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KULTURA W WIELKOPOLSCE W PERSPEKTYWIE
BADA JAKO!CIOWYCH: KULTURALNE POTENCJA"Y
I DEFICYTY MIAST POWIATOWYCH
Przedstawiany artyku ma charakter podsumowania spo ecznych bada!
jako"ciowych realizowanych w sze"ciu miastach w Wielkopolsce, stanowi y
one drugi etap post#powania badawczego realizowanego w roku 20101.
Metod$ badawcz$ by y zogniskowane wywiady grupowe (panele ekspertów) z udzia em osób reprezentuj$cych "rodowiska opiniotwórcze w danej
spo eczno"ci lokalnej miasta powiatowego. Celem bada! fokusowych by o
okre"lenie potencja#ów i deficytów sektora kultury wyst#puj$cych na poziomie miast powiatowych. Jest to istotne uzupe nienie bada! sonda%owych. Zogniskowane wywiady grupowe zorganizowane zosta y z pomoc$
lokalnych partnerów w K#pnie, Gnie&nie, Czarnkowie, Wolsztynie, Turku
i Jarocinie w pa&dzierniku 2010 roku. Drugim celem opracowania jest
wskazanie zaobserwowanej ró%norodno"ci w zakresie sposobów prowadzenia dzia alno"ci kulturalnej (a w a"ciwie prowadzenia lokalnych polityk
kulturalnych) przez samorz$dy lokalne. Dostrze%enie tego wewn$trzregionalnego zró%nicowania sk ania ku sformu owaniu ró%nych profili miast, ze
wzgl#du m.in. na prowadzon$ w nich w sposób bardziej lub mniej konsekwentny lokaln$ polityk# kulturaln$.
Badania fokusowe przeprowadzono w grupach gromadz$cych czo owych przedstawicieli instytucji i "rodowisk zajmuj$cych si# upowszechnianiem kultury, animacj$, administrowaniem i zarz$dzaniem kultur$ w miastach powiatowych. Uczestnicy badania fokusowego wskazali zawsze po
kilkana"cie zakresów dyskutowanej problematyki, ich stanowiska diagnozowa y kszta t obecnej kultury w perspektywie potencja ów i deficytów.
Przedstawiane ni%ej wnioski zbudowane s$ w oparciu o materia , który
_______________
1 Artyku stanowi cz#"' opracowania bada! jako"ciowych realizowanych w zwi$zku
z projektem „Kulturalne potencja y i deficyty miast powiatowych” wspó finansowanym przez
Narodowe Centrum Kultury z programu Obserwatorium Kultury.
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istnieje w postaci pisemnej transkrypcji kompletnych nagra!. Dla u atwienia percypowania wniosków z bada! ka%de zestawienie danych pochodz$cych z badania jako"ciowego poprzedzone zostanie krótk$ charakterystyk$
danego miasta, oraz zako!czone syntetycznym profilem kulturalnym miasta, opartym na wypowiedziach osób badanych, po"wi#conych tak potencja om, jak i deficytom miasta.

