
e

PYRZYCKI
D   M KULTURYO

NASZ

DIAGNOZA
KULTURALNO-SPO£ECZNA
PYRZYC



e

DIAGNOZA
KULTURALNO-SPO£ECZNA
PYRZYC

PYRZYCKI
D   MU KULTURYO

NASZ

2

SPIS TREŒCI                                                  STRONA

1. Wstêp ……………………………………………….………………………..3

2. Opis Gminy Pyrzyce ……………………………….……………………….4

3. Charakterystyka Pyrzyckiego Domu Kultury …………………….……....7

4. Zastosowane metody diagnostyczne ……………………………….…....9

5. Prezentacja wyników badañ ……………………………………………...11

5.1. Badania ankietowe ………………………………………...……..... 11

5.2. Analiza dostêpnych dokumentów …………………………...…….21

5.3. Treœci wywiadów pog³êbionych ………………………………...... 24

5.4. Relacja ze zogniskowanych wywiadów grupowych …….……… 29

5.5. Przedstawienie informacji zebranych w trakcie wywiadów 

swobodnych ………………………………………………………... 33

6. Podsumowanie i rekomendacje ……………………………………..…. 36

Wykonawca: Firma Us³ugowa EWA-ART. Ewa £ukaszewska



e

DIAGNOZA
KULTURALNO-SPO£ECZNA
PYRZYC

PYRZYCKI
D   MU KULTURYO

NASZ

3

1. Wstêp

Wspieramy finansowo inicjatywy kulturalne mieszkañców naszej gminy.

Drodzy mieszkañcy !

B¹dŸ czêœci¹ Naszego Pyrzyckiego Domu Kultury+ i powiedz nam, co myœlisz. 

Potrzebujemy Twojej pomocy byœmy stali siê dla siebie niezbêdni. Chcemy wesprzeæ 

finansowo Twój pomys³.

Prosimy poœwiêæcie na to tylko 4 min. i stañcie siê czêœci¹ Naszego Pyrzyckiego 

Domu Kultury+ mówi¹c nam, co myœlicie? Potrzebujemy Waszej pomocy byœmy stali 

siê dla siebie niezbêdni. Dlatego te¿ z myœl¹ o Was stworzyliœmy prost¹ anonimow¹ 

ankietê.

Pyrzycki Dom Kultury realizuje dzia³ania w ramach Programu Dom Kultury+, 

którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Celem programu jest 

zwiêkszenie zaanga¿owania oœrodków kultury w ¿ycie spo³ecznoœci lokalnych poprzez 

odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez 

mieszkañców.

Prosimy o wype³nienie poni¿szej anonimowej ankiety, która pomo¿e nam

w okreœleniu kryteriów wyboru lokalnych inicjatyw mieszkañców. Ju¿ wkrótce na naszej 

stronie internetowej znajdzie siê wiêcej informacji na ten temat. 

Dziêkujemy i zapraszamy do wspó³pracy

W taki sposób mieszkañcy Gminy Pyrzyce byli zachêcani do wype³nienia 

przygotowanej ankiety. Ankiety bêd¹cej czêœci¹ diagnozy, której celem by³a 

identyfikacja zainteresowañ, sposobów spêdzania wolnego czasu oraz potrzeb 

kulturalnych mieszkañców gminy Pyrzyce. Informacje zawarte w opracowaniu

s¹ równie¿ cenn¹ informacj¹ dla twórców, animatorów kultury, pozwalaj¹ bowiem

na wypracowanie oferty kulturalnej spe³niaj¹cej oczekiwania mieszkañców. 

Przedstawione opracowanie nie ma charakteru naukowego. Jest diagnoz¹

o charakterze animacyjnym, wspieraj¹cym proces promocji, konstrukcji i wyboru 

inicjatyw mieszkañców do realizacji w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021.
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2. Opis Gminy Pyrzyce

Pyrzyce – miasto powiatowe w województwie zachodniopomorskim, le¿¹ce oko³o

45 km na po³udniowy wschód od centrum Szczecina. Siedziba miejsko-wiejskiej gminy 

Pyrzyce. Przez teren gminy przebiega droga szybkiego ruchu S3 oraz drogi 

wojewódzkie z Pyrzyc: nr 122 do Dolic i nr 106 do Stargardu. Powierzchnia gminy 
2wynosi 204 km . Wed³ug danych Urzêdu Statystycznego w Szczecinie, 31 grudnia 2019 

roku liczba mieszkañców gminy wynosi³a 19313 osób.

Pod wzglêdem przyrodniczym gmina Pyrzyce charakteryzuje siê zró¿nicowan¹ budow¹ 

geologiczn¹ i rzeŸb¹ powierzchni. Dla krajobrazu pyrzyckiego charakterystyczne s¹ 

przede wszystkim wzniesienia morenowe, które nadaj¹ tym terenom atrakcyjnego pod 

w z g l ê d e m  t u r y s t y c z n y m  w y g l ¹ d u ,  a  s a m e  w z n i e s i e n i a

s¹ naturalnymi punktami widokowymi. Jest gmin¹ typowo rolnicz¹ - gleby nale¿¹

w przewa¿aj¹cej czêœci do drugiej klasy bonitacji, uznawane s¹ za jedne

z naj¿yŸniejszych w Polsce - s¹ to tzw. pyrzyckie czarne ziemie. Rolnictwo jest 

najwa¿niejszym dzia³em gospodarki gminy Pyrzyce, s¹ spichlerzem regionu, baz¹ 

produkcji nasiennej, surowców dla przemys³u cukierniczego, olejarskiego i miêsnego. 

Jakoœæ gleb oraz stosunki wodne decyduj¹ równie¿ o bogatej roœlinnoœci terenu gminy. 

Specyfik¹ gminy jest jej po³o¿enie w strefie ochronnej jeziora Miedwie, stanowi¹cego 

ujêcie wody pitnej dla Szczecina. Zobowi¹zuje to Pyrzyce do likwidacji emisji 

zanieczyszczeñ do gleby, wód i atmosfery. Chlubê miasta stanowi¹: zachowane mury 

obronne z bram¹ (Bañsk¹) i basztami (Sowia, Prochowa, Lodowa, Mnisza, Pijacka), 

wa³y z XIII w. otaczaj¹ce miasto, Kaplica Œw. Ducha wybudowana w II po³. XIII w., Œwiêta 

Studnia, Koœció³ Œw. Maurycego, Koœció³ poaugustiañski na Starym Mieœcie – 

najstarszy obiekt sakralny Pyrzyc, Ratusz. . 

Ciekawe informacje o kierunkach rozwoju Pyrzyc mo¿na pozyskaæ z Monitora 

Rozwoju Lokalnego (MRL) Zwi¹zku Miast Polskich przygotowanego w ramach Systemu 

Analiz Samorz¹dowych. Jest to narzêdzie pozwalaj¹ce na syntetyczn¹ ocenê 

potencja³u spo³eczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin

o podobnej funkcji w strukturze osiedleñczej kraju. Nie jest to zatem ocena

w kategoriach bezwzglêdnych – a zawsze w porównaniu z tym co dzieje siê

w jednostkach samorz¹du terytorialnego, stanowi¹cych grupê porównawcz¹. Analizie 

poddano wiele aspektów decyduj¹cych o rozwoju jednostki samorz¹du terytorialnego. 

Zgodnie z teori¹ zrównowa¿onego rozwoju wyodrêbniono trzy jego wymiary: 

gospodarczy, spo³eczny i œrodowiskowo-przestrzenny. 

http://eregion.wzp.pl/gminy/pyrzyce
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Nastêpnie w ramach ka¿dego z wymiarów wyodrêbniono od 3 do 5 obszarów 

analizy, charakteryzuj¹cych g³ówne sfery funkcjonowania gminy. Tych obszarów ³¹cznie 

wyodrêbniono 12. £¹cznie poddano analizie 152 wskaŸniki, pochodz¹ce ze statystyki 

publicznej. Gmina Pyrzyce zosta³a zakwalifikowana do grupy nr 13 o umiarkowanych 

funkcjach rolniczych wraz z 168 innymi gminami bêd¹cymi jednoczeœnie jej grup¹ 

porównawcz¹.

Kolejne dwa wykresy radialne ukazuj¹ dynamikê zmian w gminie Pyrzyce w ostatnich 
latach. 

Wykres 1. Wymiary rozwoju gminy Pyrzyce w latach 2014-2018.

Jak wynika z wykresu, na tle gmin z grupy porównawczej znacz¹co zmniejszy³ siê 
potencja³ rozwoju spo³ecznego na korzyœæ rozwoju gospodarczego. Dynamikê zmian 
w okreœlonych obszarach w latach 2014-2018 ukazuje kolejny wykres nr 2.
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Obszar 7 z uwagi na charakter niniejszego dokumentu zas³uguje na niedu¿e 

uszczegó³owienie. Przedstawione ono jest na wykresie XY. Wykres pozwala zarówno 

na ocenê wartoœci wskaŸnika uzyskanej przez gminê w stosunku do œredniej wartoœci 

wskaŸnika w grupie porównawczej w badanym roku, jak i postêpu (równie¿w stosunku 

do grupy porównawczej) uzyskanego w ci¹gu ostatnich 5 lat.

Wykres 3. Obszar 7: Zasoby instytucjonalne, integracja i kapita³ spo³eczny 

gminy Pyrzyce - podobszar

Podobszar 1. Zasoby instytucjonalne gminy – liczba podmiotów, zakres wspó³pracy,

                      kwalifikacje urzêdników

Podobszar 2. Aktywnoœæ obywatelska mieszkañców

Podobszar 3. Stopieñ integracji/ rozwarstwienia spo³ecznego

Podobszar 4. Kondycja rodziny jako podstawowej struktury oparcia spo³ecznego

Jak wynika z wykresu jedynie wskaŸniki podobszaru 1, mimo i¿ znajduj¹ siê na 

podobnym poziomie w kolejnych latach, to wyraŸnie s¹ powy¿ej œredniej grupy 

porównawczej. W przeciwieñstwie do podobszaru Kondycja rodziny, który nie tylko jest 

poni¿ej œredniej, ale dodatkowo jego dynamika wzrostu spada.

Przytoczone powy¿ej czynniki wp³ywaj¹ na kszta³t polityki spo³ecznej, w tym 

dzia³alnoœci kulturalnej.

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego?q=WC3setqpyu&jst=Pyrzyce&p=7
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3. Charakterystyka Pyrzyckiego Domu Kultury

           Pyrzycki Dom Kultury (PDK) realizuje misjê otwartego miejsca, w którym wspólne 
dzia³ania artystyczne i kulturalne s³u¿¹ podnoszeniu kompetencji, aktywnemu 
rozwojowi i œwiadomemu uczestnictwu w dzia³aniach spo³ecznych. W ramach jego 
struktury dzia³aj¹ zespo³y ludowe, taneczne, kapele i zespo³y œpiewacze (min. Zespó³ 
Pieœni i Tañca PYRZYCE, Kapela Ludowa Pyrzyczanie, Pyrzyczanka, Wrzos, 
Kresowianka), stowarzyszenia (Uniwersytet Trzeciego Wieku i Europejski Klub 
Seniora). PDK – prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ instrukta¿ow¹ w regionie (so³ectwa), 
realizuje sta³e projekty z organizacjami spo³ecznymi i placówkami edukacyjnymi. 
Instytucja zaanga¿owana jest równie¿ w partnerstwa biznesowe z którymi realizuje 
projekty w ramach zrównowa¿onego rozwoju. W budynku instytucji znajduje siê: 
profesjonalna sala widowiskowo-kinowo-teatralna na 282 osób, m³odzie¿owa 
internetowa rozg³oœnia radiowa wraz z mini studiem nagraniowym, Pyrzycka Galeria 
Sztuki WIÊCEJ DLA OCZU, sale baletowe, sale dydaktyczne, sala bankietowa oraz 
biblioteka. 

