiewicz, Kossak, gen. Haller. Narodowi bohaterowie mogą stać się dobrym pretekstem
do zainteresowania epoką, w której żyli, do próby rekonstrukcji wydarzeń, w których mogli
uczestniczyć mieszkańcy danej gminy lub ich przodkowie. Projekty artystyczne, kulturalne,
nawiązujące do dawnych wydarzeń i tradycji, budują historyczną narrację tych miejsc.

Bohaterowie lokalni

To przede wszystkim ci, którzy walczyli o wolność, brali udział w Powstaniu Wielkopolskim,
w I i II Wojnie Światowej, a także ci, którzy zostali zesłani. To też lokalni społecznicy
(np. Adam Czeski – chirurg, gmina Żerków), których inicjatywy miały wpływ na zmianę
jakości życia oraz artyści, ci bardziej i mniej znani, którzy pozostawili po sobie najróżniejsze
pamiątki: rzeźby, obrazy itp. (np. Jakob Steinhardt).

Miejsca

Urokliwe miejsca związane z położeniem i historią wielu miejscowości np. Szwajcaria
Żerkowska, Łąki Jaraczewskie (czarny bocian), różnorodne kompleksy pałacowo-parkowe.

Dokumentacja

W wielu gminach, dzięki inicjatywie pojedynczych osób, powstaje dokumentacja dotycząca
życia różnych lokalnych bohaterów oraz miejsc. Przykładem może być praca p. Kazimiery
Pachciarz, która opracowała biogramy wszystkich uczestników Powstania Wielkopolskieg
pochodzących z ziemi jaraczewskiej. W przygotowaniu są także biogramy walczących podczas
II Wojny Światowej oraz zesłańców. W Żerkowie, dzięki zaangażowaniu kilku pasjonatów
(m.in. Roberta Rogackiego, Bożeny Hałas, Ewy Kostołowskiej) powstało wiele publikacji
dotyczących Żerkowa i okolic. W samym Żerkowie znajdują się tablice informacyjne,
przybliżające historię i okoliczności powstania poszczególnych obiektów. Na uwagę zasługuje
także film dokumentalny poświęcony zmarłemu już artyście rzeźbiarzowi z okolic Jaraczewa,
nakręcony przez TV Jarocin. Film powstał z inicjatywy dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

Pamiątki

W wielu miejscach powstają lokalne izby pamięci, w których gromadzone są pamiątki
przekazywane przez mieszkańców: fotografie, dokumenty, sprzęty użytkowe, stara broń
(np. szabla z grobu jednego z powstańców) itp. Szczególnym miejscem jest także Spichlerz
Polskiego Rocka w Jarocinie, w którym znajdują się pamiątki związane z festiwalem.

Architektura

Kościoły, synagogi, dawne świątynie protestanckie, pałacyki, stare domy, w których żyli
i tworzyli lokalni artyści, cmentarze, rynki, wiatraki.

Symbole

Np. dekoracja pośmiertnymi medalami rodzin powstańców podczas uroczystych obchodów
odzyskania niepodległości.

Tradycje

Niepodległościowe (uroczyste obchody ważnych dla niepodległości rocznic, świąt); muzyczne
(szkoły, ogniska, zajęcia, nie tylko dla dzieci, festiwale) ludowe: haft, snutki golińskie, taniec
ludowy.

Inicjatorzy / liderzy

Część z tych ludzi skupia się wokół instytucji – lokalnych ośrodków kultury, bibliotek. Bardzo
pozytywną opinię ma jarocińska Biblioteka, współpracująca z bibliotekami w sąsiednich
gminach. Te podejmują różne wspólne oraz samodzielne projekty i inicjatywy kulturalne.
Wielu lokalnych liderów zakłada stowarzyszenia. Na terenie powiatu działa ich ponad 100.

