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Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Państwa ręce Diagnozę Lokalnego Potencjału Kulturotwórczego Miasta i Gminy Łosice. Serdecznie dziękujemy za otwartość, szczerość i wolę współpracy tym wszystkim osobom,
które zgodziły się wziąć udział w procesie badawczym.
W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że prezentowany dokument oraz zapisane w nim treści nie
mają na celu krytyki czy też arbitralnej oceny lokalnej sytuacji kulturalnej. Informacje wynikają bezpośrednio z danych, które pozyskano w trakcie działań badawczych. Z drugiej strony mamy świadomość, że część informacji i wniosków będzie dla niektórych z Państwa oczywista. Wyjaśniamy,
że pojawiają się one w diagnozie z myślą o osobach, które na co dzień nie są zaangażowane
w tworzenie lokalnego życia kulturalnego, w tym czytelnikach spoza miasta i gminy Łosice.
Życzymy owocnej lektury!

Działania badawcze były realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2020, projekt pod nazwą „Kultura dla każdego” autorstwa Łosickiego Domu Kultury
(czas realizacji: kwiecień – lipiec 2020 roku).
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METODOLOGIA
Przeprowadzone działania badawcze obejmowały metody ilościowe i jakościowe. Ze względu na
pandemię Covid-19, która nieoczekiwanie pokrzyżowała plany zrealizowania projektu w sposób
bezpośredni, czyli w terenie, cały plan działań został zmodyfikowany i dostosowany do zaistniałej
sytuacji.
Cele badania były następujące:
→ identyfikacja potrzeb, zasobów i potencjału kulturotwórczego mieszkańców;
→ ocena lokalnej oferty kulturalnej oraz wskazanie braków i/lub obszarów, które wymagają
modyfikacji;
→ doprecyzowanie działań priorytetowych, które powinny otrzymać dofinansowanie w ramach
konkursu na inicjatywy lokalne.
Potrzeby, zasoby, potencjał kulturotwórczy mieszkańców, jak również ich opinia na temat oferty
kulturalnej to bardzo obszerny temat. Dlatego przed rozpoczęciem działań sfomułowano szczegółowe pytania badawcze:
1. Jakie jest zaangażowanie mieszkańców w działania oddolne i sprawy społeczne?
2. W jaki sposób mieszkańcy spędzają czas wolny (w tym w jakich działaniach kulturalnych
uczestniczą)?
3. Czy na terenie miasta i gminy działają twórcy, artyści czy osoby szczególnie zaangażowane w życie kulturalne i społeczne?
4. Jakie są bariery w uczestniczeniu w kulturze?
5. Jaki jest dostęp do informacji na temat oferty kulturalnej miasta i gminy?
6. Jakich działań kulturalnych brakuje w mieście i gminie?
7. Jak wygląda współpraca lokalnych podmiotów?
8. Jak jest oceniana działalność Łosickiego Domu Kultury?
W ramach diagnozy przeprowadzono analizę dostępnych materiałów (desk research), warsztat
z pracownikami ŁDK online, analizę SWOT dotyczącą funkcjonowania instytucji, wywiady telefoniczne oraz elektroniczną ankietę skierowaną do mieszkańców miasta i gminy Łosice1.
DESK RESEARCH

→
→
→
→
→
→

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Łosice;
Główny Urząd Statystyczny;
„Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok”;
„Strategia rozwoju Miasta i Gminy Łosice do 2020 roku”;
„Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku”;
„Studium wykonalności projektu Poprawa zarządzania i innowacyjne wykorzystanie infrastruktury w gminie Łosice do prezentacji wielokulturowego dziedzictwa gminy, realizowanego przez Gminę Łosice”, 2020;
→ Dokumenty wewnętrzne ŁDK;
→ Lokalne strony internetowe i FB (m.in. losice.info, podlasie.24, strony lokalnych organizacji).

Warto zauważyć, że pierwotna wersja planu badawczego zawierała takie narzędzia jak spacery etnograficzne i sonda uliczna wśród mieszkańców wybranych osiedli i sołectw na terenie gminy, warsztaty diagnostyczne w czterech wybranych lokalizacjach (zamiast nich przeprowadzono wywiady) oraz badanie sondażowe podczas wydarzenia plenerowego – Jarmarku Wiosennego w Łosicach.
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W prezentowanym raporcie odnosimy się bezpośrednio do wyników poszczególnych działań badawczych, przywołując ogólne wnioski lub cytując osoby uczestniczące w warsztacie i wywiadach.
W tekście można także odnaleźć opinie osób, które wypełniły ankietę. Wypowiedzi naszych rozmówców zostały zredagowane pod kątem poprawności stylistycznej i gramatycznej, z pełnym zachowaniem ich sensu i logiki.

I. O MIEŚCIE I GMINIE ŁOSICE
Informacje ogólne
Miasto i Gmina Łosice położone są we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie
łosickim, zajmują obszar o powierzchni 121,22 km². Miasto może się poszczycić długą historią –
pierwsze wzmianki o Łosicach pochodzą z 1264 roku. Przez gminę przepływa rzeka Toczna –
lewobrzeżny dopływ Bugu. Miasto stanowi lokalny węzeł komunikacji samochodowej. Zbiegają się
tu trasy Lublin – Białystok, Warszawa – Siedlce – Białystok, Warszawa – Janów Podlaski – Terespol. Przez północno-zachodnią część gminy przebiega linia kolejowa Warszawa – Hajnówka ze
stacją w Niemojkach.

Walory turystyczno-przyrodnicze
Położenie gminy na szlaku turystycznym do miejscowości nadbużańskich znajdujących się na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, a także do znanych i ciekawych miejsc kultu
religijnego (Leśna Podlaska, Kodeń), czyste środowisko naturalne oraz brak przemysłu stwarzają
doskonałe warunki do turystyki krajoznawczo-przyrodniczej2.
Teren gminy jest bardzo zróżnicowany pod względem wartości przyrodniczych, które można ocenić
m.in. na podstawie występowania i rozmieszczenia różnych gatunków ptaków. Łącznie w ostatnich
latach stwierdzono występowanie na obszarze miasta i gminy 115 gatunków ptaków lęgowych.
Wśród nich znajdują się gatunki zagrożone wyginięciem lub rzadkie w skali całego kraju czy regionu środkowo-wschodniej Polski. Wymienić tu można m.in. bąka, zielonkę, perkoza rdzawoszyjego i błotniaka łąkowego3.

Demografia
Populacja Miasta i Gminy Łosice sukcesywnie maleje. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku
liczyła 10 815 mieszkańców4. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ludności osiedli miasta
Łosice oraz poszczególnych sołectw gminy. Dane pochodzą z różnych lat, zatem ogólna liczba
mieszkańców jest tu wyższa niż podana wcześniej. Warto jednak zwrócić uwagę na proporcje:
mieszkańcy miasta stanowią 46 procent populacji, mieszkańcy sołectw – 54 procent.
Tabela nr 1: Ludność Miasta i Gminy Łosice – osiedla i sołectwa5
Lp.
Nazwa Jednostki
Liczba Ludności Stan na dzień
1. OSIEDLE MIĘDZYRZECKA
1860
04.05.2005
2. OSIEDLE SIENKIEWICZA
1659
04.05.2005

Strona Urzędu Miasta i Gminy Łosice, Położenie, https://gmina.losice.pl/index.php/pl/polozenie.html [data dostępu: 29.07.2020].
Strona Urzędu Miasta i Gminy Łosice, Walory przyrodnicze, https://gmina.losice.pl/index.php/pl/walory-przyrodnicze.html [data dostępu:
29.07.2020].
4 Strona Głównego Urzędu Statystycznego, Baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.aspx [data dostępu:
8.03.2020].
5 Biuletyn Informacji Publicznej, Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Łosice, http://e-bip.pl/Start/22/AuxiliaryUnits/Orders data dostępu:
29.07.2020].
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

OSIEDLE ZDROWA
OSIEDLE ŻEROMSKIEGO
SOŁECTWO BIERNATY ŚREDNIE
SOŁECTWO CHOTYCZE
SOŁECTWO CHOTYCZE KOLONIA
SOŁECTWO CZUCHLEBY
SOŁECTWO DZI CIOŁY
SOŁECTWO JEZIORY
SOŁECTWO ŁUZKI
SOŁECTWO MESZKI
SOŁECTWO NIEMOJKI
SOŁECTWO NIEMOJKI STACJA
SOŁECTWO NOWOSIELEC
SOŁECTWO PATKÓW
SOŁECTWO PATKÓW PRUSY
SOŁECTWO RUDNIK
SOŁECTWO STARE BIERNATY
SOŁECTWO SZAŃKÓW
SOŁECTWO SZAŃKÓW KOLONIA
SOŁECTWO ŚWINIARÓW
SOŁECTWO TOPORÓW
SOŁECTWO WOŹNIKI
SOŁECTWO ZAKRZE
RAZEM:
W tym miasto:
W tym gmina:

698
1769
117
331
48
255
121
29
227
153
914
914
136
267
bd
216
199
224
224
262
106
123
333
11185

04.05.2005
04.05.2005
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
09.05.2006
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
02.11.2004
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
09.05.2006
30.07.2012
30.07.2012
30.07.2012

5199 (46%)
5986 (54%)

Jak wskazuje „Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku”, do głównych problemów społecznych gminy należy wyludnianie się (w szczególności wyjazdy osób młodych).
Skutki tego zjawiska to zmniejszająca się liczba uczniów, jak również zwiększający się procentowo
udział wśród mieszkańców osób starszych6.

