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Raport został opracowany na podstawie diagnozy lokalnej prze-
prowadzonej w ramach projektu „TWOJE + MOJE = NASZE. Kultural-
ne inicjatywy z Muflonem” realizowanego przez Miejski Dom Kultury 
„Muflon” w Sobieszowie (Jelenia Góra), współfinansowanego przez 
Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury+ Ini-
cjatywy Lokalne 2018” . 

Za przeprowadzenie diagnozy i opracowanie raportu jest odpo-
wiedzialna Fundacja Ładne Historie. Prowadzona diagnoza zawiera-
ła komponent edukacyjny, zakładający aktywny udział pracowników 
MDK Muflon w realizacji jej poszczególnych elementów i w ten spo-
sób przekazanie umiejętności i narzędzi możliwych do wykorzystania 
przez nich w dalszej pracy. 

I. Wprowadzenie.

Diagnoza z widokiem na Chojnik. Mieszkańcy i sympatycy dziel-
nicy Sobieszów chcieliby korzystać z kultury dużo częściej niż dotych-
czas i w dużo większym zakresie, ale równocześnie chcieliby, aby 
wydarzenia kulturalne odbywały się blisko nich. Chcąc odpowiedzieć 
na tę potrzebę, kadra MDK Muflon przystąpiła do Programu DK+ Ini-
cjatywy Lokalne 2018, podzielonego na następujące etapy:
• Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Sobieszowa i okolic;
• Nabór pomysłów na inicjatywy lokalne realizowane w Sobieszowie 

i na rzecz mieszkańców Sobieszowa;
• Realizacja wybranych inicjatyw lokalnych.

Niniejszy raport prezentuje wyniki przeprowadzonej diagnozy i sta-
nowi punkt wyjścia do określenia preferowanych cech inicjatyw lokal-
nych, które będą realizowane w ramach Programu. 

Warto podkreślić w tym miejscu zbieżność informacji uzyskanych 
od mieszkańców z intuicjami  pracowników MDK Muflon, którzy jesz-
cze przed rozpoczęciem diagnozy, na potrzeby złożenia oferty do 
Programu DK+ jako możliwe do wprowadzenia w przyszłości nowe 
wydarzenia w ofercie wymieniali min. Kino za rogiem, festyny ro-
dzinne czy też wspólne kształtowanie i projektowanie artystycznych 
obiektów małej architektury lokalnego krajobrazu (ławeczka, rzeźba). 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2018
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Świadczy to o tym, że kadra MDK Muflon ma aktualną i wiarygodną 
wiedzę na temat otoczenia lokalnego oraz świadomość walorów ale 
też i potrzeb miejsca, w którym MDK Muflon prowadzi działalność, 
a niniejsza diagnoza posłużyła za narzędzie, które pozwoliło tę wie-
dzę nazwać, uporządkować i zdefiniować na jej podstawie konkretne 
wskazówki w tworzeniu oferty programowej oraz nawiązać w jej za-
kresie aktywny dialog z mieszkańcami Sobieszowa. 

II. Metodologia. 

1. Charakterystyka próby badawczej. 

W ramach diagnozy badaliśmy potencjał i preferencje w zakre-
sie uczestnictwa w kulturze osób dorosłych. Uczestnikami działań 
przeprowadzonych w ramach diagnozy byli mieszkańcy dzielnicy So-
bieszów oraz okolic. Skierowaliśmy otwarte zaproszenie do miesz-
kańców (plakaty, strona internetowa MDK Muflon, informacje w lokal-
nych mediach oraz w mediach społecznościowych). 

Prowadziliśmy również akcję informacyjną wśród różnego rodzaju 
podmiotów działających na obszarze objętym diagnozą (mailing, te-
lefony, spotkania) dzięki czemu w proces diagnozy zaangażowało się 
liczne grono lokalnych organizacji i instytucji, w tym: Stowarzyszenie 
Sympatyków Sobieszowa, Zespół Aktywności Społecznej w Sobie-
szowie, parafia pw. św. Marcina w Sobieszowie, Zespół Sybiraczki 
i Kresowianie, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych oddział 
Jelenia Góra, Szkoła Podstawowa nr 15 im. B. Czecha w Sobieszo-
wie, Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów.

W poszczególnych działaniach przeprowadzonych w ramach dia-
gnozy uczestniczyło:

Lp. Działanie/narzędzie Frekwencja
1 SWAP Muflona – spotkanie animacyjne 38
2 Warsztaty kreatywne dla seniorów – 2 spotkania 27
3 Kawiarenka Społeczna 27
4 Sonda uliczna 30
5 Ankiety 60
6 Kupony – pocztówki 50

Szczegółowe dane na temat uczestników diagnozy (na podstawie 
ankiet):

2 Warsztaty kreatywne dla seniorów – 2 spotkania 27
3 Kawiarenka Społeczna 27
4 Sonda uliczna 30
5 Ankiety 60
6 Kupony - pocztówki 50

Szczegółowe dane na temat uczestników diagnozy (na podstawie ankiet) :

2.Opis narzędzi badawczych.

