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KULTURA JEST WSZ DZIE.
MOBILNO!" ORAZ SKRACANIE DYSTANSU
ZE WZGL DU NA ZAMIESZKANIE UCZESTNIKA KULTURY
W WIELKOPOLSCE
Zaanga owanie mieszka!ców regionu1 w ycie kulturalne uwarunkowane jest dost"pem do wydarze! kulturalnych i miejsc, w których realizowane s# dzia$ania kulturalne. Aktywno%& uczestników kultury w celu dotarcia do kultury uj#& mo na w dwojaki sposób. Z jednej strony jest to
przemieszczanie si" publiczno%ci w celu dotarcia do przestrzeni, obiektu,
sceny dzia$a! kulturalnych. Mówi& mo na w tym przypadku o mobilno%ci
realnej. Z drugiej strony dostrzec warto docieranie do zjawisk kulturalnych
bez konieczno%ci realnej zmiany miejsca. Dzi"ki tej mobilno%ci wirtualnej
s$uchacz, czytelnik, widz posiada dost"p do tre%ci kulturalnych z w$asnego
domowego fotela, czy biurka. Kolejne techniczne innowacje w zakresie mediów elektronicznych (zapocz#tkowane przed laty popularyzacj# kolejnych
mediów analogowych, rejestratora i odtwarzacza d'wi"ku, radia, telewizji,
w ko!cu Internetu) sprawi$y, e realne przemieszczanie do miejsc kultury
przesta$o by& konieczno%ci#, warunkiem niezb"dnym, by uczestniczy&
w wydarzeniu.
Mobilno%& realna jest dzi% w zdecydowanej wi"kszo%ci przypadków
%wiadomym wyborem wynikaj#cym z ró norodno%ci potrzeb, poczucia
smaku, artyku$owania konkretnych, specjalistycznych ycze!2. Dzi"ki do________________
1 Wnioski zawarte w poni szym artykule oparte s# na badaniach jako%ciowych – wywiadach fokusowych realizowanych przez zespó$ badaczy z Instytutu Kulturoznawstwa UAM
w roku 2010 w 6 miastach powiatowych Wielkopolski: Jarocinie, K"pnie, Wolsztynie, Turku,
Czarnkowie i Gnie'nie. Przedmiotem scenariusza badania by$y zagadnienia potencja$ów
i deficytów kulturalnych miast powiatowych w Wielkopolsce, co stanowi strategiczne zagadnienie dla rozwoju kultury w ca$ym regionie.
2 Znaczn# ilo%& interesuj#cego materia$u dotycz#cego stanu i ró norodno%ci potrzeb kulturalnych oraz sp"dzania czasu wolnego mieszka!ców polskich miast ró nej wielko%ci odnale'& mo na w Raporcie o stanie i zró nicowaniu kultury miejskiej, przygotowanym na potrzeby
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tarciu do wybranych miejsc mo liwe staje si" wspólnotowe spotkanie
z kultur#, nawi#zanie i wzmocnienie mi"dzyosobowych wi"zi, wspólne
sp"dzenia czasu „na mie%cie” (wyj%cie do teatru z przyjació$mi, do kina
z rodzin# itp.). W XXI wieku mobilno%& realna odbiorcy kultury w Wielkopolsce nie wi# e si" wy$#cznie z ofert# kulturaln# du ego miasta, jakim jest
Pozna!, dotyczy równie mniejszych o%rodków, np. Kalisza, Konina,
Ostrowa Wielkopolskiego, a tak e innych miejsc w województwie, gdzie
zlokalizowane s# kina, galerie, teatry, miejsca realizacji projektów kulturalnych, du e festiwale (np. Jarocin). Mieszkaniec Wielkopolski posiada dzi%
mo liwo%& do%& prostego (cho& oczywi%cie wymagaj#cego poniesienia pewnych kosztów) dost"pu do %wiatowych metropolii kulturalnych. Je%li zechce, mo e skorzysta& z oferty kulturalnej scen artystycznych, muzeów,
filharmonii, teatrów operowych, galerii w Berlinie (bezpo%rednie po$#czenie
kolejowe, zmierzaj#ca ku ko!cowi budowa autostrady od wschodnich
kra!ców województwa w kierunku Berlina), w Londynie (tanie loty z pozna!skiego lotniska). Ta potencjalna mobilno%& dotyczy bardziej zmotywowanych uczestników kultury, zdecydowanych ponie%& pewien koszt
dotarcia do tre%ci kulturalnych. Celem przemieszczaj#cych si" Wielkopolan
s# równie stolice o%ciennych województw. Dotyczy to zw$aszcza osób zamieszkuj#cych obrze a województwa: np. K"pnianie podró uj#cy do Wroc$awia, Katowic, Opola, (odzi, Krakowa lub mieszka!cy Turku podró uj#cy do (odzi, Warszawy.
