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I.

WSTĘP

Od czego zaczęliśmy?
Od pomysłu! Zawsze chcieliśmy poznawać pomysły i potrzeby dotyczące działań kulturalnych
w całej gminie, ale najważniejsze to poznać potencjał kulturowy naszych mieszkańców.
Mosiński Ośrodek Kultury wziął udział w programie Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021,
który jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury. I udało się! Otrzymaliśmy
dofinansowanie.

Jaki jest cel programu?
Zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki
w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw
kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Nasz zespół i podjęte działania badawcze
Pierwszym krokiem w naszych planach było powołanie zespołu projektowego i badawczego
w składzie: Piotr Firych - doktor nauk o kulturze z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu, siedmioro pracowników merytorycznych Mosińskiego
Ośrodka Kultury oraz Monika Januszewska - animator Narodowego Centrum Kultury,
pełniąca funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach merytorycznych.
Badania realizowaliśmy w okresie luty - maj 2021 w całej gminie, ze szczególnym
uwzględnieniem napływowych mieszkańców terenów Czapur, Daszewic i Krosna,
charakteryzujących się największym w gminie Mosina odsetkiem mieszkańców napływowych
w okresie po 2010 roku.
W ramach prac nad projektem zespół zrealizował desk reseach, badanie terenowe, badanie
ankietowe online, a także zogniskowane wywiady grupowe (FGI – focus group interview),
które przyjęły formę moderowanych paneli dyskusyjnych z mieszkańcami. W przypadku
wykorzystania ostatniego z wymienionych narzędzi badawczych zespołowi zależało
na poznaniu opinii osób w sposób szczególnie aktywny działających na terenie Gminy
i wpływających na kształt lokalnego życia kulturalnego.
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O naszej Gminie
Gmina Mosina jest położona w centralnej części Wielkopolski i oddalona 18 km na południe
od Poznania. Zajmuje powierzchnię 171 km² i liczy ponad 32 tysięcy mieszkańców.
Ze względu na walory turystyczne i mieszkających tu ludzi, jest najbardziej atrakcyjną
propozycją dla wszystkich, którzy szukają miejsca do wypoczynku.

Historycznie
Mosina zalicza się do jednych z najstarszych miast w Wielkopolsce. Pierwsza wzmianka
o mieście pochodzi z 1247 roku, kiedy to po raz pierwszy zapisano nazwę "Mosina"
w ówczesnym dokumencie. Przełomowym momentem dla miasta był rok 1302,
kiedy to wojewoda kaliski, Mikołaj Przedpełkowic z rodu Łodziów, nadał Mosinie prawa
miejskie. Do rzeczywistej lokacji doszło dopiero w 1429 roku, kiedy to król Władysław
Jagiełło nadał Mosinie prawo magdeburskie, potwierdzane i transumowane przez kolejnych
władców Polski.

Turystycznie
Olbrzymi potencjał turystyczny wynikający z uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych
terenu oraz dogodny klimat dla powstawania nowych inwestycji, sprzyjają trwałej tendencji
do wzrostu liczby mieszkańców w gminie, jak również stałej tendencji rozwoju istniejącej
infrastruktury.
Gmina Mosina to naturalnie piękne miejsce, w którym z pewnością każdy turysta znajdzie
coś dla siebie. Tutaj leżą bowiem Wielkopolski Park Narodowy oraz Rogaliński Park
Krajobrazowy z okazałym skupiskiem kilkusetletnich dębów i licznymi starorzeczami Warty.
Koneserzy sztuki zachwycą się późnobarokową rezydencją rodu Raczyńskich oraz Galerią
Malarstwa w

Rogalinie, będącymi oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W sąsiedztwie położony jest park krajobrazowy, gdzie możemy zobaczyć legendarne,
kilkusetletnie dęby, spośród których najbardziej znane są Lech, Czech i Rus.
Atrakcyjność turystyczną Gminy podnoszą także malowniczo położone jeziora usytuowane
w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Park
obejmuje ochroną teren występowania ciekawych form polodowcowych, bogatych w rzadkie
gatunki flory i fauny.
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Walory Gminy są doceniane przez turystów zarówno z kraju, jak i zza granicy. Bardzo ważną
rolę w podnoszeniu atrakcyjności miejsca do zamieszkania jak również turystycznych wizyt
gości stanowi bogata oferta kulturalna, realizowana przez trzy odrębne instytucje
samorządowe.