Pasjonaci

Poczucie tożsamości może się narodzić lub wzmocnić dzięki najróżniejszym inicjatywom,
podejmowanym przez ludzi z pasją. Na terenie powiatu mieszka wielu takich ludzi. Są
wśród nich plastycy, muzycy, hafciarki, historycy, miłośnicy folkloru. Dzięki nim w powiecie
jarocińskim istnieje 7 zespołów folklorystycznych, różnego rodzaju warsztaty plastyczne,
teatralne, chóry, orkiestry, festiwale (te starsze jak rockowy i te nowsze jak folklorystyczny,
akordeonowy, czy gitarowy).

Projekty edukacyjne

Bogata oferta bibliotek, ośrodków kultury i stowarzyszeń: najróżniejsze warsztaty artystyczne:
plastyka, muzyka, teatr, taniec, spotkania autorskie, zajęcia komputerowe, językowe,
kluby seniorów, noc muzeów (Śmiełów), noc w bibliotece (Jaraczewo), działania sportowo
rekreacyjne (rajd rowerowy: odjazdowy bibliotekarz) i wiele innych

Projekty artystyczne

7 zespołów folklorystycznych, zespoły instrumentalne, chóry (np. Lutnia z Żerkowa), zespoły
wokalne (Złota Jesień, Dzieci Jarocina), grupy teatralne, zespoły taneczne, orkiestra dęta
w Żerkowie.

Festiwale

Festiwal rockowy, który zbudował swoją markę, miał i potencjalnie nadal ma wpływ na
kształtowanie poczucia tożsamości mieszkańców. Według mieszkańców Jarocina powinien
być głównym motywem budowania wizerunku kulturalnego miasta. Na pewno kiedyś był
czymś wyjątkowym, wyróżniającym. Dzisiaj, w dobie powszechnej festiwalizacji ginie w tłumie
innych, podobnych propozycji.

Kultura masowa

Festyny, dożynki mają charakter integrujący lokalną społeczność.
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Produkt regionalny

Powszechnie wiadomo, że gmina Kotlin słynie z przetworów pomidorowych. Ta specjalizacja
w dziedzinie przetwórstwa spożywczego ma przełożenie na rodzaj aktywności kulturalnych,
czego przykładem jest Święto Pomidora. Jakkolwiek impreza ma charakter ludyczny
i kulinarny, to niewątpliwie integruje lokalną społeczność wokół budowanej marki, również
z udziałem wydarzeń kulturalnych.
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Brak ciągłości

Hafciarki robiące snutki nie przekazują swoich umiejętności młodym pokoleniom. Niektóre
zespoły folklorystyczne umierają śmiercią naturalną, dlatego, że osobom prowadzącym nie
udało się wychować następców.

Brak wiedzy i zainteresowania wśród
mieszkańców

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z zasobów miejsc, w których żyją. W jednym z badań
fokusowych z grupą nauczycieli, pytani twierdzili, że młodzież myśli o ucieczce z małych
miejscowości do dużych miast, że nie chce wracać po studiach w rodzinne strony, które
wydają się nieciekawe, bezbarwne, pozbawione przyszłości. Młodzi nie są zainteresowani tak
abstrakcyjnymi dla siebie rzeczami jak haft czy taniec ludowy.

Nieodkryci twórcy i artyści lokalni

W wielu gminach istnieje problem niedowartościowania działających lokalnie artystów. Ich
inicjatywy nie spotykają się ze zrozumieniem odpowiedzialnych za kulturę urzędników.
Najczęściej oczekuje się od tych ludzi pracy i zaangażowania nie pociągającego za sobą
profitów finansowych. Nie wykorzystuje się ich potencjału artystycznego.

Liderzy

Są miejsca, w których brakuje liderów. Choć na terenie powiatu działa ponad 100
stowarzyszeń, istnieją gminy, w których ta działalność jest praktycznie nieodczuwalna.
Działające w nich stowarzyszenia są zamkniętymi grupami wzajemnej adoracji, albo
administracyjną fikcją. Starania pojedynczych, nie zrzeszonych osób nie znajdują oddźwięku
w lokalnej społeczności.