Cz"%& mieszka!ców województwa, zw$aszcza osoby mieszkaj#ce w Poznaniu lub jego s#siedztwie, posiada nie tylko ch"ci, ale równie mo liwo%ci i %rodki w docieraniu do kultury. Zdecydowana wi"kszo%& mieszka!ców
wielu wielkopolskich miejscowo%ci spotyka si" jednak z obiektywnymi barierami, utrudniaj#cymi lub uniemo liwiaj#cymi realn# mobilno%& kulturaln#. Obiektywne bariery w dost"pie do kultury dotycz# nie tylko osób niepe$nosprawnych ruchowo, ale tak e s# zwi#zane z dojazdem wszystkich
osób z obrze y województwa, wzgl"dnie miejsc odleg$ych od przestrzeni,
w których realizowane s# projekty kulturalne, zw$aszcza gdy nie ma dostatecznej liczby dogodnych po$#cze! komunikacyjnych. Do znacz#cych barier
nale y równie brak pieni"dzy, by kupi& bilet wst"pu lub op$aci& przejazd
na okre%lone wydarzenia.
________________

Kongresu Kultury Polskiej 2010 realizowanym na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez zespó$ badaczy pod kierunkiem W. Burszty. Autor artyku$u zaangaowany by$ równie w niniejszy projekt jako osoba koordynuj#ca badania jako%ciowe realizowane w *winouj%ciu i Szczecinie, cz$onkowie zespo$u Instytutu Kulturoznawstwa UAM
badali równie w kontek%cie wspomnianego raportu 2 miasta w Wielkopolsce. Dost"p
(13.06.2011) do ca$o%ci Raportu na http://www.kongreskultury.pl/library/File/Raport
KultMiej/kult.miej_raport(1).pdf
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Podsumowuj#c, powiedzie& mo n#, e do znacz#cych przeszkód, stoj#cych na drodze osób ch"tnych, by uczestniczy& w wydarzeniach w miejscach oddalonych od ich miejscowo%ci (w których cz"sto nie ma zadowalaj#cego dost"pu do kultury), nale # m.in.:
– odleg$o%& oraz czas potrzebny, by dotrze& i wróci& do domu,
– niedostateczna ilo%& lub niedogodny rozk$ad po$#cze! komunikacyjnych,
– zniech"caj#ca jako%& przemieszczania si" %rodkami transportu,
– w du ych miastach trudno%& z dotarciem samochodem do centrum,
oraz brak miejsc parkingowych na terenie lub w okolicy instytucji i miejsc
realizacji dzia$a! kulturalnych,
– %rodki finansowe potrzebne do skorzystania z oferty zlokalizowanej
poza miejscem zamieszkania (cena biletu oraz koszty dojazdu i powrotu),
– warunki rodzinne, np. konieczno%& opieki nad dzie&mi lub lud'mi s"dziwymi, brak mo liwo%ci skorzystania z us$ug opieku!czych na czas aktywno%ci kulturalnej, brak równoleg$ej oferty dla dzieci, która pozwoli$aby
rodzicom uczestniczy& w dzia$aniach kulturalnych,
– warunki dost"pu dla niepe$nosprawnych ruchowo
Spora cz"%& osób, dla których powy sze utrudnienia stanowi# nieprzekraczaln# barier" w dost"pie do kultury, mo e wszelako dotrze& do tre%ci
kulturalnych z pomoc# innych %rodków, mediów i wirtualnych narz"dzi.
Drugi, zdecydowanie odmienny model kontaktu z kultur# sk$ania do
pozostania we w$asnej przestrzeni, we w$asnym domu. Sprzyja mu coraz
wi"ksza dost"pno%& kultury za spraw# mediów elektronicznych, komunikacji cyfrowej, rzeczywisto%ci wirtualnej. Mieszkaniec Wielkopolski mo e
skorzysta& we w$asnym domu nie tylko z oferty telewizji i radia, ale równie bardziej szczególnych, atrakcyjnych narz"dzi, np. z internetowej
transmisji koncertu filharmoników berli!skich. Mo e s$ucha& radia internetowego, które zapewnia dost"p do kilkudziesi"ciu tysi"cy specjalistycznych,
prezentuj#cych wszystkie gatunki muzyczne stacji. Medium Internetu
umo liwia równie dost"p do cyfrowych obrazów, zasobów muzealnych
najwa niejszych galerii. Dzi"ki telewizji cyfrowej, satelitarnej i Internetowi
na wyci#gni"cie r"ki s# ró norodne gatunki kina. Równie ksi# ki w formie
elektronicznej docieraj# coraz szerszym kana$em komunikacyjnym do czytelników. Media elektroniczne daj# szeroki dost"p do programów telewizyjnych, radiowych, multimedialnych mog#cych wype$ni& wa n# rol"
w edukacji kulturalnej. Korzystanie z tych ogromnych zasobów wymaga
jednak pewnej minimalnej umiej"tno%ci selekcji tre%ci, zorganizowanie dost"pu, a tak e minimalnego nak$adu finansowego, by zakupi& sprz"t do
odbioru tre%ci elektronicznych, cyfrowych, czasem op$aci& dost"p do pewnych bardziej atrakcyjnych zasobów cyfrowych.