Narzędzia zastosowane w celu zebrania danych jakościowych:

●Badania  prowadzone  podczas  spotkań  animacyjnych. Naszym  założeniem  było 
zróżnicowanie organizowanych w ramach diagnozy wydarzeń w taki sposób, aby zapewnić
udział  w  diagnozie  osób  dorosłych  w  różnym  przedziale  wiekowym.  W  tym  celu 
zorganizowaliśmy spotkanie animacyjne SWAP Muflona, adresowane przede wszystkim do 
rodziców  małych  dzieci  oraz  dwa  spotkania  o  charakterze  warsztatów  artystycznych, 
adresowane  przede  wszystkim  do  seniorów.  Podczas  wydarzeń  zbieraliśmy  dane  za 
pośrednictwem następujących narzędzi:

a)Tablice “postaw kropkę” przy wydarzeniu, które Cię interesuje;
b)Indywidualne wywiady ustne z uczestnikami wydarzeń;
c)Wywiady grupowe z uczestnikami warsztatów;
d)Fotobudka - możliwość wykonania zdjęcia z odpowiednio podpisaną “chmurką”.

Ze względu na fakt, że fotobudka zainteresowała głównie najmłodszych uczestników wydarzeń, 
którzy towarzyszyli w nich swoim rodzicom i dziadkom, nie braliśmy pod uwagę zdobytych w ten 
sposób informacji, traktując ją jedynie jako narzędzie promocyjne.

●Sonda Uliczna. Pracownicy MDK Muflon przeprowadzili  wśród mieszkańców Sobieszowa 
sondę uliczną, którą zarejestrowali w formie nagrania audio. Pytanie badawcze brzmiało: 
“Za czym najbardziej by Pan/Pani tęsknił/a, gdyby wyjechał/a Pan/Pani z Sobieszowa?”.
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2. Opis narzędzi badawczych. 

Narzędzia zastosowane w celu zebrania danych jakościowych:

• Badania prowadzone podczas spotkań animacyjnych. Na-
szym założeniem było zróżnicowanie organizowanych w ramach 
diagnozy wydarzeń w taki sposób, aby zapewnić udział w diagno-
zie osób dorosłych w różnym przedziale wiekowym. W tym celu 
zorganizowaliśmy spotkanie animacyjne SWAP Muflona, adre-
sowane przede wszystkim do rodziców małych dzieci oraz dwa 
spotkania o charakterze warsztatów artystycznych, adresowane 
przede wszystkim do seniorów. Podczas wydarzeń zbieraliśmy 
dane za pośrednictwem następujących narzędzi:

 a) Tablice “postaw kropkę” przy wydarzeniu, które Cię interesuje; 
 b) Indywidualne wywiady ustne z uczestnikami wydarzeń;
 c) Wywiady grupowe z uczestnikami warsztatów;
 d) Fotobudka – możliwość wykonania zdjęcia z odpowiednio pod-

pisaną “chmurką”.
Ze względu na fakt, że fotobudka zainteresowała głównie najmłod-

szych uczestników wydarzeń, którzy towarzyszyli w nich swoim ro-
dzicom i dziadkom, nie braliśmy pod uwagę zdobytych w ten sposób 
informacji, traktując ją jedynie jako narzędzie promocyjne.
• Sonda Uliczna. Pracownicy MDK Muflon przeprowadzili wśród 

mieszkańców Sobieszowa sondę uliczną, którą zarejestrowali 
w formie nagrania audio. Pytanie badawcze brzmiało: “Za czym 
najbardziej by Pan/Pani tęsknił/a, gdyby wyjechał/a Pan/Pani 
z Sobieszowa?”. 

• Kawiarenka społeczna. Zorganizowaliśmy otwarte spotkanie 
o charakterze kawiarenki społecznej, w ramach którego uczest-
nicy podzieleni na tematyczne grupy, przy udziale moderatorów 
– pracowników MDK Muflon, dyskutowali przy stolikach na nastę-
pujące tematy:
a) Jak mogę się zaangażować w tworzenie kultury.
b) Jak korzystam z kultury.
c) Chciałbym przyjść do Muflona na…
d) Mapowanie lokalnego potencjału Sobieszowa.

Narzędzia zastosowane w celu zebrania danych ilościowych:
• Ankiety. W ankiecie prosiliśmy o podanie podstawowych danych 

demograficznych ( wiek, płeć, miejsce zamieszkania – miasto, 
dzielnica) oraz o odpowiedź na 7 pytań dotyczących aktualnego 
sposobu korzystania z kultury oraz preferencji w kontekście two-
rzenia nowej oferty kulturalnej. Formularz ankiety stanowi załącz-
nik do niniejszego raportu.

• Kupony – pocztówki. Dodatkowo przygotowaliśmy specjalnie za-
projektowane w tym celu pocztówki do MDK Muflon, które miały 
formę kuponu – wydzieranki. Możliwe odpowiedzi dotyczyły wybo-
ru preferowanych rodzajów wydarzeń kulturalnych. Wzór kuponu 
stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

III. Informacje uzyskane na podstawie diagnozy.

1. Odpowiedzi udzielane przez badanych w ankietach.

Pyt.1 – Czy w ostatnim roku uczestniczył/a Pan/Pani w jakiś imprezach kul-
turalnych organizowanych w MDK "Muflon"

●Kawiarenka  społeczna. Zorganizowaliśmy  otwarte  spotkanie  o  charakterze  kawiarenki 
społecznej,  w ramach którego uczestnicy podzieleni  na tematyczne grupy,  przy udziale 
moderatorów  -  pracowników  MDK  Muflon,  dyskutowali  przy  stolikach  na  następujące 
tematy:

a)Jak mogę się zaangażować w tworzenie kultury.
b)Jak korzystam z kultury.
c)Chciałbym przyjść do Muflona na…
d)Mapowanie lokalnego potencjału Sobieszowa.