K$PNO
Po o%one 170 km na po udnie od Poznania. Przed reform$ administracyjn$ mie"ci o si# w granicach województwa kaliskiego. Znane jest mi#dzy
innymi z unikatowego dwupoziomowego dworca kolejowego z krzy%owym usytuowaniem peronów oraz kolekcji obrazów Tadeusza Piotra Potworowskiego, zgromadzonych w Muzeum Ziemi K#pi!skiej. Liczy 15.200
mieszka!ców. Na powiat sk ada si# 7 gmin o $cznej liczbie 56.700 mieszka!ców. Instytucje kultury w powiecie to m.in.: Gminny O"rodek Kultury
w Perzowie, w K#pnie: K#pi!ski O"rodek Kultury z kinem „Sokolnia”, Muzeum Ziemi K#pi!skiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego, Ca odzienny
Klub Seniora „Pod *urawiem”, 8 bibliotek publicznych. Na terenie powiatu
znajduj$ si# 4 szko y ponadgimnazjalne: Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych
w S upi, w K#pnie: Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespó Szkó
Ponadgimnazjalnych Nr 2, Liceum Ogólnokszta c$ce Nr 1, a tak%e jedna
szko a wy%sza: Wy%sza Szko a Zarz$dzania „Edukacja” w K#pnie. Najwi#ksze w powiecie zak ady reprezentuj$ przemys drzewny i meblarski,
w tej drugiej bran%y dzia a te% du%a ilo"' drobnych zak adów. Spo"ród mediów lokalnych wymieni' mo%na: „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”,
„Kurier Lokalny Powiatu K#pi!skiego”, Radio i Telewizja SUD,
www.kepno.net.
POTENCJA"Y KULTURALNE K$PNA
1. Spo#eczno%& obywatelska – wspó#odpowiedzialno%& za kultur'.
Dominuj$cym potencja em wskazywanym w badaniach s$ ludzie,
mieszka!cy K#pna, jednostki i grupy osób aktywnych twórczo i organizacyjnie, osoby zarówno m ode, jak i starsze, uczniowie i seniorzy, zrzeszeni
w stowarzyszeniach i grupach. Wspólnota lokalna posiada du%$ liczb# osób
dzia aj$cych w dziedzinie kultury w ramach wolontariatu, pasjonatów,
którzy „nakr#caj$ atmosfer#” dzia ania w zakresie kultury. Do tej aktywno"ci zaliczy' mo%na dzia ania by ych mieszka!ców, przebywaj$cych obecnie
za granic$ (relacje z wykorzystaniem narz#dzi internetowych), jak te% ab-
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solwentów wracaj$cych po studiach do K#pna. Du%e wra%enie robi ilo"',
tradycja i realne zaanga%owanie organizacji pozarz$dowych, g ównie stowarzysze!, dzia aj$cych w zakresie kultury. One nadaj$ ton lokalnej dziaalno"ci kulturalnej. Kultura funkcjonowa a w K#pnie bardzo d ugo bez
domu kultury, inicjatywy istnia y bez lokalu, etatów i instytucji. To spowodowa o w sposób mniej lub bardziej sformalizowany przej#cie wielu obowi$zków by ego domu kultury przez te organizacje. Inn$ ich cz#"' przej$
wydzia kultury urz#du miasta, co jednak nie przes$dza o stopniu ich niezale%no"ci. W ostatnich latach organizacje pozarz$dowe i samorz$d K#pna
coraz skuteczniej ubiegaj$ si# o "rodki finansowe ze &róde wojewódzkich,
ogólnopolskich oraz europejskich. Stowarzyszenia wprowadzone s$ ju% w
przestrze! sieci internetowej, gdzie swobodnie operuj$ nowymi narz#dziami komunikacji, wzmacniaj$ "rodowisko. Siln$ grup$ o znaczeniu kulturotwórczym jest równie% prawie tysi#czna grupa absolwentów liceum w
K#pnie, którzy dzia aj$ w sposób zorganizowany. Wartym podkre"lenia
przejawem si y organizacji pozarz$dowych jest inicjatywa pomocy skromnemu, reaktywowanemu domowi kultury. Obserwowa' mo%na u"wiadomion$ potrzeb# wsparcia instytucji publicznej ze strony organizacji pozarz$dowych, ze "rodków zewn#trznych przez te ostatnie pozyskiwanych.
W ten sposób odwraca si# trend, kierunek oddzia ywania i wspó pracy.
Organizacje z regu y znacznie bardziej zainteresowane s$ pieni#dzmi i zasobami instytucji, tutaj praktyka jest odwrócona, stowarzyszeniom zale%y
na silniejszej instytucji i s$ sk onne j$ realnie wspó tworzy', tak%e z samodzielnie pozyskanych "rodków finansowych. Aktywno"' kulturaln$ instytucje kultury wspó tworz$ z organizacjami pozarz$dowymi. Twórcy i animatorzy dzia aj$cy w K#pnie oczekuj$ specyficznie poj#tej instytucjonalizacji,
która wynika z potrzeby zorganizowania i skoordynowania dzia a! kulturalnych i edukacyjnych w mie"cie, by zapewni' wi#ksz$ skuteczno"' kulturalnego oddzia ywania na spo eczno"' lokaln$. K#pno posiada obecnie aktywne, przyci$gaj$ce mieszka!ców, zabiegaj$ce o "rodki finansowe organizacje pozarz$dowe i grupy inicjatywne, jednak obiekty nale%$ce do instytucji
kultury nie zapewniaj$ zadowalaj$cych warunków dla szerokiej wspó pracy,
s$ po prostu za ma e. Pewien potencja infrastrukturalny stanowi budynek
dawnej synagogi, którego adaptacja pozwoli na rozwój muzeum. Wielk$
szans$ móg by by' oryginalny dwukondygnacyjny dworzec kolejowy, b#d$cy w asno"ci$ PKP. Obs uguje on krzy%owy uk ad torów kolejowych. Wobec znacz$cego ograniczenia ilo"ci poci$gów zatrzymuj$cych si# w K#pnie,
obiekt idealnie nadawa by si# na cele kulturalne. Du%y, gotowy potencja
w ca ym Powiecie K#pi!skim stanowi$ liczne, wyremontowane ze "rodków
europejskich sale wiejskie o charakterze kulturalno-spo ecznym.
2. !rodowisko twórców i animatorów – sztuki wizualne. K#pno posiada du%$ tradycj# w zakresie ruchu amatorskiego oraz dzia alno"ci profesjo-
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nalistów w zakresie sztuk wizualnych, przede wszystkim malarstwa. Postaci$ ikoniczn$ jest tu Tadeusz Piotr Potworowski, jeden z najbardziej utalentowanych twórców z nurtu dzia aj$cych w Pary%u Kapistów, zwi$zany
korzeniami z powiatem k#pi!skim. Miasto posiada od 21 lat galeri# sztuki
wspó czesnej, w $czon$ do Muzeum Ziemi K#pi!skiej, mo%e poszczyci' si#
tradycj$ i wspó czesnym sukcesem plenerów malarskich, integruj$cych go"cinnych i lokalnych artystów, wyk adowców akademii sztuk pi#knych
i pasjonatów malarstwa, m odzie%, dzieci, osoby starsze. Ten potencja obecny jest zarówno w szko ach, jak i w organizacji pozarz$dowej koordynuj$cej
dzia ania "rodowiska.
3. Prorozwojowa postawa w#adz miasta. Kluczow$ i nie daj$c$ si#
przeceni' okoliczno"ci$ ostatnich lat jest zaanga%owanie w adz miasta
w dzia ania na rzecz stworzenia nowych warunków pracy dla osób i organizacji zajmuj$cych si# szeroko poj#t$ dzia alno"ci$ kulturaln$. Badania
z roku 2010 ujawniaj$ zrozumienie w adz miasta dla znaczenia rozwoju
kultury oraz – za jej po"rednictwem – rozwoju spo eczno"ci lokalnej, dla
potrzeb "rodowisk twórców i animatorów kultury. Dzia alno"' kulturalna
postrzegana jest przez samorz$d jako docelowo bardzo skuteczny sposób
integracji spo eczno"ci lokalnej.
4. Tradycja kulturowa, historia ludzi i miejsc – stra(nicy pami'ci
o kulturach. K#pno posiada równie% potencja wynikaj$cy z historii i usytuowania miasta, który w du%ej mierze kszta tuje równie% mieszka!ców
i ich postawy. Miasto zlokalizowane jest na skrzy%owaniu wa%nych szlaków. By o zawsze „miastem przybyszów”, „miastem trzech religii i trzech
kultur”, miejscem na styku trzech dawnych zaborów, obecnie i dawniej na
styku +l$ska i Wielkopolski. Wspó cze"nie ta tradycja kultywowana jest
m.in. poprzez inicjowanie spotka! mi#dzykulturowych, ekumenicznych.
O potencjale tym przypominaj$ liczne "rodowiska osób dbaj$cych o pami#'
i tradycje zwi$zane z K#pnem.
Deficyty kulturalne K'pna
1. Infrastruktura kulturalna. Przeszkod$ dla prowadzenia wi#kszo"ci
dzia a! kulturalnych jest znacz$cy brak lub zdecydowanie niezadowalaj$ca
wielko"' i jako"' infrastruktury lokalowej. W zwi$zku z brakiem miejsca
utrudniona staje si# wspó praca instytucji i organizacji pozarz$dowych,
wspó dzia anie to wymaga wielu wyrzecze! i determinacji partnerów.
K#pno nie ma te% %adnej sali koncertowej. Pewn$ szans$ mog oby by' zagospodarowanie wspomnianego ju% wy%ej dwupi#trowego dworca PKP,
jak równie% tzw. dworca zachodniego. Na przeszkodzie tej mo%liwo"ci stoi
jednak trudny dialog z PKP. Równie% wiele lat przerwy w dzia alno"ci do-
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mu kultury (jego formalny brak) stanowi o du%e wyzwanie i utrudnienie
dla stanu kultury w K#pnie.
2. Brak specjalistów. Du%ym utrudnieniem dla dzia a! kulturalnych
w K#pnie, zw aszcza w zakresie edukacji kulturalnej, jest bardzo niewielka
ilo"' osób posiadaj$cych w a"ciwe, specjalistyczne kompetencje w zakresie
animacji kulturalnej, edukacji artystycznej, jak i innych profesji, specjalno"ci
niezb#dnych dla funkcjonowania instytucji kultury zgodnie z ich celami.
Stosunkowo niewielkie zaplecze lokalnych twórców nie pozwala uzupe ni'
tych deficytów. Niedostatek ten dotyczy równie% kadry organizacyjnej,
mened%erów kultury.
3. Edukacja kulturalna i artystyczna. Istnieje du%e zapotrzebowanie na
zaj#cia z zakresu amatorskiej twórczo"ci artystycznej zarówno dla dzieci,
jak i osób starszych, seniorów z du%$ ilo"ci$ wolnego czasu (szans# stanowi
tu rozwijaj$cy si# uniwersytet trzeciego wieku). Istotnej luki w edukacji
artystycznej i kulturalnej szko y systemowo nie wype niaj$. Jedynie grupa
aktywnych nauczycieli stara si# zagospodarowa' t# przestrze!.
4. Kultura w mediach lokalnych. Daje si# zauwa%y' potrzeba sta ego
miejsca dla kultury w prasie i mediach lokalnych, nie ma jednak w K#pnie
trwa ych, sta ych rozwi$za! w tym zakresie. Deficyt informowania z wyprzedzeniem o wydarzeniach kulturalnych przek ada si# na nie zawsze
zadowalaj$c$ wiedz# o wydarzeniach i frekwencj#.
5. Marginalizacja K'pna. K#pno ma ograniczony, wr#cz – utrudniony
i pogarszaj$cy si# dost#p do stolicy regionu i jego oferty kulturalnej, a tak%e
twórców, animatorów, absolwentów, którzy mogliby pracowa' dla K#pna.
Wynika to z ograniczania po $cze! kolejowych, jako"' drogi, jak te% samej
odleg o"ci (170km), na której przebycie trzeba po"wi#ci' przynajmniej
3 godziny jazdy w jedn$ stron#. Funkcj# kulturalnego centrum przejmuje
Wroc aw. K#pno cz#sto nie jest postrzegane przez osoby z nim niezwi$zane
jako miasto Wielkopolskie. Jest równie% lekcewa%one przez media ogólnopolskie, które cz#sto w informacjach wycinaj$ je z mapy regionu, umieszczaj$c skrajny powiat poza województwem. Mieszka!cy K#pna czuj$ si#
Wielkopolanami, nie tylko z przyczyn wi#zi historycznej, mimo %e wielu
mieszka!ców pracuje we Wroc awiu, jak równie% korzysta z jego oferty
kulturalnej. Blisko"' Wroc awia obecnie silnie oddzia uje na przekonania
i to%samo"' mieszka!ców K#pna, zw aszcza osób aktywnych zawodowo.
PROFIL kulturalny K'pna
1) Si a i tradycja organizacji spo ecznych kszta tuj$cych %ycie kulturalne,
2) Nastawienie w adz do kultury w ostatnim czasie (2010) wsparcie dla
modernizacji i uspo ecznienia, pozyskiwania nowych "rodków na kultur#,
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3) Z y stan infrastruktury utrudniaj$cy efektywn$ dzia alno"' kulturaln$,
4) Zdecydowane nastawienie na pozyskiwanie "rodków zewn#trznych
przez organizacje pozarz$dowe,
5) Niska rozpoznawalno"' spo eczna (w"ród mieszka!ców miasta)
zmian i nastawienia samorz$du do problemów kultury – brak „okr#tów
flagowych”,
6) Aktywno"' na rzecz przeciwdzia anie marginalizacji K#pna na mapie
Wielkopolski wobec niedostatecznej inicjatywy Poznania o podtrzymanie
zwi$zków z K#pnem, jak te% wobec silnych wp ywów metropolii wroc awskiej.
GNIEZNO
Miasto, po o%one 50 km na wschód od Poznania, przed reform$ administracyjn$ znajdowa o si# w województwie pozna!skim. Znane jest ka%demu jako pierwsza stolica i miejsce chrztu Polski, siedziba Prymasa Ko"cio a
Rzymskokatolickiego. Liczy 69.554 mieszka!ców, skomunikowane z Poznaniem dobr$ relacj$ PKP, PKS i dobr$ droga samochodow$. Na powiat
sk ada si# 10 gmin, o $cznej liczbie mieszka!ców 140.000. Instytucje kultury
w powiecie: Gminny O"rodek Kultury w Niechanowie, Miejsko-Gminny
O"rodek Kultury w K ecku, O"rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie; w Trzemesznie: Dom Kultury, Muzeum Regionalne; w Lednogórze:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Wielkopolski Park Etnograficzny; w Gnie&nie: Miejski O"rodek Kultury, Centrum Kultury “Scena To
Dziwna”, Muzeum Pocz$tków Pa!stwa Polskiego, Muzeum Archidiecezji
Gnie&nie!skiej, 10 bibliotek publicznych. Na terenie powiatu znajduje si# 13
szkó ponadgimnazjalnych: Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Witkowie;
w Trzemesznie: Zespó Szkó Gimnazjum i Liceum oraz Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych; w Gnie&nie: I LO, II LO, III LO, Zespó Szkó Ekonomiczno-Odzie%owych, Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespó
Szkó Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych Nr 3,
Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych Nr 4, Zespó Pa!stwowych Szkó Medycznych, Zespó Pa!stwowych Szkó Muzycznych. W Gnie&nie funkcjonuje
5 uczelni wy%szych: Kolegium Europejskie UAM w Poznaniu, Gnie&nie!ska
Wy%sza Szko a Humanistyczno – Mened%erska „Millenium”, Pa!stwowa
Wy%sza Szko a Zawodowa, Prymasowskie Wy%sze Seminarium Duchowne
– Wydzia Teologiczny UAM sekcja w Gnie&nie. Najwi#ksze w powiecie
zak ady reprezentuj$ przemys monopolowy, spo%ywczy, ci#%ki, energetyczny. Jako przyk ady mediów lokalnych wskaza' mo%na: „Przemiany na
Szlaku Piastowskim”, „Gnie&nie!ski Tydzie!”, Radio Gniezno, TV Gniezno, wirtualnegniezno.pl.
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Potencja#y kulturalne Gniezna
1. Historia miasta i jego dziedzictwo kulturowe. Na okre"lony przez
lata profil Gniezna rozpoznawany w ca ym kraju sk adaj$ si# nast#puj$ce
skojarzenia: pierwsza stolica kraju, siedziba Prymasa Ko"cio a Rzymskokatolickiego z Katedr$ Gnie&nie!sk$. Paradoksalnie ten potencja , je"li b#dzie
nietrafnie wykorzystany, mo%e stanowi' obci$%enie. Przekonanie i przywi$zanie w adz oraz du%ej cz#"ci mieszka!ców do tradycyjnie okre"lonego
genius loci Gniezna mo%e bowiem hamowa' lub utrudnia' realizacj# bardziej innowacyjnych pomys ów na ofert# kulturaln$. Umiej#tne wykorzystanie tego potencja u w po $czeniu z otwarciem na tendencje modernizacyjne zaowocowa' powinno rozkwitem miasta.
2. Atuty charakteryzuj)ce wi'ksze miasta. Podkre"li' nale%y podstawowe atuty, których brak w mniejszych miastach powiatowych: uczelnie
wy%sze, sta a scena dramatyczna, muzeum o zasi#gu ponadregionalnym
(Muzeum Pocz$tków Pa!stwa Polskiego), dwie ostatnie instytucje finansowane z bud%etu samorz$du wojewódzkiego. Zjazdy Gnie&nie!skie, jako
wydarzenie polityczno-kulturalne o zasi#gu mi#dzynarodowym, stanowi$
wa%ny znak rozpoznawalny miasta.
3. Publiczno%& kulturalna o zró(nicowanych potrzebach. Istnieje spora
ilo"' mieszka!ców zainteresowana ró%norodn$, a tak%e specjalistyczn$ ofert$, w tym publiczno"' jazzowa. Miejscowi odbiorcy s$ edukowani równie%
poprzez ofert# Poznania, w której uczestnicz$ regularnie ze wzgl#du na
blisko"' i stosunkow$ atwo"' dojazdu. Powoduje to jednak du%o mniejsze
zadowolenie z w asnej oferty kulturalnej, ze wzgl#du na mo%liwo"' jej atwego skonfrontowania z ofert$ metropolii.
4. Alternatywa domów kultury. Szczególnym walorem gnie&nie!skiego
%ycia kulturalnego jest od niedawna istnienie dwóch o"rodków kultury, ich
swoista konkurencja oraz wzajemne uzupe nianie: tradycyjny i alternatywny, konserwatywny i nowatorski dom kultury, co dotyczy zarówno prezentowanych tre"ci kulturalnych, jak i metod pracy oraz dzia a! promocyjnych
(np. ró%nica w no"nikach informacji o wydarzeniach kulturalnych: tradycyjny afisz vs rowerzy"ci z reklam$ odtwarzan$ przez g o"niki z mp3). Stanowi to wa%ny element twórczego rozwoju kultury w mie"cie. Warto podkre"li', %e organizatorem nowej inicjatywy jest starostwo powiatowe, nie
maj$ce w tym zakresie obowi$zku, ani zbyt wielu podobnych przyk adów
w innych powiatach w Polsce.
5. Ró(norodna oferta kulturalna. Sk ada si# na ni$ bogata paleta mo%liwo"ci: od tradycyjnych form edukacji kulturalnej po sta e wydarzenia jazzowe, piosenk# poetyck$, spotkania literackie, scen# rockow$ – klub M yn,
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teatr alternatywny i teatr dramatyczny, alternatywne i innowacyjne inicjatywy Centrum Kultury eSTeDe (Scena To Dziwna) oraz Fundacji Mury,
nowe festiwale, kawiarenk# did%ejsk$.
6. Blisko%& stolicy regionu. Gniezno dysponuje u atwionym dost#pem
do wydarze! kulturalnych w Poznaniu, po $czeniem kolejowym oraz
czterdziestominutowym dojazdem samochodem. Czy wi#c Gniezno mo%e
by' satelit$ metropolii w dziedzinie kultury? Ta mo%liwo"' mo%e sta' si#
atutem, ale tak%e s abo"ci$ i utrudnieniem dla organizatorów kulturalnych
w Gnie&nie, a wydarzenia pozna!skie stanowi' konkurencj# dla imprez
gnie&nie!skich.
Deficyty kulturalne Gniezna
1. Przekonania mieszka*ców. Mieszka!cy %ywi$ prowincjonalne przekonania o braku inicjatyw kulturalnych w ich mie"cie, w najlepszym przypadku s$ ukierunkowani na ofert# pozna!sk$, w najgorszym – nie uczestnicz$ w ogóle w wydarzeniach kulturalnych. Daje si# zauwa%y' niski poziom
ciekawo"ci, zainteresowania pozyskiwaniem informacji na temat lokalnych
wydarze! kulturalnych
2. Dominacja perspektywy instytucjonalnej. W adze miasta s$ niedostateczne zaanga%owanie w zmiany organizacyjne i jako"ciowe w kulturze.
Zbyt ma a jest aktywno"' w adz miasta w zakresie wprowadzania zmian
jako"ciowych w kulturze, zw aszcza w podleg ych instytucjach. Ci$%y
nadmiernie instytucjonalna perspektywa pojmowania kultury i %ycia kulturalnego. Interesy polityczne utrudniaj$ realizacj# odwa%niejszych propozycji i projektów (przypadek „Ogrodu wolno"ci” i Fundacji Mury). Wi#kszo"'
finansowanych ze "rodków gnie&nie!skich imprez zwi$zana jest z instytucjami, podmioty pozarz$dowe i prywatne animuj$ce kultur# maj$ trudno"'
z pozyskaniem "rodków.
3. Konserwatywne pojmowanie kultury przez elity miasta. Zachowawczo"' dotyczy równie% znacznej cz#"ci "rodowisk twórczych, co powoduje trudno"' w skutecznym aktywizowaniu "rodowiska twórców, brak
przenikania si# "rodowisk, brak ciekawo"ci, co si# dzieje u „s$siadów”. Daje
o sobie zna' frustracja wynikaj$ca z ilo"ci pomys ów, które nie dochodz$ do
skutku przez utrudnienia polityczne i administracyjne. Konwencjonalne
postrzegania specyficzno"ci Gniezna, kolebki chrze"cija!stwa polskiego
i polskiej pa!stwowo"ci dominuje i ogranicza %ycie kulturalne. Bogactwo
tradycji jest wi#c zasobem i stabilizuje to%samo"' kulturow$, ale równie%
stanowi obci$%enie, usypia, nie motywuje do poszukiwa!.
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4. Brak du(ej sali widowiskowej. Obiekt przeznaczony m.in. na wydarzenia kulturalne w tak znacznym o"rodku na pewno znalaz aby swoje
zastosowanie.
5. Dotychczasowy brak zgodnej wspó#praca mi'dzy gmin) i powiatem. Nieporozumienie mi#dzy samorz$dami dwóch szczebli maj$, oczywi"cie, skutki negatywne, ale te% spowodowa y powo anie konkurencyjnej
instytucji kultury, co w sumie przyczyni o si# do o%ywienia.