Statystycznie w ci¹gu roku PDK organizuje: 20 koncertów festiwalowych, 10 du¿ych 

zewnêtrznych koncertów okazjonalnych, 40 koncertów wyjazdowych, kilkanaœcie 

wystêpów kabaretowych i teatralnych, 6 wystaw zbiorowych, Marsz Przeciwko Hejtowi, 

eliminacje do Ogólnopolskiego Amatorskiego Ruchu Artystycznego (przegl¹dy poezji, 

recytacji, piosenki, plastyczne) ferie i wakacje dla dzieci, Forum Przedsiêbiorczoœci, 

projekty z Romami, comiesiêczne wystawy, konkursy plastyczne, Jarmark Wielkanocny 

i  Bo¿ona rodzen iowy,  Do¿ynk i ,  pe r f o rma tywne  akc je  p l as t yczne

w przestrzeni miasta. PDK prowadzi równie¿ 6 pracowni dla najm³odszych 

(instrumentalne i plastyczne). 
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       Kino PDK realizuje: 10 babskich wieczorów, 8 pyrzyckich klubów filmowych 

i wyœwietla 100 premier filmowych rocznie. PDK jest te¿ strategicznym organizacyjnym 

partnerem: Pyrzyckiej Szybkiej Dychy, obchodów rocznicowych oraz blisko 30 

wydarzeñ realizowanych we wspó³pracy z innymi organizacjami w sali widowiskowej. 

PDK jest te¿ opiniotwórczym cz³onkiem Porozumienia Festiwali Folklorystycznych 

Ziemi Zachodniej (Gorzów, Zielona Góra, Poznañ, Goleniów, Legnica, Kozielice) oraz 

partnerem FIDAFU – najwiêkszej organizacji festiwali folklorystycznych na Œwiecie 

(Seul). W ramach dzia³añ festiwalowych PDK wspó³pracuje z gminami oœciennymi m.in. 

Kozielicami, Warnicami, Bielicami, Stargardem. 

      28 kwietnia 2020 roku Pyrzycki Dom Kultury otworzy³ swój nowy kana³ na 

YouTube, który ma obecnie 180 subskrybentów oraz zdynamizowa³/Zmodernizowa³ 

serwis Facebook i Instagram . Dotychczas umieszczono na nich 190 filmów: 

webinariów, tutoriali, lekcji online, videocastów, making of, koncertów, klipów, 

spektakli wizualnych, zapowiedzi, relacji, wywiadów i reporta¿y 

.

http://pdk.pyrzyce.net/kontakt/o-nas/

https://www.youtube.com/results?search_query=pyrzycki+dom+kultury
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4. Zastosowane metody diagnostyczne

       Z powodu trwania pandemii wywo³anej COVID -19 w trakcie planowanych badañ 

zaplanowano ich realizacjê z zachowaniem dystansu spo³ecznego.

Metody iloœciowe pokazuj¹ce obecnoœæ i skalê zjawiska (zachowania, opinie). 

Odpowiedzia³y na pytania (bez wnikania w ich istotê, przyczyny czy skutki): Co? Sk¹d? 

Które? Czy? Jak? Preferowana by³a analiza danych m.in. z Systemu Analiz 

Samorz¹dowych Zwi¹zku Miast Polskich w postaci danych porównawczych z Monitora 

Rozwoju Lokalnego i dane statystyczne z GUS (wykorzystane do opisu gminy Pyrzyce). 

Badaniom iloœciowym towarzyszy³a ankieta dostêpna w wersji on – line na stronie 

internetowej PDK:

i papierowej w sekretariacie PDK.

G³ównym Ÿród³em informacji by³y jednak metody jakoœciowe pokazuj¹ce t³o zjawisk, 

motywacje ludzi. Analizie poddano sprawozdania PDK z lat 2019 i 2020, biuletyny 

informacyjne z lat 2015-2020, dokumenty wytworzone na potrzeby badania (notatki 

i zdjêcia) oraz dokumenty ¿ycia spo³ecznego (reklamy i ulotki).

Zrealizowano 28 indywidualnych wywiadów swobodnych z mieszkañcami Pyrzyc

w przestrzeni miasta (pierwotnie planowano 20). Z 3 osobami (osoby zaufania 

publicznego) przeprowadzono indywidualne wywiady pog³êbione. Odby³y siê równie¿ 

w PDK dwa zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z udzia³em 12 reprezentantów 

aktywnych spo³eczno-kulturalnie grup.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ5PFE8UOCd91RwQPyAZhjNRI97CQ

mHGdaOvUHO9dYJnjsKQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3JGrjC42w

7PzaPz3Nso1KYo57QH9YjctAa39F2kzKQYZt--bOtDDdSQmE
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            Ostatnim elementem badañ jakoœciowych by³a etnografia fotograficzna. Metoda 

wykorzystuj¹ca fotografiê i etnografiê, bazuj¹ca na 14 m³odych wolontariuszach

ze Stowarzyszenia Fabryka Dobrego Czasu. Zaproszeni do wspó³pracy wolontariusze 

dzia³ali w parach lub trójkach. Ich zadaniem by³a identyfikacja miejsc i osób, które

z jakiegoœ powodu s¹ istotne dla Pyrzyc i ich ¿ycia kulturalnego, a tak¿e dotarcie do 

wskazanych osób i próba przeprowadzenia z nimi krótkich wywiadów w celu 

opracowania kilku zdaniowych not informacyjnych. Noty mia³y w syntetyczny sposób 

przedstawiaæ aktywnoœæ i unikalne kompetencje badanych osób na polu kultury. 

Dzia³ania sz³y w kierunku ujawnia osób, które maj¹ niezwyk³e zainteresowania, 

umiejêtnoœci lub wiedzê. Uprawiaj¹ twórczoœæ, kultywuj¹ zanikaj¹ce tradycje, maj¹ 

niezwyk³e hobby, kolekcjonuj¹ ciekawe przedmioty, posiadaj¹ du¿e ksiêgozbiory, 

mieszkaj¹ w zabytkowych domach itp.

         Wykonanie zdjêæ miejsc, które mog¹ byæ wykorzystane do dzia³añ kulturalnych 

wraz z zebranym od mieszkañców komentarzem, wzbogaci³o mo¿liwoœci realizacyjne 

programu. Odby³o siê spotkanie z wolontariuszami i ich opiekunk¹. W trakcie którego, 

zaprezentowano program DK+ Inicjatywy Lokalne oraz zakres zadañ. M³odzie¿ 

otrzyma³a podstawowe informacje: jak poszukiwaæ rozmówców i jak z nimi rozmawiaæ. 

Uzyskane zdjêcia wykorzystano w dniu 2 maja w trakcie akcji ulicznej przy murach 

obronnych, promuj¹c jednoczeœnie program DK+ Inicjatywy Lokalne.

W celu wsparcia organizacyjnego zrealizowanych badañ, dyrektor PDK powo³a³ trzy 

osobowy zespó³ anga¿uj¹cy siê w ca³y proces powstawania diagnozy.
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5. Prezentacja wyników badañ

5.1. Badania ankietowe

W badaniach ankietowych wziê³o udzia³ ³¹cznie 88 osób (64 kobiety tj. 72,7% i 24 

mê¿czyzn tj. 27,3%). Wiek uczestników przedstawia wykres nr 4, z którego wynika, ¿e 

dominuj¹c¹ grup¹ (73,8%) by³y osoby w wieku 31-61 lat, w wiêkszoœci mieszkaj¹cy

w Pyrzycach (wykres nr 5).

Rozk³ad wykszta³cenia ukazuje wykres nr 6.

  wykres 4                                                             wykres 5
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Na pytanie 1. Co lubisz robiæ w wolnym czasie? Mieszkañcy udzielili odpowiedzi, które 

ze wzglêdu na ich mnogoœæ siê nie sumuj¹ w wartoœci 88.

Wieloœæ czynnoœci pokazuje tabela nr 1.

 Tabela nr 1.  

L.p.  Rodzaj czynnoœci  Liczba wskazañ  % w ³¹cznej liczbie 
wskazañ  

1.
  

Czytanie
 

32
 

17,6
 

2.
  

Uprawianie sportu
 

23
 

12,6
 3.

  
Jazda rowerem

 
18

 
9,9

 4.
  

Spacer
 

18
 

9,9
 5.

  
S³uchanie muzyki/ uczestniczenie w 
koncertach

 

15

 
8,2

 
 6.

  

Chodzenie do kina/ ogl¹danie 
filmów

 

14

 

7,7

 
7.

  

Spotykania z przyjació³mi

 

5

 

2,7

 
8.

  

Wyjazdy do teatru/opery

 

5

 

2,7

 
9.

  

Wyjazdy na wieœ, do lasu

 

5

 

2,7

 
10.

  

Odpoczynek

 

4

 

2,3

 
11.

  

Podró¿owanie/

 

Zwiedzanie

 

4

 

2,3

 
12.

  

Fotografowanie

 

3

 

1,6

 

13.

  

Praca na dzia³ce/ogrodzie

 

3

 

1,6

 

14.

  

Tañczenie

 

3

 

1,6

 

15.

  

Robienie du¿o rzeczy/rêkodzie³o

 

3

 

1,6

 

16.

  

Ogl¹danie telewizji

 

2

 

1,0

 

17.

  

Œpiewanie/granie na instrumencie

 

2

 

1,0

 

18.

  

Uczê siê

 

2

 

1,0

 

19.

  

Zwiedzanie wystaw

 

2

 

1,0

 

20.

  

Rysowanie

 

2

 

1,0

 

21.

  

Przegl¹danie stron Internetowych

 

2

 

1,0

 

22.

  

Garncarstwo

 

1

 

0,6

 

23.

  

Wyrób bi¿uterii

 

1

 

0,6

 

24.

  

Malowanie

 

1

 

0,6

 

25.

  

Rozmawianie

 

1

 

0,6

 

26.

  

Obserwacja ptaków

 

1

 

0,6

 

27.

  

Spêdzanie czasu z rodzin¹

 

1

 

0,6

 

28.

  

Picie alkoholu

 

1

 

0,6

 

29.

  

Pasjonuje siê genealogi¹ i 
poznawaniem mojej rodziny

 

1

 

0,6

 

30.

  

Spotkania z Apost. Chorych

 

1

 

0,6

 

31.

  

Spanie

 

1

 

0,6

 

32.

  

Wêdkowanie

 

1

 

0,6

 

33.

  

Udzia³ w imprezach

 

1

 

0,6

 

34.

  

Chodziæ na targi staroci i 
ekologiczne

 

1

 

0,6

 

35.

  

Odnawianie mebli

 

1

 

0,6

 

36.

  

Pisanie

 

1

 

0,6

 
 

 



e

DIAGNOZA
KULTURALNO-SPO£ECZNA
PYRZYC

PYRZYCKI
D   MU KULTURYO

NASZ

13

Jak wynika z przedstawionych powy¿ej danych, mieszkañcy spoœród 10 pierwszych 

aktywnoœci, preferuj¹ w 36,2% te zwi¹zane z kultur¹, tj. czytanie, s³uchanie muzyki/ 

uczestniczenie w koncertach, chodzenie do kina/ ogl¹danie filmów, wyjazdy 

doteatru/opery. Pozosta³e z pierwszej dziesi¹tki zwi¹zane z rekreacj¹ i sportem 

aktywnoœci: uprawianie sportu, jazda rowerem, spacer, spotykania z przyjació³mi, 

wyjazdy na wieœ, do lasu, odpoczynek preferowane s¹ w 40%. Mo¿na zatem wysnuæ 

spostrze¿enie, ¿e istnieje w tym przypadku szczególna równowaga pomiêdzy 

klasyczn¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹ a intelektualn¹, do której cz³owiek w swojej naturze 

naturalnie i podœwiadomie d¹¿y.