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Pozornie szeroka i $atwa dost"pno%& wirtualnej mobilno%ci kulturalnej
zwi#zana jest w bardzo wielu przypadkach z ograniczeniami i przeszkodami stoj#cymi przed spor# grup# potencjalnych uczestników kultury.
Wskaza& mo na m.in.:
– niewystarczaj#ce %rodki finansowe osób, by naby& sprz"t, narz"dzia
cyfrowe itd.,
– brak %rodków finansowych potrzebnych na utrzymanie $#czno%ci (instalacja Internetu, abonamenty, dost"p do zasobów),
– brak czasu potrzebnego na skorzystanie z bardziej ambitnej, wymagaj#cej uwagi oferty ulokowanej w zasobach cyfrowych (niesprzyjaj#ce warunki odbioru, trudno%& w odizolowaniu si" od reszty %wiata, telefonów,
rozmów z domownikami na czas korzystania z oferty kulturalnej, dotyczy
to np. przedstawienia teatralnego, transmitowanego koncertu),
– warunki mieszkaniowe potrzebne do skorzystania z oferty,
– warunki rodzinne, np. konieczno%& opieki nad dzie&mi lub osobami
s"dziwymi,
– ci#gle niska powszechno%& edukacji medialnej w%ród osób starszych,
brak umiej"tno%ci obs$ugi narz"dzi, zw$aszcza komputera.
Dostrzec mo na wi"c liczne bariery, dla usuni"cia których nie ma propozycji systemowych. Wszelako nale y zauwa y& starania licznych podmiotów, zarówno niezale nych organizatorów, jak instytucji, by poprawi&
dost"pno%& wydarze! i aktywno%& kulturaln# osób, które zmuszone s# do
pokonania znacznych odleg$o%ci dla skorzystania z oferty kulturalnej.
Pierwszy sposób to realizowanie projektów i aktywno%ci kulturalnych
w odleg$ych miejscach województwa, docieranie do miejsc kulturalnie zdefaworyzowanych, ma$ych miast i miasteczek, które nie maj# szans samodzielnie sprowadzi& najlepszych artystów. Coraz wi"cej festiwali i instytucji
dostrzega t" nisz" i wyprowadza „w teren” wydarzenia kulturalne najwy szej %wiatowej jako%ci, opuszczaj#c du e miasta i mury instytucji (przyk$adem mo e by& festiwal Polish Guitar Academy prezentuj#cy gwiazdy gitary
klasycznej w ko%cio$ach, pa$acach, salach w kilkunastu miastach regionu,
tak e tych odleg$ych od stolicy województwa, jak np. K"pno i Turek). Wiele
du ych instytucji kulturalnych zlokalizowanych w stolicy regionu rozszerza ofert" skierowan# do mieszka!ców odleg$ych miejsc. Nie tylko zach"caj# do przyjazdu, ale równie same organizuj# wydarzenia w miejscach zamieszkania Wielkopolan. W zakresie mobilno%ci wirtualnej coraz wi"cej
wydarze! dost"pnych jest za po%rednictwem profesjonalnie przygotowanych, aktualizowanych, komunikatywnych stron internetowych (np.
www.maltafestival.pl).
Miejsca odleg$e od aktywnych o%rodków kulturalnych, mniejsze miejscowo%ci, w których nie funkcjonuj# publiczne instytucje kultury, posiadaj#
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w wielu miejscach Wielkopolski warto%ciowy substytut w postaci pr" nie
dzia$aj#cych w dziedzinie kultury parafii (miejsca koncertów, a nawet festiwali takich jak na *wi"tej Górze w Gostyniu albo w Murowanej Go%linie).
Ko%cio$y parafialne stanowi# zreszt# przestrze! wydarze! (g$ównie muzycznych) równie w miastach, w których funkcjonuj# publiczne o%rodki
kultury (np. ko%cio$y w Jarocinie, ko%cio$y franciszkanów, dominikanów,
karmelitów w Poznaniu, %wi#tynia w Turku). Przestrzenie parafialne sprzyjaj# te aktywno%ci kulturalnej seniorów, m$odzie y, dzieci. W miejscowo%ciach nie obj"tych zasi"giem instytucji dzia$aj# – cho& borykaj#c si" z duymi trudno%ciami, zw$aszcza finansowymi i lokalowymi – równie inne
oddolne inicjatywy w postaci klubów zainteresowa! oraz nieformalnych
grup dzia$aj#cych na rzecz utrzymania pami"ci i dziedzictwa kulturowego.
Ten wymiar niesformalizowanej dzia$alno%ci kulturalnej w miejscach bez
domów kultury, bibliotek i muzeów wymaga znacznie wi"kszego upowszechnienia, wsparcia finansowego i merytorycznego oraz mobilizacji
potencjalnych lokalnych liderów kulturalnych. Inicjatywy te bowiem najcz"%ciej wynikaj# z autentycznego, g$"bokiego zrozumienia kulturowego
kontekstu danej okolicy i s# odpowiedzi# na duchowe potrzeby mieszka!ców.

