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1. WPROWADZENIE 

 
 

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w 

Lipianach uczestniczy w programie 

Narodowego Centrum Kultury –   om 

Kultury   nicjatywy Lokalne      , 

którego głównym założeniem jest 

nawiązywanie przez dom kultury stałych 

relacji z mieszkańcami swojej Gminy, na 

odkrywanie talentów i aktywizowanie do 

podejmowania wspólnych inicjatyw  

z korzyścią dla społeczności lokalnych. 

W trakcie przygotowania   dokumentu, w miarę możliwości w czasie pandemii, odbyło się 

kilka akcji z mieszkańcami, które miały pomóc w dialogu i spieraniu się o kulturę.  

Mieszkańcy mogli także ocenić Kulturę w naszej Gminie, czy jest coś co się podoba oraz 

czego brakuje. Tworzono także  rzewo Potrzeb Kulturalnych. Przeprowadzona została 

ankieta skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy oraz wystawiona była skrzynka 

pocztowa, do której mieszkańcy mogli wysyłać listy ze swoimi oczekiwaniami kulturalnymi. 

By poznać pasje i talenty społeczeństwa przeprowadzony był Festiwal talentów online.  

Na tej podstawie powstała diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Lipiany. 

Zawarte w niej wnioski posłużą do stworzenia oferty zajęć, warsztatów oraz spotkań, które 

zaangażują mieszkańców, a w efekcie stworzą ciekawe wydarzenia, odpowiadające 

potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców Gminy. Informacje zawarte w opracowaniu 

będą także cenną informacją dla twórców i animatorów kultury, którzy będą chcieli 

współtworzyć kulturę w Gminie Lipiany i wypracowanie oferty kulturalnej spełniającej 

oczekiwania mieszkańców. Przedstawione opracowanie nie ma charakteru naukowego. Jest 

diagnozą o charakterze animacyjnym, wspierającym proces promocji, konstrukcji i wyboru 

inicjatyw mieszkanńców do realizacji w ramach 

Rysunek 1  Zdjęcie MGOK w Lipianach 

 



 

         Diagnoza zasobów 

    i oczekiwań kulturalnych  

         w Gminie Lipiany 

 

 

3 

programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA GMINY LIPIANY 

 

 

 

        

         Lipiany położone są w południowo – zachodniej części województwa 

zachodniopomorskiego, na skraju Pojezierza Myśliborskiego, przy starym trakcie 

komunikacyjnym łączącym Pomorze z Wielkopolską (na odcinku ze Szczecina do Gorzowa 

Wielkopolskiego), w miejscu o naturalnych walorach obronnych, jakie stanowiły wody 

Jeziora Wądół i Jeziora Kościelnego, otaczając miasto od północy, wschodu i południa.  

Gmina miejsko-wiejska Lipiany leży w południowej części powiatu pyrzyckiego. Sąsiaduje z 

gminami: Przelewice i Pyrzyce w powiecie pyrzyckim oraz Barlinek i Myślibórz w powiecie 

myśliborskim. Gminę tworzy dwanaście sołectw: Batowo,  erczewko,  ębiec, Jedlice, 

Krasne, Miedzyń, Mielęcinek, Nowice, Osetna, Połczyno, Skrzynka, Wołczyn. 

Gmina wraz z miastem zajmuje obszar 95 km2 i liczy sobie ok. 5650  mieszkańców, z czego 

379  to mieszkańcy Lipian a  86  to mieszkańcy terenów wiejskich. Gminę Lipiany 

zamieszkuje 351 dzieci w wieku 0-6lat, dzieci i młodzieży w wieku od lat 7 do  8 – 7  , osób 

w wieku 19-59 lat –  979 oraz  599 osób w wieku 6   (stan na 3  grudnia      r.).  

Na terenie Gminy największy udział, bo aż 58%, w powierzchni gminy stanowią grunty orne 

i lasy – 14%.  la lipiańskiego krajobrazu charakterystyczne są liczne jeziora polodowcowe 

zwykle rynnowe, wyżłobione przez lądolód, wypełnione wodą spływającą z lodowca.  

Na terenie gminy bowiem znajduje się  5 jezior, co 
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Rysunek 2 Diabelska grobla - przesmyk 

stanowi 10 % powierzchni Gminy, między innymi: Chłop 

(33 m głębokości), Grochacz (Grodzkie), Celne, Kościelne 

(Lipiańskie Południowe), Wądół (Wendel lub Wendyjskie), 

Będzin, Derczewskie, Skrzynka Małe, Sitno Wielkie. 

Dawniej jezioro Chłop  i Grochacz  nazywano Bliźniakami.  

Przesmyk łączący Jezioro Grochacz i Chłop nosi nazwę 

Diabelska Grobla lub Czarcia Grobla. 

Na jeziorze Jasnym utworzony został wodno-florystyczny 

rezerwat przyrody (rezerwat florystyczny, pow. 145 ha, 

położony w pobliżu miejscowości Mielęcinek, w gminie 

Lipiany, utworzony w 1973 roku).  

Obszar otaczający gminę Lipiany wzdłuż granicy  

z gminą Myślibórz i Barlinek objęty ochroną jest jako 

obszar chronionego krajobrazu  Pojezierze Myśliborsko-Barlineckie", wchodzący w skład 

krajowego systemu obszarów chronionych. Przez Gminę przebiegają   korytarze ekologiczne 

o znaczeniu regionalnym: wschodni łączący Równinę Pyrzycko-Stargardzką z Puszczą 

Barlinecką na bazie rzeki Myśli i jezior: Leśnego, Wołczyno, Pstrowice oraz zachodni 

łączący Równinę Pyrzycko-Stargardzką z Pojezierzem Myśliborskim na bazie rzeki Siciny i 

jezior: Jasne, Mironowskie, Grochacz, Chłop, Będzin. 

          Gmina Lipiany jest gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią dominujący udział w 

strukturze użytkowania gruntów gminy - zajmują 6,3 tys. ha tj. ok. 67% jej powierzchni. 

Bogactwa naturalne gminy stanowią złoża następujących surowców: kruszywa naturalnego, 

torfów i kredy jeziornej. Gmina dysponuje także wieloma terenami, położonymi przy starej 

drodze krajowej nr 3 i nowej drodze krajowej S3 znacznie ułatwiającej podróż z południa 

Polski na wybrzeże zachodnie. Tereny te znakomicie nadają się pod prowadzenie wszelkiego 

rodzaju inwestycji. 

          Lipiany mają piękną i bogatą historię, pamiętają czasy średniowiecza. To bardzo stare 

osiedle położone na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami połączonymi strugą.  

Początki Lipian sięgają  X wieku, kiedy to na Półwyspie Storczyków powstał warowny gród 

pomorski.  o dnia dzisiejszego zachowało się ponad     obiektów zabytkowych, przede 

wszystkim sam układ ulic przetrwał do naszych czasów od średniowiecza. 

Rysunek 3 Zdjęcie Jeziora Jasnego 
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Z A B Y T K I   W   M   E Ś C   E 

Dwie Bramy Gotyckie 

Baszta (Brama) Pyrzycka i Baszta 

(Brama) Myśliborska 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fragmenty murów obronnych 
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  Ratusz klasycystyczny z XVIII w.                         

Kościół z XII w. 

  

 

 

 

 

STUDZIENKA PIWOWARÓW 

 

W szczytowej ścianie północnej ratusza znajduje się 

studzienka z płaskorzeźbą pochodząca z XX wieku, 

przedstawiająca rajców weselejących się  

przy piciu lipiańskiego piwa. 

Miasto słynęło niegdyś z produkcji piwa  

o nazwie  Zaczynaj . 

 

 

 

 

 

DĄB POKOJU  

Na rynku w środku miasteczka rośnie dąb  

( ąb Pokoju, Piwowara) – pomnik przyrody.  

 nia  8 stycznia  8 6 r. mieszkańcy Lipian zasadzili dziesięcioletni dąb.  

Uczcili drugi pokój paryski ( 5 listopada  8 5r.) i zwycięstwo nad Napoleonem  . 

 

 

 

Wartymi zobaczenia są również zespoły 

pałacowo-parkowe w: Batowie, Krasne, Skrzynka, Wołczynie oraz parki dworskie w 
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Mielęcinku i Połczynie. 

  
 

Gminy partnerskie to: Saint-Genest-d'Ambière we Francji i Wietzendorf w Niemczech. 

Lipiany są również członkiem Lokalnej Grupy  ziałania "Lider Pojezierza". 

 

3. CHARAKTERYSTYKA M EJSKO GM NNEGO OŚRO KA 

KULTURY W LIPIANACH 
 

 

          Głównym organizatorem życia kulturalnego w Gminie Lipiany jest Miejsko Gminny 

Ośrodek Kultury w Lipianach - samorządowa instytucja kultury, której głównym celem 

działalności jest upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Lipiany i zaspokajanie 

ich potrzeb kulturalnych. Placówka koncentruje się  przede wszystkim na edukacji 

artystycznej oraz wspieraniem amatorskiego 

ruchu artystycznego i inicjatyw oddolnych. 

Służy także pomocą merytoryczną dla 

wszystkich organizacji pozarządowych oraz 

sprawuje mecenat nad kulturą w mieście i 

gminie.  

Swój cel i zadania MGOK realizuje poprzez 

organizowanie i prowadzenie:  

- Spektakli teatralnych, koncertów, pokazów, prelekcji, szkoleń, zebrań, konferencji,  

  zabaw, festiwali, konkursów, przeglądów, festynów, imprez estradowych.  

- Kursów oraz zajęć w sekcjach zainteresowań – śpiewu, muzyki, tańca towarzyskiego itp.  

- Impresariatu artystycznego, imprez zleconych 
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przez inne instytucje.  

- Wypożyczania sprzętu, wynajem sal i pomieszczeń. 

W ofercie MGOK w Lipianach znajdują się stałe następujące zajęcia skierowane do różnych 

grup wiekowych:  

 Klub plastyczny - dla dzieci i młodzieży, 

 Zajęcia kulinarne - dla dzieci, 

 Studio Piosenki - dla wszystkich grup wiekowych, 

- Zajęcia z solistami 

- Zespół TuLipiany 

(Grupy te uświetniają imprezy lokalne, biorą udział w przeglądach i festiwalach – 

reprezentując miasto na szczeblu powiatowym, wojewódzkim a także międzynarodowym). 

 Zajęcia Taneczne - dla dzieci 

 Zajęcia Teatralne - dla wszystkich grup wiekowych 

 Nauka Gry na Gitarze - dla dzieci i młodzieży 

 Zajęcia komputerowe - dla wszystkich grup wiekowych 

 Klub fotograficzny - dla wszystkich grup wiekowych 

  

Ponadto MGOK w Lipianach wspiera działalność Seniorów otaczając opieką Stowarzyszenie 

Seniorów  Pod Lipą  organizując dla nich zajęcia rękodzielnicze, kulinarne i muzyczne.  

Stowarzyszenie bardzo prężnie działa wspierając kulinarnie wszystkie wydarzenia w Gminie 

Lipiany zarówno organizowane przez MGOK Lipiany jak i inne instytucje lipiańskie, to 

otwarta i zawsze gotowa do pracy grupa seniorek o wielkich sercach. 

          ziałalność  omu Kultury w Lipianach nie ogranicza się wyłącznie do siedziby 

placówki, bowiem w ramach aktywności kulturalnej organizowane są festyny i imprezy 

plenerowe w okresie letnim, np.   zień  ziecka ,  Zakończenie Lata  czy   ożynki .  