Tabela nr 2 prezentuje te miejsca, które w mieœcie/gminie s¹ dla mieszkañców wa¿ne.

Tabela nr 2 prezentuje te miejsca, które w mieœcie/gminie s¹ dla mieszkañców wa¿ne.

 

L.p.

 

Miejsce

 

Liczba wskazañ

 

% w ³¹cznej liczbie 
wskazañ

 

1.

  

Parki / park z czo³giem/ okolice 
stawu Z³otej Rybki

 

31

 

20,4

 

2.

  

Wa³y i mury z basztami

 

29

 

19,1

 

3.

  

PDK

 

18

 

11,8

 

4.

  

Obiekty sportowe

 

12

 

7,9

 

5.

  

Œcie¿ki rowerowe

 

11

 

7,2

 

6.

  

Kino

 

7

 

4,6

 

7.

  

Koœció³

 

5

 

3,3

 

8.

  

Biblioteka

 

4

 

2,6

 

9.

  

Pomnik Panienek

 

4

 

2,6

 

10.

  

Las

 

3

 

2,0

 

11.

  

Nie ma takiego miejsca

 

3

 

2,0

 

12.

  

Mini tê¿nie

 

2

 

1,3

 

13.

  

Cmentarz

 

2

 

1,3

 

14.

  

Urz¹d Miasta i Gminy

 

2

 

1,3

 

15.

  

Studzienka

 

2

 

1,3

 

16.

  

Okolice jeziora CH£OP

 

2

 

1,3

 

17.

  

Œwietlice wiejskie

 

1

 

0,7

 

18.

  

Szko³a

 

1

 

0,7

 

19.

  

Muzeum

 

1

 

0,7

 

20.

  

Szpital.

 

1

 

0,7

 

21.

  

Rzeczka Sicina

 

1

 

0,7

 

22.

  

Fontanna

 

1

 

0,7

 

23.

  

Puby

 

1

 

0,7

 

24.

  

Poczta

 

1

 

0,7

 

25.

  

Nowielin

 

1

 

0,7

 

26.

  

Stawy za restauracj¹ Dall

 

1

 

0,7

 

27.

  

Kiosk

 

1

 

0,7

 

28.

  

Dzia³ki

 

1

 

0,7

 

29.

  

Place zabaw

 

1

 

0,7

 

30.

  

Plac ratuszowy

 

1

 

0,7

 

31.

  

Stary m³yn

 

1

 

0,7
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       W zestawieniu zdecydowanie dominuj¹ tereny zielone i symbol Pyrzyc tj. wa³y

z murami i basztami. Zaskakuj¹ca jest wysoka pozycja PDKu., wyprzedzaj¹ca obiekty 

sportowe i œcie¿ki rowerowe, co mo¿e mieæ zwi¹zek  z ograniczeniami  pandemicznymi 

i du¿¹ aktywnoœci¹ w Internecie PDKu w ostatnim roku. Wskazana ró¿norodnoœæ miejsc 

stanowi doskona³y zasób do realizacji inicjatyw mieszkañców zwi¹zanych

z kultur¹, religi¹ lub sportem. Samoocena aktywnoœci kulturalnej mieszkañców 

prezentowana na wykresie nr 7, jest wysoka. Sumuj¹c wyniki bardzo dobrze i dobrze, 

mo¿emy oczekiwaæ 75 % frekwencji na wa¿nych dla mieszkañców wydarzeniach. 

Czy to mog¹ byæ koncerty? Tak¹ odpowiedŸ sugeruj¹ wyniki z tabeli nr 3, w której 

zawarto wydarzenia zaspokajaj¹ce potrzeby kulturalne mieszkañców.

Tabela nr 3.

L.p. Wydarzenie Liczba wskazañ % w ³¹cznej liczbie  
wskazañ

1. Koncert 47 26,1

2. Seans kinowy/ letnie kino/ DKF 39 21,7

3. Wydarzenia 
plenerowe/festyny/pikniki/ 
spektakle uliczne/ do¿ynki

23 12,8

4. Spektakl teatralny 22 12,2

5. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem 17 9,4

6. Wystawa 8 4,4

7. Kabaret 6 3,3

8. Niestety w Pyrzycach nie ma 
takich wydarzeñ

4 2,2

9. Koncerty filharmoników/ muzyki 
powa¿nej

4 2,2

10. Spotkania z ciekawymi ludŸmi 4 2,2

11. Warsztaty 2 1,1

12. Warsztaty ze specjalistami w 
wybranej dziedzinie

1 0,6

13. Pokazy tañca 1 0,6

14. Spektakl operowy 1 0,6

15. Wydarzenia zwi¹zane z 
aktywizacj¹ spo³ecznoœci lokalnej, 
inicjatywy na rzecz wspó³dzia³ania i

 

wspierania kobiet

1 0,6
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Poza koncertami, w zestawieniu dominuj¹ seanse filmowe, wydarzenia plenerowe

i spektakle teatralne. To wa¿na wskazówka do planowania wydarzeñ w kolejnych latach. 

Kolejn¹ rozwa¿an¹ kwesti¹ jest pytanie: z jakiej potrzeby mieszkañców wyp³ywa chêæ 

uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym? W koncertach, seansach, imprezach, spektaklach? 

Okazuje siê, ¿e to z potrzeby uczestnictwa w ¿yciu towarzyskim decydujemy siê na 

wyjœcie z domu. Kolejnymi przyczynami s¹ potrzeby rozwijania zainteresowañ i chêæ 

poznawania nowych form artystycznych (wykres nr 8 str. 16). Czy zawsze mo¿emy 

oczekiwaæ 75% frekwencji? Otó¿, nie. Sami mieszkañcy wskazali na bariery 

przedstawione w tabeli nr 4., które ich zdaniem utrudniaj¹ im dostêp do oferty kulturalnej 

PDK.

Je¿eli czynniki, otwarcia w ostatnim czasie PDK i pandemii, mo¿na rozpatrywaæ razem 

i uznaæ brak wp³ywu zarz¹dzaj¹cych obiektem na wytyczne ogólnokrajowe. To brak 

znajomoœci oferty PDKu przez czêœæ mieszkañców, w kontekœcie poni¿ej 

przytoczonych cytatów, zas³uguje na g³êbsz¹ analizê. 

L.p. Utrudnienie w dostêpie do oferty

 
kulturalnej PDK

Liczba wskazañ % w ³¹cznej liczbie

 
wskazañ

1. Czas otwarcia PDK 20 17,9

2. Brak znajomoœci oferty PDK 18 16,1

3. Pandemia 18 16,1

4. Dojazd 14 12,5

5. Nic nie utrudnia 11 9,8

6. Brak czasu 10 8,9

7. Op³aty 9 8,0

8. Brak odpowiedniej oferty 7 6,3

9. Parking 5 4,5
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24%

51%

14%

10%

1%

Wykres nr 7

Bardzo dobrze – czêsto uczestniczê 
w wydarzeniach kulturalnych

Dobrze – od czasu do czasu gdziet 
siê wybiorê, to mi wystarczy

!ni dobrze, ani {le

Raczej rzadko biorê udzia³ w
wydarzeniach kulturalnych

Nie interesujê siê kultur¹

31%

31%

36%

1%1%

Wykres nr 8

Potrzeba rozwijania zainteresowañ

Chêæ poznania nowych Ìorm
artystycznych

Potrzeba uczestnictwa w ¿yciu
towarzyskim

Ciekawotæ twiata

Zaspokojenie potrzeb duchowych,
wy¿szych
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           Czêœæ ankietowanych osób, poza ustalonymi pytaniami, podawa³a dodatkowe 

informacje np. ¿e s¹ informowane o wydarzeniach ze zbyt ma³ym wyprzedzeniem, 

…g³ownie przez FB - proponujê newsletter… Jesteœcie tak aktywni w internetowej 

przestrzeni, ¿e ju¿ prawie zapomnia³am o wydarzeniach na ¿ywo… s¹ osoby, dla 

których barier¹ jest lenistwo… St¹d, pytanie sk¹d czerpi¹ wiedzê o wydarzeniach 

kulturalnych mieszkañcy, którzy j¹ znaj¹? Odpowiedzi s¹ jednoznaczne, g³ównie:

z Internetu, od znajomych i z plakatów (tabela nr 5). 

L.p. �ród³o wiedzy nt. wydarzeñ

 

kulturalnych
Liczba wskazañ % w ³¹cznej liczbie

 

wskazañ
1. Internet 80 45,2

2. Znajomi 40 22,6

3. Plakaty 29 16,4

4. Radio 9 5,1

5. Prasa 8 4,5

6. Ulotki 5 2,8

7. Og³oszenia w koœciele 4 2,3

8. Telewizja 2 1,1
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Nastêpn¹ poruszon¹ kwesti¹ w ankietach by³a ocena oferty kulturalnej w gminie

(w skali 1-10, gdzie 1 to ca³kowicie niedopasowana do potrzeb, 10 to ca³kowicie 

zaspokaja potrzeby). Wykres nr 9 str. 15 

Roz³o¿enie g³osów jest na ca³ej skali oceny w miarê równomierne. Zarysowuje siê 

jednak niewielka przewaga osób pozytywnie oceniaj¹cych dopasowanie oferty 

kulturalnej do potrzeb mieszkañców. 

         

   Najwiêkszy rozrzut odpowiedzi uzyskano pytaj¹c o to co musia³oby siê zdarzyæ 

zdaniem ankietowanych, ¿eby mieszkañcy byli bardziej aktywnymi uczestnikami 

kultury? Mimo, ¿e najczêstsz¹ odpowiedzi¹ by³o: nie wiem lub nie potrafiê odpowiedzieæ 

x18. To ka¿da z poni¿ej przytoczonych propozycji zas³uguje na uwagê i jej 

przedyskutowanie.

PROPOZYCJE ANKIETOWANYCH:

Oferta powinna byæ bardziej ró¿norodna i bogatsza x11.

Nale¿y zwiêkszyæ nacisk na promocjê wydarzeñ np. poprzez wyjœcia pracowników 

PDK na zewn¹trz x10.

Wiêcej wydarzeñ w plenerze x8.

Bilety na wydarzenia powinny byæ tañsze x4.

Musi skoñczyæ siê pandemia x4.

Wiêcej wydarzeñ skierowanych do dzieci i m³odzie¿y x3.

Wydarzenia w centralnych punktach miasta x3.
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Wiêksza oferta zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci.

Wieczorki muzyczne gdzie m³odzie¿ mog³aby zaprezentowaæ swoje zdolnoœci.

Koncert muzyki organowej.

Wyjœcie z kultur¹ na tereny zielone - parki, przestrzeñ po by³ych ogródkach 

dzia³kowych przy Baszcie Lodowej.

Voucher do wykorzystania na wydarzenia organizowane przez PDK.

Diagnoza potrzeb i dostosowanie oferty do potrzeb.

Zaproszenie do miasta ciekawych artystów lub osobowoœci.

Trzeba wykorzystaæ znane osoby z miasta i zaanga¿owaæ je w dzia³ania.

Wiêcej wydarzeñ zwi¹zanych ze zdrowym od¿ywianiem i ekologi¹.