Potrzeba rewitalizacji

Istnieją na terenie powiatu ciekawe, wymagające rewitalizacji miejsca. Niektóre z nich
związane są z ważnymi wydarzeniami lub osobami, które tworzyły daną społeczność (np. dom,
w którym mieszkał i tworzył malarz Jakob Steinhardt). Inne są po prostu zaniedbane.
A estetyka miejsca, ma przecież duży wpływ na zadowolenie z życia w danym miejscu,
na lokalne poczucie dumy.

Jarocin Festiwal

Festiwal nie jest od jakiegoś czasu organizowany przez mieszkańców Jarocina, a koncerty
odbywają się z dala od centrum miasta. W związku z tym, mieszkańcy nie utożsamiają się
z nim tak, jak dawniej, nie odnoszą także wymiernych korzyści z przyjmowania festiwalowych
gości.

Spichlerz Polskiego Rocka

Z rozmów z badanymi przez nas osobami, można było odnieść wrażenie, że brakuje spójnej,
całorocznej wizji wykorzystania tego miejsca. Istnieją obawy, że poza czasem festiwalowym
będzie to mało uczęszczane, słabo finansujące się miejsce.

Pamięć o wspólnej przeszłości

Mimo dobrze zachowanych synagog i kościołów protestanckich (np. Żerków), zachowało się
stosunkowo mało dokumentów związanych z obecnością Żydów i Niemców na terenie powiatu
jarocińskiego . Wśród wielu wspomnianych działań artystycznych i edukacyjnych nie ma
bezpośrednich nawiązań do wspólnej historii, jakby została całkowicie wyparta ze świadomości
mieszkańców.

Symbole

Rozgrabione macewy (cmentarz żydowski w Jaraczewie). Synagoga w Jaraczewie – pięknie
odnowiony i zadbany budynek, zaadaptowany na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
Gminnego Ośrodka Kultury. Na budynku nie ma wystarczająco jasnej informacji dotyczącej
historii tego miejsca ani symbolu związanego z religią i kulturą żydowską.

Media

Wielu naszych rozmówców podkreślało fakt braku kultury w lokalnych mediach, ewentualnie
dominację w tej dziedzinie Gazety Jarocińskiej, w której pojawiają się informacje dotyczące
głównie gminy i miasta Jarocin.

Kultura masowa

W wielu miejscach pojawiał się motyw związany z zamiłowaniem mieszkańców badanych
gmin do zabawy, do masowych imprez typu festyny, dożynki. Poziom kulturalny tych imprez
nie wykracza często poza szeroko rozumianą estetykę disco polo, oraz kulturę popularną
z telewizji.
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10. Jarocin Festiwal i jego rola
dla społeczności lokalnych

Pozytywne oddziaływanie
na mieszkańców powiatu

Festiwal ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, rozwija gusta muzyczne
mieszkańców (chętnie chodzą oni na koncerty rockowe nawet poza sezonem poza
festiwalem), oddziałuje na nich, budując poczucie dumy i tożsamości. Ponadto, festiwal
otwiera ludzi na odmienność, czyni ich bardziej tolerancyjnymi. Ma on znaczenie zwłaszcza
w przypadku młodzieży: pobudza ich zainteresowanie muzyką i historią, duża część młodzieży
żyje festiwalem, nosi koszulki, analizuje życiorysy artystów, itp.

opowiedziało się za stwierdzeniem: „Jarocin Festiwal w przeszłości
był wyjątkowy, dziś jest tylko jednym z wielu festiwali muzycznych
w Polsce.”, jedynie 14% z nich było zaś odmiennego zdania.

Inspirowanie lokalnych środowisk
kulturalnych

Część lokalnych wydarzeń i projektów inicjowanych jest w związku z festiwalem (nie zawsze
bezpośrednim): m.in. powstawanie nowych zespołów rockowych, studio nagrań, Spichlerz
Polskiego Rocka, Rytmy Młodych, itp.