Kulturalnie
Głównym podmiotem prowadzącym działania kulturalne skierowane do mieszkańców jest
działający od 1970 roku Mosiński Ośrodek Kultury. Jako samorządowa instytucja kultury,
prowadzi swoją działalności w oparciu o wypracowany program, wynikający z strategii
rozwoju Gminy.
Pracownicy Ośrodka realizując swe zadania traktują kulturę jako dźwignię uruchamiającą
ważne procesy społeczne i gospodarcze. Uczestnictwo w kulturze polega na refleksyjnym
korzystaniu z przygotowanej oferty. Aktywność kulturowa powinna wpływać na poszerzanie
istniejącej i powstawanie nowej oferty kulturalnej.
Mosińska Biblioteka Publiczna od pierwszych lat swojego istnienia zajmuje ważne miejsce
w życiu kulturalnym i oświatowym Mosiny. Gromadzi i udostępnia księgozbiór, prowadzi
lekcje biblioteczne, wystawy, imprezy o charakterze literacko-muzycznym, współpracuje
z placówkami kulturalnymi i oświatowymi wszystkich szczebli na terenie miasta i gminy.
Najmłodszą instytucją jest Galeria Sztuki w skład której wchodzi również Galeria Historyczna.
Usytuowana jest w atrakcyjnym turystycznie, zabytkowym budynku dawnej bóżnicy
żydowskiej, wybudowanej około 1876 roku. Galeria organizuje i prowadzi działalność
wystawienniczą, promocyjną i popularyzatorską w dziedzinie sztuki współczesnej
oraz historycznej.
Wymienione instytucje posiadają wsparcie w realizacji zadań kulturalnych w licznych
sojusznikach i naturalnych partnerach w postaci aktywnych grup mieszkańców, działających
formalne i nieformalne, takich jak organizacje pozarządowe, instytucje oświaty, rady
sołeckie i koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, koła emerytów i rencistów oraz drużyny
harcerskie.
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Jacy jesteśmy? Trochę demografii
Gmina Mosina, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku liczy 32 220 mieszkańców
klasyfikowanych w danych statystycznych jako stałych. Miasto liczy 13 719, natomiast
w pozostałych 31 miejscowościach zamieszkuje 18 501 mieszkańców.
Stale zmienia się proporcja ogółu zamieszkałych w Mosinie w stosunku do osób, które
wybrały miejscowości o charakterze wiejskim na swój pobyt stały. W roku 2010 mieszkańcy
sołectw stanowili 53,8% ogółu gminy, natomiast pod koniec roku 2020 współczynnik ten
wynosi już 57,4%. Na 20,3 procentowy wzrost liczby mieszkańców całej gminy, zmiana liczby
mieszkańców poza miastem Mosina wynosi 28,5%.
Powyższe liczby, dane dotyczące zgłoszeń meldunkowych oraz powstanie nowych osiedli
budownictwa wielorodzinnego świadczą o stałym wzroście liczby osób napływowych.
Szczególnie dotyczy to trzech miejscowości: Czapur, Daszewic i Krosna. W badanym okresie
wzrost liczby mieszkańców w tych wsiach sołeckich wynosił w sumie 3173 osób, podczas
ogólnej gminnej liczby 5440 osób. 58,4% wzrostu liczby mieszkańców całej gminy przypada
na 3 z 32 miejscowości.