PROFIL kulturalny Gniezna
1. Konkurencja domów kultury na modelowej osi rozpi#tej mi#dzy konserwuj$cym i modernizuj$cy nurtem w kulturze,
2. Dominuj$cy konserwatywny pogl$d na metody organizowania dziaalno"ci kulturalnej,
3. Wy%sze wymagania i aspiracje odbiorców gnie&nie!skich wynikaj$ce
z blisko"ci Poznania i dost#pno"ci jego oferty (ale te%: prowincjonalne przekonania mieszka!ców miasta o nieatrakcyjnej ofercie lokalnej),
4. Niewiele miejsca w polityce miasta dla trzeciego sektora – niski stan
uspo ecznienia kultury,
5. Dziedzictwo kulturowe Gniezna jako jego si a i s abo"' (konserwowanie dziedziczonego potencja u, brak motywacji do poszukiwania nowych zasobów i dziedzin aktywno"ci).
CZARNKÓW
Miasto po o%one jest 75 km na pó noc od Poznania, nad Noteci$, na
skraju Puszczy Noteckiej. Przed reform$ administracyjn$ mie"ci o si#
w granicach województwa pilskiego. Czarnków znany jest mi#dzy innymi
ze skoczni narciarskiej – jednej z niewielu zbudowanych na nizinach. S ynie
z du%ych imprez, smacznych produktów mlecznych i oryginalnego piwa
oraz ze zjazdu bli&niaków. Le%y w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim,
b#d$c kulturowo jego dominuj$cym o"rodkiem. Czarnków liczy 12.000
mieszka!ców, komunikacj# z Poznaniem zapewnia PKS, po $czenie kolejowe mo%liwe jest ze stacji PKP w Trzciance. Miasto Trzcianka liczy 24.226
mieszka!ców, a jego odleg o"' od Poznania wynosi ok. 95 km. Powiat liczy
8 gmin o $cznej liczbie 88.000 mieszka!ców. Instytucje kultury w powiecie
to: Miejsko-Gminny O"rodek Kultury w Krzy%u Wielkopolskim, MiejskoGminny O"rodek w Wieleniu, Gminny O"rodek Kultury w Lubaszu, Gminny O"rodek Kultury w Po ajewie; w Czarnkowie: Miejskie Centrum Kultury
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(z kinem „+wiatowid”) oraz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej; w Trzciance:
M odzie%owy Dom Kultury oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, 8 bibliotek
publicznych. Na terenie powiatu znajduje si# 10 szkó ponadgimnazjalnych.
S$ to: Zespó Szkó Specjalnych w G#bicach, Zespó Szkó w Bia ej;
w Czarnkowie: Liceum Ogólnokszta c$ce, Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych, Centrum Edukacji Zawodowej; w Trzciance: Liceum Ogólnokszta c$ce, Zespó Szkó Technicznych, Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych; w Krzy%u Wielkopolskim: Liceum Ogólnokszta c$ce oraz Zespó Szkó . Najwi#ksze
w powiecie zak ady reprezentuj$ przemys geotermiczny, spo%ywczy,
drzewny, metalowy (w tym aluminiowy). Wymieni' mo%na nast#puj$ce
media lokalne: dzienniknowy.pl, „Nadnoteckie Echa”, „Tygodnik Notecki”,
www.czarnkow.info, www.trzcianka.prv.pl.