Narzędzia zastosowane w celu zebrania danych ilościowych:

●Ankiety.  W ankiecie  prosiliśmy o podanie  podstawowych danych demograficznych (  wiek, 
płeć, miejsce zamieszkania - miasto, dzielnica) oraz o odpowiedź na 7 pytań dotyczących 
aktualnego sposobu korzystania z kultury oraz preferencji w kontekście tworzenia nowej 
oferty kulturalnej. Formularz ankiety stanowi załącznik do niniejszego raportu.

●Kupony  -  pocztówki.  Dodatkowo  przygotowaliśmy  specjalnie  zaprojektowane  w  tym  celu 
pocztówki do MDK Muflon, które miały formę kuponu - wydzieranki. Możliwe odpowiedzi 
dotyczyły wyboru preferowanych rodzajów wydarzeń kulturalnych.  Wzór kuponu stanowi 
załącznik do niniejszego raportu.

II. Informacje uzyskane na podstawie diagnozy.

1.Odpowiedzi udzielane przez badanych w ankietach.

Pyt.1  -  Czy  w  ostatnim  roku  uczestniczył/a  Pan/Pani  w  jakiś  imprezach  kulturalnych 
organizowanych w MDK "Muflon"
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Pyt.4 – W jakich imprezach kulturalnych chętnie by Pan/Pani uczestniczył/a?

Pyt.5 – Jaka dziedzina kultury szczególnie Pana/Panią interesuje?

Pyt. 2 – Proszę wymienić te imprezy.

Pyt.3 – Co Panu/Pani przede wszystkim przeszkadza w uczestnictwie w im-
prezach kulturalnych?

Pyt.2 - Proszę wymienić te imprezy.

Pyt.3 - Co Panu/Pani przede wszystkim przeszkadza w uczestnictwie w imprezach kulturalnych?

Pyt.2 - Proszę wymienić te imprezy.

Pyt.3 - Co Panu/Pani przede wszystkim przeszkadza w uczestnictwie w imprezach kulturalnych?

Pyt.4 - W jakich imprezach kulturalnych chętnie by Pan/Pani uczestniczył/a?

Pyt.5 - Jaka dziedzina kultury szczególnie Pana/Panią interesuje?

Pyt.6 - Jak określił/a by się Pan/Pani jako uczestnik życia kulturalnego?
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2. Odpowiedzi udzielane przez badanych na kuponach – pocztówkach.

3. Odpowiedzi udzielane przez uczestników spotkań animacyjnych. 

Pyt.6 – Jak określił/a by się Pan/Pani jako uczestnik życia kulturalnego?

Pyt.7 – W jaki sposób najczęściej dowiaduje się Pan/Pani o interesujących 
wydarzeniach kulturalnych?

Pyt.6 - Jak określił/a by się Pan/Pani jako uczestnik życia kulturalnego?

Pyt.7  -  W  jaki  sposób  najczęściej  dowiaduje  się  Pan/Pani  o  interesujących  wydarzeniach 
kulturalnych?

2.Odpowiedzi udzielane przez badanych na kuponach - pocztówkach.

3.Odpowiedzi udzielane przez uczestników spotkań animacyjnych.

Pyt.7  -  W  jaki  sposób  najczęściej  dowiaduje  się  Pan/Pani  o  interesujących  wydarzeniach 
kulturalnych?

2.Odpowiedzi udzielane przez badanych na kuponach - pocztówkach.

3.Odpowiedzi udzielane przez uczestników spotkań animacyjnych.

III. Działalność MDK Muflon w kontekście lokalnym.

1.Krótka charakterystyka MDK Muflon.
●Miejski Dom Kultury „Muflon” jako instytucja kultury funkcjonuje od 1992 roku, prowadząc 

działalność  artystyczno-kulturalną  skierowaną  do  szerokiego  grona  odbiorców –  dzieci, 
młodzieży,  dorosłych  i  seniorów.  Poprzez  bogatą  ofertę  zajęć  (pracownia  plastyczna, 
ceramiczna,  malarstwa,  muzyczna,  taneczna)  oraz  działalność  grup  twórczych  (Mała 
Akademia  Baletu,  Scena  Tańca  Ciałość,  Gry  Teatralne,  Teatr  Osób  Uzależnionych 
„Karawana”, zespół Sybiraczki i Kresowianie), zachęca  kolejne pokolenia do twórczego i 
aktywnego uczestnictwa w kulturze.