Oświata
Zmniejszający się przyrost naturalny oraz negatywne zmiany demograficzne na terenach wiejskich
powodują także ubywanie szkół podstawowych na terenie gminy. W roku 2016 zostały zamknięte
dwie: w miejscowościach Chotycze i Czuchleby7. Obecnie Gmina Łosice jest organem prowadzącym dla trzech przedszkoli i trzech szkół podstawowych. Na terenie gminy działają także jedno
liceum ogólnokształcące, dwa technika i dwie szkoły branżowe, jak również prowadzony przez
Starostwo Powiatowe w Łosicach Ośrodek Szkolno-Wychowawczy („jedyna kompleksowa placówka kształcenia specjalnego w powiecie łosickim, działająca na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze spektrum autyzmu”8) oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Kultura dla każdego”.
Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku, 2016, s. 27.
8 Koncepcja pracy i rozwoju Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach 2017-2022, http://oszwlosice.pl/dokumentacja-zpow.html [data
dostępu: 30.07.2020], s. 2.
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II. KULTURA W MIEŚCIE I GMINIE ŁOSICE
„Upowszechnianie kultury w Mieście i Gminie Łosice jest w pierwszej kolejności zadaniem samorządowych instytucji kultury. Funkcjonują tu dwie takie (miejsko-gminne) instytucje: Łosicki Dom
Kultury (ŁDK) i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach (MGBP), która formalnie, od
1997 roku, znajduje się w strukturach ŁDK.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach prowadzi działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa. W ramach działalności statutowej instytucja udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza je na zewnątrz, prowadzi wymiany międzybiblioteczne; organizuje wystawy i wydaje gazetki tematyczne; prezentuje nowości czytelnicze; organizuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, konkursy; bierze udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych, wydaje czasopismo internetowe Ku chwale książki (…)9”10.
Pod egidą ŁDK działa także Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur, które powstało w ramach
projektu pn. „Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur w Łosicach i Worocewiczach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-BiałoruśUkraina 2007-201311. TCDK znalazło swą siedzibę w wyremontowanym, „najstarszym budynku
w mieście, który w swojej bogatej historii pełnił już rolę klasztoru, szpitala i browaru. (…) Powstały
tam dwie obszerne sale, doskonałe do organizacji różnego rodzaju spotkań, wystaw i innych wydarzeń”12.
Trzeba wspomnieć, że w marcu 2020 roku Urząd Miasta i Gminy Łosice złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Kultura EOG na lata 2014-2020 (Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym). W ramach działań projektowych planowane jest m.in. utworzenie Izby Historycznej w budynku TCDK (w momencie oddawania niniejszego raportu wyniki oceny merytorycznej
nie były jeszcze znane). Utworzenie Izby jest o tyle istotne, że „w mieście nie ma żadnego muzeum,
a jest ono chętnie odwiedzane przez społeczność żydowską”13. Izba miałaby zawierać „zbiory eksponatów nierozerwalnie związanych z historią ziemi łosickiej i jej różnorodności historycznej, tj.
usytuowania na terenie pogranicza polsko-litewsko-ruskiego z dużym wpływem kultury żydowskiej
dla dziedzictwa kulturowego całej Polski”14.

1. ŁOSICKI DOM KULTURY
Pozycja i wizerunek
Miejsko-gminne instytucje kultury zrzeszone w strukturach ŁDK są „głównymi graczami w obszarze
kultury w skali całej gminy”15. Pracownicy ŁDK są świadomi rangi instytucji – „ugruntowana pozycja
na rynku” została przez nich wymieniona jako jedna z jej mocnych stron. Także zdaniem ankietowanych mieszkańców pozycja ŁDK jest silna – ich średnia ocena instytucji w kategorii braku konkurencji w gminie to 4,46. Co do innych walorów, to dom kultury został bardzo wysoko oceniony
w kontekście poszanowania lokalnych tradycji (średnia 4,63). Dodatkowo, badani postrzegają

9Sprawozdanie

z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach za rok 2019, s. 1-5.
Studium wykonalności projektu „Poprawa zarządzania i innowacyjne wykorzystanie infrastruktury w gminie Łosice do prezentacji wielokulturowego dziedzictwa gminy”, realizowanego przez Gminę Łosice, 2020, s. 65.
11 Strona „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur”, O projekcie, http://www.2centrum.gminalosice.pl/o-projekcie/ [data dostępu: 29.07.2020].
12 Łosice: Otwarto Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur [data publikacji: 26.09.2015], http://www.podlasie24.pl/losice/region/losiceotwarto-transgraniczne-centrum-dialogu-kultur-194ea.html [data dostępu: 29.07.2020].
13 Studium wykonalności…, s. 7.
14 Tamże, s. 26.
15 Tamże, s. 69.
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instytucję jako włączającą mieszkańców w działania (średnia 4,49) oraz otwartą na ich potrzeby
(4,44). Najniżej – choć dość wysoko – oceniony został poziom nowoczesności ŁDK (4,04). Średnia
ocena czterech cech – z pominięciem kwestii konkurencji, jako niezależnej od ŁDK – to 4,4.
Tabela nr 2: Ocena Łosickiego Domu Kultury przez ankietowanych
ŁOSICKI DOM KULTURY…
JEST OTWARTY NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW
NIE MA KONKURENCJI W GMINIE
JEST NOWOCZESNY
SZANUJE LOKALNE TRADYCJE
WŁĄCZA MIESZKAŃCÓW W DZIAŁANIA
* 5 – w pełni się zgadzam; 1 – w ogóle się nie zgadzam

Średnia*
4,44
4,46
4,04
4,63
4,49

Ocena oferty ŁDK różni się ze względu na płeć – średnia ocena czterech cech w przypadku kobiet
wyniosła 4,44, w przypadku mężczyzn natomiast 4,27. Warto zauważyć, że kobiety i mężczyźni
byli najbardziej zgodni w ocenie kwestii włączania mieszkańców w działania (minimalna różnica),
najmniej zaś w ocenie nowoczesności instytucji.
Wykres nr 1: Średnia ocena ŁDK a płeć ankietowanych
n=156

Tabela nr 3: Średnia ocena ŁDK a płeć ankietowanych
Płeć
Średnia (otwarty, nowoczesny, szanuje, włącza)
4,44
Kobieta (118 os.)
4,27
Mężczyzna (38 os.)