Potencja#y kulturalne Czarnkowa
1. Silne instytucje i ich dobra wspó#praca. Aktywny lider (ycia kulturalnego przyci)gaj)cy niezale(nych animatorów i twórców. Czarnków
posiada bardzo aktywne i dobrze zmotywowane do dzia ania instytucje
publiczne, w tym przede wszystkim wyró%niaj$cy si# dom kultury. Placówk$ t$ kieruje charyzmatyczny, do"wiadczony dyrektor, który przyci$ga
niesformalizowane grupy i jednostki kszta tuj$ce %ycie kulturalne miasta
oraz dba o jako"' oferty i jej dost#pno"'. W ten sposób tworzy si# przestrze!
dla niezale%nych dzia a! twórczych. W Czarnkowie wyst#puje skuteczna
koegzystencja programowa instytucji kultury, szkó i przedszkoli, a istotnym przedmiotem wspó pracy jest edukacja kulturalna. Wspó dzia anie
dotyczy równie% muzeum i biblioteki publicznej. Warto zwróci' uwag# na
zadania anga%uj$ce jednocze"nie dzieci i osoby starsze (np. czytanie dzieciom przez „adoptowanych” dziadków i babcie). Podnoszeniu jako"ci edukacji kulturalnej s u%y mi#dzy innymi sta a wspó praca z najlepszymi instytucjami specjalistycznymi z Poznania (Centrum Sztuki Dziecka i objazdowy
projekt festiwalowy „Ale kino”), a tak%e uczestnictwo instytucji w projektach europejskich. Podejmowane s$ ciekawe próby s u%$ce odci$gni#ciu
rodzin od zakupów jako g ównej formy wspólnego sp#dzania wolnego
czasu. Niebanalna jest te% edukacja kulturalna doros ych podejmowana
przez dzieci.
2. Wysoki poziom satysfakcji mieszka*ców. Mieszka!cy Czarnkowa
wykazuj$ du%y poziom satysfakcji z %ycia kulturalnego w mie"cie, doceniaj$ jego ró%norodno"'. Idzie to w parze z poziomem zadowolenia z jako"ci
%ycia w Czarnkowie, postrzeganiem przestrzeni miejskiej jako atrakcyjnej.
Zadowolenie wynika z dost#pno"ci solidnej bazy dla aktywno"ci kultural-
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nej, a tak%e z interesuj$cej architektury tworz$cej klimat ma ego, przytulnego miasta (latarnie gazowe, wyremontowany rynek z fontannami). Warto
odnotowa' istnienie w gminie Czarnków nowatorskich podmiotów kulturalno-edukacyjnych równie% poza miastem, w "rodowisku wiejskim (Fundacja G#biczyn). Dzia alno"' uniwersytetu trzeciego wieku s u%y w $czaniu
starszego pokolenia w inicjatywy kulturalne, a czarnkowskie (azienki s$
przyk adem miejsca, w którym sp#dzaj$ wolny czas rodziny z dzie'mi.
3. Historyczne wielokulturowe dziedzictwo (miejsca i ludzie). W Czarnkowie podj#to wysi ek skutecznego wprowadzenie wiedzy o wielokulturowej specyfice dziedzictwa miasta do edukacji szkolnej. Zawi$za y si# mi#dzypokoleniowe grupy mi o"ników historii (przyk adów ich aktywno"ci
dostarczaj$ wydawnictwa, organizowane spotkania, rozmaite formy dziaania Muzeum Regionalnego), mo%na mówi' o silnej identyfikacji z etosem
wielkopolskim oraz z walk$ o polsko"' Wielkopolski (Powstanie Wielkopolskie).
4. Nastawienie w#adz miasta na modernizacj' i aktualizacje metod
i oferty kulturalnej. Rz$dz$cy Czarnkowem "wiadomie tworz$ przestrze!
i warunki dla pozainstytucjonalnych animatorów kultury, sprzyjaj$ sprowadzaniu wysokiej jako"ci us ug w tej sferze i aktywizacji lokalnych "rodowisk w zakresie edukacji kulturalnej.
5. Zadowalaj)cy poziom infrastruktury. Zaplecze lokalowe i sprz#towe
pozwala na prowadzenie ró%norodnej dzia alno"ci kulturalnej.
6. Istnienie imprezy flagowej rozpoznawalnej na forum ogólnopolskim. +wi#to bli&niaków, nazwane Dniem Spieczonego Bli&niaka, zosta o
wyró%nione w plebiscycie wielkopolskim, posiada te% spory potencja przyci$gania publiczno"ci zagranicznej. Równie% inne lokalne imprezy cykliczne
chlubi' si# mog$ ustalon$ renom$ (Salon Wielkopolski, przegl$d „Dziewczynka z zapa kami”). Rozpoznawalna jest tak%e lokalna marka kulinarna
Browar Czarnków.

Deficyty kulturalne Czarnkowa
1. Niedostateczne sformalizowanie inicjatyw trzeciego sektora. Poniewa% aktywne czarnkowskie instytucje ch#tnie zaprasza y podmioty nieformalne, nie wykszta ci a si# potrzeba zak adania stowarzysze! i fundacji.
Zauwa%y' jednak mo%na w ostatnich miesi$cach pozytywn$ zmian# (m.in.
za spraw$ edukacyjnych funkcji niniejszego projektu badawczego). Prze amywany jest l#k niezale%nych animatorów i twórców przed formalno"ciami
i dokumentami, odrzucane fa szywe poczucie niezniszczalno"ci i bezpie-
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cze!stwa w dotychczasowej formule funkcjonowania (np. chóru i orkiestry)
przy domu kultury.
2. Brak dostrzegania i wsparcia inicjatyw lokalnych przez w#adze wojewódzkie. Gmina w ostatniej edycji konkursu ofert otrzyma a tylko jeden
grant w wysoko"ci 4 tys. z .
3. S#abe wykorzystanie potencja#u starszego pokolenia. Emerytowani
nauczyciele oraz inne osoby wykszta cone i do"wiadczone s$ gotowe bardziej zaanga%owa' si# w wolontariat w obszarze kultury, a szczególnie
edukacji kulturalnej.
4. S#abe oddzia#ywanie o%rodka miejskiego na tereny wiejskie. Zaobserwowa' mo%na trudno"ci z aktywizowaniem mieszka!ców wsi, brak
w"ród nich nawyków uczestnictwa i widoczna jest niech#' do zerwania
z modelem sp#dzania czasu wolnego przed telewizorem, a z kolei lokalna
TV kablowa nie dociera na wie".
PROFIL kulturalny Czarnkowa
1. Silne instytucje i silny lider przyci$gaj$cy inicjatywy nieformalne,
2. Dobre praktyki wspó pracy instytucji ze szko ami i przedszkolami,
równie% o zasi#gu mi#dzynarodowym,
3. Ma a ilo"' stowarzysze! i prawnej niezale%no"ci organizacji,
4. Dba o"' o infrastruktur# kultury,
5. Zaanga%owanie ludzi w wieku emerytalnym w sprawy spo eczne,
6. Du%y poziom satysfakcji mieszka!ców – dobra jako"' %ycia, ugruntowane tradycje lokalne,
7. Lokalne marki kulturalne – od ludycznego "wi#ta bli&niaków po Salon Wielkopolski.
WOLSZTYN
Miasto le%y 70 km na zachód od Poznania. Przed reform$ administracyjn$ mie"ci o si# w obr#bie województwa zielonogórskiego. Z Wolsztynem
zwi$zani byli Józef Hoene Wro!ski (dziewi#tnastowieczny filozof, matematyk i fizyk) oraz Robert Koch (mikrobiolog, laureat Nagrody Nobla). Miejsce
to s ynie z jedynej w Europie czynnej parowozowni i lokomotywy Pm 35-2,
zwanej „Pi#kn$ Helen$”. Miasto liczy 13.402 mieszka!ców. Komunikacja
z Poznaniem zapewniaj$ PKP i PKS. Powiat obejmuje jedynie 3 gminy,
o $cznej liczbie 55.737 mieszka!ców. Wymieni' mo%na nast#puj$ce instytucje kultury w powiecie: Gminny O"rodek Kultury w Przem#cie, Gminny
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O"rodek Kultury w Siedlcu, w Wolsztynie: Wolszty!ski Dom Kultury, Towarzystwo Kultury Ziemi Wolszty!skiej, Regionalna Inicjatywa Spo eczna,
Muzeum Marcina Ro%ka, Muzeum Roberta Kocha, Muzeum Regionalne,
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. W ka%dej gminie dzia a biblioteka publiczna. Na terenie powiatu znajduj$ si# 4 szko y
ponadgimnazjalne. S$ to: Zespó Szkó Technicznych i Rolniczych w Powodowie, Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Przem#cie, w Wolsztynie: Zespó Szkó Ogólnokszta c$cych i Profilowanych, Zespó Szkó Zawodowych. Dzia a te% jedna szko a wy%sza: Sekcja Zamiejscowa Wydzia u Teologicznego UAM w Poznaniu – Wy%sze Seminarium Duchowe Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Najwi#ksze w powiecie zak ady
przemys u nale%$ do bran%y spo%ywczej i meblarskiej. Dominuje tu gospodarka rolna i przemys lekki. W"ród mediów lokalnych wymieni' mo%na:
TV Karat, Radio Zachód, „G os Wolszty!ski”, „Wasz Dzie! po Dniu”, mojemiasto.wolsztyn24.pl.