●Zasoby infrastrukturalne MDK Muflon to:

●Zmodernizowana,  nowoczesna  sala  widowiskowa  na  150  osób,  dysponująca  sprzętem 
nagłośnieniowym i oświetleniowym, ze sceną teatralno-koncertową z rozsuwaną kurtyną. 
Funkcjonalność sali podnoszą duże lustra do nauki tańca umieszczone na całej długości 
jednej ze ścian. W razie potrzeby lustra zasłania automatyczna kotara. Do zaplecza sceny 
należą dwie garderoby z łazienkami. Układ przestrzenny pozwala na sprawne i wygodne 
przemieszczanie  się  pomiędzy  sceną,  garderobami  i  parkingiem.  Krzesła  nie  są
zamontowane na stałe,  dzięki  czemu możliwy  jest  ich  dowolny  układ  w zależności  od 
potrzeb organizowanego wydarzenia;

●Pracownia plastyczno-ceramiczna z wyposażeniem;

●Nowo wyremontowana pracownia muzyczna wyposażona w sprzęt nagłośnieniowy;

●Galeria "Muflon", w której odbywają się wernisaże i wystawy;

●Wielofunkcyjna salka o powierzchni 30m2 do organizacji spotkań;

●Kamera  reporterska;  -  stanowisko  komputerowe  z  oprogramowaniem  do  obróbki  grafiki, 
dźwięku i filmów
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IV. Działalność MDK Muflon w kontekście lokalnym.

1.  Krótka charakterystyka MDK Muflon.

• Miejski Dom Kultury „Muflon” jako instytucja kultury funkcjonuje od 
1992 roku, prowadząc  działalność artystyczno-kulturalną skiero-
waną do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów. Poprzez bogatą ofertę zajęć (pracownia plastycz-
na, ceramiczna, malarstwa, muzyczna, taneczna) oraz działalność 
grup twórczych (Mała Akademia Baletu, Scena Tańca Ciałość, 
Gry Teatralne, Teatr Osób Uzależnionych „Karawana”, zespół Sy-
biraczki i Kresowianie), zachęca  kolejne pokolenia do twórczego 
i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

• Zasoby infrastrukturalne MDK Muflon to: 
• Zmodernizowana, nowoczesna sala widowiskowa na 150 osób, 

dysponująca sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym, ze 
sceną teatralno-koncertową z rozsuwaną kurtyną. Funkcjonal-
ność sali podnoszą duże lustra do nauki tańca umieszczone na 

całej długości jednej ze ścian. W razie potrzeby lustra zasłania 
automatyczna kotara. Do zaplecza sceny należą dwie garderoby 
z łazienkami. Układ przestrzenny pozwala na sprawne i wygodne 
przemieszczanie się pomiędzy sceną, garderobami i parkingiem. 
Krzesła nie są zamontowane na stałe, dzięki czemu możliwy jest 
ich dowolny układ w zależności od potrzeb organizowanego wyda-
rzenia;

• Pracownia plastyczno-ceramiczna z wyposażeniem;
• Nowo wyremontowana pracownia muzyczna wyposażona w sprzęt 

nagłośnieniowy;
• Galeria "Muflon", w której odbywają się wernisaże i wystawy; 
• Wielofunkcyjna salka o powierzchni 30m2 do organizacji spotkań;
• Kamera reporterska; – stanowisko komputerowe z oprogramowa-

niem do obróbki grafiki, dźwięku i filmów
• Trzeba w tym miejscu podkreślić, że najważniejszym i najcenniej-

szym zasobem MDK Muflon są ludzie – osoby, które tworzą stały 
zespół tej instytucji. Osoby o bogatym doświadczeniu, wielu ta-
lentach artystycznych i wysokich kompetencjach społecznych. To, 
co wyróżnia kadrę Muflona to zaangażowanie, otwartość i kultura 
pracy, oparta na przyjaźni i chęci doskonalenia siebie i prezento-
wanej oferty.  Jest to zasób niezwykle istotny dla przebiegu dia-
gnozy i możliwości wykorzystania w przyszłości jej efektów. 

2. Krótka charakterystyka otoczenia lokalnego.

• Sobieszów jest miejscowością, która od 1976 roku znajduje się 
w granicach administracyjnych Jeleniej Góry. Sobieszów położony 
jest nad Wrzosówką, na południe od niego ciągnie się grzbiet gór-
ski odchodzący od Grzybowca ku północnemu wschodowi. W tym 
paśmie są wierzchołki: Trzmielak, Sobiesz i Ostrosz. Cały grzbiet 
zbudowany jest z granitu karkonoskiego i porośnięty lasem. Z ar-
chitektonicznych zabytków w Sobieszowie warto wyróżnić dawny 
zbór ewangelicki, po II Wojnie Światowej przemianowany na ko-
ściół rzym.-kat. Najśw. Serca Pana Jezusa z lat 1744-1745 i ko-
ściół Św. Marcina z dzwonnicą z XVIII wieku. W miejscowości 
znajduje się dodatkowo zespół pałacowy rodziny Schaffgot-
schów z początków XVIII w. z byłymi zabudowaniami gospodar-
czymi. Najbardziej znaną atrakcją jest jednak Zamek Chojnik po-
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łożony na wzgórzu Chojnik (627 m n.p.m.). Do Sobieszowa można 
dostać się autobusową komunikacją miejską Jeleniej Góry (7, 9, 
15) i PKS-em czy prywatnymi busami. W miejscowości znajduje 
się dodatkowo stacja PKP. /cyt. za www.jelenia.info.pl/ 

V. Styl uczestniczenia w kulturze dorosłych  
mieszkańców Sobieszowa.

1. Deklarowane aktywności kulturalne.

• Badanie osoby dorosłe chętnie korzystają z oferty w zakresie kul-
tury wysokiej, dostępnej w centrum miasta. Równie chętnie biorą 
udział w wydarzeniach masowych, takich jak okolicznościowe jar-
marki i festyny. Jednocześnie większość badanych osób potwierdza 
potrzebę tworzenia lokalnie dostępnej oferty, o być może bardziej 
kameralnym charakterze ale takiej, która nie będzie wymagała du-
żego nakładu czasu i konieczności docierania w odległe miejsca. 