8

Rozbieżności obserwujemy także w ocenach wystawionych przez osoby z poszczególnych grup
wiekowych. Wysoka ocena w grupie najmłodszej (15-18 lat, aczkolwiek grupę tę reprezentowały
tylko cztery osoby), spada w dwóch kolejnych, przy czym w grupie 19-24 lata jest najniższa (4,24).
Dalej obserwujemy wzrost, niemniej w następnej grupie – 25-34 lata – ocena ŁDK jest również
stosunkowo niska, bo druga od końca w rankingu (4,29).
Wykres nr 2: Średnia ocena ŁDK a wiek ankietowanych
n=156

Tabela nr 4: Średnia ocena ŁDK a wiek ankietowanych
Wiek
Średnia (otwarty, nowoczesny, szanuje, włącza)
12-15 lat (4 os.)
4,88
16-18 lat (12 os.)
4,54
↓
19-24 lata (23 os.)
4,24
↓
25-34 lata (32 os.)
4,29
↑
35-44 lata (54 os.)
4,39
↑
45-54 lata (19 os.)
4,42
↑
55-64 lata (8 os.)
4,72
↑
65 lat i więcej (4 os.)
4,63
↓

9

Ocena ŁDK koreluje z poziomem uczestnictwa – im jest ono większe, tym średnia ocena czterech
cech jest wyższa.
Wykres nr 3: Średnia ocena ŁDK a regularność uczestnictwa ankietowanych
n=156

Tabela nr 5: Średnia ocena ŁDK a regularność uczestnictwa
Uczestnictwo
Nie uczestniczę (23 os.)
Uczestniczę sporadycznie, raz-dwa razy w roku (40 os.)

Średnia (otwarty, nowoczesny, szanuje, włącza)
4,00
4,20
↑

Uczestniczę okazjonalnie, kilka razy w roku (60 os.)

4,39

Uczestniczę często, co najmniej kilkanaście razy w roku (21
os.)
Uczestniczę regularnie, nawet kilkadziesiąt razy w roku (12
os.)

4,52

↑
↑

4,59

↑
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Oferta
Zgodnie z założeniami statutowymi Łosicki Dom Kultury prowadzi działalność edukacyjno-kulturalną. Podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury, edukacja poprzez sztukę
oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości. Zadania te Łosicki Dom Kultury realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. Edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
i gminy Łosice polega na ich współudziale w różnego typu przedsięwzięciach kulturalnych inicjowanych przez ŁDK, które odbywają się cyklicznie lub okolicznościowo. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach mieszkańcy są nie tylko obserwatorami, ale także współtwórcami życia kulturalnego16.
W ramach upowszechniania kultury Łosicki Dom Kultury organizuje „koncerty, spotkania, odczyty,
wykłady, wystawy, przeglądy, konkursy, festiwale, spektakle teatralne dla szkół i przedszkoli. (…)
ŁDK prowadzi także stałe zajęcia kulturalne z kliku dziedzin: muzyka, folklor, plastyka, śpiew, taniec, teatr (stan na koniec 2019 roku)”17. Pod skrzydłami instytucji działają ponadto Uniwersytet III
Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, Kino objazdowe Cinema Lumier w Łosicach oraz
Kino za rogiem w Łosicach, które jest częścią większego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia18.
Jak czytamy w „Studium wykonalności projektu Poprawa zarządzania i innowacyjne wykorzystanie
infrastruktury w gminie Łosice do prezentacji wielokulturowego dziedzictwa gminy”, złożonego
przez Miasto i Gminę Łosice w konkursie o dofinansowanie ze środków EOG, lokalne problemy
w obszarze kultury są dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, są one związane są ze stanem obiektów
kultury, a po drugie, z ofertą kulturalną ŁDK skierowaną do mieszkańców miasta i gminy (w procesie definiowania problemów na użytek wspomnianego dokumentu uczestniczyli przedstawiciele
ŁDK, Urzędu Gminy oraz przedstawiciele sołectw, gdzie ulokowane są świetlice wiejskie bądź tereny uwzględnione w projekcie). Oferta Łosickiego Domu Kultury została oceniona tu jako schematyczna i ograniczona: „obecna oferta Łosickiego Domu Kultury jest dosyć standardowa i charakterystyczna dla podobnych obiektów w kraju. Celem dalszego rozwoju oferty i zwiększenia procentowego korzystania z oferty kulturalnej w gminie konieczny jest dalszy rozwój oferty kulturalnej
w zakresie geograficznym (…)”19.
Jeżeli chodzi o kwestię ograniczoności oferty, to istotnie, mimo że co do zasady oferta samorządowych instytucji kultury jest skierowana do wszystkich grup społecznych, trzeba zauważyć, że
„zdecydowana większość oferty [ŁDK] dostępna jest w mieście Łosice. Dla mieszkańców wsi oznacza to konieczność dojazdu w celu wzięciu udziału w działaniach ŁDK (…)”20. Nie posiadając filii,
ŁDK organizuje cyklicznie zajęcia dla dzieci w ich wsiach. Zdaniem niektórych pracowników obecność ŁDK w terenie jest jednak zbyt mała – dom kultury mógłby realizować więcej działań w sołectwach, jeśli na przykład zacieśniłby współpracę z kołami gospodyń wiejskich.
Oferta jako taka to jednak, zdaniem pracowników, jedna z mocnych stron instytucji – a to dzięki
swemu bogactwu i różnorodności, ale także łączeniu tradycji z nowoczesnością (kultywowanie tradycji kulturalnych i ludowych oraz innowacyjne metody prowadzenia zajęć). Pozytywną opinię na

16Sprawozdanie

z działalności Łosickiego Domu Kultury za 2019 rok, s. 1.
Studium wykonalności…, s. 65.
18 Przedsięwzięcie „Kino za rogiem” zrealizowano w ramach projektu Stworzenie powiązania kooperacyjnego „Mazowiecki Klaster-Małych
Kin Społecznościowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa (Umowa nr
RPMA.01.06.00-14-016/12-00). Strona internetowa „Kino za rogiem”, O nas, http://www.kinozarogiem.pl/o-nas [data dostępu: 8.03.2020].
19 Studium wykonalności…, s. 37.
20 Tamże, s. 67.
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temat repertuaru i zaangażowania (rozwoju) ŁDK (jak również ogólnie oferty kulturalnej miasta
i gminy Łosice oraz polityki Urzędu Miasta i Gminy) mają także inni rozmówcy:
„DK działa bardzo dobrze, jest dużo osób i kół, które interesują i młodszych, i starszych,
jest UTW. Spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dużo zaangażowanych młodych
pracowników. Dzieci chętnie przychodzą, śpiewają i tańczą” [W6].
„Dorotka [Dorota Kozłowska, dyrektor ŁDK] robi wszystko, żeby z każdej dziedziny kultury
zapewnić atrakcje. (…) Dni Łosic to było tylko disco polo, a teraz naprawdę fajne osoby są
zapraszane i jest dużo ludzi. Ludzie muszą się przyzwyczaić i nauczyć takiego rodzaju
muzyki. Teatrów nie mamy, chociaż ten powiat jest duży. Ja bym chciała, żeby był teatr,
ale… Fajne jest kino objazdowe, to jest fajna inicjatywa. I bardzo szybko są nowości w Łosicach, i kino pęka w szwach” [W7].
„Gmina Łosice jest dosyć… ogólnie są te różne imprezy, latem Dni Łosic, sportowe imprezy. Ogólnopolskie czytanie. Wydaje mi się, że jak na małe miasteczko, to dosyć prężnie
to działa. Orszak Trzech Króli, piękny i ma być już co roku. Ludzie biorą udział, poprzebierani. Nad jeziorkiem kiedyś były chaszcze, teraz jest odnowione. Ścieżka, ławeczki.
[Oferta] jest, oby tylko ludzie chcieli skorzystać. ŁDK też ma ofertę. Jeżeli ktoś chce, to
znajdzie coś dla siebie” [W12].
„Kulturalne – raczej nic nie brakuje – jest i kino” [W8].
„Gdyby były pieniądze, to burmistrz by wiedział, na co je przeznaczyć. Była zrobiona modernizacja rynku, jest fajnie” [W4].