Potencja#y kulturalne Wolsztyna
1. Aktywna dzia#alno%& na gruncie kultury muzycznej oraz folkloru.
Uczestnicy sesji fokusowej z dum$ odnosili si# do dzia alno"ci podmiotów,
realizuj$cych zadania na gruncie edukacji muzycznej oraz upowszechniania
muzyki. W grupie tej znajduj$ si#: Szko a Muzyczna I stopnia, prywatna
Szko a Muzyczna „Yamaha”, Zespó Pie"ni i Ta!ca „K#b owo” oraz Powiatowa Wolszty!ska Orkiestra D#ta. Zespó „K#b owo” dzia a od roku 1976
w filii Wolszty!skiego Domu Kultury w K#b owie. Traktowany jest przez
mieszka!ców jako „K#b owskie Mazowsze”, dla podkre"lenia rangi w lokalnej kultury. Jego koncerty s$ nieodzownym elementem wa%nych uroczysto"ci odbywaj$cych si# na terenie powiatu. Wa%nym spo ecznym atutem
dzia alno"ci zespo u jest jego wielopokoleniowo"', skupia ludzi w ró%nym
wieku: dzieci, uczniów, studentów, osoby pracuj$ce. Podobny jest sk ad
innego wa%nego podmiotu %ycia kulturalnego – Powiatowej Wolszty!skiej
Orkiestry D#tej. Imprez$ muzyczn$, z któr$ wi$zane s$ du%e nadzieje, jest
Mi#dzynarodowy Festiwal Country. W 2010 roku odby si# po raz pierwszy
i cieszy si# ogromnym zainteresowaniem mieszka!ców.
2. Unikatowe zabytki techniki. Parowozownia Wolsztyn jest jedyn$
w Europie z czynn$ lokomotywowni$, z której codziennie wydawane s$
parowozy do prowadzenia planowych poci$gów pasa%erskich na trasach
do Poznania i Leszna. Mo%na obejrze' tu warsztaty, maszyny i urz$dzenia
oraz inne obiekty zaplecza technicznego s u%$ce utrzymaniu i naprawie
parowozów. Nie jest to skansen ani muzeum specjalnie utworzone dla pre-
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zentacji parowozów i ich zaplecza, ale maj$cy ponad 100 lat wci$% czynny
obiekt. Z parowozowni$ zwi$zany jest tak%e mi#dzynarodowy konkurs
pi#kno"ci „Miss +wiata Parowozów”. To wybór najpi#kniejszej dziewczyny
na tle dostojnych parowozów – impreza z której mieszka!cy miasta s$
dumni. Doroczna Parada Parowozów przyci$ga ogromne rzesze mi o"ników kolei z ca ego "wiata.
3. Amatorska twórczo%& plastyczna. Mi#dzynarodowe Plenery Malarskie s$ organizowane od roku 2000 przez Starost# Wolszty!skiego. Ich celem jest promowanie sztuki na terenach wiejskich. Towarzysz$ im liczne
imprezy oraz spotkania zwi$zane z poznawaniem regionu, kultur$ i obyczajami Wielkopolski. S u%$ one przede wszystkim integracji artystów
z ró%nych stron "wiata oraz stwarzaniu mo%liwo"ci obserwacji powstawania dzie oraz odbioru sztuk plastycznych w"ród mieszka!ców wsi. Co roku plenery odbywaj$ si# w innym miejscu Powiatu Wolszty!skiego.
4. Promocja i informacja. Wolsztyn jednym z pierwszych miast powiatowych Województwa Wielkopolskiego, które promowa o swoje zasoby
i osi$gni#cia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz profesjonalnej identyfikacji wizualnej. Zarówno samorz$d powiatu, jak i gminy
posiadaj$ swoje logotypy, znajduj$ce miejsce w wielu materia ach wizualnych. Ka%dy z nich odwo uje si# do lokalnych zasobów kulturowych lub
przyrodniczych. Has o promocyjne miasta: „Wolsztyn pe n$ par$!” odwouje si# do omawianych wcze"niej zabytków techniki. Has o powiatu:
„Wolsztyn: s o!ce, jeziora, lasy” identyfikuje ów obszar z ciekawymi rekreacyjnie walorami przyrodniczymi. Ponadto, niemal ka%dy z dzia aj$cych tu
podmiotów kulturalnych posiada w asn$ stron# internetow$. Istnieje tak%e
kilka portali wielotematycznych o charakterze lokalnym. Spo eczno"' lokalna wykazuje du%$ aktywno"' w odbiorze informacji, jedno z forów notuje codziennie powy%ej 2000 ods on swojej witryny.
Deficyty kulturalne Wolsztyna
1. Trudno%ci w dotarciu z ofert) kulturaln) do m#odzie(y. Wynika to
w cz#"ci z ogólnopolskiej tendencji coraz mniejszej obecno"ci kultury
w szko ach oraz zaw aszczania czasu wolnego uczniów przez ró%nego typu
cz#sto obowi$zkowe zaj#cia dodatkowe. Przek ada si# to cz#sto na niezbyt
wysok$ frekwencj# podczas bardziej wymagaj$cych imprez.
2. S#aba aktywno%& m#odych mieszka*ców. Daje si# zauwa%y' brak
m odych ludzi w radach gminy i powiatu. Nie ma stowarzysze!, w których
m odzi ludzie mogliby szlifowa' swoje zdolno"ci organizacyjne i kszta towa' aktywn$ postaw#. By' mo%e symptomem pozytywnej jest zg oszony
w ostatnim czasie postulat odnowienia tradycji szkolnego DKF-u.
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3. Braki w zakresie infrastruktury kultury. Szczególnie brakuje
w Wolsztynie wielofunkcyjnej sali na oko o 500 osób, która by aby wykorzystywana na potrzeby organizowania koncertów i ró%nych innych wydarze! kulturalnych. Obecnie trzeba zadowoli' si# sal$ na 200 osób, ale bez
sta ych krzese , z woln$ przestrzeni$.
4. Niedowarto%ciowanie kultury w bud(etach samorz)du miasta i powiatu. Spotka' si# mo%na z opini$, %e „za ma o pieni#dzy jest przeznaczana
na kultur#, wi#cej na sport”. Brak te% znacz$cego mecenasa kultury w powiecie
5. Deficyt dialogu spo#ecznego. Brakuje wspó pracy i koordynacji mi#dzy samorz$dowymi jednostkami kultury a organizacjami pozarz$dowymi.
Ten niedostatek jest odczuwalny, a jako jego pod o%e wskazuje si# cz#sto
osobiste urazy. W jakim" zakresie dialog zast#pczo toczy si# w przestrzeni
Internetu.

PROFIL kulturalny Wolsztyna
1. Dobre instytucje i zespo y muzyczne domagaj$ si# w a"ciwej infrastruktury
2. Deficyt skutecznej wspó pracy mi#dzysektorowej, a nawet dialogu
3. Ma a ilo"' stowarzysze!, szczególnie dojmuj$ca w m odszej grupie
wiekowej
4. Zbyt ma e nak ady na kultur# w bud%etach samorz$dów
5. Silna marka unikatowej parowozowni i dzia a! kulturalnych z ni$
zwi$zanych
6. Aspiracje miasta w kierunku bycia wa%nym o"rodkiem kulturalnym
w Wielkopolsce
7. Dobre has o reklamowe – „Wolsztyn: pe n$ par$!”
TUREK
Miasto po o%one jest 140 km na po udniowy-wschód od Poznania,
przed reform$ administracyjn$ mie"ci o si# w obr#bie województwa koni!skiego. Okolice znane s$ z wydobywania w#gla brunatnego, a tak%e produktów mlecznych z du%$ zawarto"ci$ marketingu (sery „Turek”) oraz
polichromii i witra%y zaprojektowanych w ca o"ci przez Józefa Mehoffera,
zdobi$cych ko"ció Naj"wi#tszego Serca Pana Jezusa. Miasto liczy 29.789
mieszka!ców. Komunikacj# z Poznaniem zapewniaj$: autostrada A2, PKS
(PKP jedynie ze stacji poza powiatem – Konin i Ko o). Na powiat sk ada si#