Wzrost procentowy liczby mieszkańców
w okresie 2010-2020
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Czapury

Daszewice

Krosno

Miasto Mosina oraz
pozostałe sołectwa
gminy

Badania ankietowe przyniosły kolejne ważne dane dotyczące mieszkańców Gminy Mosina.
Dane potwierdzają, że Czapury, Daszewice i Krosno są miejscowościami o dużej ilości
mieszkańców napływowych, głównie w wieku poniżej 35 roku życia.
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II.

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań, czyli czego się nauczyliśmy
Poszliśmy w teren, wypuściliśmy do sieci ankietę i spotkaliśmy się też z Wami u nas zadając
wiele pytań. Najmłodszy uczestnik badań miał 12 lat, a najstarszy 69. Było zdecydowanie
więcej kobiet: 144, a mężczyzn: 78. A oto najważniejsze wnioski.

Co lubimy robić w wolnym czasie?


Kultura… i rekreacja!

Pytając o sposób i miejsce spędzania czasu wolnego, większość respondentów częściej
niż o kulturze „wyższej”, myśli o rekreacji, spacerach, sporcie, byciu na łonie natury.
Mieszkańcy gminy preferują kulturę w plenerze, najlepiej w wydaniu na żywo.

Formy spędzania czasu wolnego
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Zdecydowanie wygrywa aktywność fizyczna, jednak ponad połowa badanych spędza ten czas
na obcowaniu z kulturą. Co zatem lubimy w samej kulturze?
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Formy preferowanych aktywności kulturalnych w gminie Mosina
Najbardziej lubimy wydarzenia muzyczne. Chętnie deklarujemy udział w wydarzeniach
na żywo. Lubimy koncerty, dobrą książkę, film i spektakl. Jednak najbardziej cieszą nas formy
w przestrzeni publicznej, obcowanie z naturą, łączące np. performance czy wydarzenie
artystyczne z przyrodą.

Nasze preferencje dotyczące
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Rozrywka

inne

Co jest dla ważne dla mieszkańców, kiedy decydują się na udział
w wydarzeniu kulturalnym?
W wypowiedziach mieszkańców, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nas
spotkaniach, często pojawiało się słowo jakość, akceptacja lub rekomendacje znajomych.
Ważnym aspektem jest możliwość integracji z artystami, aktywny udział w wydarzeniu,
współuczestnictwo, gdy coś jest zgodne z zainteresowaniami odbiorcy lub blisko miejsca
zamieszkania. Oto niektóre cytaty:
- Na pewno jakość.
- Poziom.
- Przede wszystkim jakość i jakość.
- Grali najlepsi gitarzyści w Polsce!
- Po pierwsze muszę wiedzieć [że wydarzenie się odbywa], a po drugie musi trafiać w moje
gusta i wywoływać emocje, o których mówimy, cieszyć mnie, pójdę, zobaczę, będę
zadowolony, włosy mi będą stawać i ciarki pójdą i może nawet nóżka będzie chodzić.
- Myślę, że ważne jest to, by było to aktywizujące, żeby uczestnicy brali w tym aktywny udział
zamiast po prostu oglądać to wydarzenie.
- Decyduję się na udział, gdy przyjeżdżają tutaj artyści lub dzieje się coś, co związane jest
z moim kręgiem zainteresowań.
- Rola lidera prowadzącego jakiekolwiek zajęcia, jakiekolwiek by nie były, począwszy od
polityki a skończywszy na katechezie w szkole jest kluczowa. Jeżeli on ma kompetencje,
umiejętności i wiedzę, umie je wykorzystać, a jeszcze ma tę iskrę bożą.