         Wiele z imprez, wydarzeń i spotkań realizowanych jest przy współpracy   

MOGK i inicjowanych przez społeczność lokalną czy Stowarzyszenia, między innymi: 

- Biesiada na Rynku – inicjowana przez Stowarzyszenie Zaczynaj, 

- Jarmark Bożonarodzeniowy -we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodych Storczyków, 

- Pikniki charytatywne – wspólnie z Fundacją Pro Populo i Wolontariatem Szkolnym. 

Zatem śmiało można stwierdzić, że istotną, nie do przecenienia rolę w kulturze naszego 

miasta i Gminy Lipiany pełni środowisko 
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organizacji pozarządowych, na które składają się działające w sektorze kultury 

stowarzyszenia, fundacje oraz grupy nieformalne.  

Na terenie Gminy Lipiany prężnie działa wiele organizacji pozarządowych posiadających 

potencjał do działań w sektorze kultury albo na przecięciu tego sektora z innymi np. edukacją, 

przestrzenią publiczną, pomocą społeczną np.:  

 Stowarzyszenie Epidemia Sportu; 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków  Zaczynaj ; 

 Stowarzyszenie Siloe; 

 Uczniowski Klub Sportowy Olipmionik; 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze; 

 Stowarzyszenie Młodych Storczyków; 

 Stowarzyszenie Klub Seniora  Pod Lipą ; 

 Miejski Klub Sportowy "STAL" Lipiany; 

 Lipiański Klub Sportów Wodnych; 

 Lipiański Klub Motorowy "Partyzanci"; 

 Towarzystwo Sportowe CYKLISTA; 

 Koło Łowieckie "Nemrod"; 

 Fundacja Pro Populo; 

 Fundacja Na Rzecz Rozwoju  zieci i Młodzieży  Moja Młodość . 

Placówka współpracuje z wszystkimi fundacjami, stowarzyszeniami a także grupami 

nieformalnymi czy osobami indywidualnymi, które podejmują działania na rzecz 

zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy. Dom Kultury wspiera także 

inicjatywy lokalnych liderów i placówek m.in.: Bibliotekę Miejską im A.Osieckiej, 

Przedszkole im Kubusia Puchatka, Zespół Szkół w Lipianach, Parafię oraz Ochotniczą Strażą 

Pożarną.   

Baza lokalowa i sprzętowa MGOK w Lipianach to również doskonałe zaplecze, które 

wykorzystują lokalne instytucje oświatowe, samorząd gminy, powiatu oraz firmy, organizacje 

i stowarzyszenia. Ośrodek wspiera i pomaga w organizacji uroczystości patriotycznych, 

okolicznościowych, wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje parafie, 

zarówno technicznie, jak i przygotowując oprawę artystyczną.  

Statystycznie w ciągu roku MGOK organizuje: ok 1  koncertów z wykorzystaniem lokalnej 

twórczości, 1 duży zewnętrzny koncert z okazji zakończenia lata, 3 Festiwale (przeglądy) o 
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randze ogólnopolskiej, 3 Powiatowe oraz kilka Gminnych konkursów, kilka występów 

teatralnych i tanecznych, ferie i wakacje dla dzieci, konkursy plastyczne, Jarmark 

Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Dożynki oraz kilka okazjonalnych wydarzeń, między 

innymi  zień  ziecka, Walentynki – Kocham Lipiany, itp.  

W czasie pandemii Miejsko Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął działalność w sieci 

organizując liczne wydarzenia kulturalne, między innymi koncerty, konkursy, czytanie bajek, 

warsztaty plastyczne i kulinarne. 

 o najważniejszych wydarzeń w sieci organizowanych lub współorganizowanych przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach był Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zimowej 

i Świątecznej oraz Ogólnopolski Przegląd Pieśni Wielkopostnych, ponadto Koncert z okazji 

 nia Niepodległości, Koncert walentynkowy  Muzyczne in Love , koncert na  zień Kobiet 

oraz nagranie płyty i teledysku Bożonarodzeniowego  Znak Pokoju . 

Po przeanalizowaniu oferty i funkcjonowania  omu Kultury w Lipianach rozpoczęto prace 

mające na celu skonfrontowanie propozycji kulturalnych 

placówki z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców Gminy.  

 

 

4. DIAGNOZA POTRZEB 

KULTURALNYCH  

M ESZKA C W GM NY L P ANY 
  

         

           iagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy 

Lipiany wymagała zebrania odpowiednich informacji, następnie 

ich analizę, prezentację graficzną, aby finalnie na ich podstawie sformułować wnioski i 

rekomendacje dla planowanych działań.  

Zdecydowano, że aby dotrzeć do odpowiedniej grupy respondentów z zachowaniem 

restrykcji sanitarnych w czasie pandemii, najlepszym narzędziem będzie kwestionariusz 

ankiety, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej z dostępem on-line na stronie 

internetowej MGOK oraz na portalu społecznościowym Facebook, aby dotrzeć do jak 

największej liczby mieszkańców. 

(https://docs.google.com/forms/d/1S_2uzDXAfCZ2JRGFCMtIBgurzYln16TSwHUTriL6IM8

/edit?usp=forms_home&ths=true). 

https://docs.google.com/forms/d/1S_2uzDXAfCZ2JRGFCMtIBgurzYln16TSwHUTriL6IM8/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/d/1S_2uzDXAfCZ2JRGFCMtIBgurzYln16TSwHUTriL6IM8/edit?usp=forms_home&ths=true
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Ankiety w wersji papierowej rozdawano na otwartych spotkaniach z mieszkańcami gminy, 

dostępne były także w Bibliotece.  

    Należy podkreślić, że każdy mieszkaniec Gminy miał możliwość wypowiedzenia się na 

temat potrzeb kulturalnych w różnych formach, czy to przez wymienione wcześniej ankiety 

czy jak również poprzez napisanie listu. 

          iagnozę przeprowadzono od 15 lutego do 19 maja 2021 roku. Oprócz ankiet i listów 

przeprowadzone były spotkania informacyjno - diagnozujące z członkami społeczności 

lokalnej a także 

 sondaże uliczne  z 

 wywiadami częściowo 

ustrukturyzowanymi, w ramach których mieszkańcy zostali poproszeni o dzielenie się  swoimi 

uwagami o dzisiejszej kulturze jaki i propozycjami odnośnie oferty czy funkcjonowania 

Domu Kultury w Lipianach. Ponadto przeprowadzone zostały w miarę możliwości akcje 

plenerowe i wydarzenia kulturalne wzmocnione obserwacją uczestniczącą niejawną, badania 

autoetnograficzne i analiza materiałów wizualnych. W ramach badań przeprowadzone zostały 

otwarte zajęcia z ewaluacyjną mapą myśli. 

 

Podczas spotkań informacyjno-diagnozujących z mieszkańcami szczegółowo przedstawiano 

cele oraz założenia programu   OM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2021 , 

zachęcano uczestników do aktywnego udziału w projekcie (wypełnianie ankiet, ocena oferty 

MGOK, wzięcie udziału w konkursie na najlepsze inicjatywy).  ziałaniom badawczym 

towarzyszyła szeroka akcja promocyjna zadania – plakaty, informacja na stronie internetowej 

Domu Kultury, na profilu FB placówki, czy wysyłką linków do formularze ankiet online 

przez Dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli 

przez portal Librus.  
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Pytania  na  tóre  zu a iśmy o  owie zi:  

Czy kultura jest dla mieszkańców ważnym elementem jakości życia? 

Czym interesują się mieszkańcy, jakie są ich pasje, hobby, jak spędzają wolny czas? 

Czy mieszkańcy uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Gminę 

Lipiany i MGOK w Lipianach? Czego brakuje w ofercie kulturalnej gminy? 

Skąd mieszkańcy pozyskują informacje o wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy? 

Co jest głównym powodem nieuczestniczenia przez mieszkańców w wydarzeniach 

kulturalnych? 

Czy zdaniem mieszkańców Gmina Lipiany posiada swoje dziedzictwo kulturowe? 

Jaką historię związaną z osobą – mieszkańcem gminy lub wydarzeniami, które w  

przeszłości miały miejsce na terenie gminy warto ocalić od zapomnienia?  

Jakie propozycje mają mieszkańcy aby wzbogacić ofertę kulturalną? 

Czy mieszkańcy chcą uczestniczyć aktywnie w tworzeniu przedsięwzięć  

kulturalnych?  

 

4.1. N EJAWNA OBSERWACJA UCZESTN CZ CA, BA AN A 

AUTOETNOGRAF CZNE   ANAL ZA MATER AŁ W  

          Podstawowym celem przedstawianego badania było sprawdzenie, co powoduje, że 

jedni mieszkańcy biorą udział w lokalnych wydarzeniach, a inni nie. Czy to przez brak 

dostępu do informacji, a może brak interesującej z ich punktu widzenia oferty?  

Przedmiotem badań była też sama kategoria wydarzenia lokalnego w mieście.  

Podczas analizy dostępnych materiałów (zdjęć, 
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filmów), obserwcję wydarzeń oraz lajkowanie wydarzeń kulturalnych w sieci szukaliśmy 

odpowiedzi na zagadnienia:  

Kto i dlaczego bierze udział w wydarzeniach kulturalnych  Czym charakteryzuje się 

komunikowanie tych wydarzeń? W jaki sposób organizatorzy budują wizerunek wydarzeń?  

W ramach prezentowanego badania dokonano obserwacji    wydarzeń kulturalnych.  

l.p. Tytuł wydarzenia Miejsce Frekwencja Forma reklamy  

1. Warsztaty 

wielkanocne 

03 i 04.04.2019 

 
 

MGOK Komplet 

uczestników 

fb i strona internetowa:  

ZS Lipiany, MGOK, UM 

Lipiany,  

mailing, reklama w Radio 

Plus Lipiany, plakaty, 

zaproszenia 

2. X   Wojewódzki 

Przegląd Pieśni 

Wielkopostnych 

06.04.2019 

 
 

MGOK Spora grupa 

uczestników 

festiwalu (pełna 

sala), nieliczna 

grupa 

mieszkańców- 

widzów. 

fb i strona internetowa:  

ZS Lipiany, MGOK, UM 

Lipiany,  

mailing, reklama w Radio 

Plus Lipiany, plakaty 

3. Zajączek 

Wielkanocny 2019 

 

 
 

Plener -

Teren  

przy 

MGOK 

Liczna grupa 

odbiorców, całe 

rodziny 

uczestniczące w 

wydarzeniu 

fb i strona internetowa:  

MGOK, UM Lipiany,  

Plakaty (impreza cykliczna) 

4. Rodzinny Piknik z 

okazji Dnia Matki 

26 maja 2019 

 

 

Plener -

Teren  

przy 

MGOK 

Liczna grupa 

odbiorców, całe 

rodziny 

uczestniczące w 

wydarzeniu, 

wspólne zabawy 

fb i strona internetowa:  

MGOK, UM Lipiany,  

plakaty 
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5. Kolorowy  zień 

Dziecka 2019o 

wy 

 
 

Plener -

Teren  

przy 

MGOK 

Liczna grupa 

odbiorców, dzieci 

z rodzicami 

Plakaty na stronie 

internetowej MGOK, UM 

Lipiany oraz na ulicach 

miasta, fb,  

6.  Jarmark 

Bożonarodzeniowy 

 

 
 

Rynek 

Lipian 

Liczna grupa  

Wystawców oraz 

odbiorców 

Plakaty, informacja w 

kościele, mailing, fb, strona 

internetowa 

7. 760 Lipian – 

Urodziny Miasta 

 

Amfiteatr 

MGOK 

Spora grupa 

uczestników 

warsztatów, 

nieliczna grupa 

widzów na 

koncercie 

finałowym 

Plakaty, informacja w 

Kościele, reklama młodzieży 

z megafonem – rozdawanie 

zaproszeń, fb, mailing 

8. Koncert 

charytatywny  

  la Bruna  

 

MGOK Liczna grupa 

widzów 

Plakaty, strona internetowa, 

fb 

9.  ożynki    9 

 

 

Teren  

przy 

Kościele 

Liczna grupa 

uczestników 

Plakaty, informacja w 

Kościele Strona internetowa, 

zaproszenia 

10. Zajęcia kulinarne 

 

MGOK Liczna grupa 

dzieci 

Plakaty, zaproszenia, 

informacja na stronie, reklama 

w radio 
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Analizując współczesne wydarzenia największą frekwencją cieszą się wszystkie wydarzenia 

plenerowe oraz koncerty. Na imprezy te głównie przychodzą dorośli oraz dzieci. Najmniejsza 

grupą wiekową jest młodzież. 