Wystawienie sztuki teatralnej we wspó³pracy, z którymœ z teatrów szczeciñskich. 

Teatr uliczny w Pyrzycach.

Wspó³praca wielu œrodowisk; szko³y, Urzêdu Gminy, Starostwa Powiatowego, 

koœcio³ów, stowarzyszeñ.

        Czêœæ ankietowanych zdecydowa³a siê na wyra¿enie swoich dodatkowych opinii 

przy tym pytaniu. …Nie wiem, wydaje mi siê ¿e to kwestia mentalna. Najlepiej 

powiedzieæ, ¿e w Pyrzycach nic siê nie dzieje, jednoczeœnie nie korzystaj¹c z oferty 

PDKu…  Dzia³ania PDK musz¹ byæ szeroko propagowane. Spo³eczeñstwo musi 

zrozumieæ, ¿e nie jest to kolejny urz¹d. To miejsce gdzie mog¹ przyjœæ po pracy… Nie 

mam pojêcia: (mieszkañcy wol¹ wyje¿d¿aæ do wiêkszych miejscowoœæ i tam korzystaj¹ 

z wydarzeñ kulturalnych… odwieczny problem... Wyjœcie z kultur¹ poza 

budynek...Zaanga¿owanie dzieci i m³odzie¿y z grup muzycznych, grup zainteresowañ 

(w szko³ach) do wspólnego udzia³u w projektach, koncertach muzycznych, 

happeningach o ro¿nych tematykach. Ekologia, coœ z humorem (zw³aszcza na te trudne 

czasy - mo¿e kabaret)… Musia³aby siê zmieniæ mentalnoœæ mieszkañców, nie mamy na 

to dziœ wp³ywu …Zabraæ ludziom smartfony, laptopy… Potrzeba dotrzeæ do 

mieszkañców poprzez rozmowê z nimi. Kiedy przekonacie ich personalnie, to wieœæ 

o ciekawych wydarzeniach kulturalnych przejdzie drog¹ od s¹siada do s¹siada…Jakieœ 

ciekawe stanowisko w centrum miasta gdzie mog¹ podejœæ, dowiedzieæ siê czegoœ 

wiêcej ni¿ z og³oszeñ- to mo¿e byæ dobrym pomys³em. 
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       Kolejne pytanie brzmia³o: Czy masz jakiœ swój pomys³ na wydarzenie kulturalne 

w naszym mieœcie/gminie? Jeœli tak, to co by to mog³o byæ? 

Pozytywnie na pierwsz¹ czêœæ pytania odpowiedzia³a wiêkszoœæ ankietowanych 

(80,7%, wykres nr 10). 

Wœród propozycji znalaz³y siê: 

 1.  Koncert 44,3%

2.  Warsztaty  21,4 %

3.  Biesiada 19,8 %

4.  Fotoreporta¿  8,4 %

5.  Wystawa 6,1 %

Ostatni¹ kwesti¹ w ankiecie, by³o pytanie: czy by³byœ gotowy wzi¹æ aktywny udzia³

w przygotowaniach wydarzenia (jednego z 5 powy¿szych) i w jakiej roli byœ siê widzia³?

Pozytywnych odpowiedzi by³o a¿ 65, a negatywnych lub bez odpowiedzi 23. Jest to 

bardzo obiecuj¹ce i dobrze rokuje realizacji Inicjatyw Lokalnych DK+ 2021.

Ciekawe s¹ propozycje funkcji, ról jakich gotowi by byli obj¹æ ankietowani przy realizacji 

wydarzeñ w ramach programu Domy Kultury+.

Animator, edukator, autor, wykonawca dokumentacji multimedialnej, opiekun,

organizator, wolontariusz, twórca scenografii, pomoc organizacyjna, pomoc przy 

przygotowaniu oraz w trakcie wydarzenia, noszenie og³oszeñ itp., aktywny udzia³ jako 

wystêpuj¹cy, pomys³odawca, wspó³organizator…

Jakby nie kolidowa³o to z moj¹ prac¹ to tak, i widzia³abym siê w roli ochroniarza...

Jako wieloletni wolontariusz Slot Art Festiwal oraz szef ekipy wolontariuszy jak 

najbardziej mogê siê w³¹czyæ w ka¿dej roli - pomys³odawca, warsztatowiec, lider 

wydarzenia, nabór i poprowadzenie wolontariatu, pos³u¿yæ rad¹ i doœwiadczeniem :)…

Jako prezeska stowarzyszenia i fundator chêtnie podejmê wspó³pracê przy organizacji 

wydarzeñ kulturalnych w Pyrzycach…

Mogê byæ pomocna w przygotowaniu poczêstunku… 
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Aktywnego amatora z pe³nym zaanga¿owaniem wykonuj¹cego pomys³ specjalistów 

(jestem zadaniowcem, a nie liderem)…

Na pocz¹tek pomoc w takiej formie jak ta- podsuwanie pomys³ów, zbieranie informacji, 

promocja wydarzeñ i osobiste uczestnictwo, ewentualnie udzia³ w happeningach…

Nie mam doœwiadczenia, ale z chêci¹ mog³abym pomóc…

Pomoc lub aktywny udzia³ przy odgrywaniu scen z ¿ycia dawnych Pyrzyczan...

Prowadz¹ca zajêcia artystyczne np. z rysunku, malarstwa i pakietu Adobe 

(potrzebujecie powiewu œwie¿oœci nowych twarzy … ;)…

Raczej nie ja, ale moje dziecko- nastoletnie raczej TAK…

W zale¿noœci co by to mia³o byæ, chêtnie poprowadzê warsztaty, zabawy sportowe itp. 

Mogê pomóc w reklamie, wykonaæ jakieœ potrzebne drobne prace fizyczne…

Tak, nie wiem w jakim charakterze…

Pomoc w prowadzeniu warsztatów, rozklejanie/dostarczanie plakatów/ulotek…

Obojêtnie co, ¿adnej pracy siê nie boje…

W roli architekta koncertu… 

Mogê wykonywa zdjêcia… 

Zaplecze logistyczne :-).

Wœród osób nie mog¹cych siê zaanga¿owaæ by³y i takie:

Marzy mi siê festiwal kina niezale¿nego, teatr uliczny," jazzowa zima", konkursy 

poetyckie. Niestety nie mam czasu na organizacjê, ale na pewno znalaz³bym czas na 

uczestnictwo jako widz… Niestety nie w "obecnej sytuacji", ale w "normalnych 

warunkach: tak… Niestety zbyt wstydliwa jestem:(

5.2. Analiza dostêpnych dokumentów

Sprawozdania PDK z lat 2019 i 2020 pokazuj¹ zgodnie z przyjêt¹ misj¹, otwarty dom 

kultury. Miejsce, w którym wspólne dzia³ania artystyczne i kulturalne s³u¿¹ podnoszeniu 

kompetencji, aktywnemu rozwojowi i œwiadomemu uczestnictwu mieszkañców 

w dzia³aniach spo³ecznych.

Osi¹ganie za³o¿onych celów rozwojowych przez PDK nie by³oby mo¿liwe bez 

dochodów w³asnych, które by³y w 2019 roku na poziomie 44% bud¿etu

(tj. 590.561,98z³), w 2020 roku 33% (tj.396.357,42z³). w 2020 roku 33% 

(tj.396.357,42z³). 
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Wartoœci te by³y bardzo wysokie i wyró¿niaj¹ PDK spoœród innych tego typu placówek 

w województwie. W przytoczonej kwocie w 2019 roku zawarta jest wartoœæ 139.890,11z³ 

pochodz¹ca z dzia³alnoœci projektowej (w 2020 r. odpowiednio 104.035,77z³). Na 

podkreœlenie zas³uguje wysoka aktywnoœæ i skutecznoœæ w pozyskiwaniu œrodków 

finansowych pochodz¹cych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programów: INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2019, KULTURA 

W SIECI, KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2020,. Pyrzycki Dom Kultury 

w ostatnich dwóch latach otrzyma³ równie¿ wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw 

Wewnêtrznych i Administracji, Urzêdu Marsza³kowskiego, Funduszu Ma³ych Projektów 

Interreg V A, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz wielu mecenasów finansowych. 

Pracownicy PDK z w³asnej inicjatywy, ³¹cz¹c si³y ze stowarzyszeniami zrealizowali 

szereg spo³ecznych projektów m.in. w ramach programu Bardzo M³oda Kultura 

i Programu Spo³ecznik. 

W 2019 roku 22 osoby by³y zwi¹zane zawodowo z PDK, w tym 10 instruktorów, 

prowadz¹cych sta³e formy dzia³alnoœci w ramach: UPOWSZECHNIANIA TAÑCA 

I MUZYKI, ZAJÊÆ TANECZNYCH (obejmuj¹cych naukê tañca ludowego, 

towarzyskiego i nowoczesnego), ZAJÊÆ WOKALNYCH, AKADEMII MALUCHA, 

INDYWIDUALNEJ NAUKI GRY NA: skrzypcach, pianinie, gitarze, keyboardzie, 

perkusji. W ramach upowszechniania plastyki instruktorzy prowadzili: PRACOWNIÊ 

PLASTYCZN¥, CERAMICZN¥, WIKLINY PAPIEROWEJ I SZTUKI U¯YTKOWEJ. 

Natomiast w ramach rozwijania umiejêtnoœci z nowych mediów i dziennikarstwa: 

M£ODZIE¯OW¥ INTERNETOW¥ ROZG£OŒNIÊ RADIOW¥. 

Wa¿nym elementem rozwojowym w PDK jest KINO, na którego dzia³alnoœæ równie¿ 

pozyskano dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W samym tylko 2019 

PDK w ramach dzia³alnoœci kina wyœwietli³ 253 seanse.

Na uwagê zas³uguje równie¿ wspó³praca z organizacjami, instytucjami

i stowarzyszeniami tj.: Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Stowarzyszeniem Fabryka Dobrego Czasu w Pyrzycach, Stowarzyszeniem „Nasze 

Przedszkolaki”, Stowarzyszeniem Coolturalni, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz 

Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ Ko³o w Pyrzycach, Stowarzyszeniem 

Ratownictwa Powiatu Pyrzyckiego, Stowarzyszeniem Europejski Klub Seniora,
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Stowarzyszeniem Romów w Pyrzycach „Patra”, Spó³dzielni¹ Socjaln¹ Brzoza, 

Ochotnicz¹ Stra¿¹ Po¿arn¹, Stowarzyszeniem "Rowerowe Pyrzyce", 

Stowarzyszeniem "Pyrzyce biegaj¹". Dzia³ania instytucji w tym kampanie spo³eczne 

mia³y te¿ szeroki wydŸwiêk medialny. Projekt „Stop Hejtowi”, czy promocja Folkloru 

znalaz³y odbicie w licznych reporta¿ach TVP Szczecin, Polskiego Radia Szczecin, 

Kuriera Szczeciñskiego, Radia Stargard.

W 2020 r. Pyrzycki Dom Kultury wiêkszoœæ swoich dzia³añ przeniós³ do sieci

i mediów spo³ecznoœciowych. Ju¿ w pierwszym tygodniu zamkniêcia instytucji kultury 

w Polsce z powodu pandemii, Instytucja nie uleg³a „zamro¿eniu” wrêcz przeciwnie, 

realizacja dzia³añ artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i spo³ecznych

w internecie sta³a codziennoœci¹. Œwiadczy o tym bogate CV na kana³ach 

spo³ecznoœciowych – w ci¹gu 280 dni od 20 marca do 31grudnia 2020 r. zrealizowano 

150 ró¿nego formatu projektów, a ogólna liczba odbiorców siêgnê³a blisko 900 000 

tysiêcy, zasiêg medialny 3 miliony i zaanga¿owano ok. 400 osób. Szybko zareagowano 

na zmiany dostosowuj¹c siê do nowych potrzeb odbiorców, Internet by³ traktowany jako 

„¿ywy kontakt z publicznoœci¹”. Wiele z projektów jak powstanie œwiata/gry „Pyrzyce 

City Break” przez 12 latka czy „Oblicza Pyrzyczanek” – obi³o siê szerokim echem 

w ogólnopolskich mediach (m.in. TVP, Teleexpress, Polskie Radio Szczecin).