Razem czy osobno? O potrzebie integracji
Miejsca realizacji wydarzeń kulturalnych, w tym np. budynek MOK, powinny być w możliwie
największym stopniu przestrzenią integracji, gdzie mieszkańcy - w tym szczególnie młodzież –
realizują swoje zamiłowania i potrzeby. Ważna jest jakość, możliwość aktywnego udziału
i współuczestnictwa, integracja na dwóch poziomach, integracja z artystami oraz po prostu
ze społeczeństwem, z ludźmi, wydarzenia odbywające się w plenerze, przestrzeni publicznej.
Potrzeba poczucia wspólnoty i budowania lokalnej tożsamości.
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Uczestnicy form badawczych podkreślają ważną rolę stałej wymiany poglądów, miejsca
określonego na potrzeby dyskusji. Sieciowanie i wytworzenie społecznego procesu, który
miałby na celu integrowanie członków społeczności lokalnej do osiągnięcia określonych
celów.
Wniosek główny, jest taki, że Gminie ogólnie potrzebna jest integracja, wzrost lub może
narodziny pojęcia lokalnej tożsamości i dumy z bycia tutaj, co spowoduje chęć tworzenia
i rozwijania swoich pasji, pomysłów w miejscu, w którym się mieszka. Poczucie życia
w świadomości bycia potrzebnym dla najbliższego otoczenia.


Młodzież

Badanie wskazało potrzebę powstania miejsc spotkań i integracji dla młodzieży. Młodzież
chętnie będzie realizowała swe potrzeby kulturalne, ale potrzebuje do tego miejsc
o odpowiednich warunkach, otwartych, wychodzących naprzeciw ich postulatom.

Kultura w centrum vs. kultura na peryferiach
Uczestnicy spotkań grupowych zwracali uwagę na miejsce imprezy – zbyt wiele form
w mieście, zbyt mało na terenach wiejskich. Badani mieli na myśli wykorzystanie potencjału
drzemiącego w przestrzeni sołeckiej.
Inicjatywy kulturalne powinny być realizowane blisko miejsc zamieszkania, czyli większość
w przestrzeni gminnej, mniej centralnie w mieście Mosina.


Za daleko – oferta nieosiągalna ze względu na dojazd

Dla osób mieszkających na obrzeżach gminy Mosina, nie dysponujących samochodem,
to odległość staje się znacząca. Nie interesują się zajęciami w MOK, bo musieliby dojeżdżać
i „tracić czas”.
Przedstawiciele terenów wiejskich kładli nacisk na pewnego rodzaju osamotnienie
i konieczność samodzielnego tworzenia kultury, bez wsparcia, nie wiedząc, że wsparcie jest
możliwe. Idąc dalej, widzą udział pracowników MOK w stałych zajęciach w pomieszczeniach
świetlic wiejskich.
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Mieszkańcy miejscowości peryferyjnych czują się odizolowani
od działań kulturalnych realizowanych w gminie.

Potencjał otaczającej nas natury
Przeprowadzone badanie wykazało, że swój wolny czas mieszkańcy Gminy Mosina
najczęściej spędzają na terenach związanych z naturą. W rozmowach z nami i ankietach
wymieniali

m.in.

obszary

leśne,

rezerwat

przyrody,

park

krajobrazowy,

tereny

Wielkopolskiego Parku Narodowego, ciekawe miejsca pod względem przyrodniczym.
Respondenci zdecydowanie wolą naturę niż centrum miasta. Podobne wskazania dotyczyły
badań ankietowych.
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9,40%

Miejsca wskazane w badaniach fokusowych:


Dymaczewo



Kanał Mosiński



Lasy Gminne



WPN



Wiaty na terenie gminy



Pożegowo - Glinianki



Warta



Instytucje kultury

Tereny zielone jako przestrzeń niezagospodarowana przez działania
kulturalne


Kultura poza murami instytucji?

Dotychczasowe miejsca organizacji imprez i form kulturalnych wydają się być mało
atrakcyjne dla badanych. Bardzo ważna jest przyroda i tereny zielone, określane jako
miejsca spokoju, ciszy i kontaktu z naturą. Jest to dla nas ważna wskazówka przy realizacji
wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem wskazywanych przez ankietowanych miejsc
zielonych na terenie gminy Mosina.