Jednak z rozmów z uczestnikami wydarzeń wypłynęła bardzo mądra myśl, że  

 Frekwencja jest może i jest ważna  a e najważniejsze jest jednak oddziaływanie i kontakt z 

ku turą choćby małej jednostki. Cudnym jest widzić młodych artystów  którzy rozwijają się na 

naszych oczach i fajnym jest, że młodzi zaczynają się dzięki wydarzeniom utożsamiać  z tym 

miejscem  zyskują  wiadomo ć  gdzie mieszkają. To jest dopiero sukces i takie rzeczy cieszą . 

          Analizując wydarzenia i szukając odpowiedzi na pytanie, czy tematyka wydarzenia 

wpływa na typ uczestników, wywnioskowałam, że udział w imprezach w zamkniętych 

pomieszczeniach biorą przeważnie osoby zainteresowane danym tematem, dla których 

przedmiot spotkania nie jest obojętny, interesują się daną sztuką (warsztaty, festiwale, 

koncerty). Największą grupą osób uczestniczących w analizowanych wydarzeniach to dzieci 

oraz osoby w wielu 50-7  lat. Rodzaj wydarzeń, które wybierają te osoby ma bardzo szerokie 

spektrum (chodzą na wszystko i wszędzie – bo pragną spotykać się ze znajomymi). 

 

Na koncerty młodych artystów nie przychodzą ich rówieśnicy, tylko dorośli, którzy w 

rozmowach przekazali, że „urzeka ich to  kiedy młodzi  udzie pokazują swoje pasje a przy tym 

można miło spędzić czas . 

Na koncertach plenerowych i wydarzeniach typowo rozrywkowych można zauważyć większą 

różnorodność uczestników, większe grono odbiorców, wielopokoleniowi odbiorcy sztuki, 

którzy „Kochają muzykę i każdy rodzaj przekazu jest d a nich ciekawy . 

Wiele osób pojawia się przypadkowo, przygląda się 

 
11. Wernisaż lokalnych 

artystów 

 

MGOK Ok 60 % Sali 

 

 

Plakaty, zaproszenia, fb, 

mailing 
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temu, co się dzieje w ich okolicy.  

Najmniej aktywną grupą wiekową jest młodzież. Jej aktywność jest skoncentrowana poza 

głównym programem wydarzeń, na jego marginesie.  

Młodzi ludzie w rozmowach wskazują, że „jak już to wo ą koncerty p enerowe  ponieważ nikt 

wtedy ich nie ucisza i mogą się bawić  chociaż brakuje im ich ido i (Karo  „Friz  Wi niewski  

Paluch, Peja, Popek).  

Najczęściej zasłyszane komentarze: 

„Super  chociaż nad wodą człowiek sobie posiedzi i posłucha czego   

„O! to mi się podoba  wychodzą do  udzi z imprezą a nam miło czas płynie  

„Nie trzeba gwiazdy  żeby dobrze się bawić – sąsiad  muzyka  słoik ogórków – i jest zabawa . 

Wśród zbadanych wydarzeń przeważają te, w których dominującą grupę uczestnictwa 

stanowią kobiety, jedynie w imprezach plenerowych nie dominuje uczestnictwo żadnej płci. 

          Na liczbę uczestników wydarzeń oprócz miejsca i rodzaju imprezy wpływ mają także 

data i czas organizowanego wydarzenia oraz czytelna i jasna reklama. Analizując plakaty 

informujące o wydarzeniu można stwierdzić, że w większości nie uwzględniały położenia 

centralnego punktu optycznego, punktu najlepiej zapamiętywanego przez odbiorcę.  

Ponadto informacje, na które chciano zwrócić szczególną uwagę, wyróżniano za pomocą 

wielkości i kolorystyki liter. Odbiorcom najczęściej w plakatach przeszkadza nadmierne 

nagromadzenie informacji, zbyt rozbudowana kolorystyka oraz liczne ozdobniki, typu: różne 

rodzaje i wielkości czcionek, nieczytelne czcionki pisma, różnokolorowa czcionka w 

nagłówku, skomplikowane kształty obiektów oraz rozbudowane, wielobarwne tło, które 

zamiast przyciągać wzrok i ułatwiać odbiór sprawiają, że nie czytamy. 

Analizując zdjęcia oraz wydarzenia online największą popularnością cieszyły się wszystkie 

koncerty oraz Festiwale. Festiwal Piosenki Zimowej i świątecznej cieszył się ogromnym 

powodzeniem i zaproszenie do udziału w festiwalu przyjęło ponad     uczestników  

z całej Polski. A koncert Walentynkowy oraz koncert z okazji  nia Kobiet miały najwięcej 

polubień i udostepnień na FB.   choć cieszyło się to wielkim zainteresowaniem to wracając do 

zdjęć archiwalnych udostępnianych na FB przez Honorowego Obywatela Lipian Panią 

Elżbietę Cichacką oraz wszystkich komentarzy można śmiało stwierdzić, że brakuje 

mieszkańcom gminy Lipiany tych wszystkich plenerowych wydarzeń kulturalnych oraz 

Ośrodka Kultury tętniącego życiem i współtworzonego przez wszystkie pokolenia. A jakich, 

dowiemy się w kolejnych badaniach  
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(Zdjęcia pobrane z FB) 

 

 

4.2. BADA

NIA 

ANKIE

TOWE 
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  ARAKTER ST KA PRÓB  BADAW ZEJ  

W badanej grupie 157 o ób  

(63 ankiety online i 94 ankiety papierowe)  

67% stanowiły kobiety, a 33% mężczyźni.  

Pod względem reprezentacji poziomu wykształcenia  

3,6% respondentów posiada wykształcenie zasadnicze 

zawodowe,  6, % wykształcenie średnie, 42,4% 

wykształcenie wyższe,  6,6 % respondentów to 

uczniowie, 1,3% studenci.  

Największą grupę badanych (41% ankietowanych) 

stanowią osoby dorosłe w wieku produkcyjnym, 

następnie młodzież (32,3%). Najmniejsze grupy to 

dzieci 19,6% oraz osoby starsze (powyżej 60 roku 

życia) – (7,1%).  

Najliczniej reprezentowana grupa to mieszkańcy Lipian 

7 , % a  8,8% to mieszkańcy wsi. 

 

 

Rysunek 4.  Wykształcenie badanych 

 

4% 

26% 

42% 

27% 

1% 

WYKSZTAŁCENIE 

zawodowe średnie wyższe uczniowie studenci 
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                     Rysunek 5. Wiek badanych 

 

 

ANA IZA BADA  ANKIETOW     

 

 

W sondażu ulicznym mieszkańcy  kulturą  nazwali 

rozwijanie swojej własnej wrażliwości estetycznej, w tym: 

artystycznej, plastycznej, muzycznej, manualnej, a także 

wyjście do kina, na koncert. Wielu mieszkańców kulturą 

nazwała sposób spędzania wolnego czasu. W jaki sposób 

zatem ankietowani spędzają swój wolny czas  

Badani mieszkańcy Gminy Lipiany najchętniej swój czas spędzają z rodziną i znajomymi 

(7 %) oraz czytając książki (57,9%). Mieszkańcy także chętnie wybierają aktywne formy 

spędzania wolnego czasu, takie jak: uprawiam sport (34%), jazda na rowerze ( 6%), taniec 

(24%), spacery (  %), podróże ( 4%). Ogromnie cieszy fakt, iż spora grupa badanych, bo aż 

 4% rozwija swoje zainteresowania i słucha muzyki 4 ,4%. Są też osoby, które samodzielnie 

tworzą muzykę i grają na instrumentach (8,5%). 

 uża grupa badanych swój wolny czas spędza w domu, czy to przed telewizorem 31% czy 

pracując (46%) lub grając (34%) na komputerze.  5% respondentów stwierdziło, że nie ma 

wolnego czasu. 

osoby dorosłe od 
30 do 60 lat 

41% 

młodzież 
32% 

dzieci 
20% 

osoby dorosłe po 
60 roku życia 

7% 

Wiek 

osoby dorosłe od 30 do 60 lat młodzież dzieci osoby dorosłe po 60 roku życia 
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Rysunek 6. W jaki sposób badani spędzają czas wo ny? 

 

Zdecydowana większość respondentów (6 ,8%) wskazała, że uczestniczy w kulturze kilka 

razy w roku  (  ,6%), pozostali korzystają z wydarzeń częściej – co najmniej raz w miesiącu 

  %, raz w tygodniu albo częściej 3,6%. W badanej grupie znalazły się również osoby ( %), 

które nigdy nie uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych, to naprawdę nieliczna grupa 

osób. Niestety gorszą sytuacją i aktywnością wykazali się badani udzielając odpowiedzi na 

pytanie dotyczące korzystania z zajęć organizowanych przez MGOK w Lipianach, ponieważ 

aż 79,4% z nich nie korzysta. 

 

                                       Rysunek 7.  Czy korzystasz z zajęć organizowanych przez MGOK w Lipianach? 

 

 

Za przeszkody w dostępie do Kultury mieszkańcy 

57,9 

31,7 

41,3 

31 

24 

71 

17,5 

46 

34 

8,5 

15 

24 

24 

26 

21 

czytam książki 

uprwiam sport 

słucham muzyki 

przed telewizorem 

podróżuje 

z rodziną i znajomymi 

odwiedzam instytucje kultury 

pracuje orzy komputerze 

gram, streamuje 

tworzę muzykę, gram na … 

nie mam wolnego czas 

rozwijam zainreresowania 

taniec 

jazda na rowerze 

spacery 

CZAS WOLNY 

79% 

21% 

tak 

nie 
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Gminy uważają w największej liczbie, bo aż 36,5 % badanych ofertę nie dostosowaną do 

zainteresowań oraz brak wolnego czasu  8,6%.  4,3 % oceniła ofertę jako nieciekawą a   ,  

% pandemię uważa za największą przeszkodę w dostępie do Kultury.  

 

                                      Rysunek 8.   Przeszkody w dostępie do Ku tury 

 

Mieszkańcy korzystający z oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach wskazali 

- studio piosenki i zajęcia muzyczne,  

- zajęcia taneczne, 

- nauka gry na gitarze, 

- zajęcia teatralne, 

- gimnastyka korekcyjna. 