• W zakresie korzystania z aktualnej oferty programowej MDK Mu-
flon najczęściej wymieniane przez dorosłych respondentów ankiet 
są wydarzenia adresowane mimo wszystko do dzieci, takie jak po-
ranki filmowe czy różnorodne warsztaty artystyczne. Istnieje zatem 
możliwość, iż wśród osób które udzieliły w ankiecie pozytywnej od-
powiedzi na pyt.1 – Czy w ostatnim roku uczestniczył/a Pan/Pani 
w jakiś imprezach kulturalnych organizowanych w MDK "Muflon" 
duży procent stanowią osoby, które miały tu na myśli wydarzenia, 
w których uczestniczą pośrednio, przyprowadzając na nie swoje 
dzieci lub wnuki. Można zatem przypuszczać, że odsetek osób 
dorosłych, które wcale nie uczestniczą w wydarzeniach adresowa-
nych do ich własnej grupy wiekowej jest znacznie wyższy niż ten 
określony na podstawie ankiet (na poziomie około 35%). Z drugiej 
strony jest to sytuacja, którą można potraktować jako atut – dzięki 
temu, że tak duża grupa mieszkańców  pośrednio ma styczność 
z pracownikami MDK Muflon, są to osoby rozpoznawalne i cieszą-
ce się w Sobieszowie sympatią. Może to mieć w przyszłości po-
zytywny wpływ na budowanie zaufania i zainteresowania nowymi 
propozycjami w programie tej instytucji. 

2. Sposób uczestniczenia w kulturze.

• Wśród udzielanych przez badanych odpowiedzi przeważają te wska-
zujące na wspólne  uczestniczenie w kulturze z osobami z najbliższe-
go otoczenia. To właśnie chęć spędzenia razem czasu w wartościowy 
sposób jest najczęstszą motywacją do wybrania się na wydarzenie 
kulturalne. Wśród najpopularniejszych form wydarzeń, z jakich korzy-
stają mieszkańcy Sobieszowa, są zarówno takie pozwalające rozwi-
jać konkretne zainteresowania, jak spektakle, koncerty czy wystawy, 
jak i te umożliwiające rozrywkę i miłe spędzenie czasu na zabawie, 
jak festyny, jarmarki czy koncerty i wieczory kabaretowe. 

3. Bariery związane z uczestnictwem w kulturze. 

• Zdecydowanie najczęściej wymienianą przez badanych przeszko-
dą w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych jest brak czasu, 
ponieważ jednak badanie dotyczyło osób dorosłych, odpowiedź 
taką należy przyjąć za dość oczywistą i w związku z tym warto 
zwrócić szczególną uwagę na pozostałe odpowiedzi. 

• Kolejne pod względem częstotliwości wyboru przez badanych są 
przeszkody wynikające z braku dostępności oferty odpowiadającej 
zainteresowaniom badanych osób oraz braku towarzystwa osób, 
z którymi badani mogliby uczestniczyć w wydarzeniach kultural-
nych. Pierwszą przyczynę warto skorelować z dziedzinami wymie-
nianymi przez badanych jako najbardziej interesujące. Obok tych 
obecnych na stałe w ofercie MDK Muflon, jak sztuki plastyczne ( 
wystawy malarstwa, konkursy fotograficzne) bardzo często poja-
wiają się taniec, film i teatr, czyli dziedziny które mają swoją moc-
ną reprezentację w ofercie ogólnomiejskiej, ale już znacznie rza-
dziej pojawiają się w kontekście osób dorosłych w lokalnej ofercie 
w Sobieszowie. W zakresie drugiej przyczyny braku uczestnictwa 
w kulturze, za istotne kryterium w tworzeniu oferty kulturalnej na-
leży przyjąć jej potencjał do tworzenia przestrzeni do integracji, 
nawiązywania nowych znajomości i pogłębiania istniejących już 
relacji, mówiąc jak najprostszym językiem – największą wartość 
będą miały dla mieszkańców te wydarzenia, które będą umożliwia-
ły robienie czegoś razem. 

• Stosunkowo niewielki odsetek badanych osób jako barierę uczest-
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niczenia w kulturze wskazuje problemy finansowe. Badając w przy-
szłości potencjał mieszkańców Sobieszowa do uczestniczenia 
w kulturze warto w związku z tym zapytać o gotowość do korzysta-
nia z płatnej oferty kulturalnej. 

VI. Kierunki rozwijania oferty MDK Muflon 
– wnioski na podstawie przeprowadzonych badań. 

1. Obszary zainteresowania kulturą. 

• Wśród dziedzin najczęściej wskazywanych jako interesujące znaj-
dują się zarówno takie, które mają już swoje stałe miejsce w ofercie 
MDK Muflon, w tym przede wszystkim sztuki plastyczne i wydarze-
nia muzyczne,  jak i dziedziny, które w ofercie instytucji pojawia-
ją się do tej pory głównie przy okazji wydarzeń adresowanych do 
dzieci lub jako wydarzenia okazjonalne, takie jak film, taniec czy 
szeroko rozumiana edukacja kulturalna. 