176

Marcin Poprawski

dziewi#' gmin. Liczba jego mieszka!ców wynosi $cznie 85.250. Instytucje
kultury w powiecie to mi#dzy innymi: Miejsko-Gminny O"rodek Kultury
w Dobrej, Miejsko-Gminny O"rodek Kultury w Tuliszkowie, Gminny
O"rodek Kultury w Brudzewie, O"rodek Upowszechniania Kultury
w Przykonie, Gminny O"rodek Kultury w W adys awowie, w samym Turku: Miejska i Powiatowa Biblioteka i dzia aj$ce przy niej wydawnictwo
„Bibliotheca Turcoviana”, Miejski Dom Kultury, Muzeum Rzemios a Tkackiego i dzia aj$ce w ramach jego struktur kino "Tur". Na terenie powiatu
znajduj$ si# trzy szko y ponadgimnazjalne: Zespó Szkó Rolniczych CKP
w Kaczkach +rednich, w Turku: Zespó Szkó Technicznych, Zespó Szkó
Ogólnokszta c$cych, jedna policealna: Centrum Szkoleniowe „Wiedza”,
jedna wy%sza: Zamiejscowy Wydzia Budownictwa i Instalacji Komunalnych PWSZ w Koninie. Najwi#ksze w powiecie zak ady przemys u nale%$
do sektorów drzewnego, energetycznego, tekstylnego, mleczarskiego, meblarskiego, produkcji trumien. Wybrane media lokalne to gazeta „Echo
Turku”, portale internetowe: www.miastoturek.pl, www.powiat.turek.pl,
www.terazturek.pl i www.turek.net.pl.
Potencja#y kulturalne Turku
1. Wspó#praca podmiotów w mie%cie. Pod kuratel$ samorz$du istnieje
szeroka wspó praca podmiotów: biblioteki, domu kultury, muzeum, a tak%e
organizacji spo ecznych. Ma ona równie% charakter wspó finansowania
przedsi#wzi#'. Na terenie miasta pr#%nie dzia a w obszarze kultury 7 rozpoznawalnych organizacji pozarz$dowych. Warto zwróci' uwag# na prac#
Centrum Organizacji Pozarz$dowych i Wolontariatu, które z pewno"ci$ (po
dokoaniu pewnej korekty dzia alno"ci) b#dzie mog o silnie wp ywa' na
rozwój oddolnych inicjatyw. Wspó praca, szczególnie w zakresie dzia a!
wokó renowacji, promocji i udost#pnienia dzie a Mehoffera i wiedzy
o zwi$zkach artysty z miastem, obejmuje równie% parafi#. Ciekaw$ form$
w $czania do wspó pracy emerytowanych nauczycieli i pasjonatów miasta
jest wy onienie z nich grupy przewodników wycieczek.
2. Umiarkowanie i polityka zrównowa(onego rozwoju. Polityk# kulturaln$ miasta charakteryzuje podej"cie d ugodystansowe i d ugofalowe planowanie, obywa si# bez rewolucyjnych zmian. Stabilna wspó praca $czy
organizacje spo eczne i instytucje kultury, przy czym te ostatnie maj$ zdecydowan$ przewag# w kreowaniu dzia a!. Bardzo ciekawym przyk adem
jest dzia alno"' biblioteki poszerzona o profesjonalnie prowadzon$ dzia alno"' wydawnicz$ w postaci serii ksi$%ek „Bibliotheca Turcoviana”.
3. Europejski Mehoffer – marka kulturalna. Odkrycie na nowo skarbu,
jaki znajduje si# w sercu miasta, w postaci dzie a wybitnego twórcy, Józefa
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Mehoffera – malarza, witra%ysty i grafika, ucznia Jana Matejki, zaowocowao prób$ wykreowania nowej marki kulturalnej: „Turek – miasto w klimacie
Mehoffera”. Oddolny ruch wspierany przez w adze miejskie w formie
utworzenia muzeum i zgromadzenia w nim zebranych z Polski eksponatów, opracowa!, organizacji sesji naukowych, przekszta ci si# w profesjonalny projekt inwestycyjny. Polega on na przystosowaniu Ratusza Miejskiego na potrzeby muzeum, a przede wszystkim na renowacji polichromii
i witra%y autorstwa Józefa Mehoffera. Projekt uzyska najwy%sze oceny
w konkursie na "rodki inwestycyjne UE w obszarze kultury w roku 2009.
Uzyska te% promes# Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2010
roku "rodki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego,
z dzia ania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
Schemat II – Projekty promocyjne. Ten pozytywny respekt dla tradycji mo%e te% mie' swoje negatywne skutki w postaci dominacji pewnej narracji
konserwatywnej. Odkrycie dla szerszego odbiorcy (raczej wyedukowanego
i o wy%szych potrzebach kulturalnych) dzie a i postaci Mehoffera jest jednak niezmiernie inspiruj$ce i cenne.
4. Pozytywne nastawienie samorz)du do kultury. W adze samorz$dowe traktuj$ kultur# jako czynnik rozwoju, podnoszenia jako"ci %ycia mieszka!ców i promocji zewn#trznej miasta. Odczuwalne jest wzajemne zrozumienie, ch#' rozmowy, kontaktu, pomocy i dialogu. Przejawem tego by y
przeprowadzone po raz pierwszy w ubieg ym roku, niecz#sto spotykane
w ma ych o"rodkach miejskich, badania mieszka!ców dotycz$ce ich potrzeb, równie% kulturalnych.
5. Rozwój znacz)cych inicjatyw w sektorze obywatelskim. Aktywno"'
w tej sferze przejawia si# m.in. w ramach dzia a! stowarzyszenia „Przysta!”. Charakteryzuj$ si# one du%$ ilo"ci$ pomys ów, kreatywnym i dobrym zarz$dzaniem. Stowarzyszenie prowadz$ ludzie z pasj$, spo ecznicy.
Jest cenione w mie"cie i rozpoznawane jako dzia aj$ce oddolnie, „robi$ce to,
czego chc$ dzieci i m odzie%, na co jest zapotrzebowanie, daj$ce woln$ r#k#
pomys om innym i dlatego to si# sprawdza”. W tym obszarze rodzi si# te%
inicjatywa europejskiego festiwalu beatboxu SCRABB. Dzia ania te warto
prezentowa' jako przyk ady dobrych praktyk.
6. Dobry stan bazy instytucjonalnej i %rodków na kultur'. Zaplecze
dla dzia a! kulturalnych rozszerza si# i ulega poprawie równie% dzi#ki pozyskiwanym "rodkom europejskim. Wkrótce zostanie otwarte Muzeum
Mehoffera, dobiegnie renowacja ko"cio a z polichromiami Mehoffera, wykorzystanego cz#sto jako miejsce koncertów. Tym celom s u%y te% nowo
oddana hala sportowo-widowiskowa. Ilo"' pozyskanych "rodków zewn#trznych na cele kulturalne jest imponuj$ca.
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Deficyty kulturalne Turku
1. Charakter dzia#ania centrum wolontariatu. Mimo warto"ciowych zao%e! i samego faktu istnienia, w opinii osób badanych centrum nie spe nia
swej misji. Potrzebne jest zapraszanie do niego osób kompetentnych w wielu dziedzinach – obs ugi ksi#gowej, prawnej, znajdowania &róde finansowania projektów, przygotowania aplikacji w tym zakresie oraz rozliczania
projektów.
2. Brak zainteresowania kultur) przez biznes. To oboj#tno"' skutkuje
trudno"ciami w pozyskaniu wi#kszych sum pieni#dzy na dzia ania kulturalne (m.in. ze strony Tureckiej Izby Gospodarczej). Brak wi#c solidnego
mecenatu lokalnego, albo raczej "wiadomo"ci ze strony potencjalnych sponsorów w zakresie wagi kultury dla rozwoju lokalnych spo eczno"ci. Niewykorzystany pozostaje potencja du%ych marek, firm w regionie (np. sery
„Turek”).
3. Przewaga etatowych form zatrudnienia i dzia#a* w ramach instytucji kultury. Istnieje oczywi"cie w$tpliwo"', czy lokalna spo eczno"' jest ju%
przygotowana na podj#cie innego modelu funkcjonowania kultury. Pozostaje zbada' dok adnie, czy wykszta ci y ju% si# struktury spo eczne i nawyki wystarczaj$ce do tego, by wprowadzi' znacz$ce mechanizmy uspo eczniaj$ce.
4. S#abo wykszta#cone struktury „elity” kulturalnej. Jej niedostatki dostrzec mo%na, analizuj$c uczestnictwo w imprezach kulturalnych, podejmowanie oddolnie znacz$cych problemów spo ecznych w ramach dzia a!
obywatelskich. Ten brak szerokiego zaanga%owania powodowa' mo%e
w konsekwencji niski poziom zadowolenia z jako"ci %ycia, brak aprobatywnego podej"cia równie% do pozytywnych zjawisk i ma omiasteczkowo"' w
jej z ym znaczeniu.
5. Dotychczasowy brak diagnozy potrzeb spo#ecze*stwa. Niemo%no"'
okre"lenia rekomendacji w tym zakresie powoduje trudno"ci kszta towania
we w a"ciwym kierunku polityki kulturalnej miasta.
6. Trudno%ci z zaistnieniem w mediach. Zarówno w regionalnych, jak
w ogólnopolskich nie s$ relacjonowane znacz$ce zjawiska i wydarzenia
kulturalne promuj$ce Turek.
PROFIL kulturalny Turku
1. Konsekwentne dzia ania we wdro%enia projektu „Turek: miasto
w klimacie Mehoffera”, samorz$d stawiaj$cy na kultur#,
2. Regionalny lider w pozyskiwaniu "rodków europejskich na kultur#,
3. Zadowalaj$cy stan infrastruktury kultury w mie"cie,
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4. Wspó praca mi#dzysektorowa oparta na stabilnych instytucjach kultury, z potrzeb$ wi#kszego udzia u organizacji pozarz$dowych i nurtu modernizuj$cego,
5. Wobec braku diagnozy potrzeb mieszka!ców, miasto w $cza si#
w projekty badawcze w tym zakresie,
6. Zagro%enie ze strony ma omiasteczkowego stylu %ycia i przejawiaj$cego si# niezadowolenia, które mo%e si# zmieni' poprzez wi#ksze zaanga%owanie mieszka!ców,
7. Trudne miejsce Turku na skraju Wielkopolski w blisko"ci do metropolii ódzkiej.