Jeśli chodzi o wydarzenia w Gminie Lipiany mieszkańcy najczęściej biorą udział w festynach 

miejskich i imprezach plenerowych– 55,6% a także chodzą na występy artystyczne, 

okolicznościowe – 46%.  uża grupa mieszkańców gminy chodzi na koncerty (61%), podczas 

pandemii z koncertów online korzystało jeszcze większa grupa, bo aż 68% badanych 

mieszkańców oglądała koncerty online realizowane przez MGOK.   9 % badanych chodzi na 

dansingi i zabawy a 12,7% chodzi na dyskoteki. Jest także pewna grupa mieszkańców, którzy 

biorą udział w wystawach i warsztatach tematycznych – 20,06%. Z oferty biblioteki korzysta 

3  % respondentów a   % uczestniczy w spotkaniach poetyckich.  

Największa grupa badanych jednak korzysta z oferty kulturalnej poza Gminą Lipiany, bo aż 

67% badanych wyjeżdża często do kina. Można zatem wysnuć spostrzeżenie, że w 

przyszłości  warto rozważyć w ofercie MGOK 

29% 

37% 

14% 

11% 
3% 

2% 

4% 

Przeszkody 

brak wolnego czasu 

oferta nie dopasowana do 
zainteresowań 

nieciekawa ofera 

pandemia 

powody osobiste  
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seanse filmowe.  

Z pośród wydarzeń, które odbyły się w ciągu ostatniego roku (    /    ), w tym także 

wydarzenia w sieci online największą popularnością według badanych cieszyły się  Koncerty 

i wydarzenia Charytatywne (61%). Kolejne wydarzenia, w których wzięło udział najwięcej 

mieszkańców Gminy Lipiany były imprezy plenerowe, czyli Biesiada na Rynku (4 ,3%) oraz 

Jarmark Bożonarodzeniowy (39,5%). Mieszkańcy doceniają i uczestniczą w większości 

koncertów organizowanych przez Studio Piosenki, ponieważ 3 ,  % brała udział w Koncercie 

Walentynkowym ( 3, %), Festiwalach Muzycznych (3 , %),  zień Kobiet ( 5,6%), Projekt 

Muzyczny  Muzyczne Lipiany- płyta z kolędami  ( 7%), Niepodległa do Hymnu ( 5,4%). 

W jakich jeszcze wydarzeniach udział wzięli mieszkańcy Gminy Lipiany w minionym roku 

pokazuje tabela poniżej. 

 

l.p. Nazwa wydarzenia % w łącznej liczbie wskazań  

 

 

w minionym roku 

2020/2021 

1. Festiwale muzyczne 30,2 % 

2.  Koncerty i wydarzenia Charytatywne 61% 

3. Biesiada na Rynku 41,3% 

4. Jarmark Bożonarodzeniowy 39,5% 

5.  Koncert Walentynkowy 23,2% 

6.  zień Kobiet 25,6% 

7.  Muzyczne Lipiany – płyta z kolędami  27% 

8. Niepodległa do Hymnu 25,4% 

9.  Spektakle teatralne 19% 

10. Trening Triatlonowy 6,3% 

11.  ożynki 18.9% 

12.  Zabawy taneczne z seniorami 12,3% 

13.  Bieg Partyzanta 11,1% 

14. Turnieje Badmintona 10,5% 

15. Szycie maseczek 13,7% 

16. Narodowe czytanie 2,6% 

17. Sesje fotograficzne 3% 

18.  W żadnym 2,8% 
Rysunek 9. Wydarzenia  w których udział bra i badani w ciągu ostatniego roku? 

 

 

 

Według powyższych danych dominują koncerty i wydarzenia plenerowe, co jest ważną 

wskazówką do planowania wydarzeń na kolejne lata. 
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Zadowalająca jest niska liczba procentowa osób niebiorących udziału w żadnym wydarzeniu, 

bo zaledwie 2,8% respondentów w minionym roku nie wzięła udziału w żadnym wydarzeniu 

organizowanym w Gminie Lipiany. Liczba ta zmalała dzięki przeniesieniu wydarzeń do sieci, 

dzięki czemu odbiorcami kultury stała się także grupa młodzieży. 

Kolejne pytanie, na które szukaliśmy odpowiedzi było pytanie – Skąd mieszkańcy gminy 

Lipiany czerpią wiedzę o wydarzeniach kulturalnych  Odpowiedzi są jednoznaczne, 

najpopularniejszym źródłem informacji o ofercie kulturalnej jest Facebook (69,7%) oraz 

stronu Internetowe (5 %). Respondenci wskazywali również tradycyjne nośniki informacji, 

takie jak plakaty i ulotki (29%), poczta pantoflowa (27%) oraz radio (6,8%) (Rysunek nr 10). 

 

 

                                         Rysunek 10.  Źródło wiedzy nt wydarzeń ku tura nych 

W tworzeniu kultury ogromnie ważne jest poznanie motywów jakimi kierują się mieszkańcy 

uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych. W przypadku naszej badanej grupy były to 

przede wszystkim zainteresowania i chęć ich rozwijania (54%), sposób na spędzenie wolnego 

czasu (57%). Dla nielicznej grupy badanych ważne jest jacy artyści biorą udział (2,7%) w 

wydarzeniach, ważniejsza jest jednak jakość oferty kulturalnej (37%) oraz interesująca oferta  

zajęć ( 7%). Respondenci pisali również, że ogromne znaczenie ma miejsce oraz bliskość 

miejsca zamieszkania ( 7%).  la badanej grupy chęć poszerzenia horyzontów (38, %) oraz 

sama potrzeba uczestnictwa w życiu kulturalnym (4 , %) ma ogromne znaczenie.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
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Rysunek 11. Motywy udziału w wydarzeniach ku tura nych. 

 

Następną poruszaną kwestią w ankietach była ocena oferty kulturalnej w Gminie przed 

Pandemią i w trakcie Pandemii, co przedstawiają wykresy poniżej. 

 

                              Rysunek 12.   Ocena oferty ku tura nej w Gminie Lipiany przed Pandemią? 

 
                               Rysunek 13.   Ocena oferty kulturalnej w Gminie Lipiany w trakcie Pandemii 
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Jak widać na powyższych wykresach Pandemia miała wpływ na ocenę oferty kulturalnej 

MGOK. Przed Pandemią badana grupa (37 %) bardzo dobrze i dobrze ( 7%) oceniała ofertę 

kulturalną, zaś w czasie pandemii bardzo dobrze oceniło   % respondentów a taka sama 

liczba ( 7%) dobrze oceniła ofertę kulturalną w Gminie Lipiany. Ofertę kulturalną przed 

Pandemią źle i bardzo źle oceniło 33% badanych, mianowicie w czasie pandemii ocena 

negatywna zmalała, bo  7% grypy oceniła źle i bardzo źle, co wskazuje, że mieszkańcy 

dostrzegli i pozytywnie ocenili działalność online. 

Kolejne pytanie miało na celu zbadanie oczekiwań społecznych a dokładnie czy oferta 

kulturalna spełnia oczekiwania wszystkich grup wiekowych i społecznych  Tu głosy 

rozdzieliły się prawie po równo, bo zdaniem 54% badanej grupy Kultura spełnia oczekiwania 

a 46 % respondentów uważa, e nie jest dostosowana do oczekiwań wszystkich grup 

wiekowych i społecznych. Zatem nasuwa się kolejne pytania do jakich grup wiekowych i 

społecznych nie jest dostosowana  

Respondenci najczęściej wymieniali: 

„Nie ma nic d a młodzieży  13+  30-40 lat,  

Brakuje ofert d a starszej młodzieży   

Brakuje zajęć skierowanych do młodzieży i zgodnych z ich zainteresowaniami   

Bak oferty d a osób w wieku 30-45,  

D a młodych   

Dla osób w wieku produkcyjnym   

Oferta powinna być bardziej różnorodna  bogatsza i powinna być odpowiedzią na głosy 

mieszkańców  

MGOK na zewnątrz  do  wiet ic wiejskich  do dzieci i młodzieży  

Większa oferta zajęć poza ekcyjnych d a dzieci i młodzieży  

Warsztaty rękodzie nicze d a emerytów  

Wyj cie z ku turą na całą przestrzeń Gminy  na tereny zie one- parki  boiska  p aże  

Dla nikogo tam nic nie ma  nic się nie dzieje oprócz muzycznych…  

Pojawiły się także nieliczne głosy, które twierdzą, że …nawet jak będzie co  dla wszystkich, 

to i tak będą narzekania  że nic się nie dzieje. Tak już Po acy mają  narzekają  że nic się nie 

dzieje a jak się dzieje to i tak nie przychodzą… 

 

Stąd ogromne zadania przed pracownikami kultury, 
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przekonać społeczeństwo, że wspólnie tworzymy Kulturę, że MGOK to miejsce, gdzie 

musimy wspólnie stworzyć przyjazne i otwarte na każdego Laboratorium Kultury, czyli 

wymarzone miejsce produkcji wydarzeń kulturalnych współtworzone przez wszystkich i dla 

wszystkich. 

Respondenci uważają, że w Gminie Lipiany brakuje wielu propozycji kulturalnych. 

Poproszono zatem mieszkańców o wymienienie takich propozycji kulturalnych, których 

brakuje w Gminie Lipiany a byłyby  strzałem w dziesiątkę . 

Wymienione przez badanych propozycje znajdują się na Rysunku 14. 

 

Rysunek 14.  Propozycje kulturalne jakich brakuje w Gminie Lipiany 

 

Ankietowani posiadają różne hobby, pasje i zainteresowania, które chcieliby rozwijać w 

wolnym czasie lub dzielić je z innymi. Najczęściej są to: 

- muzyka, 

- taniec, 

- teatr, 

- fotografia, 

- jazda na rowerze, 

- lokalna historia, 
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- sport: 

    - piłka nożna, 

    - badminton. 

 

Jednym z ważnych obszarów diagnozy była ocena możliwości i potencjału dla działań 

oddolnych. W tym celu zapytano mieszkańców Gminy o to, do jakich organizacji lokalnych 

przynależą oraz o udział w działaniach oddolnych w przeciągu ostatnich dwóch lat. 

Wśród respondentów  5 % przynależy do jakiejś organizacji lokalnej, co daje nadzieje, że to 

przyszli współtwórcy wspólnego Laboratorium Kultury. 

Głównymi organizacjami wskazanymi prze badaną grupę były: 

 Stowarzyszenia 

  -Młodych Storczyków 

  -Zaczynaj 

  -Epidemia Sportu 

 - Siloe 

- Partyzanci 

 Fundacje 

  - Pro Populo 

  - Moja Młodość 

 Młodzieżowa  rużyna Pożarnicza 

 Wolontariat 

 OSP Lipiany 

 Klub Morsów. 