Jeżeli chodzi o ewentualne braki w ofercie ŁDK, to pracownicy zwracali uwagę, że zawiera ona
niewiele propozycji dla osób w wieku produkcyjnym i młodzieży (co jest sprzężone z małym odzewem tych grup, o czym dalej). Także w ankiecie pojawiło się stwierdzenie, że w ŁDK brakuje oferty
dla osób między 30. a 50. rokiem życia.
***
Mieszkańcy, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, mają dobrą opinię na temat oferty Łosickiego Domu Kultury. Najwyżej oceniona została jej oryginalność (średnia ocena 4,63 w skali od
1 do 5), wysokie noty zebrały też atrakcyjność (4,46) i różnorodność (4,44). Ankietowani w dużym
stopniu zgodzili się też ze stwierdzeniem, że oferta ŁDK jest niszowa (4,49). Ponieważ cecha ta
nie jest jednoznacznie pozytywna, nie była uwzględniana w niektórych poniższych analizach. Najniższe – choć nadal wysokie oceny – uzyskała jakość oferty (średnia 4,04). Średnia ocena czterech
cech (bez niszowości) to 4,4.
Tabela nr 6: Ocena oferty Łosickiego Domu Kultury przez ankietowanych
OFERTA ŁOSICKIEGO DOMU KULTURY JEST…
RÓŻNORODNA
ATRAKCYJNA
WYSOKIEJ JAKOŚCI
ORYGINALNA
NISZOWA
* 5 – w pełni się zgadzam; 1 – w ogóle się nie zgadzam
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Średnia*
4,44
4,46
4,04
4,63
4,49

Także w przypadku oferty Łosickiego Domu Kultury oceny kobiet są wyższe – średnia ocena czterech cech – bez niszowości – to w ich przypadku 4,26; w przypadku mężczyzn – 4,03.
Wykres nr 4: Średnia ocena oferty ŁDK a płeć ankietowanych
n=156

Tabela nr 7: Średnia ocena oferty ŁDK a płeć ankietowanych
Płeć
Średnia (różnorodna, atrakcyjna, wysokiej jakości, oryginalna)
4,26
Kobieta (118 os.)
4,03
Mężczyzna (38 os.)
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Ocena oferty różniła się również ze względu na wiek. Można zauważyć, że średnia ocena czterech
cech – wysoka w najmłodszej grupie wiekowej, 12-15 lat (aczkolwiek reprezentowanej tylko przez
cztery osoby), sukcesywnie spada w kolejnych (16-18 i 19-24 lata – tu jest najniższa – 3,96), by
następnie rosnąć w kolejnych, najliczniej reprezentowanych w badaniu grupach wiekowych (2534, 35-44 lata).
Wykres nr 5: Średnia ocena oferty ŁDK a wiek ankietowanych
n=156

Tabela nr 8: Średnia ocena oferty ŁDK a wiek ankietowanych
Wiek
Średnia (różnorodna, atrakcyjna, wysokiej jakości, oryginalna)
12-15 lat (4 os.)
4,88
16-18 lat (12 os.)
↓
4,02
19-24 lata (23 os.)
↓
3,96
25-34 lata (32 os.)
↑
4,12
35-44 lata (54 os.)
↑
4,29
45-54 lata (19 os.)
↓
4,18
55-64 lata (8 os.)
↑
4,56
65 lat i więcej (4 os.)
↓
4,38

14

Ocena oferty zdecydowanie koreluje z poziomem uczestnictwa, przy czym największy skok obserwujemy pomiędzy grupą osób uczestniczących okazjonalnie, kilka razy w roku, a grupą osób
uczestniczących często, co najmniej kilkanaście razy w roku.
Wykres nr 6: Średnia ocena oferty ŁDK a poziom uczestnictwa ankietowanych
n=156

Tabela nr 9: Średnia ocena oferty ŁDK a poziom uczestnictwa
Średnia (różnorodna, atrakcyjna, wysokiej jakości,
oryginalna)
3,85
3,88
↑

Uczestnictwo
Nie uczestniczę (23 os.)
Uczestniczę sporadycznie, raz-dwa razy w roku (40 os.)
Uczestniczę okazjonalnie, kilka razy w roku (60 os.)
Uczestniczę często, co najmniej kilkanaście razy w roku
(21 os.)
Uczestniczę regularnie, nawet kilkadziesiąt razy w roku
(12 os.)
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4,09

↑

4,42

↑

4,60

↑

Podobne zależności obserwujemy w przypadku oceny informacji o ofercie ŁDK – ocenionej nieco
niżej, ale nadal dobrze. Najwyższe noty pojawiły się w kontekście przejrzystości informacji (średnia
4,46), wysoko oceniono również jej dostępność (4,33) oraz siłę przekonywania (4,31). Najsłabiej
zaś – dopasowanie do potrzeb konkretnego odbiorcy (4,04). Analiza wyników ankiety pokazuje
jednak, że kategoria ta mogła nie być jednoznacznie interpretowana przez badanych, stąd nie
uwzględniono jej w niektórych poniższych analizach. Średnia ocena pozostałych cech to 4,31.
Tabela nr 10: Ocena informacji i ofercie Łosickiego Domu kultury przez ankietowanych
INFORMACJA O OFERCIE ŁOSICKIEGO DOMU KULTURY…
Średnia*
JEST WYSTARCZAJĄCA
4,17
JEST ŁATWO DOSTĘPNA
4,33
JEST PRZEJRZYSTA
4,46
JEST ADRESOWANA DO KONKRETNEGO ODBIORCY
4,04
ZACHĘCA DO PRZYJŚCIA
4,31
* 5 – w pełni się zgadzam; 1 – w ogóle się nie zgadzam

Również tu obserwujemy zróżnicowanie ocen ze względu na płeć – średnia czterech cech jest
równa 4,4 w przypadku kobiet i 4,08 w przypadku mężczyzn.
Wysoka ocena w pierwszej grupie wiekowej (15-18), spada w dwóch kolejnych, przy czym znowu
w grupie 19-24 lata jest najniższa (4,08). Dalej obserwujemy wzrost, niemniej w następnej grupie
– 25-34 lata – ocena informacji o ofercie jest również niska, bo druga od końca w rankingu (4,25).
Jeżeli chodzi o poziom uczestnictwa, to tendencja jest identyczna jak w przypadku oceny oferty.
Także tu najwyższy skok obserwujemy pomiędzy grupą uczestniczących okazjonalnie a grupą
uczestniczących często.
Wykres nr 7: Średnia ocena informacji o ofercie ŁDK a płeć ankietowanych
n=156

Tabela nr 11: Średnia ocena informacji o ofercie ŁDK a płeć ankietowanych
Płeć
Średnia (wystarczająca, łatwo dostępna, przejrzysta, zachęca)
4,40
Kobieta (118 os.)
4,08
Mężczyzna (38 os.)
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Wykres nr 8: Średnia ocena informacji o ofercie ŁDK a wiek ankietowanych
n=156

Tabela nr 12: Średnia ocena informacji o ofercie ŁDK a wiek ankietowanych
Wiek
Średnia (wystarczająca, łatwo dostępna, przejrzysta, zachęca)
12-15 lat (4 os.)
4,75
16-18 lat (12 os.)
↓
4,42
19-24 lata (23 os.)
↓
4,08
25-34 lata (32 os.)
↑
4,25
35-44 lata (54 os.)
↑
4,32
45-54 lata (19 os.)
↑
4,36
55-64 lata (8 os.)
↑
4,84
65 lat i więcej (4 os.)
↓
4,31
Wykres nr 9: Średnia ocena informacji o ofercie ŁDK a poziom uczestnictwa ankietowanych
n=156
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Tabela nr 13: Średnia ocena informacji o ofercie ŁDK a poziom uczestnictwa ankietowanych
Uczestnictwo
Średnia (wystarczająca, łatwo dostępna, przejrzysta, zachęca)
Nie uczestniczę (23 os.)
4,19
Uczestniczę sporadycznie, raz-dwa razy w roku (40 os.)
↓
4,05
Uczestniczę okazjonalnie, kilka razy w roku (60 os.)
↑
4,21
Uczestniczę często, co najmniej kilkanaście razy w roku (21
os.)
Uczestniczę regularnie, nawet kilkadziesiąt razy w roku (12
os.)

4,54
4,55

↑
↑

Ankietowani wykorzystują średnio cztery źródła informacji o ofercie ŁDK. Głównym jest Facebook
instytucji – korzysta z niego lwia część badanych, 87 procent. Wyraźnie mniej osób posiłkuje się
lokalnymi stronami internetowymi i/lub FB (takimi jak losice.info, Łosice SPOTTED, podlasie24).
Niemal tyle samo osób zaznaczyło odpowiedź „plakat lub banner”, nieco mniej – „strona ŁDK”.
W tym miejscu trzeba jednak zauważyć, że instytucja nie ma strony internetowej jako takiej, korzysta ze strony podległej Biblioteki (https://biblosice.wordpress.com – „Strona Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łosicach, zawierająca od listopada 2018 r. wiadomości kulturalne Łosickiego
Domu Kultury”). Głównym medium elektronicznym ŁDK jest natomiast Facebook, stąd można się
zastanawiać, czy zaznaczając opcję „strona ŁDK”, ankietowani nie utożsamiali tej odpowiedzi
z fanpage’em na ww. portalu społecznościowym. Warto w tym miejscu przytoczyć komentarze
dwóch ankietowanych: „Brakuje przejrzystej strony ŁDK”, „Czy ŁDK ma już swoją stronę internetową?”.
Wykres nr 10: Źródła wiedzy o ofercie Łosickiego Domu Kultury
n=156
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2. INNE PODMIOTY
Oprócz instytucji miejsko-gminnych, w mieście i gminie Łosice jest stosunkowo mało podmiotów
aktywnych w obszarze stricte kultury.