Organizatorzy festiwalu stawiają uczestników w niezwykle biernej
roli. Mamy tu więc do czynienia z nierealizowaniem silnej potrzeby
partycypacji we współtworzeniu festiwalu, bycia czymś więcej niż tylko
osobą stojącą pod sceną (w wielu przypadkach osób bez biletu - pod
płotem ogradzającym teren imprezy). Przy obecnych, zmieniających
się uwarunkowaniach kulturowych i uwzględnieniu najpoważniejszych
defektów wynikających z komercjalizowania się wielu dziedzin życia,
warto by festiwal powrócił do korzeni swojego istnienia i, niejako
w kontrze, jak dawniej stwarzał twórczą i otwartą przestrzeń dla sztuki
(dziś już nie tylko muzyki). Co za tym idzie - by stał się apolityczną,
twórczą i otwartą platformą dla wymiany poglądów i poszerzania
horyzontów myślowych.

Kultywowanie w powiecie historii
festiwalowej

Historia festiwalu ma ogromne znaczenie nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również
dla wszystkich Polaków w kontekście wyzwalania Polski z ucisku Związku Radzieckiego.
Doskonałym przykładem kultywowania historii festiwalu jest np. powstanie Spichlerza
Polskiego Rocka.

Festiwal ma wielu zwolenników

Wiele ważnych postaci ze świata kultury utożsamia się z festiwalem: ludzie ze świata kultury,
dziennikarze muzyczni, politycy. Inicjatywa ma również poparcie wielu mieszkańców, którzy
uznają ją za wizytówkę miasta. Mieszkańcy są bardzo życzliwie nastawieni zarówno do
samego festiwalu, jak i do osób, które latem odwiedzają miasto.

Piotr Firych
Festiwal to niezaprzeczalnie ikona Jarocina i powiatu, pozostający
od lat lokalnym wydarzeniem kulturalnym o największym znaczeniu
i sile, budującym tożsamość Jarocina i okolic. Wiąże się z nim nie tylko
historia polskiej muzyki rockowej, ale także droga walki o wolność.
Niekiedy jednak, skupiając się jedynie na legendzie festiwalu i próbie
zrobienia z niej pożytku, w powiecie patrzy się na to wydarzenie zbyt
narzędziowo. Sprowadza się to do założenia, że ma on spełniać przede
wszystkim funkcję marki promującej miasto i okolice. Takie podejście
jest jednak szkodliwe dla kulturalnego wymiaru imprezy.
Konkluzją przeprowadzonych badań jest przekonanie, iż więcej
uwagi powinno kierować się w stronę tego, co festiwal ma dziś do
zaoferowania zarówno publiczności z całego kraju, jak i lokalnym
mieszkańcom powiatu. Historycznie festiwal w Jarocinie był miejscem
manifestowania odmiennych wartości. Czy nadal tak jest? Co stanowi
o wyjątkowości imprezy w jej dzisiejszej formie? Na te pytania w ramach
przeprowadzonych badań próbowali opowiedzieć lokalni animatorzy
kulturalni, maturzyści uczący się na terenie powiatu, a także sami
uczestnicy festiwalowych wydarzeń.
Badanie wykazało tęsknotę za festiwalem, który pozostawałby
platformą umożliwiającą ludziom wyrażanie swoich opinii, także
tych politycznych, miejscem do debaty, a także integrowania
festiwalowiczów wokół pewnych wartości. Potwierdzają to badania
ilościowe. 51,9% przebadanych uczestników Jarocin Festiwal 2014

W proponowanych zmianach kluczowa powinna być rola samorządu
oraz lokalnych środowisk kulturalnych, które na dzień dzisiejszy są
lekceważone przez organizatora imprezy. Duża rola powinna przypaść
również nowopowstałemu Spichlerzowi Polskiego Rocka. Inicjatywa
ta jest ważnym krokiem w stronę podtrzymywania festiwalowego
życia nie tylko na ogrodzonym przez organizatora terenie, ale także
w przestrzeni publicznej miasta.
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Lokalne wydarzenie kulturalne
o największym znaczeniu

Festiwal to przede wszystkim legenda znana w całej Polsce, od lat pozostaje lokalnym
wydarzeniem kulturalnym o największej wartości i sile.