• Wskazywane preferencje w zakresie charakteru wydarzeń kultu-
ralnych dotyczą w dużej mierze chęci uczestnictwa w aktywno-
ściach, które umożliwiają rozwój osobisty i nabywanie nowych 
kompetencji. Wśród wymienianych lub zaznaczanych wydarzeń 
wiele z nich to różne formy edukacji kulturalnej i artystycznej osób 
dorosłych. Tworząc lokalną ofertę kulturalną warto uwzględnić 
w niej działania edukacyjne, które będa wspierały rozwój osobi-
sty mieszkańców. Promowany w ten sposób trend do uczenia się 
przez całe życie będzie korzystny zarówno dla całej społeczności 
jak i indywidualnie dla mieszkających tu osób.

• Mieszkańcy Sobieszowa szczególnie pozytywnie odnoszą się do 
propozycji nawiązujących do lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
historycznego i przyrodniczego oraz do zapraszania do realizacji 
wydarzeń osób znanych w otoczeniu lokalnym. 

2. Włączanie nowych grup i osób.  

• Z profilu demograficznego uczestników diagnozy wyraźnie wyni-
ka, że wśród osób dorosłych w działaniach kulturalnych częściej 
uczestniczą i angażują się kobiety w stosunku do mężczyzn, co 

odzwierciedla aktualne tendencje w całym kraju. W związku z tym, 
w kontekście demografii, grupą która jest najbardziej nieobecna 
w kulturze są mężczyźni i nie występują w tym zakresie różnice 
pomiędzy przyjętymi w badaniu przedziałami wiekowymi. Skut-
kiem tego są natomiast postępujące wraz z wiekiem problemy 
z samotnością i zdolnością do utrzymywania relacji z najbliższym 
otoczeniem. Aby móc skutecznie włączać te osoby w kulturalne 
życie społeczności, warto w miarę możliwości uzupełnić w przy-
szłości analizę potrzeb kulturalnych o badania preferencji męskiej 
części lokalnej społeczności. 

• Aby zwiększyć uczestnictwo osób dorosłych w kulturalnym życiu 
Sobieszowa, należy w miarę możliwości nadać adresowanej do 
tych osób ofercie charakter regularny. Społeczność Sobieszowa 
żyje według własnego rytmu a wspólną cechą najlepiej odbiera-
nych i rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych jest ich cyklicz-
ność, powtarzalność. 

• W kontekście włączania nowych grup warto rozwijać i zacieśniać 
współpracę z lokalnymi podmiotami, które tak samo jak MDK Mu-
flon działają na rzecz społeczności Sobieszowa, wnosząc w ten 
sposób wiedzę na temat potrzeb i aktualnej sytuacji mieszkańców 
tej dzielnicy 

3. Informowanie o wydarzeniach. 

• Respondenci ankiet jako źródło informacji o lokalnej ofercie kul-
turalnej najczęściej wskazują internet oraz tradycyjne formy dys-
trybucji materiałów promocyjnych – plakaty i ulotki. Zdecydowa-
na przewaga promocji prowadzonej za pośrednictwem internetu 
nie jest zaskoczeniem i wynika z coraz większej popularności, ale 
i dostępności mediów cyfrowych. Warto natomiast w przyszłości 
uzupełnić badanie w taki sposób, aby sprawdzić które z narzę-
dzi cyfrowych są preferowane przez mieszkańców – strona inter-
netowa, media społecznościowe, lokalne portale, czy newsletter. 
W zakresie dystrybucji materiałów promocyjnych typu plakat/ulot-
ka cenną wskazówkę przyniósł feedback otrzymany od mieszkań-
ców po pierwszym spotkaniu animacyjnym. W materiałach promo-
cyjnych użyliśmy nazwy “SWAP” Muflona, która okazała się nie dla 
wszystkich zrozumiała, co mogło mieć wpływ na frekwencję tego 
wydarzenia. Przy wprowadzaniu do oferty kulturalnej Sobieszowa 
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zupełnie nowych wydarzeń szczególny nacisk warto położyć na 
zrozumiały, włączający język przekazu. 

• Z informacji uzyskiwanych bezpośrednio od uczestników poszcze-
gólnych spotkań wynikało, że pomimo szeroko zakrojonej akcji 
promocyjnej w lokalnych mediach oraz dystrybucji materiałów pro-
mocyjnych, Ci mieszkańcy, którzy faktycznie przyszli na wydarze-
nia, o możliwości wzięcia udziału w nich w większości dowiady-
wali się od osób z najbliższego otoczenia, w tym od pracowników 
MDK Muflon. W małej społeczności, jaką jest Sobieszów, najsku-
teczniejszą formą dotarcia z informacją okazuje się tzw. poczta 
pantoflowa, warto w związku z tym w działaniach promocyjnych 
i informacyjnych przewidzieć te związane z informacją  bezpośred-
nią, w tym kontakt mailowy, telefoniczny i spotkania z konkretnymi 
osobami i instytucjami z otoczenia lokalnego, które przekażą infor-
macje kolejnym osobom. Mieszkańcy Sobieszowa stają się w ten 
sposób jednocześnie swoistymi ambasadorami MDK Muflon, co 
w dłuższej perspektywie może mieć pozytywny wpływ na wzrost 
aktywnego zaangażowania w tworzenie lokalnej oferty kultural-
nej.  Efektywnym źródłem zachęcania dorosłych mieszkańców do 
udziału w wydarzeniach może być także współpraca z miejscową 
Parafią Świętego Marcina – pomimo iż w ankietach zaledwie kilka 
osób wskazało miejscowy kościół jako źródło informacji o wyda-