W ostatnim roku 38% badanych wzięło dobrowolnie udział w pracach na rzecz społeczności 

lokalnej ( 5% kilka razy,  3% jednokrotnie). Niestety 6 % ankietowanych nie brało udziału 

w żadnych pracach na rzecz społeczności lokalnej. 
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Rysunek 15. Udział w pracach na rzecz społeczno ci  oka nej 

 

PROPOZ  JE MOGĄ E WZBOGA IĆ REPERTUAR IMPREZ I DZIAŁA  

KULTURALNYCH W GMINIE LIPIANY 

 

Poniżej przedstawiamy potrzeby i oczekiwania mieszkańców dotyczące oferty kulturalnej w 

Gminie Lipiany. Przyjęta została zasada, że każdy pomysł jest ważny, więc przedstawiamy 

wszystkie otrzymane od mieszkańców odpowiedzi, opinie i propozycje wskazane w ankiecie 

online oraz ankiecie papierowej. Pogrupowane one zostały w cztery obszary odpowiadające 

na pytania:  

1. Jaka powinna być oferta kulturalna,  

2. Jakie cechy powinna posiadać,  

3. Kiedy powinna być organizowana,  

4. Co powinna zawierać?  

 Ja a  owinna by  :  

- posiadać więcej wydarzeń dla młodzieży,  

- na wysokim poziomie,  

- interaktywna z widzami,  

- równo traktować miejscowości pod względem wydarzeń,   

- posiadać więcej wydarzeń kulturalnych,  

- posiadać wydarzenia grupowe i integracyjne,  

- posiadać więcej imprez okolicznościowych na świeżym powietrzu,  

- powinna promować nasze miejscowości poprzez koncerty, zabawy dla dzieci i festyny,   

- z zajęciami z wykorzystaniem sali komputerowej,  

- z większą ilością wydarzeń i zajęć popartych na 

63% 

33% 

4% 
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zainteresowaniach  

   i oczekiwaniach mieszkańców. 

 

Kiedy i gdzie  owinna by  organizowana:  

- wydarzenia kulturalne w całym roku kalendarzowym,  

- uwzględniacjące osoby pracujące, które ze względu na godziny pracy nie mogą  

  skorzystać z zajęć odbywających się w godzinach przedpołudniowych,  

- zajęcia rozwijające zainteresowania - powinno się wzbogacić ofertę kulturalną  

  i artystyczną w całym roku kalendarzowym także w sezonie letnim,  

- więcej koncertów w całej przestrzeni gminy,  

- uruchomić kino/teatr letni, kino pod chmurką na czas wakacji, 

- organizacja dojazdów z miejscowości do miejsca wydarzenia,  

- tworzenie imprez cyklicznych w sezonie letnim maj-wrzesień we wszystkich sołectwach,  

- wydarzenia plenerowe, koncerty teamtyczne (na leżakach) w całej przestrzeni Gminy. 

 

Co powinna zawiera   oferta kulturalna, jakie wydarzenia:  

- festyny tematyczne, np. święto Lipy – dzień, w którym  

  wszystko będzie związane z Lipianami,  

- festiwal mody okresu międzywojennego, pojazdy, moda, jedzenie, koncerty 

- festiwale zamków dmuchanych, Holy Festiwal, 

- kino pod chmurką, kino konesera, dyskusyjny klub filmowy, kino kobiet, 

- kameralne, wieczorne koncerty plenerowe, w tym muzyki klasycznej i rozrywkowej,  

- plenerowe zajęcia dla rodzin z dziećmi,  

- potańcówki na świeżym powietrzu do muzyki na żywo,  

- spotkania integrujące środowisko, np. zabawy podwórkower/osiedlowe  

  ( Wakacyjne piątki po sąsiedzku ) 

- cykliczne spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin kultury,  

   ze znanymi artystami, youtuberami i politykami, 

- teatr i spektakle pod "pod chmurką",  

- światło, lasery, dźwięk, happeningi uliczne, 

- wioski lub wieczorki tematyczne,  
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- spotkania z ciekawymi osobowościami (mieszkańcy Gminy, osoby  

  o ciekawych zainteresowaniach i talentach – kameralne spotkania przy herbatce), 

- wystawy fotografii, 

- koncert, Festiwal poezji śpiewanej, 

- wystawy artystyczne, malarstwa, tematyczne np. prezentacje naszych twórców,  

- występy zespołów ludowych,  

- imprezy plenerowe, tematyczne, biesiadne. 

- cicha muzyka wieczorem na plaży, wieczorki autorskie, 

- pchli targ. 

 

Co powinna zawiera   oferta kulturalna, jakie zajęcia, warsztaty, szkolenia:  

-  koło fotograficzne,  

-  naukę języków obcych na poziomie konwersacji co ułatwi kontakty z turystami,  

-  prężnie działające kółko filmowe, produkcje filmowe dotyczące lokalnej historii,  

   legend, ludzi, 

-  szlak zagadek – przygotowanie szlaku na całej gminie z ciekawymi miejscami,  

   zagadkami do wykonania – do zdobycia Certyfikat znawcy Lipian, 

-  warsztaty rękodzielnicze 

- warsztaty z produkcją Lipnych wytworów (materiałów promocyjnych – herbata z lipy, 

   mydełka z lipy, itp.) 

- zajęcia muzyczne dla dorosłych, gra na instrumentach,  

- zajęcia taneczne dla różnych grup wiekowych, np. tango, salsa itp.,  

- warsztaty wokalne, 

- warsztaty kulinarne, 

- warsztaty komputerowe, 

- gry terenowe, 

- zawody streamingowe, 

- warsztaty malarskie, plenerowe. 
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Co powinna zawiera , propozycje związane z a tywnością   izyczną  

i sportem:  

- spotkania propagujące nowy styl życia, warsztaty stylizacji, warsztaty kulinarne,  

- zajęcia sportowe, aerobik, fitness, kursy tańca, joga itp. w formie nieodpłatnej,  

- lodowisko w okresie zimowym,  

- siłownię zewnętrzną za Domem Kultury,  

- pokazy sportów wodnych,  

- gminne zabawy na świeżym powietrzu,  

- skatepark, bezpieczne miejsce do jazdy na rolkach, deskorolce,  

- Regionalny Zlot Morsów, 

- imprezy charytatywne z motywem sportowym. 

 

Ankietowani zgodnie stwierdzili, że dobrze prosperująca Kultura i ciekawa oferta kulturalna 

ożywia działania społeczne, jest wizytówką miasta i ma ogromny wpływ na rozwój Gminy. 

Zdaniem badanych „bez ku tury nie ma społeczno ci  więc wydarzenia ku tura ne powinny 

być traktowane jako fundament spa ający społeczno ć . 

Według wszystkich badanych bogata oferta kulturalna integruje środowisko i zaprasza 

mieszkańców z innych miast. Według badanej grupy mieszkańców Gminy Lipiany sukcesy 

Gminne w każdej dziedzinie nadają miastu pozytywnego rozgłosu.  

Niestety według ankietowanych stan dzisiejszy oferty kulturalnej w Gminie Lipiany nie jest 

godny polecenia i 58,5% badanych nie poleciłoby tej oferty osobom spoza miasta. Tylko  6% 

poleciłoby ofertę a pozostała grupa nie ma na ten temat zdania, zapewne dlatego, że sami nie 

uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy Lipiany. 
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Rysunek 16.  Czy poleciłby  ofertę ku tura ną osobom spoza miasta? 

Zatem jakie wydarzenia i imprezy kulturalne rozsławiają miasto i są rozpoznawalne w 

regionie  Mieszkańcy uważają, że jedynie Festiwale Muzyczne i Konkursy są rozpoznawalne 

w regionie, między innymi Ogólnopolski Przegląd Pieśni Wielkopostnych (38 osób wskazało 

to wydarzenie), Triatlon (3  osób ), Zlot Partyzantów (3  osób) dawniej Turniej Tańca  O 

kwiat Lipy  ( 9 osób).  

Respondenci wskazali jeszcze: 

- Odpust, Biesiadę na Rynku –  6 osób 

- Bieg Partyzanta – 21 osób 

- Ludzie (Sofia Ennaoui -    osób, Lech Piasecki  9 osób, Michalczyki  7 osób). 

Mieszkańcom ogromnie brakuje imprez sprzed lat, do których zawsze sięgają pamięcią. 

Najczęściej wymieniane wydarzenia ujęte zostały na Rysunku 17. 

 

Rysunek 17.  WYDARZENIA  KTÓRYCH BRAKUJE 
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Mieszkańcy chcieliby brać częściej udział w wydarzeniach kulturalnych.  

Zadane zostało zatem pytanie, ile mieszkańcy są w stanie przeznaczyć funduszy by wziąć 

udział w wydarzeniu kulturalnym (bilety wstępu). 

Największa grupa badanych chciałaby uczestniczyć w życiu kulturalnym nie wydając na to 

żadnych pieniędzy ( 7,5%) lub niewielką kwotę do    zł ( 4%). Jak rozkładają się pozostałe 

kwoty przedstawia Rysunek 18. 

 

Rysunek 18.  Kwota  którą badani są w stanie wydać na wydarzenie kulturalne 

 

4.3. SON AŻE ULICZNE 

W sondażu ulicznym udział wzięło 7  osoby 

(46 kobiet i  6 mężczyzn). Rozmówcy chętnie 
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Poniżej przedstawiono tematy rozmów  

oraz uzyskane odpowiedzi. 
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Poprosiliśmy mieszkańców  

o odpowiedź na pytanie –  

w organizację jakich wydarzeń kulturalnych 

chcieliby się zaangażować?  

Poniżej przedstawiamy zgłoszone propozycje:  

- zabawy taneczne; 

-  zień  ziecka; 

- akcję mającą na celu pomoc bezdomnym 

zwierzętom;  

- wydarzenia związane z pasjami; 

- festiwal "starej mody", czyli ubrania, muzyka, moda, motoryzacja lat 20-30 XX wieku 

- festiwal tańca, różne style, gatunki, narodowości; 

- festyn młodzieżowy lub festiwal gier komputerowych; 

- festyny rodzinne z atrakcjami dla wielu grup wiekowych,  

- zlot food trucków, poznawanie kuchni i kultur świata; 

- spektakle grup teatralnych; 

- poezja śpiewana - przegląd wojewódzki; 

- plenery artystyczne, malarskie, fotograficzne; 

- różne warsztaty dla każdego np. wyroby-rękodzieło, kulinarne, np. wyroby lipiańskie. 

             Mieszkańcy zaproponowali 

również organizację szeregu wydarzeń 

związanych z aktywnością sportową: 

- rozgrywki sportowe  

 (dzieci z rodzicami),  

- rodzinne mecze na  orliku ,  

- rajdy rowerowe, 

- gry terenowe, 

- zawody wędkarskie,  

- zawody żeglarskie,  

- rozgrywki sportowe między sołectwami, wioskami, ulicami.  

           



 

         Diagnoza zasobów 

    i oczekiwań kulturalnych  

         w Gminie Lipiany 

 

 

35 

 Mieszkańcy opowiedzieli w sondażu o osobach, miejscach i wydarzeniach, które ich zdaniem 

warto zachować w pamięci i włączyć do dorobku kulturowego gminy Lipiany. W ich pamięci 

są piękne zdjęcia wykonane przez ś.p. Pana Huberta Dzikowskiego, wieloletniego Dyrektora 

Ośrodka Kultury, z których jednorazowo 

wykonana była wystawa na Hali w Lipianch.  

Według badanych na terenie całej Gminy, w 

różnych przypadkowych miejscach powinny 

znajdować się Tablice z tymi zdjęciami, 

upamiętniające dawny wygląd miejscowości z krótkim opisem, byłaby to cenna lekcjaa dla 

mieszkańców, ale również atrakcjaa dla przyjeżdżających tu gości. Chcieliby także aby 

Kultura w Gminie wyszła na przestrzeń całej Gminy, do parków, nad jeziora. Najczęstsze 

odpowiedzi: 

- Mamy tylu zdolnych artystów, może takie wieczorki muzyczne w parku, na plaży 

  i w różnych miejscach Gminy, 

- Biesiada koło  omu Kultury, takie pikniki z kocykami, grillami i muzyką na żywo, 

- Więcej współpracy z sołectwami i zabawy w różnych miejscach Gminy, 

-  ożynki na terenach wiejskich, konkursy sołectw, 

- Promocja lokalnych artystów, 

- Wykorzystać młodych  

   i ich talenty do tworzenia kultury i wydarzeń. 