Budowanie tożsamości lokalnej oraz
wizerunku Jarocina i okolic

Dobra organizacja wydarzenia
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Festiwal czyni miasto i powiat rozpoznawalnym w całym kraju, jest jego znakiem
rozpoznawalnym, służy promocji Jarocina i okolic, buduje lokalną tożsamość. Wiąże się z nim
nie tylko historia polskiej muzyki rockowej, ale także droga walki o wolność.
Sam Jarocin kojarzy się ludziom z zewnątrz przede wszystkim z muzyką. W mieście zauważyć
można sporo elementów identyfikowania się z historią wydarzenia (np. pomnik glana, znaki
nawiązujące do muzyki punkowej).
Jak wykazało badanie, dobra organizacja jest jednym z wysoko cenionych aspektów festiwalu.
Zauważyć można wyraźną profesjonalizację tego wydarzenia. Wg uczestników, na festiwalu
jest również bezpieczniej niż kiedyś.
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Festiwal przestaje być oryginalny

Brak kreatywności organizatorów sprawia, że Jarocin Festiwal blaknie na letniej mapie
kulturalnej w kraju. Grające na nim zespoły są znane z wielu innych imprez tego typu, są to
często ci sami artyści rotacyjnie powracający do Jarocina. Sam festiwal przestaje proponować
swojej publiczności coś nowego.

Festiwal coraz bardziej odchodzi od
swoich tradycji

Festiwal nie promuje nowych zespołów, przestaje być platformą wymiany poglądów
oraz manifestowania idei i odmienności. Dawne tradycje zastępują nowe, komercyjne ramy
organizacyjne.

Słabnie jakość artystyczna festiwalu

Festiwal coraz bardziej się komercjalizuje, co bezpośrednio przekłada się na program
artystyczny imprezy. Festiwal przechodzi kryzys jakości proponowanej oferty, organizatorzy
idą linią najmniejszego oporu przy wyborze artystów.

Festiwal zawłaszcza dużą część
przestrzeni kulturalnej w powiecie

Siła festiwalu przyćmiewa niekiedy inne inicjatywy organizowane w powiecie. Na znaczeniu
tracą zwłaszcza inne gatunki muzyki, ale także i sztuki. Poprzez dominującą narrację
festiwalową mieszkańcom powiatu narzuca się poniekąd jeden gatunek muzyczny,
centralizując pozycję rocka.

Festiwal trafia jedynie w gusta części
mieszkańców powiatu

Pewna, spora część lokalnej społeczności nie jest zainteresowana rockiem. Wiele osób nie
korzysta z oferty festiwalowej, festiwal to dla nich także hałas i zakłócenie spokoju.

Festiwal nie angażuje w żaden sposób
uczestników – publiczności

Festiwal w obecnej formie nie zaspokaja realnych potrzeb festiwalowiczów oraz mieszkańców
powiatu, stawia ich w biernej roli anonimowego słuchacza spod sceny.

Niezdrowe relacje na linii organizator
festiwalu – miasto

W obecnym formacie do decydowania o kształcie festiwalu nie dopuszcza się nikogo poza
agencją artystyczną organizującą Jarocin Festiwal. Zaobserwować można brak woli współpracy
agencji z lokalnymi animatorami, ma ona swoisty monopol na festiwal.

Życie festiwalu nie jest
podtrzymywane w ciągu roku

Oprócz oddolnych inicjatyw lokalnych środowisk kulturalnych, życie festiwalowe kończy się
w dniu zakończenia imprezy. Poza kilkoma oficjalnymi dniami festiwalowymi w Jarocinie nie
dzieje się nic, co podtrzymywałoby zainteresowanie tym wydarzeniem.
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Festiwal przestaje być wydarzeniem
otwartym

Festiwal jest obecnie realizowany głównie poza miastem, na terenie ogrodzonych przez
organizatora. Pobieranie opłat za uczestnictwo w festiwalu odbiera wielu osobom możliwość
wejścia na teren festiwalu. Karnety dzielą festiwalowiczów, wiele osób nie decyduje się na ich
kupno. Tłumy spędzają czas pod płotem, w dużej mierze są to mieszkańcy, którzy przychodzą
tam z ciekawości, żeby poczuć atmosferę imprezy.