UTW, TPZŁ i PSAK
Pod egidą ŁDK działa Uniwersytet III Wieku im. Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Do niedawna UTW funkcjonował na zasadzie stowarzyszenia. 17 września 2019 nadzwyczajne walne
zgromadzenie członków podjęło jednak uchwałę o jego rozwiązaniu. Ważnym powodem takiej decyzji były kwestie finansowe: „Kiedy UTW powstawał, to był stowarzyszeniem. Za wszystko trzeba
było płacić. Teraz płaci Dom Kultury” [W2]. Współpraca UTW z ŁDK jest przez członków oceniana
pozytywnie: „Dom Kultury jest otwarty, o dziadków dba, przyjął nas pod swoje skrzydełka, mamy
możliwość aktywizacji” [W4]. Ze swej strony ŁDK relacjonuje: „w 2019 r. członkowie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przyszli do nas z propozycją, by mogli działać w strukturze ŁDK-u. Od października słuchacze UTW działają, zachowując swoją autonomię, w strukturach naszego domu kultury”21.
W ramach UTW działa kilka sekcji: teatralna, komputerowa, kulinarna, śpiewaczo-taneczna, sportowe (basen, nordic walking). Ponadto Uniwersytet organizuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe:
„[Przed pandemią] Każde święto w kalendarzu trzeba było obchodzić – Dzień Kobiet, koniec roku. Było super – działania sportowo-rekreacyjne, teatralne i inne, wszelakiego typu,
masa tego było, tydzień był za krótki; ludziom się to podobało, ludzie byli zadowoleni, było
super, na sześć z plusem” [W1].
„W tym roku będzie rocznica bitwy w Jeziorach pod koniec czerwca. Zjazd kombatantów.
Udział weźmie konna straż ochrony przyrody. Będzie msza, ognisko nad jeziorkiem, KGW.
Herbata, kaszanka” [W2].

Trzon UTW stanowi grupa najbardziej zaangażowanych członków. Są to osoby o szczególnym
typie osobowości i temperamencie:
„W takich stowarzyszeniach zawsze są aktywni i mniej aktywni, którzy przychodzą na gotowe. Ale część [przed pandemią] była bardzo aktywna” [W1].
„Wszędzie byłam, gdzie się coś działo. Chodzi o te spotkania, żeby być w kontakcie
z ludźmi. (…) Jeżdżę na rowerze, żeby nie chodzić z laską” [W2].
„[Imię i nazwisko] to miłośniczka wypadów w teren, dużo wie na temat okolicy. Bez przerwy
gdzieś jeździ, grzebie” [W2].

Podmiotem ściśle powiązanym z UTW jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej (TPZŁ), które
„skupia grupę lokalnych społeczników i miłośników ziemi łosickiej, propagujących jej historię i tradycję. W celu opracowania i upowszechniania historii Ziemi Łosickiej organizuje cykliczne konferencje popularnonaukowe, do udziału w których zapraszani są znawcy problemu z ośrodków akademickich. TPZŁ opiekuje się lokalnymi miejscami pamięci narodowej, organizuje również cyklicznie konkursy szkolne Wiedza o Ziemi Łosickiej”22. Dzięki wsparciu ŁDK wybrane inicjatywy TPZŁ
(cykl corocznych spotkań historycznych oraz rocznicowe wydarzenia patriotyczne) „są obecnie realizowane z udziałem różnorodnych grup społecznych”23.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Kultura dla każdego”.
Strategia rozwoju Miasta i Gminy Łosice do 2020 roku, Łosice 2015, s. 26.
23 Wniosek o dofinansowanie projektu „Kultura dla każdego”.
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Powiązania TPZŁ z UTW są natury osobowej. Spośród siedmiorga członków zarządu i trzech
członkiń komisji rewizyjnej TPZŁ, sześć osób widnieje także w rejestrze będącego w likwidacji stowarzyszenia łosickiego UTW. Trzy z tych osób zasiadały w komisji rewizyjnej stowarzyszenia, trzy
są wymienione pośród jego likwidatorów.
Ilustracja nr 1: Powiązania TPZŁ z UTW24

W orbicie ŁDK działa także Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury (PSAK). Skupia
ono „znaczną część twórców z powiatu łosickiego (…) [a jego] celem jest promocja talentów artystycznych regionu, jak również wzajemna pomoc i organizacja imprez kulturalnych. W 2018 PSAK
współorganizowało (z ŁDK) XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki Ziemia Najbliższa im. Romualda
III Mikoszewskiego, współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego”25. PSAK
ściśle współpracuje z ŁDK: „Całe Stowarzyszenie opiera się na pracownikach DK – to połączone
elementy, nie musimy walczyć o coś tam – wspólnie działamy, występujemy, angażujemy się
w każde przedsięwzięcie” [W5].

24
25

Ze strony „Rejestr.io”, https://rejestr.io/ [data dostępu: 27.07.2020].
Strategia rozwoju…, s. 26.
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ŁDK, UTW, TPZŁ i PSAK tworzą ścisłą siatkę wzajemnych powiązań. Środowisko to stanowi istotny
element obszaru kultury miasta i gminy Łosice.

Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach
Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach to „prywatna placówka kulturalna. Muzeum posiada kolekcję około 2000 tysięcy eksponatów, wśród nich: grafiki, książki i biuletyny dotyczące regionu wschodniej Polski; instrumenty muzyczne, zegary kieszonkowe i wiszące,
obrazy z przełomu XIX i XX w.; zbiory historyczne, zbiory numizmatyki, etnograficzne, militarne”26.
Sam Waldemar Kosieradzki był przez rozmówców i ankietowanych wymieniany jako jeden z liderów lokalnego życia kulturalnego („Pan Kosieradzki bardzo się udzielał społecznie, organizował
u siebie na placu Dzień Dziecka” [W2]). Pojawiły się jednak głosy, że potencjał prywatnej instytucji
nie jest w pełni wykorzystany: „Niewiele ludzi z naszego terenu odwiedza Muzeum, a mogłyby
przyjść dzieci ze szkoły, pójść, obejrzeć, co mamy takiego” [W12].

Koła Gospodyń Wiejskich
Celem działania kół gospodyń wiejskich jest promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturowym. W praktyce jednak praca kół koncentruje się na aktywizacji lokalnej społeczności i organizacji spotkań kulturalnych27. W Gminie Łosice zarejestrowanych jest 10 KGW (na 21
sołectw), zrzeszających 257 osób: Koło Gospodyń Wiejskich w Łuzkach – 11 osób; Koło Gospodyń
Wiejskich w Meszkach – 18 osób; Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku – 32 osoby; Koło Gospodyń
Wiejskich w Świniarowie – 35 osób; Koło Gospodyń Wiejskich w Czuchlebach – 33 osoby; Koło
Gospodyń Wiejskich w Dzięciołach – 35 osób; Koło Gospodyń Wiejskich w Niemojkach – 33 osoby;
Koło Gospodyń Wiejskich w Woźnikach – 25 osób; Koło Gospodyń Wiejskich w Patkowie – 24
osoby; Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzu – 11 osób28.
Koła gospodyń wiejskich stanowią istotne dopełnienie działalności ŁDK poza miastem. Przez rozmówców były oceniane jako aktywne i prężne: „wyrastają jak grzyby po deszczu” [W4]; „w każdej
wsi jest koło, pokazują się na imprezach, przyjeżdżają z wyrobami. Haft, kulinaria, pierogi, ciasto,
napoje – funduje burmistrz” [W2]; „KGW starają się wszędzie pokazać. Autopromocja, ale też pomagają [w działaniach ŁDK]” [F1].
Pracownicy Łosickiego Domu Kultury pozytywnie oceniają współpracę z KGW: „zawsze są liderzy,
ale zaangażowanie jest raczej równomierne. Przy imprezach związanych z kulinariami często się
angażują. Współpraca i między kołami, i między nami jest na równym poziomie” [F1]. Niemniej
pojawiły się głosy, że współpraca ta mogłaby być ściślejsza – tak aby wzmocnić obecność ŁDK
w sołectwach, a tym samym zmniejszyć zależność dostępu do oferty kulturalnej od możliwości dojazdu do miasta.
Z wypowiedzi przedstawicielek samych kół wynika tymczasem, że nie są to organizacje jednakowo
zaangażowane we współpracę z ŁDK:
„Tutaj nie mogę powiedzieć nic na nie, jest wzajemna pomoc” [W8].
„DK bardzo chętnie współpracuje” [W6].