JAROCIN
Miasto jest po o%one oko o 70 km na po udnie od Poznania. Przed reform$ administracyjn$ mie"ci o si# w granicach administracyjnych województwa kaliskiego. Znane jest w Polsce z legendarnego festiwalu muzyki
rockowej, a osobom bli%ej zainteresowanym zarz$dzaniem w kulturze –
z niekonwencjonalnych i odwa%nych sposobów prowadzenia dzia alno"ci
kulturalnej, gdzie wi#kszo"' zada! z tego zakresu realizowana jest przez
organizacje pozarz$dowe. Jarocin liczy 27.000 mieszka!ców, komunikacja
z Poznaniem zapewniaj$ PKP i PKS. Powiat sk ada si# z 4 gmin, $czna liczba ich mieszka!ców wynosi 71.000. Instytucje kultury w powiecie to m.in.:
Gminny O"rodek Kultury w Jaraczewie, O"rodek Kultury i Rekreacji – Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w *erkowie, Muzeum im. A. Mickiewicza w +mie owie, Muzeum Wojen Napoleo!skich w Witaszycach. W samym Jarocinie dzia aj$ nast#puj$ce instytucje: Jaroci!ski O"rodek Kultury,
Muzeum Regionalne i Miejska Biblioteka Publiczna z kilkoma filiami. Cech$
charakterystyczn$ lokalnej o"wiaty jest du%y odsetek uspo ecznionych szkó
podstawowych i gimnazjalnych.
Najwi#ksze w powiecie zak ady nale%$ do bran%: odzie%owej, drzewnomeblarskiej, elektromaszynowej, rolno-spo%ywczej. Media lokalne reprezentuj$ m.in.: „Ziemia Jaroci!ska”, „Gazeta Jaroci!ska”, „Japi”, www.
jarocin.info, www.jarocin.net,
Potencja#y kulturalne Jarocina
1. Spo#eczno%& obywatelska wsparta systemowymi instrumentami
w#adz lokalnych. W Jarocinie dzia a szereg organizacji spo ecznych o tradycyjnych korzeniach (chóry, zespo y), s$ te% nowoczesne organizacje skupione wokó projektów. Jednym z elementów genius loci miejsca s$ w a"nie
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ludzie: aktywni, wspó pracuj$cy, entuzjastyczni. Liczne grono mieszka!ców w $cza si# aktywnie w dzia ania kulturalne w swoim otoczeniu. Jest to,
powiedzie' mo%na, charakterystyczne dla wielu miejsc w po udniowej
Wielkopolsce.
2. Jarocin Festiwal. To tradycja, marka, element odró%niania si# i dumy.
Powstaj$ce w a"nie nowoczesne Muzeum „Spichlerz Rocka” stanowi kolejne wzmocnienie tej marki. Najstarszy w Polsce, legendarny festiwal rockowy, z silnie zakorzenionym elementem buntu przeciw systemowi PRL, kolebka wielu znanych zespo ów polskiej sceny muzycznej jest na nowo silnie
kojarzony w Polsce. Jego wykorzystanie do promocji marki miasta nie jest
atwe wobec wyros ej silnej konkurencji podobnych imprez oraz braku posiadania tytularnego sponsora. Jednak w adze miasta konsekwentnie i w
sposób systematyczny próbuj$ odzyskiwa' utracone podczas lat zawieszenia Festiwalu pole.
3. Du(e do%wiadczenie i skuteczno%& w zdobywaniu %rodków zewn'trznych. W tej sferze Jarocin jest bardzo skuteczny: wchodz$c w ró%nego rodzaju sojusze i wspó prace, pozyskuje "rodki z funduszy europejskich,
ministerialnych, regionalnych. Muzeum „Spichlerz Rocka” otrzyma o najwi#ksz$ dotacj# w WRPO 2010, dzia anie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, Schemat II – Projekty promocyjne, podobnie jak
drugi "ci$gni#ty do Jarocina festiwal – Polska Akademia Gitary (który realizowany przez organizacj# pozarz$dow$ uplasowa si# na 3 miejscu w rankingu dofinansowanych projektów, zaraz po dwóch projektach realizowanych przez samorz$dy Kalisza i Poznania). +rodków pozyskanych w ten
sposób na projekty teatralne, filmowe, edukacyjne i infrastrukturalne
wp ywa w zwi$zku z jaroci!skimi inicjatywami ponadprzeci#tnie du%o. Te
dzia ania s$ bardzo mocno wspierane przez w adze miasta, a tak%e przez
powo ane przez nie samorz$dowe centrum wsparcia dla NGO z doradztwem prawnym, ksi#gowym, szkoleniami.
4. Polityka kulturalna w#adz miasta. Samorz$d postrzega kultur# jako
atut (poprzednie has o reklamowe „Jarocin: tu wszystko gra”), ale te%
wprowadza rewolucyjne rozwi$zania systemowe (np. $czenie bibliotek
szkolnych i publicznych). Innowacyjne i skuteczne dzia ania zosta y nagrodzone ogólnopolskim tytu em „Lidera zarz$dzania 2010” w zakresie
wspó pracy samorz$du z organizacjami pozarz$dowymi. Wyró%nione wspó dzia anie wi$%e si# m.in. z bardzo wysokim odsetkiem us ug kulturalnych
i edukacyjnych zleconych do realizacji organizacjom spo ecznym. Nale%y te%
podkre"li' wag# stosowanego mechanizmu konkurencji mi#dzy podmiotami
(konkursy), przy staraniu, by kierowa' aktywno"' liderów w obszary s u%$ce
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rozwojowi miasta i wykorzystywa' potencja istniej$cych organizacji.
Wszystko to sprawia, %e mówi' mo%na o strategicznym podej"ciu do kultury.
5. Infrastruktura. Istniej$ca baza zasadniczo zapewnia realizacj# wi#kszo"ci potrzeb kulturalnych (istniej$: kino, odnowiony o"rodek kultury,
dobrze wyposa%one biblioteki, kompleks sportowo-rekreacyjno-hotelowy,
odnowiony i o%ywiony latem rynek, remontowany Pa ac Radoli!skich).
Wyj$tek i wyzwanie stanowi infrastruktura dla sta ej sceny, gdy% stary amfiteatr nie spe nia swojej funkcji.
6. Nasycenie ofert) kulturaln). Wydarzenia tu organizowane oddzia uj$ poza teren powiatu, Jarocin nazywany jest „prowincjonalnym miastem
z wydarzeniami z metropolii”. Cho' nie dorównuje on wielko"ci$ innym
miastom, sta si# wa%nym o"rodkiem w po udniowej Wielkopolsce, a z jego
oferty artystycznej i edukacji kulturalnej w istocie licznie korzystaj$ liczni
odbiorcy spoza powiatu.

Deficyty kulturalne Jarocina
1. Brak wspólnego kalendarza imprez. Brak systemu zbierania i udost#pniania operatorom i uczestnikom informacji o wydarzeniach w mie"cie
powoduje nieprzewidziane dublowanie si# terminów, które w "redniej
wielko"ci mie"cie powiatowym mo%e powodowa' k opoty z frekwencj$.
2. Krytycznie nastawiona prasa lokalna. Przedstawiciele mediów odbieraj$ dzia ania kulturalne jako przed u%enie dzia a! w adzy, st$d niedostatecznie informuj$ o nich. Modernizuj$ce dzia ania samorz$du w obszarze
kultury nie s$ rozumiane i popularyzowane w prasie. Skuteczna informacja
o ofercie kulturalnej przek ada aby si# na wi#ksze uczestnictwo odbiorców.
3. Brak dotychczas zgodnej wspó#praca mi'dzy gmin) i powiatem.
Podj#cie wspó pracy mog oby np. zaowocowa' przeniesieniem dobrych
praktyk w uspo ecznianiu szkó podstawowych i gimnazjalnych na szko y
ponadgimnazjalne, a tak%e pozytywnie wp yn$' na inne sfery dzia alno"ci
samorz$dów.
4. Brak du(ych sponsorów, mog)cych wspiera& kultur'. Ten fakt jest
szczególnie widoczny przy organizacji wi#kszych imprez. Najlepszy przyk ad na to stanowi brak nominalnego sponsora Jarocin Festiwal, który pomóg by tej imprezie wej"' do polskiej czo ówki festiwalowej.
5. Ma#o aktywni nauczyciele. Zbyt ma y jest wk ad pedagogów w aktywizowanie m odzie%y do uczestnictwa i korzystania z oferty kulturalnej.
Oczekiwanie zmiany w tym wzgl#dzie pojawi o si# podczas panelu ekspertów i zosta o z wielu ust potwierdzone.

182

Marcin Poprawski

PROFIL kulturalny Jarocina
1. Miasto rozpoznawalne w skali ogólnopolskiej z prowadzenia nowoczesnej i skutecznej polityki kulturalnej ( $czenie publicznych i szkolnych
bibliotek, preferowanie dzia a! projektowych) i jej powi$zania z edukacj$
kulturaln$,
2. Silna marka regionalna wykorzystywana do promocji miasta: Jarocin
Festiwal,
3. Ogólnopolski lider zarz$dzania w zakresie uspo eczniania us ug spoecznych, w tym kulturalnych i edukacyjnych – wspieranie rozwoju organizacji pozarz$dowych i aktywno"ci obywatelskiej,
4. Du%a ilo"' aktywnych stowarzysze!, pozyskiwanych projektów, znacz$cych kooperantów i imprez,
5. Skuteczno"' w pozyskiwaniu du%ych "rodków zewn#trznych na kultur#,
6. O"rodek kulturalny o du%ym oddzia ywaniu w Wielkopolsce i rozpoznawalno"ci w Polsce,
7. Lider innowacyjnych zmian i stosowania dobrych praktyk w kulturze
na skal# ponadregionaln$.
WNIOSKI
Wyniki bada! przeprowadzonych w sze"ciu wielkopolskich miastach
powiatowych ukazuj$, %e ka%de z nich dysponuje odr#bnymi potencja ami
i deficytami. Nie jest mo%liwe w sposób rzetelny podda' istniej$ce w nich
zjawiska pewnym indukcyjnym uogólnieniom. Jednak%e wiele z nazwanych podczas paneli ekspertów deficytów i potencja ów w danym mie"cie
mo%e mie' równie% odniesienie do innych, przejawiaj$c si# mo%e w mniej
nasilony lub zauwa%any sposób. Dlatego metoda porównawcza w tym zakresie wydaje si# dodatkowo inspiruj$ca zarówno dla badaczy, jak i przede
wszystkim dla badanych miast, ich spo eczno"ci i samorz$dów2.
Ponadto, na podstawie prowadzonych bada! stwierdzi' mo%na, %e:

_______________
2 Przedstawione wnioski zosta y przekazane W adzom Samorz$du Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2010 roku jako materia s u%$cy sformu owaniu Programu Rozwoju Kultury w Województwie Wielkopolskim. Tre"' prezentowanego zestawienia przekazana
zosta a równie% przedstawicielom samorz$dów lokalnych z badanych miast, zaproszonych
na inauguracyjne seminarium Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM, po"wi#cone
potencja om i deficytom miast powiatowych, realizowane 13 grudnia 2010 r. w Instytucie
Kulturoznawstw UAM.
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1. Wi#kszo"' badanych miast powiatowych posiada wiele szerzej nie
znanych lub nieodkrytych przez sam$ spo eczno"' potencja ów o znaczeniu
lokalnym i regionalnym.
2. Miasta powiatowe stanowi$ same w sobie potencja dla prowadzenia
skutecznej polityki regionalnej. Ich oddalenie od metropolii mo%e sta' si#
atutem, jednak pod warunkiem sformu owania i prowadzenia lokalnej strategii w oparciu o potencja kulturalny, posiadane zasoby oraz mechanizmy
uspo ecznienia, aktywizuj$ce spo eczno"' lokaln$.
3. Lokalne "rodowiska i w adze s$ otwarte na wspó prac# w zakresie
bada! potrzeb i opinii mieszka!ców wg sprawdzonych narz#dzi badawczych i we wspó pracy z ekspertami.
4. W"ród osób, które wzi# y udzia w badaniu sonda%owym, wiele prezentowa o neutralne (ambiwalentne) postawy wobec rozmaitych wydarze!,
zjawisk i miejsc zwi$zanych z kultura. +wiadczy' to mo%e o braku zainteresowania wieloma spo"ród problemów, b#d$cych przedmiotem bada!.
5. W wi#kszo"ci badanych miast dost#p do us ug i dóbr kultury nie jest
ograniczony barierami finansowymi. Jednak dla wi#kszo"ci osób badanych
dobra oferta kulturalna to taka, która jest tania i dost#pna dla ka%dego.
6. Ponad po owa m odych mieszka!ców badanych miast powiatowych
ocenia dost#pn$ sobie ofert# kulturaln$ jako przeci#tn$.
7. M odzi mieszka!cy badanych miast za dobr$ uznaj$ ofert# egalitarn$,
mog$c$ zosta' przyj#t$ przez du%$ liczb# osób, niezale%nie od poziomu
kulturowych kompetencji. Wniosek taki wyp ywa z marginalnego potraktowania takiej cechy oferty kulturalnej, która polega na skierowaniu jej do
konkretnych odbiorców. +wiadczy' to mo%e tak%e o braku aspiracji do
uczestnictwa w kulturze innej ni% popularna.
8. Nie tylko wyniki ankiety jasno ujawniaj$ dramatyczny stan zaniedba! w zakresie szkolnej edukacji kulturalnej na poziomie ogólnopolskim.
Przez ostatnie kilkana"cie lat system szkolnictwa nie zach#ca dostatecznie
do dzia alno"ci w tym zakresie. Mimo to, lokalni liderzy w miastach powiatowych, animatorzy docieraj$cy do szkó albo wychodz$cy „na zewn$trz”,
bardziej zaanga%owani spo ecznie nauczyciele wraz z m odzie%$ realizuj$
ró%norakie dzia ania artystyczne. Wp ywaj$ one wprost na podwy%szenie
kompetencji kulturowych i wzbogacenie do"wiadcze! uczestnictwa w kulturze tych osób.
9. Informacje o kulturze s$ przez osoby m ode pozyskiwane g ównie za
po"rednictwem tradycyjnych "rodków przekazu (gazety, plakaty, afisze).
Rola mediów elektronicznych jest w tym zakresie marginalna i wci$% niedostatecznie wykorzystana.
10. W"ród instytucji kultury, b#d$cych przedmiotem bada!, s$ takie,
których oferta nie jest znana trzem czwartym osób badanych.

184

Marcin Poprawski

11. Niemal co trzeci ankietowany jest zdania, %e grup$ najbardziej poszkodowan$ w zakresie oferty kulturalnej jest m odzie%, zatem grupa, do
której sam respondent nale%y. +wiadczy' to mo%e o braku wra%liwo"ci badanych na problemy zwi$zane ze spo ecznym wykluczeniem.
12. Zdecydowana wi#kszo"' ankietowanych chcia aby, aby kultura pe ni a wi#ksz$ rol# w %yciu miasta i dostrzega jej istotn$ rozwojow$ rol#.
13. W ka%dym z badanych miast istnieje mniejszy lub wi#kszy potencja
oddolnych inicjatyw spo ecznych w zakresie kultury. Zmienn$ – przyczyniaj$c$ si# do ogólnego zaanga%owania spo ecznego mieszka!ców lub jego
braku – jest postawa w adz lokalnych. Samorz$d czasem jest nie"wiadomy
tego potencja u, mo%e si# równie% go obawia' ze wzgl#dów politycznych,
podzia u wp ywów, kontroli nad inicjatywami i "rodkami finansowymi.
14. Pewnym problemem, zw aszcza domów kultury, jest niedostateczna
oferta i zach#ta do uczestnictwa w kulturze skierowana do ludzi aktywnych
zawodowo. Jedn$ z podejmowanych prób zmiany w tym zakresie jest edukowanie rodziców przy okazji edukacji kulturalnej dzieci.
15. Nie tylko w du%ych miastach wojewódzkich, ale równie% w mniejszych miastach powiatowych istnieje dynamicznie rosn$ce zapotrzebowanie na zaj#cia dla osób starszych, zw aszcza dzia a! w ramach uniwersytetów trzeciego wieku, oczekuj$cych wysokiej jako"ci oferty kulturalnej
i edukacyjnej. Organizatorzy dzia a! kulturalnych powinni zwróci' uwag#
na to istotne zapotrzebowanie.
16. W miastach powiatowych grup$ o du%ym oddzia ywaniu kulturotwórczym mog$ by' absolwenci liceów oraz powracaj$cy absolwenci studiów, których potencja i wiedz# nale%y jednak "wiadomie zagospodarowa'.
17. Po raz kolejny trzeba zauwa%y' mnogo"' przypadków funkcjonowania domów kultury na terenie miast powiatowych, które wpisuj$ si#
w wiele, bardzo odmiennych modeli zarz$dzania. T# ró%norodno"' nale%y
rozpatrywa' z perspektywy lokalnych warunków dla funkcjonowania kultury3. Najistotniejsz$ zmienn$ jest tu relacja mi#dzy sektorem publicznym
i prywatnym, której ton nadaje cz#sto o"rodek kultury. Mo%e mie' ona charakter demokratyzuj$cy, poprzez wspieranie inicjatyw zewn#trznych lub
dominuj$cy, poprzez narzucanie w asnej wizji dzia a! i tre"ci aktywno"ci
kulturalnych, z pomini#ciem lub tylko minimalnym anga%owaniem podmiotów spo ecznych.
18. Wiele "rodowisk lokalnych dostrzeg o potrzeb# tworzenia wizerunku miasta poprzez historyczne ikony – postaci, które mog$ istnie' w odbio_______________
3 Ró%norodno"' t# dostrze%ono wcze"niej w publikacji pod redakcj$ autorów niniejszego
tomu: J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski, Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku,
Pozna! 2009.
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rze ogólnopolskim jako kulturalne marki zwi$zane z danym miastem. Jest
to kierunek przynosz$cy spore efekty i satysfakcj# mieszka!com i elitom
kulturalnym, b#d$cy dodatkowym spoiwem dla spo eczno"ci lokalnej.
19. Istnieje du%a potrzeba stworzenia systemu motywacji (m.in. zwi$zanego z warunkami finansowymi) dla osób pracuj$cych w lokalnych instytucjach oraz w ramach projektów kulturalnych realizowanych w mie"cie powiatowym, aby zach#ci' absolwentów szkó artystycznych, kierunków artystycznych do pracy na prowincji. Niewielka ilo"' wykwalifikowanych
profesjonalistów z zakresu edukacji artystycznej i animacji kultury uniemo%liwia obecnie w miastach powiatowych osi$gni#cie zadowalaj$cej jako"ci poziomu edukacyjnej artystycznej.
20. Media lokalne w bardzo niewielkim stopniu s u%$ i zach#caj$ do aktywno"ci kulturalnej w miastach powiatowych. W wielu miejscach, nawet
w Jarocinie, wydarzenia kulturalne nie maj$ swojej sta ej rubryki w najwi#kszej gazecie lokalnej. Taki stan rzeczy wskazuje na niski stan "wiadomo"ci co do istoty kultury u prowadz$cych wydawnictwa gazetowe na
terenie miast powiatowych. Brakuje równie% skoordynowanego wspólnego
kalendarza imprez kulturalnych, który trafia by w sposób komunikatywny
do publiczno"ci.
21. Nie istniej$ systemowe rozwi$zania podtrzymywania wi#zi w zakresie inicjatyw informacyjnych, wymiany informacji i projektów kulturalnych pomi#dzy stolic$ regionu a miastami powiatowymi, spo eczno"ciami
lokalnymi na skraju województwa.
22. W adze miast powiatowych niedostatecznie zach#caj$ biznes lokalny
do sponsoringu kultury, wzgl#dnie lokalni animatorzy cz#sto nie do"' profesjonalnie formu uj$ ofert# wspó pracy ze sponsoruj$cym podmiotem.