REKOMENDACJE
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REKOMENDACJA

OPIS DZIAŁANIA

Otwarcie festiwalu na mieszkańców

Sugerowane działania:
• zwolnienie części wydarzeń festiwalowych i okołofestiwalowych z opłat - zachęcanie
mieszkańców do aktywnej partycypacji, a także umożliwienie im prowadzenie własnego
biznesu w trakcie trwania festiwalu.

Wzmocnienie kulturotwórczej roli
festiwalu

Sugerowane działania:
• położenie większego nacisku na wyznaczanie nowych ścieżek w obszarze muzyki;
• autentyczne, a nie jedynie deklarowane promowanie nowych, młodych zespołów.

Przeniesienie części festiwalu do
przestrzeni publicznej, do miasta

Sugerowane działania:
• wykorzystanie potencjału przestrzeni miejskiej Jarocina, ulokowanie części wydarzeń
w centrum, w tym np. na Rynku, Spichlerzu, kinie, oraz miejscach nietypowych.

Wzmocnienie efektu przekazu
wartości podczas festiwalu
w Jarocinie

Wydarzenia okołofestiwalowe w których ważnym elementem byłoby pokazanie idei, wartości
ważnych dla uczestników i artystów JF: warsztaty, dyskusje, panele, konkursy, które w ciekawy
sposób mogłyby wzmocnić wiedzę o festiwalu, jego roli w drodze do wolności Polski
i pokazywałyby wartości jakie niósł JF dla uczestników i wykonawców.

Częściowe oddanie inicjatywy w ręce
organizacji lokalnych

Sugerowane działania:
• umożliwienie lokalnym animatorom współtworzenie festiwalu;
• dofinansowanie przez miasto okołofestiwalowych wydarzeń, stwarzających na czas
festiwalowy spójną i silną ofertę kulturalną.

Powołanie festiwalowego forum
lokalnego środowiska kulturalnego

W ramach cyklicznych spotkań osoby zainteresowane współtworzeniem festiwalu mogłyby
wspólnie budować strategię rozwoju tego wydarzenia.

Całoroczne podtrzymywanie życia
festiwalowego

Organizacja cyklicznych koncertów, warsztatów muzycznych, debat, spotkań z artystami,
konkursów młodych zespołów, kultywowanie historii i legendy festiwalu.

Określenie roli Spichlerza Polskiego
Rocka

• sprecyzowanie kształtu funkcjonowania tego podmiotu powinno rozwiązać jego podstawowe
problemy: promocja młodych zespołów, koncentrowanie uwagi mieszkańców i turystów
na tematykę rocka, jego historii, związków z Jarocinem, integracja środowisk muzycznych,
promocja miasta i okolic,
• uspokojenie sporów wokół tej inicjatywy.

Efektywniejsza komunikacja
festiwalowa w mieście

• stworzenie jednolitej, zaplanowanej na kilka lat identyfikacji wizualnej miasta;
• skuteczniejsze implementowanie symboliki festiwalowej w przestrzeń publiczną Jarocina;
• stworzenie tablic informacyjnych przy wjeździe do miasta, a także stworzenie miejsca
pamiątkowego.

Poszerzenie oferty kulturalnej
festiwalu

Rozszerzenie programu o szereg wydarzeń gatunkowych: pokazy filmowe, wystawy,
spektakle, itp.

Opracowanie badania
ankietowego jarocińskiej
publiczności festiwalowej

59

I. Profil
respondenta

Z kim przybyłeś/aś na festiwal?