rzeniach kulturalnych, to był on bardzo często wymieniany przez 
uczestników kawiarenki społecznej jako miejsce ważne dla spo-
łeczności Sobieszowa. Zacieśnianie współpracy z parafią w tym 
zakresie może mieć korzystny wpływ nie tylko na skuteczność 
docierania z ofertą do mieszkańców, ale również na budowanie 
zaufania wśród mieszkańców Sobieszowa. 

• W zakresie informowania i dystrybucji materiałów warto mieć na 
względzie zwiększanie zasięgu prowadzonych działań o miesz-
kańców nie tylko Sobieszowa, ale też okolicznych osiedli i miej-
scowości: Cieplic, Piechowic, Wojcieszyc, Zabobrza. 

4. Pomysły na wydarzenia. 

• W ramach kawiarenki społecznej poprosiliśmy uczestników o za-
proponowanie wydarzeń, które chcieliby, aby były dla nich organi-
zowane w przyszłości w MDK Muflon, są to:

 – zajęcia plastyczne dla seniorów;
 – zajęcia ruchowe, swobodny taniec dla dorosłych i seniorów (nie 

nauka jakiegoś konkretnego tańca, ale swobodne poruszanie 
się, rekreacja, odstresowanie się połączone z medytacją);

 – prelekcje i spotkania z ciekawymi osobami;
 – wystawy fotograficzne osób z Sobieszowa, które chciałyby po-

chwalić się np. ciekawą wyprawą i opowiedzieć o niej;
 – konkurs „Mam talent”;
 – plenery malarskie dla dorosłych;
 – koncerty kameralnych składów z filharmonii wraz z prelegentem, 

który opowie o muzyce;
 – „Podwieczorki dla dorosłych” – impreza analogiczna do „Poran-

ków Rodzinnych”;
 – spektakle kabaretowe i teatralne;
 – koncerty lokalnych muzyków (duże zainteresowanie muzyką ja-

zzową);
 – impreza plenerowa połączone z ogniskiem i gitarami;
 – coroczne wspólne ubieranie choinki przed świętami połączone 

z jarmarkiem bożonarodzeniowym;
 – nauka gry na akordeonie w pracowni muzycznej;
 – warsztaty muzyczne polegające na przedstawieniu wszechstron-

nego wykorzystania jednego instrumentu do różnych stylów mu-
zycznych, połączone z koncertem;
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 – projekcje starych, polskich filmów, połączone z dyskusją po filmie;
 – wystawa Sobieszów dawniej i dziś (ludzie, zabytki, obiekty);
 – teatr j. angielskiego dla dzieci (nauka j. angielskiego poprzez teatr);
 – zajęcia szachowe i matematyczne dla dzieci;
 – zdjęcia Sobieszowa w obiektywie mieszkańców;
 – warsztaty kulinarne;
 – muzyczny talent show.

• W ramach kawiarenki społecznej poprosiliśmy uczestników o za-
proponowanie wydarzeń, które sami mogliby/chcieliby zorganizo-
wać dla innych, korzystając z infrastruktury dostępnej w Sobieszo-
wie, są to:

 – spotkania z bliźniakami;
 – twórcze podwieczorki dla dorosłych (filmowe, fotograficzne, mu-

zyczne);
 – międzypokoleniowe warsztaty fotograficzne;
 – koncerty jazzowe w wykonaniu trio jazzowego w połączeniu 

z warsztatami muzycznymi;
 – czytanie bajek dzieciom;
 – koncerty w ogrodzie dydaktycznym;
 – bieg historyczny, spacery historyczne;
 – zajęcia taneczne, potańcówki, rytmowisko;
 – warsztaty dla dzieci – robienie kwiatów z papieru, origami, nauka 

gotowania;
 – zajęcia teatralne dla dzieci w języku angielskim;
 – międzypokoleniowy plener malarski;
 – Kek fest – mocne brzmienie, koncerty i warsztaty;
 – nauczanie rysunku odręcznego połączone z cyklem wykładów;
 – czytanie przez dzieci bajek starszym osobom;
 – cykl dogoterapii dla dzieci;
 – sobieszowski “Mam talent”.

5. Budowanie oferty w oparciu o lokalne zasoby.

• Zasoby ludzkie. W trakcie rozmowy o możliwościach aktywnego 
włączania się mieszkańców Sobieszowa w tworzenie oferty kul-
turalnej wymieniano osoby, które mogłyby się podzielić swoim ta-
lentem, prowadząc ciekawe warsztaty artystyczne lub występując 
i prezentując swój talent. Ponadto Sobieszów zamieszkuje wiele 

osób, które mogą pochwalić się ciekawą pasją lub opowiadając 
o swoich podróżach do dalekich zakątków świata. Spotkania z nimi 
mogą być inspirujące i rozwijające dla mieszkańców Sobieszowa, 
a jednocześnie będą pozwalały na zacieśnianie więzi i poznawa-
nie siebie nawzajem. 