Internet jako główne źródło informacji o ofercie MOK oraz życiu
gminy Mosina
87,7% ankietowanych wskazało na internet jako źródło informacji o ofercie Mosińskiego
Ośrodka Kultury. Oferta dociera głównie do tych, którzy korzystają z internetu. Osoby
mieszkające na terenie Daszewic, Czapur i Krosna czują się nieco odizolowani od Mosiny
i nie znają (poza wyjątkami) oferty MOK w dużej mierze dlatego, że sami jej nie szukają, a
oferta nie jest komunikowana im wystarczająco skutecznie. Zwracano uwagę na konieczność
bardziej efektywnego wykorzystania narządzi komunikacyjnych.
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Mamy potencjał do uczestnictwa… ale i tworzenia!
Wśród mieszkańców biorących udział w ankiecie internetowej blisko 41% zadeklarowało, że
tworzy kulturę. Stanowi to o dużym potencjale do angażowania mieszkańców w działania
i potwierdza tezę, że tworząc ofertę, nie można ograniczać lokalnej publiczności do roli
biernych uczestników wydarzeń.
Czy sam/a tworzy Pan/i kulturę? (np. gra na instrumencie, maluje,
pisze, śpiewa, tańczy, projektuje)

TAK
NIE

Ograniczenia mieszkańców przy realizacji działań kulturalnych
Bardzo duża część mieszkańców objętych badaniem posiada doświadczenie w inicjowaniu,
a także realizacji najrozmaitszych form kulturalnych, jednak praktycznie wszyscy zauważają
wielość wyzwań i niedogodności przy podejmowaniu własnych działań. Zwracano uwagę
m.in. na niedostępność znajdującej się w gminie bazy lokalowej i wyposażenia, zbyt małe
środki finansowe przeznaczane na realizację inicjatyw mieszkańców i bariery instytucjonalne.
Z pozyskanych opinii wywnioskować można, że dużym wyzwaniem dla mieszańców chcących
uczestniczyć lub tworzyć wydarzenia kulturalne, jest okiełznanie problemów logistycznych,
lokalowych „brak pomieszczenia”, ekonomicznych „brak środków” i partnerskich „brak
wsparcia, szczególnie ze strony gminy”.
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Zwrócono również uwagę na brak czasu do realizacji własnych projektów. Istotną trudność
dla lokalnych twórców stanowi znalezienie skutecznych sposobów dotarcia z informacją
o realizowanych działaniach do odbiorców wydarzenia. Jak najbardziej Internet i mobilne
środki przekazu. Zdecydowanie mniej nośne okazują się stacjonarne punkty w gminie
z tablicami informacyjnymi. Uczestnicy spotkań zasugerowali duży problem związany
z brakiem

zaangażowania

ze

strony

odbiorców,

brakiem

powszechnej

potrzeby

uczestniczenia w kulturze (definiowanej jako „wyższa”, bardziej wymagająca).

Jak Cię widzą, tak Cię piszą?
Wizerunek Mosińskiego Ośrodka
Kultury
Mieszkańcy cenią MOK zwłaszcza kiedy mowa

o ofercie i zespole pracowników. Instytucja
postrzegana jest jako miejsce oferujące ciekawe
wydarzenia, w którym pracuje przyjazny, ceniony przez mieszkańców, zespół. Pozytywny
odbiór MOK może utrudniać siedziba. Zdaniem mieszkańców budynek może odstraszać
swoją architekturą. Specyfika obiektu rzutuje także na atmosferę wydarzeń.
W relacji z środowiskami twórczymi odczuwalna zdaje się być granica - My i Oni. Główną
zauważaną barierą dla lepszej współpracy z Ośrodkiem Kultury jest jego instytucjonalność.
Przeszkadzające na każdym kroku bariery wynikające z braku otwartości, zbyt dużym
sformalizowaniem. Bardziej urzędem niż miejscem działań kulturalnych. Oferta MOK jest
realizowana głównie w siedzibie i na terenie miasta Mosina, przy zbyt małym udziale
przestrzeni poszczególnych sołectw.