Wiek
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30,9%
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12,9%

1

Ilość osób

*Pytanie wielokrotnego wyboru –
łączne wartości procentowe wynoszą więcej niż 100%.
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Płeć

23,5%

46,1%
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6-10 osób

21,5%

3

28,3%
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8,8%
1. do 18 lat
2. 19 - 25 lat
3. 26 - 35 lat
4. 36 - 45 lat
5. 46 - 55 lat
6. pow. 55 lat

3,5%
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2,3%
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mężczyzna - 51,8%

pow. 15 osób

38,5%
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Przynależność do grupy społeczno-zawodowej
1. Ze znajomymi
2. Z żoną / mężem / partnerem / partnerką
3. Ze znajomym/mą
4. Z innymi członkami rodziny
5. Sam/a
6. Z dzieckiem
7. Z dziećmi
8. Z wnukiem / wnuczkami

*Pytanie wielokrotnego wyboru – łączne wartości procentowe wynoszą więcej niż 100%.

0

10

20

30

40

50

60
20

16,1%

1

kobieta - 48,2%

55,2%

3

4

5

60

12,4%

37,4%

2

9,7%
2,1%

1. Uczeń
2. Student/ka
3. Pracujący/a
4. Bezrobotny/a
5. Emeryt/ka

11,6%

10

5,4%

4,6%

4,1%
0,6%

0
1

2

3

4

5

6

7

8

61

Miejsce zamieszkania

Odległość miejsca
zamieszkania od Jarocina
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Uczestnictwo w festiwalu

Uczestnictwo w festiwalu w latach 80/90-tych

82,4%

6,7%
17,2%

20,8%

28,9%

Odległość festiwalu od miejsca zamieszkania

17,6%

Pierwszy raz
2-3 razy
4-5 razy
6-10 razy
Powyżej 10

26,5%

Tak
Nie

II. Ocena wybranych aspektów związanych
z pobytem na festiwalu muzycznym
Czy letnie festiwale muzyczne stają się
nową formą spędzania wakacji?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie

10,5%

1. Występujący artyści
2. Atmosfera panująca na festiwalu
3. Cena biletów
4. Marka festiwalu - jego tradycja
5. Dobra reklama i promocja
6. Inne

46%

40
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30,7%

10,7%
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8%
2,3%
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18,5%
4,7%
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33,4%
41,6%
15,0%
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Dobra organizacja

53,6%
35,4%
7,0%
2,7%
1,4%

Promowanie młodych wykonawców
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41%

Tradycja / historia festiwalu

11,4%
22,4%
30,9%
13,3%
21,9%
Znajomość występujących zespołów

Najważniejsze czynniki
wpływające na liczbę
uczestników letnich festiwali muzycznych
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9,9%

36,3%

Co ma znaczenie?
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4

30,3%
42,3%
19,2%
5,8%
2,3%

Bardzo ważne
Raczej ważne
Obojętne
Raczej nieważne
Zdecydowanie nieważne
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III. Wyniki badań opinii
na temat Jarocin Festiwal
JF jest ogólnopolską marką kulturalną
(rozpoznawalną i wysokiej jakości)

Na JF jest za dużo pijaństwa i hałasu

4,9%

40,9%

Zdecydowanie tak

Zdecydowanie tak

34,4%
Raczej nie

7,8%

Trudno powiedzieć

7,8%
Raczej tak

3,3%

Raczej nie

47,5%
Raczej tak

32,9%

Zdecydowanie nie

0,6%

Zdecydowanie nie

20%

Trudno powiedzieć
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Z roku na rok JF
jest coraz lepiej zorganizowany

9,3%

Z roku na rok JF
ma ciekawszy program

45,9%

Trudno powiedzieć

Zdecydowanie tak

15,8%
Raczej nie

7,2%

Zdecydowanie tak

18,2%
Raczej tak

20,7%
Raczej tak

14,4%
Raczej nie

42,9%

Trudno powiedzieć

16,0%

Zdecydowanie nie

9,8%

Zdecydowanie nie
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JF w przeszłości był wyjątkowy,
dziś jest tylko jednym z wielu festiwali muzycznych w Polsce

Jarocin dzięki festiwalowi jest dziś stolicą polskiego rocka
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Ocena wybranych efektów, jakie niesie za sobą Jarocin Festiwal
Promocja miejsca, miasta
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Przekaz wartości
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Budowanie wspólnoty zainteresowań, wzmacnianie poczucia lokalnego patriotyzmu
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