Strona Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach, http://losicemuzeum.pl/o_muzeum_losice/ i http://losicemuzeum.pl/zbiory/ [data dostępu: 8.03.2010].
27 Strategia rozwoju…, s. 28-29.
28 Strona Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, https://krkgw.arimr.gov.pl/ [data dostępu:
8.03.2020].
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„Jeżeli coś tam się dzieje w ŁDK-u, to jak najbardziej, my jako KGW chętnie się włączamy”
[W10].
„Jak coś jest, to jeździmy z zespołem” [W13].
„Nie mamy takiej ścisłej współpracy, mieliśmy propozycję podlegania pod ŁDK, ale były
różne głosy…. Ale jeśli trzeba, to się angażujemy” [W12].
„Nasze koło nie jest jakoś szczególnie… My tu sobie sami, raczej lokalnie” [W7].

Aktywność kół w sołectwach jest także zróżnicowana. Te najbardziej prężne nie tylko organizują
lokalne imprezy, takie jak Dzień Dziecka czy inne wydarzenia rodzinne (np. cykliczny Festyn Rodzinny w Rudniku), ale i startują w konkursach (przykładowo KGW w Łuzkach zdobyło II miejsce
w regionalnym konkursie „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie”, zorganizowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wraz z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich), uzyskują certyfikaty (pierogi z ziemniakami, soczewicą i świeżo posiekaną pokrzywą lub
lebiodą, specjalność KGW w Niemojkach, to pierwsze danie z terenu miasta i gminy Łosice, które
znalazło się na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii produkt tradycyjny), piszą
projekty i pozyskują dofinansowanie na ich realizację, współpracują też z Ochotniczą Strażą Pożarną, która przeżywa tu renesans („strażacy – odnowili się, wszędzie ich pełno” [W4]):
„U nas zorganizowani jesteśmy, jak coś trzeba, to się zdzwaniamy i przychodzimy. Jest
dużo imprez: ostatki, Dzień Seniora, warsztaty cykliczne dla dzieci; pod koniec czerwca
będzie Dzień Dziecka, z funduszy z gminy. Zdobyłyśmy fundusze na altankę, teraz będziemy pisać nowy projekt. Staramy się zapewnić najwięcej dzieciom: plac zabaw, siłownia, bramki do gry w piłkę. Zagospodarowaliśmy teren przy remizie, strażacy pomagają,
koszą trawę. (…) Teraz podczas pandemii jest ciężko. Mamy swoje grupy na Messengerze, tam rozmawiamy, planujemy przyszłość i skąd pozyskać fundusze” [W8].
„Jeździmy do Łosic i w swojej miejscowości staramy się działać. Współpracujemy z OSP –
tam się mieści nasza siedziba (…) Wieczorki dla mieszkańców przy kawie, np. na Dzień
Kobiet, Święto Strażaka. Zapraszamy panie, robimy kwiatki, serwetki. Organizujemy szkolenia dla młodzieży z lepienia pierogów – chcemy przekazać tradycję kulinarną. Przychodzą. Organizujemy też dla emerytów. W tej chwili szykujemy się do Święta ieroga [dotacja]
(…). Najbardziej cenimy współpracę z dziećmi i młodzieżą, bo są bardzo zainteresowani
takimi pokazami kulinarnymi” [W6].

Ale są też koła działające z mniejszym rozmachem: „Aktywnych osób jest koło dziesięciu, zapisanych [do koła] ponad trzydzieści. Ale przychodzą te same panie. Aktywność jest średnia. Ale jak
ktoś rzuci hasło, to się angażujemy” [W10]; „Jeżeli chodzi o naszą miejscowość, to z tą kulturą to…
My bardziej korzystamy w Łosicach. (…) W naszej wsi nic się nie dzieje, zazwyczaj dołączamy do
miasta” [W7].
Niektóre z kół mają do dyspozycji świetlice wiejskie, które jako takie „pełnią ważną rolę centrów
kultury lokalnej, organizują czas wolny, integrują społeczność”29. Ich działanie jest szczególnie
istotne z punktu widzenia edukacji kulturalnej (kulturowej), która zakłada współtworzenie życia kulturalnego przez społeczności lokalne. W gminie Łosice „funkcjonują świetlice w Łuzkach, Meszkach, Rudniku, Toporowie, Czuchlebach, Szańkowie, Niemojkach, Dzięciołach, Patkowie, Zakrzu,
Woźnikach, Chotyczach. Przez pewien czas funkcjonowały także świetlice w Biernatach Średnich
i Świniarowie. Obecnie jednak ich budynki są w bardzo złym stanie i wymagają rozbiórki”30. Niektóre świetlice zostały niedawno odnowione, co pozytywnie wpłynęło na aktywność mieszkańców:

29
30

Portal ngo.pl, Poradnik, https://poradnik.ngo.pl/co-to-jest-swietlica-rodzaje-swietlic [data dostępu: 8.03.2020].
Studium wykonalności…, s. 68.

22

„Do niedawna mało się działo, bo świetlica była opuszczona i rozwalająca się. Teraz jest
nowa świetlica, odbudowana. W samym centrum wsi. Jest tam w tej chwili też siedziba
KGW. Dbamy o stan, żeby to wszystko ładnie wyglądało, funkcjonowało. Jest kuchnia.
Okolice też korzystają: komunie, przyjęcia, 18-stki. Młodzież może się tam spotkać, spędzić czas. Świetlica nie stoi otworem cały czas, tylko w określonych godzinach. Może dobrze by było, żeby była otwarta wieczorami, zwłaszcza zimą. Ale musiałby ktoś pilnować”
[W12].
„Dzięki dofinansowaniu odnowiliśmy świetlicę; część rzeczy kupiliśmy, część zrobiliśmy
sami. Ogrzewanie już mamy, jest troszeczkę lepiej” [W7].

Trzeba dodać, że wspomniany wyżej wniosek Urzędu Miasta i Gminy Łosice o dofinansowanie
z Programu Kultura EOG na lata 2014-2020 zakłada także modernizację świetlic wiejskich w Łuzkach, Meszkach i Rudniku oraz budowę świetlicy w Świniarowie. W tej ostatniej miejscowości jak
na razie „rolę miejsca spotkań mieszkańców pełni plac we wsi. O tym, że jest on ważnym miejscem
dla społeczności lokalnej, może świadczyć oddolna inicjatywa zgłoszona jako mały projekt w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego (2020): Zakątek w Świniarowie – ogrodzenie działki. Projekt
zwyciężył w swojej kategorii, zdobywając 1021 głosów i dofinansowanie w wysokości 5 973 zł31”32.