Jak mogę Ci pomóc?
Mając ogromny potencjał nie sposób czasem wykorzystać własnych zasobów, z powodu
braku wiedzy o możliwościach i sposobach ich wykorzystania. Pomysł odchodzi do lamusa,
a w nas może rodzić się frustracja. Zatem jak MOK może pomóc przy wcielaniu własnych
inicjatyw w życie?
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Potencjalny organizator wydarzenia żyje w poczuciu, że musi działać sam. Z drugiej strony
wydaje się, że MOK nie wysyła jasnych komunikatów o możliwościach współpracy
związanych z podpisaniem umowy partnerskiej, barterowej, możliwej do wykorzystania
bazie sprzętowej czy pomocy merytorycznej doświadczonych pracowników.
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III. REKOMENDACJE





















Tworzenie miejsc, w których organizowane są działania kulturalne, powinny
charakteryzować się atmosferą otwartości, a także wpływać na zaangażowanie
mieszkańców.
Podejmowane działania kulturalne powinny w większym stopniu uwzględniać
potrzebę integrowania się mieszkańców gminy.
Imprezy kulturalne mają szansę zaistnieć w otoczeniu natury. Oferta kulturalna
powinna wykorzystywać potencjał terenów zielonych, będących ważną przestrzenią
codziennego funkcjonowania mieszkańców gminy.
Należy położyć nacisk na zajęcia i wydarzenia poza budynkiem na terenach zielonych.
Dobrze byłoby połączyć je z imprezami sportowymi lub rekreacją. Istotne jest
stworzenie poczucia, że mieszkaniec może być czynnym lub biernym uczestnikiem
wydarzenia.
Istotną rolę w rozwijaniu lokalnej kultury na terenie gminy Mosina powinno
odgrywać wzmacnianie działań poza centrum Mosiny, które włączałyby do obiegu
uczestnictwa miejscowości ościenne. Kultura na wynos?
Potrzeba otwartych pracowni, czegoś w rodzaju klubokawiarni. Potrzeba możliwości
integracji i tworzenia lokalnych społeczności i środowisk.
Niezmiernie ważny w tym zakresie wydaje się być model czynnego udziału w kulturze
i odrzucanie biernego, konsumpcyjnego odbioru.
Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie dystansu, likwidacje barier dostępu
do zasobów i wyposażenia MOK.
Wysyłanie wyraźnych sygnałów chęci podjęcia współpracy z partnerami.
Zwrócenie uwagi na jakościową i ilościową wartość komunikatu kierowanego do
mieszkańców oraz monitorowanie odbioru przekazywanych informacji.
W kontekście budowania publiczności kulturalnej w gminie Mosina ważne wydaje się
być szukanie skutecznych kanałów dotarcia do mieszkańców z informacją o ofercie.
Kluczową rolę w tym obszarze powinien odgrywać internet.
Mosiński Ośrodek Kultury jako instytucja wspierająca i zauważająca potrzebę wyjścia
do osób i grup z potencjałem kulturowym, otwarta dla rodzących się inicjatyw na
terenie całej gminy.
MOK jako partner? Opracowanie warunków współpracy z sektorem kultury.
Należy umacniać wizerunek MOK jako potencjalnego partnera dla mieszkańców
mających własne inicjatywy kulturalne.
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IV.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Szkolenia z Narodowym Centrum Kultury
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Spotkania online z animatorem oraz badaczem
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Warsztaty z animatorem
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Ankiety online
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Badania terenowe
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Badania fokusowe
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Podsumowanie badań
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