Napotkanych mieszkańców pytano także jaki ich zdaniem powinien być Dom Kultury w 

Lipianach  Uzyskaliśmy szereg odpowiedzi i wskazówek, za pomocą których stworzyliśmy 

opis, wizje mieszkańców odnośnie MGOK przyszłości.  

Powinno to być miejsce z dobrą atmosferą, pełne dzieci, młodzieży i mieszkańców, w którym 

można realizować szereg zainteresowań, miejsce odkrywania talentów i poszukiwania pasji. 

Wśród propozycji aktywności MGOK 

mieszkańcy wymienili: 

- naukę gry na instrumentach, 

- naukę tańca, 

- zabawy i dansingi, 

- warsztaty: kulinarne, kosmetyczne,  

  modowe, rękodzielnicze, fotograficzne, itp. 
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- spotkania z ciekawymi osobami, 

- ciekawe kluby np. klub przyrodnika, klub historyka, klub podróżnika, 

- festyny w plenerze i na terenach wiejskich, 

- inspirowania młodzieży i wykorzystanie ich potencjału, np. w tworzeniu materiału 

promującego Lipiany (gry, filmy, grafiki, itp.). 

Przy tym pytaniu mieszkańcy często wracali do dawnego ośrodka Kultury, tego za czasu  

ś.p. Huberta  zikowskiego, pełnego dzieci i młodzieży, tętniącego życiem i otwartego dla 

każdego. Wg badanych „Dawniej to młodzi  udzie by i wizytówką tego miejsca  ich pomysły i 

potrzeby popychały do działania  oni by i motorem napędowym wydarzeń ku tura nych i 

działa no ci domu Ku tury . 

Często zdarzało się, że to badani zadawali badaczom pytanie:  

  D aczego dzi  w Ku turze działa więcej emerytów? Nie dlatego, że mają więcej czasu  ty ko 

„czym skorupka za młodu nasiąknie…  oni są nauczeni działania z  udźmi d a  udzi. A 

dzisiejsza młodzież poza komputerem i te efonem nie widzi otaczającego  wiata… Ich można 

do działania włączyć  a e podążając za ich oczekiwaniami i zainteresowaniami. Może to oni 

mog iby nauczyć dziadków jak z tego dobrodziejstwa techniki korzystać ? 

 zisiaj młodzież niestety często żaliła się na działalność MGOK Lipiany, że nie chce 

otworzyć się na ich potrzeby i pasje.  la Młodego pokolenia Kultura  …to po prostu życie i 

to co je wypełnia  czy i sposób bycia  my  enia  duchowo ć. Ku tura to wszystko co jest w nas  

to moż iwo ć spędzenia czasu  tworzenia, to proces często ważniejszy niż sam koncert . 

Niestety według młodzieży pracownicy MGOK nie są otwarci na takie działania  nie 

rozumieją misji O rodka Ku tury  są zamknięci na wspó ne poszukiwanie ce u i drugiego 

człowieka. Nie ma motora kultury, lidera oraz rozmów służących na szukaniu pomysłów  

słuchaniu głosów społeczno ci w każdym wieku i koordynacji działań różnych podmiotów.  

Rozmowa z badanymi toczyła się wokół kultury i tego czy są aktywnymi uczestnikami 

kultury? Najczęściej padała odpowiedź, że  …w tej chwili niestety NIE oraz brakuje mi 

czasu . 

Ku radości padały także odpowiedzi, że …je  i pokryje się to z ich zainteresowaniami to na 

pewno z oferty skorzystają. Kilka osób odpowiedziało, że zawsze są i włączają się w działania 

charytatywne.  

Pytani o gotowość zaangażowania w życie kulturalne Gminy Lipiany, podobnie jak w 

ankiecie niewielka liczba (ok 20 %) od razu nie 
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odpowiedziała NIE, twierdząc …że musieliby się zastanowić i zapewne by się włączy i. 

Pozostała grupa zdecydowanie nie, ponieważ mają nadmiar swoich własnych obowiązków i 

nie mają do tego smykałki. 

Ponadto badani bardzo negatywnie ocenili swoich znajomych mieszkańców Gminy Lipiany, 

co według Nich jest największą barierą w tworzeniu Kultury. 

Bariery wymieniane przez rozmówców: 

- ludzie zamykają się w sobie; 

- społeczeństwo konsumenckie; 

- ludzie tylko krytykują i wystawiają cenzurki; 

- coś zrobię a potem każdy obmawia; 

- ja się zaangażuje, coś zorganizuje, np. dla dzieci na wsi apotem słucham,  

  że pewnie się dorobiłam na tym albo inną krytykę; 

- coś zrobię, coś się nie uda a potem długi czas trwa krytyka. 

Te wszystkie złe doświadczenia niestety są według badanych ogromną blokadą we wspólnym 

tworzeniu kultury. Zatem ogromne zadanie przed MGOK w Lipianach, by stał się miejscem 

debaty o kulturze i miejscem mówienia także o rzeczach trudnych. Trzeba zrobić wszystko by 

na nowo zaangażować jak największą ilość osób chętnych do tworzenia kultury, odnaleźć 

liderów i systemowo ich wspierać, ustalić plan komunikacji w społeczności zwiększający 

dostęp do informacji, określić potrzeby kulturalne w szczególności dzieci i młodzieży, 

sporządzać na bieżąco diagnozę i działać. 

  

 

4.4. Mapa myśli 

 

 

W ramach diagnozy odbyły się zajęcia otwarte w szkole. 

Uczniowie klas młodszych (67 dzieci) zamiast tradycyjnej 

mapy myśli mieli za zadanie narysować swoje pasje i 

miejsca, gdzie lubią spędzać czas oraz miejsca, gdzie 

rozwijają swoje zainteresowania.  
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                 Szkoła 

        Plac przy Ratuszu    Park Młodzieży (przy Rondzie) 

 

 

 

 

Młodzież (8  osoby) tworzyła 

mapy myśli odpowiadając na 

pytania: 

- Czym dla Nich jest Kultura? 

- Jaka jest rola młodzieży  

   w życiu kulturalnym  

- Czego oczekują od Kultury? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wielu rozmów i prac plastycznych wynika, że dzieci mają dostęp do zajęć rozwijających ich 

pasje i zainteresowania. Najczęściej wskazywały na śpiew, taniec i malarstwo. Chłopcy 

wskazywali na komputery i sport. Rzadziej dzieci wskazywały zabawy na Placu Zabaw, jazdę 

na rowerze lub spacery. Większość zainteresowań i pasji związana była zatem z kulturą. 

Można śmiało stwierdzić, że w dzieciach nadzieja na lepszy wizerunek kulturalnego świata. 

Miejsca, gdzie dzieci lubią spędzać swój czas i rozwijają swoje zainteresowani, pokrywają się 

z oczekiwaniami dorosłych.  

Najczęściej padały odpowiedzi:  

                 Boisko - Orlik 
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               Place zabaw 

 

                   P aża 

Szkoła ( 8 osób), Boisko ( 6 osób),  

 

Park (   osób) 

- Park przy Ratuszu  

- Park Adama i Ewy 

- Park Młodzieży 

Plac Zabaw (   osób), Plaża (7osób). 

Nieliczna grupa wskazała  om Kultury – 2 osoby.  

(wynik ten, zapewne jest związany z pandemią i czasem zamknięcia instytucji kultury). 

Ponadto dzieci wskazały nowe miejsca, które warto 

zaaranżować do działalności kulturalnej. Są to lipiańskie Baszty oraz pływający pomost. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa młodzieży ogromnie zaangażowała się w tworzenie Mapy myśli i ogólne rozmowy  

o Gminie Lipiany. Młodzież w trakcie rozmowy wykazała się ogromną wiedza o swoim 

mieście wskazując na bogactwo historii i legend, proponując nawet wiele wydarzeń w oparciu 

o historię miasta (Kawiarenka w Baszcie Pyrzyckiej na bazie historii, np. stare zdjęcia, filmy, 

                    Pływający pomost                       Baszta Pyrzycka 
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itp.)  

 

 ostrzegają oni także piękno położenia miasta oraz wymienili miejsca, gdzie najczęściej się 

spotykają: 

- plaża miejska, 

- parki: Adama i Ewy, Park Młodzieży, 

- skwer nad Jeziorem Kościelnym (Skwer im. Księdza Pawła Karhanka), 

- teren za Domem Kultury, 

- boisko i  pseudo skatepark . 

Miejsca życia kulturalnego oraz 

miejsca kojarzące się z kulturą 

przedstawione są na poniższych 

mapach myśli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsca życia kulturalnego młodzieży z 

Gminy Lipiany to miejsca gdzie 

dotychczas spędzają czas, co pokrywa się 

z sondażem ulicznym, że dla Młodzieży 

Kultura   …to po prostu życie i to co je 

wypełnia  czy i sposób bycia  my  enia  

duchowo ć. Ku tura to wszystko co jest w 

nas, to moż iwo ć spędzenia czasu… , 

może   atego warto wyjś  z wy arzeniami  o natura nego śro owi  a mło ych  u zi. 
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Z analizy Map Myśli oraz rozmów z młodzieżą wynika, iż chcą oni uczestniczyć w życiu 

kulturalnym, ale oferty według nich są mało atrakcyjne. 

Według Nich Kultura to: rozwijanie zainteresowań, nowe znajomości, nauka i doświadczenie, 

ciekawe przygody i przeżycia. By mogli czerpać Oni z kultury - Kultura musi sprzyjać 

wymienionym wyżej cechom i czytać oczekiwania młodych ludzi, które przedstawiają 

poniższe Mapy 

Myśli. 
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Jeszcze nie wymienione w powyższej diagnozie oczekiwania młodych to: 

- koncerty gwiazd, między innymi Karol Friz Wiśniewski, Paluch, Peja, Popek; 

- turnieje Gamerskie, zawody e-sportowe; 

- stworzenie Escape Roomu, Parku Tramplin, parku linowego, ścieżki rowerowej; 

- nocne maratony filmowe, komputerowe; 

- edukacyjna ściezka historyczna; 

- Happeningi, światła, lasery i muzyka; 

- spotkania z youtuberami i politykami. 

Ponieważ zależy wszystkim na włączenie wszystkich mieszkańców do życia kulturalnego, 

zapytaliśmy także młodzież o receptę na zaangażowanie ich w działalność społeczo-

kulturalną.  

Problem pozyskiwania młodzieży do działań opiera się zatem na kilku czynnikach: 

1. Brak zasobów gminy do zaspokojenia potrzeb kulturalnych młodzieży 

(brak kina, sali multimedialnej, sali do streamingów, biedny sprzęt komputerowy i audio). 

Młodzież uważa, że nie ma szans na stworzenie takich miejsc, dlatego wolą uciec do 

większego miasta. 

2. Zła komunikacja międzypokoleniowa 

Według młodych ludzi dorośli nie szukają porozumienia, nie chcą zrozumieć ich pasji 

twierdząc, że tracą czas przed komputerami, które dla nich są ich życiem, pasją. 