Sprawozdania wskazuj¹ na du¿e zdolnoœci dostosowawcze do aktualnych wyzwañ 

zespo³u pracuj¹cego w PDK. 

       Osi¹gniêcia PDK s¹ widoczne równie¿ w corocznych Biuletynach Informacyjnych, 

gdzie wizytówki dzia³alnoœci kulturalnej by³y umieszczane na ok³adkach. Mimo, ¿e

w biuletynach dominowa³y inwestycje, to trzeba zauwa¿yæ, ¿e w 2015 r. powierzchnia 

biuletynu poœwiêcona kulturze wynosi³a 7 %, a ju¿ w 2019 r. by³o to 17%. Tematyka 

udostêpnionych dokumentów ¿ycia spo³ecznego (materia³y promocyjne, ulotki) by³a 

zwi¹zana z pyrzyckimi zabytkami, g³ównie z murami obronnymi i basztami, które s¹ 

wa¿ne dla mieszkañców. W 2020 r. na nowo odkryte zosta³y „Tañcz¹ce Pyrzyczanki”. 

Pomnik z lat 70-ych, wykorzystany przez PDK do licznych akcji medialnych.

Wœród dokumentów wytworzonych na potrzeby diagnozy s¹ zdjêcia Pyrzyc. 

Prezentowane one by³y podczas akcji informacyjnej DK+ Inicjatywy Lokalne 2021

w centrum miasta, w trakcie której upowszechniano zdjêcia ciekawych miejsc, 

wykonane przez wolontariuszy. 
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Zdjêcia by³y przyczyn¹ rozmów z mieszkañcami na nastêpuj¹ce tematy: jakie 

wydarzenia kulturalne mo¿na by zorganizowaæ w tym miejscu?, co przyci¹ga ludzi w to 

miejsce?, jakich miejsc interesuj¹cych, kulturotwórczych brakuje na przedstawionych 

zdjêciach?, jacy artyœci, twórcy, pasjonaci lokalni mogliby zaprezentowaæ siê 

w prezentowanych przestrzeniach publicznych? Mieszkañcy ró¿nie reagowali na 

zaproszenie do rozmowy. Ok. 50 % przechodniów wyrazi³o swoj¹ opiniê wype³niaj¹c 

proponowan¹ ankietê. 38 dostarczonych zdjêæ, ukaza³o pe³ne uroku i tajemniczoœci 

zak¹tki Pyrzyc. S¹ wœród nich nie tylko znane wszystkim zabytki, ale równie¿ 

przestrzenie obrze¿y miasta, tereny miêdzy blokami, stadion, plac nauki jazdy oraz 

miejsca spotkañ m³odzie¿y np. Panienki i fragmenty parków. 

5.3. Treœci wywiadów pog³êbionych

Wywiady pog³êbione by³y zrealizowane w dniach 23 i 30 marca 2021 roku. Wziê³y

w nich udzia³ trzy osoby: pierwsza zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹, druga to twórca 

lokalny i trzeci¹ osob¹ by³a pedagog z d³ugoletnim sta¿em, zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ 

kulturaln¹, jak powiedzia³a „od urodzenia”. Dwie z nich by³y w wieku 46-60 lat i jedna 

pow. 61 roku ¿ycia. Wykszta³cenie œrednie mia³a jedna osoba, a wy¿sze dwie. Poni¿ej 

przytoczone s¹ uzyskane odpowiedzi.

Jaka jest kultura w Pyrzycach? 

Kultura w Pyrzycach ostatnimi czasy jest coraz bardziej widoczna i siê budzi. To wyjdzie 

jej na plus… Ewaluuje, szuka swojego miejsca, jest na etapie rodzenia siê œwiadomoœci 

odkrywania potencja³u u osób, które doœwiadczaj¹ przestrzeni kultury... Jest teraz 

ró¿norodna, a to dziêki dobremu zarz¹dzaniu poprzedniego i obecnego dyrektora. 

Folklor jest mi bliski, ale doceniam to siê dzieje dooko³a. Kiedyœ by³o nastawienie na 

folklor, a inne rzeczy by³y zaniedbane. Ci¹gle by³o patrzenie jednostronne i nie by³o 

oferty dla kogoœ kto siê zmienia i potrzebuje czegoœ innego... Mamy u nas do czynienia 

z mikroœwiatem polskiego folkloru, w tym kultury kresowej... Pyrzyckie Spotkania 

z Folklorem, które tak jednoznacznie kojarz¹ z pyrzyck¹ kultur¹, jednoczeœnie zamykaj¹ 

kulturê w takim ma³ym obszarze. Obserwujê, ¿e oprócz folkloru, który jest niew¹tpliwie 

cennym zjawiskiem, pojawiaj¹ siê ostatnio ludzie, którzy odznaczaj¹ swoje miejsce, 

wyciskaj¹ swoje piêtno. W PDKu i szkole muzycznej zaczyna siê coœ dziaæ. Widaæ 

kulturê cygañsk¹. Mocne punkty kultury pyrzyckiej zaczynaj¹ teraz powstawaæ, np. 

aktywnoœæ Uniwersytetu Trzeciego Wieku...
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Przez pandemiê kultura pokaza³a jak mo¿na fajnie pracowaæ, do ilu ludzi mo¿na 

dotrzeæ. Dziêki sztukom wizualnym, plastycznym kultura sta³a siê ró¿norodna. Chocia¿ 

bardzo niedoceniana. Je¿eli zapytamy, to wielu mieszkañców powie, ¿e w Pyrzycach 

nic siê nie dzieje. Mówi¹ to osoby, które w wiêkszoœci nie interesuj¹ siê kultur¹, nie 

chodz¹ i nie brali udzia³u w wydarzeniach kulturalnych… Kultura dla mieszkañców jest 

wa¿na, s¹ takie rzeczy, które s¹ pielêgnowane. S¹ pewne symbole jak ZPiT PYRZYCE 

czy festiwal … to miasto folkloru… coœ co w wiêkszym mieœcie nie jest oczywiste. Tu 

chodzi o kulturê spo³eczn¹ o relacje spo³eczne, które s¹ g³êbsze.

Na czym polega Pani/Pana zdaniem niezbêdnoœæ, zale¿noœæ kultury

 i mieszkañców?

To na PDKu spoczywa odpowiedzialnoœæ za budowanie wartoœci, które ludzie ze sob¹ 

zabieraj¹ i nios¹… Dla mieszkañców to mo¿liwoœæ znalezienia miejsca dodatkowego 

wyra¿ania siebie, czerpania wzorców, mo¿e te¿ odpoczynku i relaksu, szansy na 

zrobienie czegoœ z kimœ, podpatrzenia kogoœ i potem zrealizowania tego samemu. 

Kultura jest potrzebna mieszkañcom, ¿eby siê nie nudziæ, ¿eby odejœæ od szarej 

rzeczywistoœci i zobaczyæ inny œwiat, ¿eby daæ coœ z siebie i siebie realizowaæ… Myœlê, 

¿e kultura jest zale¿na od mieszkañców, od ich aktywnoœci, od tego czy zechc¹ coœ daæ 

od siebie, podzieliæ siê tym co robi¹ z innymi. Mamy ciekawych malarzy, muzyków, 

poetkê i innych twórców. Wszystko zale¿y od chêci, bo wsparcie mo¿na otrzymaæ np.. 

w Bibliotece czy PDK. PDK to dobre miejsce do pochwalenia siê swoj¹ twórczoœci¹

i pokazania jej ludziom. Mo¿na siê te¿ uniezale¿niæ i samemu wszystko sfinansowaæ

i zorganizowaæ, wykorzystuj¹c zbiórki finansów w Internecie. Daje to ogromne poczucie 

wolnoœci i mo¿liwoœci… Kultura nie istnieje bez mieszkañców. Kulturê robi siê 

z mieszkañcami i mieszkañcy s¹ jej odbiorcami. Jak robimy coœ, co nie odpowiada 

mieszkañcom, to nie mamy dla kogo tego robiæ i z kim. Kiedy sprowadzamy jakiœ zespó³ 

i nie zrobimy analizy, czy bilety siê sprzedadz¹, czy bêdzie mia³ odbiorcê? To mamy 

problem.

Jakie mog³yby byæ formy wsparcia kultury przez mieszkañców i mieszkañców przez 

dzia³ania kulturalne?

Najczêœciej chodzi o wynajem sali, nag³oœnienia, plakatu, taki model wypracowany 

przez lata. Mo¿e bêdzie tak, ¿e ludzie bêd¹ przychodziæ do PDK z pomys³ami, bêd¹

o tym rozmawiaæ. ¯eby to siê sta³o, potrzeba nam „ambasadorów” zmiany, zmiany 

polegaj¹cej na edukowaniu siê nawzajem. 
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Z jednej strony pracownicy PDK potrzebuj¹ czasu, ¿eby coœ zaskoczy³o, a z drugiej 

autorzy pomys³ów potrzebuj¹ wiedzy dotycz¹cej zarz¹dzania i produkcji wydarzenia. 

PDK nie wys³a³ jeszcze wyraŸnego sygna³u, ¿e ju¿, teraz, tu, zapraszamy, kontakt, 

przeka¿cie znajomym, ale to siê za chwilê rozejdzie. Myœlê, ¿e przed nami wydarzenia, 

które ³¹cz¹ w sobie dzia³ania kulturalne, animacyjne, spo³eczne, edukacyjne. Takie, 

które maj¹ drugie, trzecie i pi¹te dno. Wa¿ne, ¿eby ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie 

i nie musia³ byæ mistrzem w interpretacji sztuki, ¿eby go to nie wprowadza³o 

w zak³opotanie, bo mo¿e siê na przestrzeni kulturalnej wcale nie zna… Mam takich 

znajomych, którzy id¹ na wydarzenia „bo to u nas”, to te¿ jest cenne. Myœlê, ¿e po 

pandemii bêdzie tak trochê jak po wojnie. Ludziom bêdzie potrzeba du¿o radoœci, 

zwyk³ych potañcówek jako formy te¿ terapeutycznej. Mamy tê barierê 

ma³omiasteczkowoœci, … bo mnie wszyscy znaj¹. To kwestia radzenia sobie 

z emocjami. Mo¿e to prosta forma, ale buduje relacje, œci¹ga ludzi. Nie ma w Pyrzycach 

miejsca gdzie m³odzie¿ mo¿e posiedzieæ. Puby zlikwidowane, a m³odzie¿ nie pójdzie do 

restauracji, bo oni potrzebuj¹ czegoœ innego. Potrzebuj¹ g³oœnoœci, uzewnêtrznienia 

emocji, ruchu, wiêc spotykaj¹ siê po k¹tach.

Jakie miejsca kojarz¹ siê Pani /Panu z kultur¹ w Pyrzycach?