Inne organizacje i inicjatywy
Na terenie miasta i gminy Łosice (i/lub powiatu łosickiego) działa jeszcze kilka organizacji, których
obszar działania zazębia się z obszarem kultury i/lub aktywizacji społecznej (ale także ochrony
środowiska, która coraz częściej staje przedmiotem zainteresowania instytucji kultury):
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Zakrzu
Wybrane cele działania Stowarzyszenia to: 1. Rozwijanie aktywności społecznej i obywatelskiej
mieszkańców wsi Zakrze 2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3. Kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego33. W 2016 roku Stowarzyszenie otrzymało dotację
w konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice, na projekt pn. „Małe inicjatywy lokalne szansą na
rozwój kultury i ochronę dziedzictwa narodowego. Kultywowanie miejscowej tradycji przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Zakrzu”34. Stowarzyszenie jest powiązane osobowo z KGW w Zakrzu.
Stowarzyszenie Zielone Niemojki
Wybrane cele działania Stowarzyszenia to: 5. Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających
do podniesienia stanu świadomości ekologicznej ludzi, w szczególności na terenach wiejskich;
6. Ochrona krajobrazu kulturowego35.
Stowarzyszenie Lokalnych Aktywistów „B” (Biernaty Średnie)
Wybrane cele działania Stowarzyszenia to: 1. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Edukacja dzieci i młodzieży. 8. Organizacja czasu wolnego. 9. Organizacja różnych

31 Strona Urzędu Miasta i Gminy Łosice, Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Łosice 2020 – wyniki, https://gmina.losice.pl/index.php/pl/szcze-

goly-ogloszenia/budzet-obywatelski-miasta-i-gminy-losice-2020-wyniki.html [data dostępu: 8.03.2020].
32 Studium wykonalności…, s. 68.
33 Strona „Rejestr.io”, https://rejestr.io/krs/460589/stowarzyszenie-aktywnosci-lokalnej-w-zakrzu [data dostępu: 27.07.2020].
34 Strona Urzędu Miasta i Gminy Łosice, Wiemy, kto otrzyma pieniądze na rozwój kultury [data publikacji: 29.06.2016], https://gmina.losice.pl/index.php/pl/szczegoly-ogloszenia/wiemy-kto-otrzyma-pieniadze-na-rozwoj-kultury.html [data dostępu: 29.07.2020].
35 Strona „Rejestr.io”, https://rejestr.io/krs/743872/zielone-niemojki [data dostępu: 29.07.2020].
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form wypoczynku. 10. Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2018 roku Stowarzyszenie pozyskało 30 tysięcy złotych dofinansowania z Budżetu Obywatelskiego na projekt
„Budowa drewnianej altany – miejsca integracji i wypoczynku” (w Biernatach Średnich). W 2019
roku Stowarzyszenie zaangażowało się w akcję sprzątania Operacja Czysta Rzeka36.
Grupa nieformalna „Pędzące Ślimaki”
„Pędzące Ślimaki” to grupa biegowa współpracująca z ŁDK: „[grupa] przyszła do nas z pomysłem
na promowanie zdrowego i sportowego trybu życia. Dzięki wspólnym siłom co roku odbywają się
biegi, które znakomicie integrują starszych i młodszych, mieszkańców miasta z mieszkańcami z obszarów wiejskich”37. ŁDK organizuje różnego rodzaju imprezy biegowe, przede wszystkim Bieg
Tropem Wilczym (Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych) i Łosicki Bieg Biało-Czerwony (Bieg Flagi).
Warto w tym miejscu zauważyć, że biegi stają się w Łosicach coraz popularniejszą aktywnością:
„Na pewno jest zdecydowane wzmożenie chodzenia, biegania, i nad jeziorkiem, i na stadionie
sporo ludzi można spotkać, i w lesie – aktywność fizyczna na pewno się uwidacznia. I mężczyźni,
i kobiety. Są już widoczni, to nie jest jedna osoba. Kiedyś to była sensacja, jak ktoś biegał, a teraz
nikogo to już nie dziwi” [W4].

3. TWÓRCY I LIDERZY LOKALNI
Jak stwierdzili pracownicy ŁDK, w gminie Łosice „nie ma typowo artystycznego środowiska. Ale
lokalni artyści są i są na terenie kojarzeni. Jak trzeba wspomóc, to się pojawiają na imprezach, ale
raz przyciągają, raz nie. Jak się ktoś może wybić, to się wybija i zaczyna działać gdzie indziej” [F1].
Z wypowiedzi innych rozmówców wyłania się podobny obraz lokalnego środowiska twórczo-artystycznego: „No są jacyś malarze, rzeźbiarze; leśnik malarz, zbiera motyle. Niewiele osób wie o tym.
Jakaś koleżanka wymyśla rymowanki” [W12]. Chociaż „są ludzie, którzy tworzą, angażują się, to
nie jest forma zarobkowa, oni mają takiego konika” [W5].
Warto w tym miejscu zauważyć, że zgodnie z diagnozą przeprowadzoną na użytek wspomnianego
„Studium wykonalności projektu…”, jednym z problemów w obszarze lokalnej kultury jest brak wiedzy i dostępności do twórców ludowych (kapel ludowych, twórców, etc.):
„na terenie miasta i gminy działa wiele twórców ludowych, zespołów posiadających w swojej ofercie produkty regionalne oraz oferujące usługi. Obserwowany jest jednak brak spójnej informacji na ten temat zebranej w jednym miejscu. Wspomniani twórcy działają na
ogół lokalnie i znani są w okolicy ze swojej działalności, bądź wystawiają się na jarmarkach,
odpustach. Brak jednak jest bardziej profesjonalnej informacji na ten temat np. w internecie
(twórcy ci zwykle ze względu na koszty nie posiadają żadnej strony internetowej), zatem
ciężko zapoznać się z ich ofertą i z niej skorzystać. Zwłaszcza przedstawicielki kół gospodyń wiejskich wskazywały na duży problem w dostępności do takiej informacji, która często
by się przydała przy okazji organizacji różnych wydarzeń kulturalnych w sołectwach” 38.

W powyższym kontekście nie dziwi fakt, że tylko mniej niż połowa ankietowanych (40 procent, 64
osoby), była w stanie wskazać lokalnych twórców czy artystów (również amatorów), którzy działają
w okolicy. Łącznie wymieniono 26 osób i grup działających na terenie miasta i gminy Łosice oraz

Operacja Rzeka to ogólnopolska akcja sprzątania rzek w linii brzegowej oraz korycie (głównie kajakiem), a także w bezpośredniej okolicy
sąsiadującej z rzeką (strona projektu https://www.operacjarzeka.pl/). Pomysłodawcą jest Daniel Parol, wydawca kwartalnika „Kraina Bugu”.
Łosice czynnie włączyły się Operację 2019 – „przy Łosickim Centrum Informacji powstał sztab nr 7, Łosice/Toczna, w ramach którego zostały
zrealizowane dwie akcje. (…) Do akcji włączyli się między innymi, pracownicy Łosickiego Domu Kultury oraz burmistrz MiG Łosice”. Strona
Urzędu Miasta i Gminy Łosice, https://gmina.losice.pl/index.php/pl/szczegoly-ogloszenia/operaca-rzeka-nad-toczna.html [data dostępu:
29.07.2020].
37 Wniosek o dofinansowanie projektu „Kultura dla każdego”.
38 Studium wykonalności…, s. 37.
36
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12 z innych gmin powiatu łosickiego. Byli to przede wszystkim twórcy i liderzy z dziedziny muzyki,
śpiewu lub tańca (zarówno ludowych, jak i nowoczesnych oraz klasycznych). W dalszej kolejności
– ze znacznie mniejszą liczbą wskazań – twórcy rękodzieła oraz osoby zajmujące się kuchnią i historią regionalną. Słabiej obecne dziedziny to literatura, sztuki plastyczne/wizualne, nowe media.
Tabela nr 14: Twórcy z miasta i gminy Łosice
Dziedzina: MUZYKA/ŚPIEW/TANIEC
Osoba/grupa
Konrad Górzyński – gitarzysta, muzyk
Zespół Pieśni i Tańca Łosice
Paweł Odoszewski – pianista, muzyk
Weronika Sakowska – tancerka, choreograf
Konrad Dymowski – perkusista (Koniec Listopada – zespół punk rockowy), wokalista
(Wschód – zespół z nurtu chrześcijańskiego)
Fragile Stuff – zespół rockowy
Zakrze Śpiewa – zespół ludowy
Marcin Sakowski – współzałożyciel zespołu Krusze Sake (hip hop)
Rafał Panasiuk – gitarzysta (Wschód), basista (Koniec Listopada)
Wiola Latus – wokalistka
Natalia Kopańska – wokalistka
Chór Adoramus przy parafii pw. Trójcy Świętej w Łosicach
Mirosław Odoszewski – muzyk, organista pw. Trójcy Świętej w Łosicach

13 osób/grup
Liczba wskazań
17
8
6
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Dziedzina: RĘKODZIEŁO
Osoba
Martyna Ignaciuk – szyte przytulanki
Justyna Romaniuk – przytulanki i dekoracje okolicznościowe
Weronika Mazurek – stroiki okazjonalne
Beata Jańczuk – dekoracje okolicznościowe