Młodzież krytycznie ocenia działalność MGOK i ich 



 

         Diagnoza zasobów 

    i oczekiwań kulturalnych  

         w Gminie Lipiany 

 

 

43 

pracowników, którzy są zamknięci na ich wszystkie pomysły, dlatego już nawet nie 

wychodzą z żadnymi inicjatywami, które do tej pory były albo krytykowane ( to się nie uda ) 

albo nawet wyśmiewane.  la Nich między starszym pokoleniem a młodzieżą nie było i nie 

będzie komunikacji – wg Nich to przepaść.  

4.5. Badania plenerowe 

W 

kwietniu pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodku Kultury zapewnili mieszkańcom miły 

dzień z muzyką. W zamian mieszkańcy wypełniali 

baner odpowiadając na pytania dotyczące Kultury w 

naszej Gminie a dokładnie co najbardziej się podoba 

a czego im brakuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 o zatem  o oba  ię mie z ańcom Gminy  i iany: 
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- Pokaz laserów,  

- Kółka artystyczne (4 razy), 

- Śpiew pana Bartka M. ( x), 

- Wszystko ok (10 razy), 

- Zmiany, które są wprowadzane (3x) , 

- Pozytywne zakręcenie niektórych pracowników 

MGOK, 

- Koncert szkoły muzycznej, 

- Nowatorskie pomysły, 

- Imprezy organizowane na wysokim poziomie, 

- Imprezy plenerowe, 

- Zabytki oraz ciekawe inicjatywy. 

 zego bra uje mie z ańcom: 

- Więcej imprez disco polo, 

- Dyskotek cotygodniowych, 

- Koncertu SOAD, 

 

- Nowych miejsc na ogniska, 

-Więcej imprez plenerowych (zapisane 4 razy), 

-Więcej imprez sportowych, 

-Większej ilości miejsc do spotkań plenerowych, 

-Aby Gmina Lipiany była bardziej zadbana  

  i piękniejsza, 

-  mprez dla dzieci i młodzieży ( 4 razy), 

- Murali, zajęć dla dzieci i dorosłych, 

- Muzyki na żywo, 

- Imprez muzycznych, 

- Więcej miejsc parkingowych. 

 

 

Podczas imprezy plenerowej na Rynku 

Miasta  Laboratorium Kultury  promującej 

projekt przeprowadzone było badanie 
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  rzewo potrzeb Kulturalnych”. Mieszkańcy na samoprzylepnych 

kartkach w kształcie jabłka zapisywali czego oczekują od Kultury, 

jakie są ich pragnienia. 

Z badania wynika, że mieszkańcy oczekują: 

- więcej warsztatów: 

rękodzielniczych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, 

teatralnych i filmowych 

- imprez plenerowych i muzyki na żywo, 

- plenerów malarskich, 

- studia nagrań, 

- ferii zimowych i letnich, 

- pokazów talentów, 

- zabaw tanecznych, 

- pchlego targu i kiermaszów, 

- kina, kina letniego, kina objazdowego,                                 

- warsztatów i wystaw fotograficznych, 

- pikników, 

- wieczorków tematycznych, 

- festiwali gier, studia tv i streamingowego, 

- profesjonalnych warsztatów kulinarnych, 

  (gotowania z Magdą Gessler) 

- gimnastyki korekcyjnej, 

- profesjonalnych kursów komputerowych, e-sportu, 

- spotkań z ciekawymi osobistościami, 

- przedstawień teatralnych, 

- ciekawych zajęć dla młodzieży, 

- aktywne gry i zabawy, 

- gier terenowych, 

- festiwali zamków dmuchanych, 

- ścieżek edukacyjnych. 
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 odatkowe badanie polegało na 

wystawieniu skrzynki na listy, do której 

mieszkańcy Gminy mogli wrzucić  list 

pragnień i oczekiwań kulturalnych . 

Możliwość napisania listów oraz samotnie 

stojąca skrzynka na listy stała się dla wielu 

mieszkańców  skrzynką skarg i zażaleń . 

 

 

 

Mieszkaniec w swoim liście ubolewa nad 

salą komputerową w MGOK, która ma wiele 

możliwości a w rzeczywistości nic się w niej 

nie dzieje. Marzy mu się także poprawa 

jakości zajęć plastycznych, nie tylko dla 

dzieci, ale także dla młodzieży i dorosłych. 

Chciałby, aby oferta kulturalna, wzbogaciła 

się w szerszy zakres zajęć muzycznych – nie 

tylko śpiew, ale także instrumenty. 

 

O podobnych oczekiwaniach można było przeczytać w innym liście, w którym mieszkaniec 

oczekuje także zajęć z malarstwa dla młodzieży i starszych, zajęć gry na pianinie oraz zajęć 

fotograficznych. 

Według badanego  om Kultury potrzebuje nowych 

pracowników lub większej ilości animatorów kultury, którzy 

będą przyjaźni, dostępni i otwarci na pomysły. 

 

Mieszkańcy chcieliby profesjonalnych instruktorów zajęć 

plastycznych oraz informatycznych. Chcieliby organizacji 

zawodów gier komputerowych oraz powrotu nauki gry na 

instrumentach. 
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W listach pojawiły się cenne uwagi dotyczące promocji 

zajęć na terenach wiejskich. Mieszkańcy terenów 

wiejskich wyrazili potrzebę, aby na miejscu w ich 

świetlicach pokazać dorosłym i młodzieży z czego mogą 

korzystać w MGOK. Zaproponowali, żeby instruktorzy 

lub animatorzy, którzy prowadzą sekcje tematyczne 

pokazali, czym się zajmują i czego uczą, bo jak 

zaznaczyli mieszkańcy  ani my ani nasze dzieci nie wiemy 

z czego możemy korzystać  ani  nie wiemy co możemy 

robić w ku turze .  

 

 

 

 

 

 

Według mieszkańców lokalizacja organizowanych wydarzeń powinna równo traktować 

wszystkie miejscowości i powinno się 

stworzyć wszystkim mieszkańcom 

gminy udział w wydarzeniach (padła 

propozycja autobusu lub lepszej 

promocji imprez we wszystkich 

wioskach). 

 

Nowe, jeszcze nie pojawiające się 

propozycje i oczekiwania kulturalne,  

które zapisane były w listach to: 

- powierzenie organizacji imprez kulturalnych młodym ludziom, 

- Wyciągnijcie dzieci i młodzież z domu! 

- Dzieci - dorosłym, dorośli – dzieciom  
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  (młodzież organizuje i prowadzi dla dorosłych warsztaty komputerowe w zamian  

  dorośli organizują dla młodzieży np. dyskotekę z poczęstunkiem, itp.), 

- wyjście w plener, na tereny wiosek i organizacja np. biesiady między sołeckiej, 

- jarmarki rękodzieła, 

- konkursy między wioskami,  

- plenerowe pokazy fotograficzne (na murach), 

- musicale z wykorzystaniem lokalnych twórców i artystów, 

- festiwal filmów  Rodzinne impresje , 

-  Harce Lipiańczyka  – ludowa impreza taneczno -muzyczna na ulicach miasta, 

- Noc świętojańska, 

- Festiwal Sztuki ulicznej (pokazy talentów, instalacje artystyczne, pokazy cyrkowe, filmowe, 

muzyczne i taneczne), 

- Festiwal  yni (konkurs na najciekawiej wyrzeźbioną dynię – udekorowanie ulic dyniami 

plus koncert muzyki jesiennej, lub poważnej). 

 

By zbadać potencjał i zainteresowania mieszkańców Gminy przeprowadzony został konkurs 

online – Festiwal Talentów. Z analizy nadesłanych prac i filmów wynika, iż największą pasją 

mieszkańców jest fotografia, malarstwo, taniec i muzyka. 

 

 

5. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI i REKOMENDACJE 

 
Zdecydowana większość mieszkańców uważa, że kultura jest ważnym elementem jakości 

życia. Najczęściej mieszkańcy biorą udział w wydarzenia kulturalnych w Gminie kilka razy w 

roku. Wśród badanych znalazły się również osoby, które nigdy nie uczestniczyły w takich 

wydarzeniach.  

Pojęcie kultury i uczestniczenie w niej najczęściej kojarzy się mieszkańcom z rozwijaniem 

własnej wrażliwości estetycznej, w tym: artystycznej, plastycznej, muzycznej, manualnej, a 

także z wyjściem do kina, teatru oraz na koncert. Niewielka grupa mieszkańców ( 5%) uważa 

również, że uczestniczenie w kulturze, to współtworzenie kultury poprzez aktywny udział w 

organizowaniu i realizacji wydarzeń kulturalnych.  

Mieszkańcy najczęściej wybierają aktywne formy 
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spędzania wolnego czasu, takie jak: jazda na rowerze, taniec, spacery, podróże. taniec. 

Popularne jest również czytanie książek, słuchanie muzyki oraz wyjście do kina, teatru.  uża 

grupa respondentów swój czas lubi spędzać z rodziną i znajomymi.  

Najpopularniejszym źródłem informacji o ofercie kulturalnej jest Facebook oraz strony 

MGOK oraz Urzędu Gminy. Część mieszkańców preferuje również tradycyjne nośniki 

informacji, takie jak: ulotki, plakaty, mailing oraz pocztę pantoflową.  

Za główną przyczynę nieuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych respondenci uznali 

brak czasu. Mieszkańcy zwrócili również uwagę na małą atrakcyjność zajęć, brak 

zainteresowana dostępną ofertą oraz brak informacji o tym co się dzieje w gminie. W 

niektórych sytuacjach problem stanowi odległość jaką muszą pokonać, aby wziąć udział w 

wydarzeniu kulturalnym a w przypadku zajęć w MGOK godziny nie dostosowane do 

odbiorców. 

Głównymi motywami jakimi kierują się mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniach 

kulturalnych są zainteresowania oraz chęć spędzenia czasu ze znajomymi i rodziną.  

Warto zaznaczyć, że dla dorosłych nie ma znaczenia jacy artyści występują by wziąć udział w 

wydarzeniu, dla młodzieży jednak ma to ogromne znaczenie jak również jakość oferty 

kulturalnej.  

W opinii mieszkańców oferta kulturalna powinna być na wysokim poziomie z dużą ilością 

grupowych i integrujących wydarzeń kulturalnych. Mieszkańcom brakuje wydarzeń 

plenerowych, chcieliby aby z wydarzeniami wychodzić w całą przestrzeń Gminy. Lokalizacja 

organizowanych wydarzeń powinna równo traktować wszystkie miejscowości oraz 

przyczyniać się do ich promocji, poprzez koncerty, zabawy dla dzieci i festyny.  

Mieszkańcy terenów wiejskich wyrazili potrzebę, aby na miejscu w ich świetlicach pokazać 

dorosłym i młodzieży z czego mogą korzystać w MGOK. Zaproponowali, żeby instruktorzy 

lub animatorzy, którzy prowadzą sekcje tematyczne pokazali, czym się zajmują i czego uczą, 

bo jak zaznaczyli mieszkańcy  ani my ani nasze dzieci nie wiemy z czego możemy korzystać  

ani  nie wiemy co możemy robić w ku turze .  

Oferta kulturalna powinna cechować się wysokim poziomem tolerancji i powinna jednak być 

dostosowana do wszystkich grup wiekowych, w tym dzieci i młodzieży. Powinna być 

atrakcyjna dla mieszkańców przez cały rok kalendarzowy i uwzględniać osoby pracujące, 

które ze względu na godziny pracy nie mogą skorzystać z zajęć odbywających się w 

godzinach przedpołudniowych. Organizując 
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wydarzenia powinno się również pamiętać o trudnościach mieszkańców z dojazdem do 

Lipian z całej gminy.  