Dla turysty to pyrzyckie mury obronne z bogat¹ histori¹, to odtworzone w XVIII wieku 

miejsce chrztu Pomorzan. Te miejsca maj¹ te¿ swoje walory kulturotwórcze jak koœcio³y 

ze swoim niepowtarzalnym klimatem, np. w Brzesku, parki, Pyrzyckie Panienki, czy 

silosy, monumentalne potê¿ne, magazyny zbo¿a, które zje¿d¿a tutaj z ca³ego 

terenu.Nawet czo³g, który pozosta³ jest wart zainteresowania, tak jak geotermia, która 

powsta³a jako druga w Polsce. Dziêki temu mamy najczystsze powietrze

w województwie. Po prostu nie ma kominów. Wa¿ne, ¿eby wydarzenia odbywa³y siê 

w przestrzeni publicznej poza murami instytucji. Takie realizacje buduj¹ œwiadomoœæ, ¿e 

my to na nowo odkrywamy i mamy – taki zdrowy snobizm… To czego brakuje

to amfiteatru i wiêkszego wykorzystania murów œredniowiecznych z basztami do 

promocji kultury. Jest jeszcze park Z³otej Rybki i grodzisko pyrzyckie zwane gór¹ 

piorunów lub Bo¿¹ gór¹, gdzie widoczne w ukszta³towaniu terenu jest podgrodzie. 

Istnieje film w Internecie o kilkunastych okolicznych grodziskach. Wa¿ny jest pomnik 

przy koœciele poœwiêcony ofiarom Katynia, tam te¿ odbywaj¹ siê uroczystoœci… 

Ostatnio PDK wypromowa³ Panienki, brzydkie a jak piêknie pokazane. Mo¿na by by³o 

na sta³e je podœwietliæ. Mamy centrum, paœniki, które z tê¿niami maj¹ niewiele 

wspólnego i wspominamy fontannê. 
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Potencja³ ma te¿ plac zabaw za liceum, gdzie wieczorami zbiera siê m³odzie¿. 

Co utrudnia Pani/Pana zdaniem dostêp do PDK? Czas otwarcia? Op³aty? Dojazd?

Na pewno nie s¹ to finanse, czy czasu otwarcia, czy kwestia dojazdu. Bojê siê, ¿e skala 

instytucji, skali, potê¿ny obiekt kojarzony z oficjalnymi uroczystoœciami, nagrodami, 

dyplomami, mo¿e generowaæ zak³opotanie… To nie problem pieniêdzy, tylko ludzi… 

Bariera jest w specyfice mieszkañców, których kiedy spytasz, odpowiedz¹, ¿e nic siê nie 

dzieje, a jednoczeœnie kiedy siê coœ dzieje w ogóle nie przychodz¹. To jest w³aœnie to, 

coœ mamy takiego.

Co musia³oby siê zdarzyæ, Pani/ Pana zdaniem ¿eby mieszkañcy byli bardziej 

aktywnymi uczestnikami kultury?

Trzeba anga¿owaæ ludzi w projekty kulturalne. To jest klucz. PDK du¿o energii wk³ada 

w pisanie wniosków i pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych…Wed³ug mnie kultura 

musia³by spe³niaæ potrzeby i oczekiwania mieszkañców, nawet disco polo. Konieczne 

jest badanie tych potrzeb czyli rozmawianie z ludŸmi. To dobra droga. Ludzie na pewno 

czekaj¹ na Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, na imprezy sportowe, na scenê plenerow¹ 

gdzie mog³yby zaistnieæ ró¿ne formy: od Zenka Martynika po filharmoników… Dotarcie 

do dzieci. To jest droga, bo dzieci przyprowadz¹ rodziców. Kiedy bêdzie coœ z dzieæmi, 

to musi przyjœæ rodzic, rodzic mo¿e zobaczyæ, ¿e dla niego te¿ mo¿e byæ jakaœ oferta. 

Wa¿na jest edukacja kulturalna dzieci, a z t¹ jest s³abo. Brakuje szerszej wspó³pracy 

miêdzy nauczycielami a instruktorami PDK.

Jaki powinien byæ DK, ¿eby by³ instytucj¹ niezbêdn¹ dla mieszkañców, organizacji 

pozarz¹dowych, twórców lokalnych?

Taki, ¿eby mieszkañcy mieli potrzebê bycia w PDKu, bo to mo¿e byæ odbierane jak 

dyplom i ukoñczenie np. szko³y filmowej. Widaæ, ¿e PDK te¿ siê zmienia i otwiera na 

nowe… Powinien przyci¹gaæ ludzi do siebie i robi to ostatnio, to zadanie PDKu. Samo 

kino nie wystarczy. Pandemia te¿ mia³a negatywny wp³yw na funkcjonowanie

np. galerii, która jest dobrze wyposa¿ona…DK powinien byæ bardziej otwarty na 

edukacjê na szko³y i przedszkola. Chocia¿ teraz wiêcej siê w tym zakresie dzieje. 

Przejœcie z pozycji organizatora na wspó³organizatora stworzy³oby przestrzeñ dla 

innych do realizacji np. dla organizacji pozarz¹dowych.
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Co stowarzyszenia, grupy nieformalne mog³yby wnieœæ do ¿ycia kulturalnego Pyrzyc?

Nowe idee, pomys³y, swoj¹ energiê organizacyjn¹ staj¹c siê koordynatorami 

przedsiêwziêæ. Takie osoby z regu³y znaj¹ te¿ innych, których mog¹ zaprosiæ do 

wspólnych dzia³añ… Wa¿ne, ¿e twórcy lokalni siê ujawnili, tutaj bardzo ma³o kto siê 

pokazuje. Tworz¹ do szuflady, chowaj¹ siê i tego nie widaæ. Mo¿e warto stworzyæ cykl 

otwartych spotkañ, w ramach którego mogliby zaistnieæ… Mimo, ¿e dom kultury ju¿ 

zacz¹³ tworzyæ sieci wspó³pracy to nadal seniorzy, którzy dzia³aj¹ doœæ prê¿nie maj¹ 

bardzo du¿y potencja³. Podobnie jak stowarzyszenia, które maj¹ doœæ szerokie zakresy 

i maj¹ du¿e mo¿liwoœci aplikacji o œrodki zewnêtrzne. Dobrze by by³o gdyby „jak nie 

wiem a potrzebujê, to nie idê do urzêdu, tylko idê do PDKu”. 

Kto Pani/Pana zdaniem powinien siê zg³osiæ do Inicjatyw Lokalnych DK+?

Myœlê, ¿e twórcy lokalni, aktywni mieszkañcy chc¹cy coœ zmieniæ dla siebie i innych, 

gotowi siê zaanga¿owaæ, organizacje pozarz¹dowe. 

Dla mnie wa¿ne 

jest, ¿eby wydarzenia wykorzystywa³y zabytki lokalne np. mury obowi¹zkowo i inne 

w¹tki historyczne. Uwzglêdnienie twórczoœci lokalnych artystów, poetów, prozaików te¿ 

zas³uguje na uwagê. Miêdzypokoleniowoœæ to kolejne wa¿ne kryterium…Kryteria 

powinny uwzglêdniaæ: powszechnoœæ dostêpu do wydarzenia oraz oryginalnoœæ

i innowacyjnoœæ, coœ co zaskoczy naszych mieszkañców i powiedz¹ „s³ysza³em o tym, 

ale jeszcze nie widzia³em”. 

Jakie powinny byæ kryteria przyznania finansowania?

Proces powinien byæ przejrzysty. Wœród kryteriów powinny siê znaleŸæ: realizacja 

wydarzenia w przestrzeni publicznej, wydarzenia zawieraj¹cego w¹tek zwi¹zany

z kultur¹, ma inspirowaæ, mieæ charakter nowatorski, wykorzystanie œwiadome nowych 

technologii (na pewno zarejestrowane), pozwalaj¹ce na odwo³anie siê do nich póŸniej, 

¿eby anga¿owa³ s¹siadów, znajomych, ¿eby ktoœ nie robi³ tego sam…
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5.4. Relacja ze zogniskowanych wywiadów grupowych

Wœród osób uczestnicz¹cych w zogniskowanych wywiadach grupowych 

zrealizowanych byli przedstawiciele œrodowisk senioralnych, reprezentanci so³ectw, 

organizacji pozarz¹dowych, twórcy kultury, nauczyciele i osoby pracuj¹ce z osobami 

z niepe³nosprawnoœci¹. W ka¿dym z dwóch wywiadów uczestniczy³o po 6 osób. 

Atmosfera obu spotkañ by³a bardzo dobra. Uczestnicy chêtnie dzielili siê swoimi 

przemyœleniami, a zró¿nicowany wiek, p³eæ i funkcje spo³eczne wp³ynê³y pozytywnie na 

uzyskane treœci. Dyskusje toczy³y siê wokó³ kolejno przedstawianych tematów. 

   

1. Jak jest kultura w Pyrzycach? (wa¿ne miejsca, symbole, organizacje, ludzie, 

wydarzenia)

 - Uwa¿am, ¿e na bardzo wysokim poziomie… jest na czo³owym miejscu, je¿eli chodzi

o kultywowanie tradycji… W ostatnich latach mocno ruszy³o do przodu, bo by³ marazm. 

Osobiœcie kulturê kojarzê z PDK, bibliotek¹, szko³ami, szko³¹ muzyczn¹. Chocia¿ 

kultura spo³eczna to PDK… Wczeœniej nie by³am zapraszana jako nauczyciel do 

wspó³pracy, ale ostatnio okaza³o siê, ¿e mo¿na to wszystko razem po³¹czyæ. Wczeœniej 

by³em odbiorc¹…Teraz posz³o bardzo mocno do przodu i folklor te¿ zosta³ pokazany 

w innym wydaniu. Taki bardziej dostêpny. Okaza³o siê, ¿e za tym folklorem kryje siê 

wiele, ¿e to nie tylko taki stereotyp, ale równie¿ scena, ³adna aparycja, emocje, kolory, to 

s¹ ludzie, to jest grupa która siê wspiera i spotyka… Nie ka¿dy potrafi wykorzystaæ nowe 

media i dostêpnoœæ. Aktywnoœæ PDK w Porozumieniu Festiwali Polski Zachodniej jest 

dobrym przyk³adem, wykorzystywania takich szans. Podoba mi siê po³¹czenie œwiata 

wirtualnego z rzeczywistym… Jest pandemia a PDK dzia³a, jest w sieci… Jest otwarty 

na wioski, w trakcie do¿ynek pokazywane s¹ prace z ¿ycia wsi…mamy dwa zabytkowe 

mosty i 4 km prost¹ jak strza³a, star¹ alejê dêbow¹… Jest te¿ w Pyrzycach czo³g, 

miejsce zbiórek… teraz czêsto chodz¹ tam rodzice z dzieæmi… PDK to wa¿ne 

miejsce…ale Pyrzyce to miasto historyczne, a my tego nie wykorzystujemy… Nie ma 

imprezy, wydarzenia, konkursu, który przybli¿a³by zabytki np. gry terenowej…¿eby 

Pyrzyczanie odkrywali ogromne dziedzictwo kulturowe…grodzisko, fosê, podgrodzie, 

stary cmentarz. Studzienka, miejsce chrztu Pyrzyczan, to kolejne miejsce 

niewykorzystane… to s¹ wa¿ne miejsca, symbole, my codziennie ko³o nich 

przechodzimy, i nie znamy ich historii, kiedyœ Pan Rymar oprowadza³ i nam o nich 

opowiada³…
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U nas jest kapliczka zbudowana po wojnie, w tym miejscu zginê³a czwórka dzieci, które 

bawi³y siê niewypa³em…Jest potencja³ w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, tam jest 

i kabaret i inne sekcje. Ka¿dy do niego nale¿y jest nie tylko konsumentem, ale równie¿ 

inicjatorem, producentem kultury… Teraz w pandemii nie tylko siedzimy w domach… 

w naszym pyrzyckim radiu nagrywamy wiersze, scenki… ludzie starsi maj¹ potrzebê, 

¿eby siê organizowaæ i dawaæ z siebie du¿o… Wiemy co siê dzieje na terenie miasta…

a m³odzie¿ jest niezagospodarowana… brakuje dla nich oferty… Teraz jest du¿o 

wszystkiego w Internecie i ¿eby ich przyci¹gn¹æ, to musia³o to by byæ takie wow… 

Wiadomo, ¿e PDK nie przyci¹gnie wszystkich. M³odzi ludzie czêsto nie wiedz¹ czego 

chc¹, trzeba rozmawiaæ z tymi którzy wiedz¹…mo¿e robotyka, projektowanie, 

szkicowanie, przygotowywanie do studiów… Trzeba to umiejêtnie robiæ... PDK stara siê 

bardzo na te mo¿liwoœci jakie ma… ale du¿e zaanga¿owanie pracowników nie idzie 

w parze z ich wynagrodzeniem… jest fatalne…

Aktywnoœæ organizacji pozarz¹dowych… obci¹¿a spo³eczników. Czasami brakuje ludzi, 

energii i czuje siê cz³owiek taki instrumentalny. Wa¿ne s¹ wspólne wartoœci… Dla mnie 

kultura to coœ w œrodku i przysz³o ze mn¹ ze wschodu. Spo³ecznicy dziadkowie, rodzice. 