• Zasoby naturalne i infrastrukturalne. Wśród miejsc wskazywanych 
przez uczestników kawiarenki społecznej jako ważne lub atrakcyj-
ne w najbliższym otoczeniu można wyodrębnić dwie kategorie:

• Miejsca związane z możliwą do wykorzystania infrastrukturą: 
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych wraz z ogrodem dy-
daktycznym, Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej, parki 
miejskie, w tym tzw. „Jordan”, „Małpi Gaj”, Park z ławeczką na 
której godnie zasiada Kunegunda – według legendy, księżniczka 
zamieszkująca zamek Chojnik (http://www.chojnik.pl/pl/kunegun-
da). W Sobieszowie znajduje się również siłownia na świeżym 
powietrzu oraz dostępny dla wszystkich kort tenisowy. Natomiast 
ważnym zasobem w obrębie infrastruktury MDK Muflon jest miesz-
cząca się w jego obrębie filia biblioteki publicznej. 

• Miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych i turystycznych: 
Zamek Chojnik, trasy spacerowe (droga na tamę po wałach, trasa 
do źródeł rzeki Wrzosówki, wszystkie szlaki górskie prowadzące 
na zamek Chojnik), Karkonoski Park Narodowy. Ważne dla miesz-
kańców jest, że w Parafii św. Marcina są dwa kościoły, z czego 
jeden to najstarszy i najlepiej udokumentowany istniejący do chwili 
obecnej budynek w Sobieszowie (położony na wzgórzu Kościół 
pod wezwaniem św. Marcina). Drugi kościół pw. Najświętszego 
serca Pana Jezusa znajdujący się w centrum Sobieszowa.

VII. Inicjatywy lokalne – rekomendacje.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sformułowaliśmy reko-
mendacje dotyczące charakteru inicjatyw, które będą brane pod uwa-
gę podczas naboru pomysłów na inicjatywy lokalne w ramach Progra-
mu DK+ Inicjatywy Lokalne 2018:
• Inicjatywy o charakterze sąsiedzkim, integrujące mieszkańców, 

zachęcające do wspólnego spędzania czasu, poznawania się; 
• Inicjatywy adresowane do osób dorosłych lub międzypokoleniowe; 
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• Inicjatywy zakładające aktywne zaangażowanie mężczyzn w dzia-
łania kulturalne; 

• Inicjatywy nawiązujące do górskiego położenia Sobieszowa/w cie-
kawy sposób wykorzystujące walory turystyczne miejscowości;

• Inicjatywy obejmujące jedną z następujących dziedzin: film, taniec, 
sztuki plastyczne, teatr, muzyka.

VIII. Podsumowanie. 

Opinie i potrzeby wyrażane przez uczestników przeprowadzonej 
diagnozy wyraźnie wskazują na dwa kierunki, określające preferowa-
ne cechy oferty kulturalnej Sobieszowa. Są to po pierwsze wydarze-
nia umożliwiające aktywne uczestnictwo i nabywanie nowych umiejęt-
ności, takie jak różnorodne warsztaty artystyczne, plenery, konkursy 
czy aktywności związane z tańcem, w których charakter uczestnictwa 
nie ogranicza się jedynie do roli widza/słuchacza. Po drugie są to 
wydarzenia, które umożliwiają wspólny udział i nabywanie pozytyw-
nych doświadczeń uczestnictwa w kulturze z grupą przyjaciół, zna-
jomych, z rodziną. Wydarzenia dostosowane swoją formą, czasem 
trwania i terminem do możliwości osób dorosłych, które najczęściej 
są wykluczone z uczestnictwa w kulturze ze względu na obowiązki ro-
dzinne i zawodowe. Problemy z dyspozycyjnością osób dorosłych to 
również powód, dla którego tak ważne jest, aby miały one  dostęp do 
regularnej i różnorodnej oferty kulturalnej w swoim najbliższym oto-
czeniu, na swoim osiedlu, tuż za rogiem. Przy tworzeniu dedykowanej 
im lokalnej oferty kulturalnej warto wykorzystać bogaty potencjał, jaki 
stanowią sami mieszkańcy i ich głębokie przywiązanie zarówno do 
siebie nawzajem, jak i do unikalnych walorów przyrodniczych i krajo-
brazowych tej okolicy. Wśród mieszkańców Sobieszowa nie brakuje 
osób, które chętnie podzielą się z innymi swoją pasją, talentem, wie-
dzą i doświadczeniem. Za cenne źródło inspiracji może posłużyć rów-
nież lokalne dziedzictwo naturalne i kulturowe, o którym mieszkańcy 
Sobieszowa mówią z nieukrywaną dumą i wzruszeniem. Inicjatywy 
kulturalne czerpiące z jego potencjału będą o tyle cenne, że będą 
wspierały nie tylko indywidualny rozwój uczestniczących w nich osób, 
ale także rozwój, integrację i budowanie poczucia wspólnoty w obrę-
bie całej społeczności Sobieszowa. 
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