W sezonie letnim zaproponowano zwiększenie liczby koncertów oraz organizację imprez 

cyklicznych we wszystkich sołectwach.  

W grupie mieszkańców objętych badaniem  5% z nich zadeklarowała chęć włączenia się w 

organizację wydarzeń kulturalnych. Jest to potencjał, który można wykorzystać w rozwoju 

oferty kulturalnej w gminie. Ogromnym potencjałem mieszkańców naszej Gminy jest 

skarbnica pomysłów, którymi  sypią jak z rękawa . Na bazie tych wszystkich pomysłów 

MGOK w Lipianach powinien opierać swoje działania kulturalne, by zmobilizować i 

angażować społeczeństwo w życie kulturalne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską 

współprace oraz stałe relacje z mieszkańcami.  ch potencjał i baza pomysłów może 

zaowocować bogatą ofertą kulturalną oraz frekwencją mieszkańców. 

 

 

 oświadczenie pokazuje, że zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne na przykładzie 

zaangażowania w akcje charytatywne, prace w Stowarzyszeniach, wspólne tworzenia wizji 

rozwoju oraz wspólna realizacja zamierzonych celów, sprzyja poprawie relacji lokalnych 

społeczności oraz zwiększa poziom zaufania, zaradności, umiejętności współpracy oraz 

podnosi poziom kapitału społecznego.  

Młodzież uczestnicząca w spotkaniach wykazała się bardzo dobrą znajomością historii 

miejscowości, w których mieszkają oraz kreatywnością proponując szereg przedsięwzięć, 

warsztatów i imprez.  otychczas ich małe zaangażowanie w życie kulturalne wynika z mało 

atrakcyjnego wyboru zajęć oraz niedostępności pracowników Kultury, którzy nie wykazują 

się chęcią współpracy i zamknięci są na głosy młodzieży.  

Młodzież uważa, że jeśli MGOK otworzy się na ich pomysły i pasje, to ośrodek stanie się 

miejscem, które da wiele możliwości rozwoju umiejętności i poznawania nowych rzeczy w 

ramach sekcji tematycznych, kółek, ciekawych spotkań oraz wydarzeń, będzie tętniło życiem 

jak dawniej, jak wspominają ich rodzice i dziadkowie. 
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Proponowane  ryteria oceny wnio  ów w ramach programu  

DK+ Inicjatywy  o a ne 2021’ 

 

 .Zaplanowane działania wynikają z konkretnych potrzeb kulturalnych mieszkańców  

    Gminy Lipiany w oparciu o diagnozę. 

 . Zaplanowane działania będą realizowane w przestrzeni publicznej  

3.  nicjatywa uwzględnia realizację na obszarach wiejskich Gminy Lipiany 

4. Zaplanowane wydarzenia wykorzystują potencjał mieszkańców, historie i zabytki lokalne. 

5. Inicjatywa zakłada współdziałanie z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest  

    osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.  

6. Inicjatywy przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy 

  odbiorców a jednocześnie będą służyć całej społeczności;  

7. Będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego;  

8. Zaplanowane wydarzenia będą miały charakter kulturalny; 

9. Wydarzanie będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażować  

     zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe; 

10. Poszczególne działania w szczególności powinno obejmować:  

     festyny, zajęcia i warsztaty artystyczne, prelekcje, wystawy, koncerty, wernisaże, 

    wieczorki poetyckie, happeningu i inne, 
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wynikające z potrzeb mieszkańców 

    (zgodnie z diagnozą). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄ ZNIK – ANKIETA 

 

  

 
                ,  
W związku z przystąpieniem projektu  om Kultury  , prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety. 

Jej celem jest poznanie Państwa oczekiwań w sferze działalności kulturalnej w naszej Gminie. 

Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy zasobów i potrzeb kulturalnych 

mieszkańców.                               

METRYCZKA  

Płe   

KOBIETA           M ŻCZYZNA  

WIEK  

         do  8 lat (podaj dokładny wiek: ............)              9 – 30 lat                    31-45 lat 

   46-60lat                    powyżej 60 lat 

MIEJSCE ZAMIESZANIA  

        miasto           wieś  

W KSZTAŁ ENIE  
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        wyższe              średnie                 zawodowe             student     

        uczeń./ szkoła ponadpodstawowa                   uczeń / szkoła podstawowa      

        przedszkolak 

PYTANIA ANKIETOWE  

 .W jaki sposób spędzasz czas wolny?  
      czytam książki 

       uprawiam sport, hobby (jakie) .................  

      słucham muzyki 

       przed TV 

     podróżuje 

      z rodziną i znajomymi 

      odwiedzam instytucje kultury 

      inne (jakie?) ......................................  

      pracuje przy komputerze /gram 

      nie mam czasu wolnego  

     uczęszczam na zajęcia dodatkowe 

 

 . Czy korzystasz lub korzystałeś z oferty kulturalnej dostępnej w mieście i gminie Lipiany?       tak nie  

3. Jak często korzysta Pan/Pani z oferty kulturalnej? 

 

raz w tygodniu             raz w miesiącu   

kilka razy w roku         raz w roku lub rzadziej            w ogóle nie korzystam   

4. Jeśli nie korzystasz, to co jest tego przyczyną? ....................................................................................................  

5. Przeszkody w dostępie do Kultury  

     brak wolnego czasu                  powody osobiste 

     brak możliwości dojazdu         brak informacji lub zbyt późno informacja 

     oferta nie jest dopasowana do zainteresowań         powody finansowe       

     inne (jakie) ……………………………………………… 

 

6. Czy korzystasz z zajęć organizowanych przez MGOK w Lipianach? 

        tak - z jakich? ....................................................................................................  

        nie 

 

7. W jakich wydarzeniach kulturalnych, nie tylko w naszym mieście, Pan/Pani uczestniczy   

 (można zaznaczyć ki ka odpowiedzi – przy wybranych proszę wpisać częstot iwo ć korzystania w ciągu roku 

przed pandemią)  
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    chodzę na koncerty – ilość......  

    chodzę na wystawy– ilość......  

    chodzę na warsztaty – ilość......  

    chodzę do muzeum– ilość...... 

    chodzę do kina – ilość…. 

    chodzę na występy artystyczne – ilość ...... 

      chodzę na imprezy plenerowe – ilość .....  

     chodzę na imprezy okolicznościowe – ilość ....  

    biorę udział w imprezach religijnych – ilość...... 

     chodzę na spotkania poetyckie/literackie – ilość ...  

     korzystam z oferty biblioteki – ilość...... 

     biorę udział w festynach miejskich/wiejskich – ilość...... 

    chodzę na dyskoteki – ilość…… 

     inne–jakie? ............................................................................................................................. ......................... 

 

Podczas pandemii korzystałem z kultury dostępnej w internecie (wydarzenia online)  - ilość….. 

 

 

8. W którym wydarzeniu uczestniczył/a Pan/Pani w ciągu ostatniego roku (dotyczy także wydarzeń w sieci)    

(przy wydarzeniu  w którym Pan Pani uczestniczył a proszę wpisać ocenę w ska i od: 1 do 5,  

gdzie 1 – ocena negatywna  5 – ocena bardzo dobra) można zaznaczyć ki ka odpowiedzi.  

    Festiwal Muzyczny - ...... pkt                                                   Koncert Walentynkowy  - ……pkt  

    Spektakle teatralne - ...... pkt                                                    Bieg Partyzanta    - …….pkt 

    Koncerty Charytatywne- ...... pkt                                             Babington     -  …pkt 

    Trening Tratlonowy  - …pkt                                                    Szycie maseczek  - …pkt 

     ożynki - ...... pkt                                                                      Projekt muzyczny  Muzyczne Lipiany  …pkt 

    Biesiada na Rynku - ...... pkt                                                    Niepodległa do Hymnu - …pkt 

    Jarmark Bożonarodzeniowy - ...... pkt 

     zień Kobiet -....pkt 

    zabawy taneczne - …pkt 

     inne – wymień jakie ......................................... -....pkt 

9. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o ofercie kulturalnej w mieście i czy te informacje są wystarczające?  

      z internetu (strona www) 

      z radia 

      ulotka/plakat 

      fb 

      od znajomych 

    informacje są wystarczające 
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     informacje nie są wystarczające:.....................................................................  

 

  . Jak ocenia Pan/Pani lokalną ofertę kulturalną PRZE  PAN EM  ? 

       bardzo dobrze      dobrze        bardzo źle       nie mam zdania 

 11. Jak ocenia Pan/Pani lokalną ofertę kulturalną W TRAKC E PAN EM  ? 

       bardzo dobrze       dobrze        bardzo źle       nie mam zdania 

 

12. Którą z propozycji kulturalnych ceni Pan/Pani najbardziej? – Dlaczego? 

......................................................................................................................................................  

13. Czy Pani/Pana zdaniem oferta kulturalna w Gminie Lipiany spełnia oczekiwania wszystkich  

      grup wiekowych i społecznych   
  

   tak        nie .....................................................................................................................  

                                                  (wpisz o jaką grupę wiekową/społeczną chodzi)  

 

14. Jakiego typu propozycji kulturalnych według Pana/Pani brakuje w Gminie Lipiany  

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  

 

15. Czy Pan(i) posiada jakieś hobby, pasję czy zainteresowanie w obszarze kultury,  

      które chciałby(łaby) rozwijać w wolnym czasie? 

...................................................................................................................................................................... 

 

16. Czy przynależysz do jakiejś organizacji lokalnej (np. Zespół, OSP, itp.)  Jeśli tak to jakiej?  

     tak                 nie.        Jakiej? ...........................................................................  

 

17. Czy w ciągu ostatnich    m-cy brałeś/łaś udział (dobrowolnie i nieodpłatnie) w pracach,  

     działaniach na rzecz społeczności lokalnej?  

     tak, kilka razy   tak, jednokrotnie       nie  

 

18. Wskaż propozycje mogące wzbogacić repertuar imprez i działań kulturalnych w Gminie Lipiany  

..................................................................................................................................................................................... 

19. Z jakiego powodu wypływa chęć uczestnictwa w życiu kulturalnym   (można zaznaczyć kilka odpowiedzi ) 

 

        Potrzeba rozwijania zainteresowań          Chęć poznania nowych form artystycznych 

       Chęć poszerzania horyzontów                     nteresująca oferta zajęć 

        Potrzeba uczestnictwa w życiu towarzyskim     .     sposób na spędzanie wolnego czasu 

 

20. Czy uważa Pan/Pani, że kultura w Lipianach może mieć wpływ na rozwój miasta? Dlaczego? 

......................................................................................................................................................  

21. Czy poleciłby/poleciłaby Pan/Pani ofertę kulturalną Lipian 
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osobom spoza miasta?  

         tak       nie       nie mam zdania  

22. Czy uważa Pan/Pani, że  Lipiany są rozpoznawalne w regionie lub w Polsce poprzez konkretną  

       imprezę kulturalną?  

     tak – jaką? ................................        nie       nie wiem 

 

  . Których wydarzeń kulturalnych z poprzednich lat Pani/Panu brakuje?  

......................................................................................................................................................  

 3. Jaką kwotę jesteś w stanie wydać by wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym  

      (bilet wstępu na koncert, spektakl, kabaret, kino, itp.) 

     0   

     do    zł 

    do    zł 

    do 3  zł 

    do 5 zł 

    do    zł 

 

 

 ziękujemy z całego serca 

za wypełnienie ankiety 

 