Super, ¿e mamy kino, ¿e mamy klub dyskusyjny i nie mogê zrozumieæ, ¿e czasami jest 

taki piêkny film, a my z mê¿em jesteœmy nieliczni na seansie. Zmiana zaczê³a siê od 

poprzedniego dyrektora, a teraz od roku dzieje siê coœ fantastycznego, czego w ¿yciu 

bym siê nie spodziewa³a, ¿e mo¿na tak ogarn¹æ kulturê. Uczymy siê te¿ czegoœ 

nowego. To, ¿e my tutaj jesteœmy, to ¿e robimy jakieœ rzeczy wspólnie i prosimy siê 

wzajemnie o pomoc. To coœ znaczy. Mam wra¿enie, ¿e czasami stowarzyszenia 

wykorzystywane s¹ przez instytucje, jak i przez nie wspierane. Wa¿ne jest ¿eby w³adze 

zauwa¿a³y nasz¹ pracê. Nie mamy poczucia wsparcia bo np. nie ma pe³nomocnika d.s. 

organizacji pozarz¹dowych, nie mamy siê kogo dopytaæ o sprawy formalne i poprosiæ 

o pomoc… Kultura jest trudna, bo mieszkañcy s¹ trudni. Nie ma takiego systemowego 

wsparcia. Du¿o robi PDK i szko³y te¿. W szko³ach jest du¿y potencja³… Z kultur¹ s¹ 

zwi¹zani ci¹gle ci sami ludzie, oznacza to dla mnie, ¿e trzeba coœ nowego zaoferowaæ, 

coœ zmieniæ, zastosowaæ inne œrodki. Chocia¿ wiêkszoœæ osób ¿yj¹cych na wsi nie ma 

potrzeb kulturalnych. Wa¿ne, ¿e s¹ do¿ynki. Potrzeba im kogoœ kto ich poprowadzi… 

Kultura jest coraz lepsza, bo coraz wiêcej ma do niej dostêp. Przed pandemi¹ du¿a 

czêœæ rodziców siê nie anga¿owa³a, mimo, ¿e dzia³ania dotyczy³y ich dzieci.
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W pandemii mimo woli, powoli to siê zmienia³o, ludzie potrzebowali komunikacji. 

W pewnym momencie zrobi³o siê fajnie, potem przysz³o przygaszenie, ale inni rodzice 

do dzisiaj bior¹ udzia³ w przedsiêwziêciach kulturalnych. 

 

    2. Co stowarzyszenia, grupy nieformalne, twórcy lokalni mogliby wnieœæ do ¿ycia 

kulturalnego Pyrzyc?

 - To nauczycielki zwi¹zane ze stowarzyszeniami spowodowa³y, ¿e rodzice zaczêli

z dzieæmi spêdzaæ czas. To organizacje wnosz¹ wra¿liwoœæ spo³eczn¹. Si³a wra¿liwoœci 

jest  cenna. Organizacje wnosz¹ ró¿norodnoœæ bo jesteœmy ró¿ni

i pochodzimy z ró¿nych œrodowisk, œwie¿oœæ, innowacyjnoœæ, akceptacjê i wiedzê

o charakterze edukacyjnym… Doœwiadczenie wspó³pracy z ludŸmi. Najczêœciej

w stowarzyszeniach dzia³aj¹ ludzie otwarci, to s¹ spo³ecznicy… Czynienie dobra 

powoduje, ¿e ludzie samoczynnie siê integruj¹… to siê dzieje tak po prostu samo... 

Chcielibyœmy sprzedawaæ swoje produkty na festynach, ale jako osoby fizyczne nie 

mo¿emy… to trzeba zg³osiæ rolniczy handel detaliczny do sanepidu lub do weterynarii… 

Tym siê przyci¹ga³o ludzi na imprezy… Mamy kontakty do twórców np. osób, które 

maluj¹. Mamy inicjatywy, pomys³y i mo¿emy byæ partnerem dla PDKu… 

    3. Co pomog³oby stowarzyszeniom, grupom nieformalnym, lokalnym twórcom ¿eby 

byæ bardziej aktywnym uczestnikiem dzia³añ kulturalnych w Pyrzycach?

 - Docenienie tego co robi¹ organizacje,… bo to jest wa¿ne i wartoœciowe… 

Niepodpinanie siê pod nasze osi¹gniêcia przez instytucje… Nieupolitycznianie… 

Trzeba w³¹czaæ rodziców w dzia³ania, bo jak ktoœ bêdzie musia³ coœ zrobiæ, to ma t¹ 

swoj¹ cegie³kê i to jest dla niego wa¿ne… Potrzebujemy fachowego wsparcia 

instruktorów np. fotografii… Co pomog³oby m³odzie¿y, ¿eby byæ aktywnym?... trzeba

z nimi rozmawiaæ… tak jak teraz rozmawiamy…my w m³odoœci dzia³aliœmy w ró¿nych 

organizacjach, nie by³o komputerów i cz³owiek sam myœla³ co zrobiæ? Uczy³ siê mnóstwa 

rzeczy... W latach 70- tych Spó³dzielnia Mieszkaniowa zapewnia³a nam ró¿ne 

aktywnoœci w wakacje np. mamy asfaltowy kort na osiedlu i ktoœ gra³ z nami

w tenisa… w tej chwili … mo¿e PDK uzupe³ni³by tê lukê… opieraj¹c siê na dialogu

z m³odzie¿¹… potrzeba instruktorów z osobowoœci¹, którzy poci¹gn¹, rozbudz¹ pasje
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    4. Co sprawia, ¿e mieszkañcy korzystaj¹ z oferty PDK?

 - Korzystaj¹, kiedy ich dzieci korzystaj¹. Rodzice id¹ tam dok¹d id¹ ich dzieci. Rodzice 

po wydarzeniach lajkuj¹ zdjêcia, ale tylko te, na których s¹ ich dzieci. Nie doceniaj¹ tego 

co maj¹… To o czym mówimy, to mówimy o cz³owieku, mówimy o spo³ecznoœci, 

relacjach i o podstawowych brakach … umiejêtnoœci spo³ecznych. Aktywnoœæ wynosi 

siê z domu… Korzystam z PDKu bo jest blisko i w centrum miasta, bo mam œwiadomoœæ, 

¿e kultura jest wa¿na na ka¿dym etapie rozwoju cz³owieka… bo pracownicy s¹ 

sympatyczni i to jest wa¿ne. Na samym pocz¹tku wa¿ny jest UŒMIECH. 

W PDKu s¹ ciekawe zajêcia, filmy, wystawy, biblioteka…Tu pracuj¹ ludzie z pasj¹, nie 

ka¿dy mo¿e tu pracowaæ … Kiedyœ nie przychodzi³am na wystawy bo myœla³am, ¿e siê 

na tym nie znam. Z czasem mi to minê³o bo zrozumia³am, ¿e twórcy tworz¹ dla zwyk³ych 

ludzi, a nie dla tych co siê znaj¹.

     5. Jaki powinien byæ DK, ¿eby by³ instytucj¹ niezbêdn¹ dla mieszkañców?

 - Powinien byæ otwarty i przyjazny… mieæ ofertê dla osób z niepe³nosprawnoœci¹… 

Gdzie mo¿e nie wszystko mo¿na znaleŸæ, ale siê zainspirowaæ…gdzie mo¿na 

realizowaæ swoje pomys³y… takie miejsce wsparcia… z ofert¹ wyjazdow¹ do teatru za 

op³at¹ biletów, a gmina zap³aci³aby za autobus …
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Jestem pasjonatk¹ ogródków, a tu nic w tym zakresie nie ma… Gdyby tu by³y spotkania 

z projektowania ogrodów lecia³abym tu na skrzyd³ach… i ja te¿… Mo¿e inicjatywa 

ogrodów spo³ecznych, który tworz¹ mieszkañcy, tam mog¹ byæ zajêcia dla dzieci, 

doradcy… nie wszyscy maj¹ dzia³ki… Mo¿e letnie kino plenerowe, kiedyœ 

wyœwietlaliœmy filmy na murach i … tañczyliœmy…

Wa¿na jest edukacja kulturalna od najwczeœniejszych lat … i pos³uchanie dziecka, co 

ono powie, co ono widzi lub osoby niepe³nosprawnej, bo mo¿na siê od nich wiele 

dowiedzieæ. Dom kultury musi byæ mega UWA¯NY. To jest ogromna sztuka 

S£UCHAÆ… i us³yszeæ spektrum tego co jest w spo³ecznoœci... ¯ebyœmy wiedzieli, ¿e 

ka¿dy ma tutaj miejsce. Potrzebna do tego jest wra¿liwoœæ, empatia i odwaga.

    7. Jakie powinny byæ kryteria przyznania finansowania Inicjatyw Lokalnych w ramach 

programu DK+?

 - Miêdzypokoleniowoœæ… Trzeba wykorzystywaæ przestrzenie publiczne, nasze 

zabytki, np. poprzez organizacjê gry miejskiej… Wykorzystanie parków, placów zabaw, 

mam wra¿enie, ¿e te wszystkie zielone przestrzenie s¹ bardziej dla psów, ni¿ dla ludzi… 

Nie zapominajmy o obszarach wiejskich… Wa¿ne jest anga¿owanie osób

z niepe³nosprawnoœci¹, bo to wp³ywa na tolerancjê … i potencja³, zasoby twórców 

lokalnych… Postawi³abym na innowacyjnoœæ i m³odzie¿ oraz zaanga¿owanie 

mieszkañców zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym… Dzia³ania realizowane na 

terenie gminy Pyrzyce.

5.5. Przedstawienie informacji zebranych w trakcie wywiadów 

swobodnych

Wywiady swobodne z mieszkañcami w przestrzeniach publicznych by³y realizowane 

w dniach: 23 marca, 30 marca i 2 maja 2021 roku. £¹cznie przeprowadzono 

28 wywiadów, w tym z 20 kobietami i 8 mê¿czyznami. Wiek rozmówców przedstawia³ siê 

nastêpuj¹co: do 18 lat 6 osób, w przedzia³ach wiekowych odpowiednio: 19 – 30 lat 

7 osób, 31 – 45 lat 12 osób, 46 – 60 lat 3 osoby i pow. 61 lat 1 osoba. Wœród tej grupy 

osób z wykszta³ceniem podstawowym by³o 4, zawodowym 3, œrednim 11 i wy¿szym 10. 

Poni¿ej, przedstawiono tematy rozmów i uzyskane odpowiedzi.

    

1. Jak jest kultura w Pyrzycach? 

 - Jest szko³a muzyczna, PDK, ale za du¿o siê nie dzieje. M³odzie¿ do Pyrzyc nie wraca, 

zostaj¹ w Szczecinie, Stargardzie, tu starsi mieszkaj¹. Mamy szpital, a do lekarza trzeba 

iœæ prywatnie. Brak kó³ zainteresowañ, miejsc spotkañ, miejsc pracy dla m³odych.
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9 lat temu by³ Pub. Teraz symbolem s¹ lumpeksy i apteki, a kino zawsze zamkniête. 

Dominuje folklor, ma³o jest innych wydarzeñ. Kultura ograniczona jest do folkloru, a ZPiT 

mnie nie interesuje. Jest pandemia, a m³odzie¿ nie ma co robiæ x2. M³odzie¿ nie ma 

gdzie wyjœæ, posiedzieæ i spêdziæ kulturalnie czas. Nie mam pojêcia. Ludzie siedz¹ 

w domach. Tu nie ma co robiæ – kebab i tyle. Brakuje pikników, festynów. S³aba, 

wydarzeñ wcale. Kulturê nie bardzo widaæ, bo s³aba reklama jest. Powinno byæ wiêcej 

informacji. Tylko folklor. Kiedyœ to siê dzia³o, szkoda. Za przedszkolem, wszystko siê 

tam dzia³o. Czasami ogl¹dam filmy romantyczne. Jeszcze emeryci chyba bardziej 

dzia³aj¹. Jest oferta dla osób starszych w centrum. Jest kino, czasami wydarzenia 

w parku, poza tym folklor. Licha, taka specyfika mieszkañców. Jest kino i tyle. PDK 

robi kulturê. 

    2. Czy uwa¿a siebie Pani /Pan za aktywnego uczestnika kultury? 

W tej chwili NIE. Nie jestem aktywna x16. Nie interesuje mnie to. Raczej nie.

Tak jestem osob¹ poszukuj¹c¹. Tak x4. By³am ostatnio na w³oskim wieczorze.

    3. Kiedy ostatnio Pani/Pan uczestniczy³ /a w wydarzeniu kulturalnym? Jak¹ ksi¹¿kê 

ostatnio Pani/Pan przeczyta³/a? Kiedy to By³o? 

 Nie czytam ksi¹¿ek, tam nic nie ma. Nie uczestniczy³em, w ¿adnym wydarzeniu x15.   

Za ma³o jest informacji w mediach spo³ecznoœciowych. Przed pandemi¹ by³am

w naszym kinie w 2020 roku. Czasami korzystam z kina w Pyrzycach. By³am na 

teatrzyku dla dzieci i œledzi³am miko³ajki w PDK on–line. Ogl¹dam Aurê TV. 

    4. Jakie miejsca kojarz¹ siê Pani/Panu z kultur¹ w Pyrzycach?

 - PDK x5, Plac przy ratuszu x2, stadion, park, „Panienki” x6 gdzie spotyka siê m³odzie¿ 

i s³ucha muzyki w wolne dni, mury miejskie x3, tê¿nie x2, restauracja w budynku PDK, 

plac zabaw, kawiarnia, sala widowiskowa, ale tam jest problem z oœwietleniem. 

Ze studni¹ gdzie by³ chrzest pierwszych chrzeœcijan, a parê lat temu widowisko. 

Studzienka œw. Ottona, ale jest ona nie zagospodarowana, Kaplica œw. Ducha – a’la 

muzeum przy ul. Zabytkowej. Teren przy koœciele, staw z³otej rybki. Przez pandemiê 

pad³o wszystko. „Paœniki” nie spe³niaj¹ oczekiwañ, powinna byæ tam fontanna, ¿eby 

mo¿na by³o nogi pomoczyæ. Powinni j¹ przywróciæ.
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    5. Co musia³oby siê zdarzyæ, ¿eby Pani / Pan by³/a bardziej aktywnym uczestnikiem 

kultury?

 Syn chcia³by siê nauczyæ tañczyæ – mo¿e wtedy by³abym czêœciej w PDK. 

Brak jest informacji x5, 

 Ma³o kto o tym wie, ja nie wiedzia³em o tej akcji dopóki mi Pawe³ nie powiedzia³. 

Niech minie pandemia. Powinienem przestaæ nosiæ maseczkê. Musia³aby siê 

zaanga¿owaæ wiêksza iloœæ osób i ja te¿. 

 Obejrza³bym œpiew pieœni wielkopostnych w Internecie. 

 Œwiat³o, lasery, dŸwiêk – to jest to. 

Mnie interesuje fotografia, to moja pasja. Wziê³abym udzia³ w warsztatach 

fotograficznych. 

 Jakby wyst¹pi³ ciekawy artysta. 

 Koncert przy murach youtubera FRIZa. 

6. Czy Pani / Pan jest gotowa zaanga¿owaæ siê w ¿ycie kulturalne Pyrzyc?

 - Nie,  ja chorujê, a jeszcze mamê w domu mam chor¹. Jesteœmy zapracowani, nie 

mamy czasu. Nie x15. Mo¿e x5.
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7. Kto Pani zdaniem powinien siê zg³osiæ do Inicjatyw Lokalnych?

 - Ja nie wiem x15. Nie znam takich osób. 

 - Jest parê osób. Mo¿e raper BULLET. 

 - Pan Wojtek ma pasjê prowadzi SKS w Szkole Podstawowej przy ul. Poznañskiej.

 - Proszê powiadomiæ Maksymiliana Cupaka. 

- Mo¿e Pawe³ Burda z TV, poetka P. Krystyna Nawój, Remik Kubicki – dziennikarz,    

- Daniel Nowacki graj¹cy w zespole.

8. Jakie powinny byæ kryteria przyznania finansowania?

 - ¯eby wiêcej osób mog³o skorzystaæ. Tak dla ogó³u. 

 - Powinny zawieraæ w¹tek historyczny. 

 - Mieæ dobr¹ widoczn¹, promocjê. 

 - Dzia³anie o charakterze integracyjnym. 

 - Powinno siê preferowaæ m³odych wnioskodawców w wieku 18-30 lat. 

 - Wydarzenia na œwie¿ym powietrzu – w przestrzeni miasta.

 - Nie wiem x15.

Uczestnicy wywiadów swobodnych w wiêkszoœci nie uczestniczyli w wydarzeniach 

kulturalnych lub uczestniczyli bardzo rzadko. Maj¹ bardzo krytyczn¹ ocenê otaczaj¹cej 

rzeczywistoœci. Nie mniej jednak podali kontakty do 5 osób, które mog³yby byæ 

zainteresowane Inicjatywami Lokalnymi i wskazali miejsca kojarzone z kultur¹ oraz 

wa¿ne dla nich kryteria dostêpu do programu. 90 % rozmówców z zainteresowaniem 

wys³ucha³o informacji o programie DK+ i wyrazi³o swoje uznanie dla PDK za podjêcie siê 

tego zadania.

Pyrzyce charakteryzuj¹ siê du¿ym potencja³em rozwojowym, a czynniki 

spo³eczno- kulturalne zaczynaj¹ w ostatnich latach odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê

w ¿yciu mieszkañców. Niew¹tpliwie jednym z najwiêkszych wyzwañ dla PDK jest 

nawi¹zanie trwa³ego dialogu ze spo³ecznoœci¹. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e otwartoœæ

i odwaga podejmowania kolejnych wyzwañ przynosi PDK pozytywne efekty, jednak 

pandemia i ograniczenia bezpoœrednich kontaktów skutecznie zak³óci³y ten proces.

6. Podsumowanie i rekomendacje 
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Analizuj¹c dostêpne dokumenty i aktywnoœæ Pyrzyckiego Domu Kultury, jasnym 

staje siê fakt, ¿e utrzymanie tak wysokiego poziomu nie bêdzie ³atwe. Bez dodatkowego 

wsparcia ze strony œrodowiska, wolontariuszy, dodatkowych œrodków finansowych 

spe³nienie oczekiwañ mieszkañców bêdzie nie realne. Tylko wspólna praca ca³ej 

spo³ecznoœci mo¿e przynieœæ pozytywne efekty w budowie poczucia wspólnoty 

u mieszkañców. Pojawiaj¹ce siê krytyczne uwagi maj¹ nawi¹zanie nie tylko do 

dzia³alnoœci kulturalnej, ale równie¿ do braku systemowych rozwi¹zañ w obszarze 

polityki spo³ecznej. Wyg³aszane by³y przez mieszkañców w trosce o miejsce, w którym 

¿yj¹ i ku refleksji decydentów. W opracowaniu szeroko wykorzystano cytaty 

z przeprowadzonych wywiadów. Zabieg ten s³u¿y nieograniczaniu pola refleksji 

czytaj¹cych. 

Uzyskane kontakty w trakcie wywiadów do twórców lokalnych, artystów, pasjonatów 

przekazane zosta³y pracownikom PDK. W toku prac diagnostycznych mieszkañcy 

zg³osili szeroki wachlarz kryteriów dostêpu do programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2021. 

To, które zostan¹ wybrane i jaka przypisana zostanie im waga, powinno byæ ustalone 

w trakcie konsultacji, warsztatów z grupami mieszkañców potencjalnie 

zainteresowanymi z³o¿eniem wniosku. 
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Proponowane kryteria oceny wniosków w ramach programu DK+ 

Inicjatywy Lokalne 2021:

 

1. Powszechnoœæ dostêpu mieszkañców do uczestnictwa w inicjatywie.

 2. Inicjatywa realizowana jest w oparciu o w¹tek historyczny. 

 3. Inicjatywa ma dobrze zaplanowan¹ promocjê wydarzenia. 

 4. Zaplanowane dzia³anie ma charakter integracyjny. 

 5. Wnioskodawcami i realizatorami s¹ osoby m³ode w wieku 18-30 lat. 

 6. Zaplanowane dzia³ania bêd¹ realizowane w przestrzeni publicznej

np. w parkach czy placach zabaw.

 7. Zaplanowane wydarzenie zawiera w¹tek zwi¹zany z kultur¹.

 8. Inicjatywa ma inspirowaæ, byæ oryginaln¹ oraz mieæ charakter 

innowacyjny i nowatorski.

 9. Wnioskodawcy zaplanowali wykorzystanie nowych technologii 

(zarejestrowanie wydarzenia), pozwalaj¹ce na odwo³anie siê do niego 

w terminie póŸniejszym.

 10. Wydarzenie anga¿uje w proces i w sam¹ realizacjê wolontariuszy, 

s¹siadów, znajomych.

 11. Zaplanowane wydarzenia wykorzystuj¹ zabytki lokalne np. mury 

obronne.

 12. Idea wydarzenia uwzglêdnienia potencja³, twórczoœæ lokalnych 

twórców, artystów, poetów, prozaików, pasjonatów.

 13. Wydarzenie preferuje miêdzypokoleniowoœæ.

 14. Inicjatywa uwzglêdnia realizacjê na obszarach wiejskich Gminy 

Pyrzyce.

 15. Inicjatywa zak³ada anga¿owanie osób z niepe³nosprawnoœci¹. 

 16. Inicjatywa anga¿uje mieszkañców zagro¿onych wykluczeniem.