4 osoby
Liczba wskazań
1
1
1
1

Dziedzina: HISTORIA REGIONALNA
Osoba
Marek Jerzman – historyk, pisarz, autor albumu pt. „Łosiczan portret własny”
(https://losice.info/losiczanie-na-kartach-albumu/)
Waldemar Kosieradzki – właściciel prywatnego Muzeum Historii i Tradycji w Łosicach
Tomasz Dobrowolski – autor książki „750 lat ziemi łosickiej – Łosice i ziemia łosicka w
latach 1264-1939”

3 osoby
Liczba wskazań
1

Dziedzina: POEZJA
Osoba
Marianna Pawłowska – poetka, zdobywczyni wielu nagród

1 osoba
Liczba wskazań
3

Dziedzina: RZEŹBA
Osoba
Daniel Ludwiczuk – artysta, rzeźbiarz

1 osoba
Liczba wskazań
2

Dziedzina: WIDEO
Osoba
Dominik Stecki – wideo operator, twórca filmów, autor fanpage’a „Patrz na wschód”

1 osoba
Liczba wskazań
1
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1
1

Dziedzina: IKONOPISARSTWO
Osoba
Małgorzata Waszkiewicz – ikonopisarka

1 osoba
Liczba wskazań
1

Dziedzina: INTERDYSCYPLINARNE
Grupa
KGW
UTW

2 grupy
Liczba wskazań
1
1

Tabela nr 15: Twórcy z innych gmina powiatu łosickiego
Liczba
wskazań

Dziedzina

Anna Szpura – kuchnia regionalna (Stara Kornica)

3

kuchnia

Aneta Cieciera – pierniki (Rusków, gm. Platerów)

1

kuchnia

Monika Borysiak – kołacze węgierskie (Kornica)

1

kuchnia

Justyna Bobińska – torty okazjonalne (Klepaczew, gm. Sarnaki)

1

kuchnia

Maria Maciejuk – rysunek (Sarnaki)

1

rysunek

Ewelina Siemieniuk – malarstwo (Platerów)

3

malarstwo

Dorota Skiermont-Biernasiuk „Didi” – malarstwo, dawniej The Punitive
(Puczyce, gm. Platerów)

1

malarstwo

Karol Juszyński – gitara, piosenki, inicjatywy kulturalne (Platerów)

2

muzyka

Pasieka – zespół ludowy (Platerów)

1

muzyka

Grzegorz Trochimiuk – muzyk (Platerów)

1

muzyka

Barbara Resiak – szyte przytulanki (Sarnaki)

3

rękodzieło

Irena Paździor – rękodzieło, decoupage (Kolonia Płosków, gm. Sarnaki)

3

rękodzieło

Osoba/grupa

III. MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY ŁOSICE
1. UCZESTNICTWO W KULTURZE
Uczestnictwo w wydarzeniach i zajęciach Łosickiego Domu Kultury sukcesywnie rośnie, co zauważyli też nasi rozmówcy: „To była taka akcja może pełzająca, nie tyle akcja, ale rozwój pełzający.
Teraz się obserwuje rzeczywiście większe zaangażowanie. Kilkanaście lat temu było bardzo słabe,
nawet na uroczystościach 11 listopada, 3 maja, kilkanaście osób, teraz jest coraz więcej (…) DK
jest taką soczewką, która skupia coraz więcej ludzi. Są imprezy i wiele sekcji, dzieci, jak i rodziców,
dzięki temu więcej się dowiadują i angażują” [W3].
Jeżeli chodzi o dane liczbowe, to „w 2017 roku zorganizowano łącznie 183 wydarzenia, w których
udział wzięło 12 689 osób (średnio 69 na wydarzenie). W 2018 roku 252 wydarzenia, w których
uczestniczyło 20 829 osób (średnio 83 na wydarzenie). W 2019 roku wydarzeń było nieco mniej
niż rok wcześniej, bo 230, ale wzięło w nich udział więcej osób, bo 23 535 (średnio 102 na wydarzenie). W latach 2017-2019 liczba uczestników wydarzeń wzrosła o niemal 85,5 procent39 (…).

39

Opracowanie na podstawie Sprawozdań z działalności Łosickiego Domu Kultury za 2017, 2018 i 2019 rok.
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Łosicki Dom Kultury ma w swej ofercie kilkanaście rodzajów stałych zajęć z zakresu upowszechniania kultury. Ich lista znajduje się w tabeli poniżej (tabela…). W 2017 roku w zajęciach brało
udział 278 osób, w 2018 roku – 280 osób, natomiast w 2019 roku – 321 osób. Oznacza to wzrost
uczestnictwa w zajęciach o niemal 15,5 procenta w latach 2017-201940. Warto zauważyć, że w tym
czasie wielkość populacji Miasta i Gminy Łosice nieznacznie spadła (…).
Tabela (…). Uczestnictwo w wydarzeniach Łosickiego Domu Kultury w latach 2017-2019
2019
2018
Lp.
Rodzaj wydarzeń
L. uczest- L. wyda- L. uczest- L. wydaników
rzeń
ników
rzeń
1. Koncerty
4300
20
5320
24
2. Spotkania, odczyty, wykłady
4500
36
2775
23
3. Wystawy
1000
6
500
8
4. Przeglądy, konkursy, festiwale
4300
14
3300
13
Projekcje w Kinie za Rogiem
5.
2205
105
2654
146
ŁDK
6. Projekcje kina objazdowego
2990
38
2670
29
Spektakle teatralne dla szkół
7.
4240
11
3610
9
i przedszkoli (i, od 2019, UTW)
RAZEM
23535
230
20829
252
Zmiana w stosunku do poprzedniego r. 12,99% ↑
Zmiana w latach 2017-2019 85,48%↑
ŚREDNIA LICZBA UCZESTNIKÓW POJEDYNCZEGO WYDARZENIA

-8,73% ↓
25,68%↑

102↑

2017
L. uczest- L. wydaników
rzeń
2915
16
2915
20
300
4
2130
12
2704

126

nd

nd

1725

5

12689

183

64,15%↑ 37,70% ↑

83↑

69

Tabela (…). Zajęcia organizowane przez Łosicki Dom Kultury w latach 2017-2019
Lp.

Rodzaj zajęć41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grupa gitarowa
Zespół pieśni i tańca Ziemi Łosickiej
Zespół pieśni i tańca Mała Ziemia Łosicka
Zajęcia artystyczne dla dorosłych z Uniwersytetu III Wieku
Pracownia plastyczna
Studio piosenki
Akademia Artystyczna ART-FACTORY
Szkoła Tańca Przedszkolaków „APLAUZ” (dzieci 2,5-7 lat)
Dziecięcy Zespół Tańca Nowoczesnego „APLAUZ” (dzieci 8-11
9. lat)
10
. Nieformalna grupa taneczna
11
. Łosicka Sekcja Teatralna (w 2017 r. Grupa Teatralna QUŹNIA )
12
. Grupa Teatru Obrzędowego
13
. Grupa Kabaretowa Dorośli
RAZEM

Liczba uczestników
2019
2018
2017
16
nd
nd
34
34
35
18
12
12
15
12
25
20
12
17
30
30
30
139
130
90
27
26
37

Dziedzina
muzyka
folklor
folklor
interdysc.
plastyka
śpiew
taniec
taniec

nd

nd

12

taniec

12

12

nd

taniec

12

12

20

teatr

8

nd

nd

teatr

6
321

nd
280

nd
278

teatr

40Tamże.

W zestawieniu nie uwzględniono zajęć z lat 2017-2019 z pogranicza kultury i innych obszarów (Klub Gier Planszowych – ŁOSICZAKI
PRZY PLANSZY, Zajęcia rytmiczne w przedszkolach, Logarytmika, cykl ODKRYWAMY WYNALAZKI LEONARDA DA VINCI, MathRiders,
LEGO MATMA, ROBOTYKA, Fitness).
41

27

14,64%
↑
15,47%
↑

Zmiana w stosunku do poprzedniego roku
Zmiana na przestrzeni lat 2017-2019

28

0,72%
↑

Tabela (…): Populacja Miasta i Gminy Łosice a uczestnictwo w zajęciach ŁDK w latach 2017-201942
2019
Populacja Miasta i Gminy Łosice
1081543↓
Uczestnictwo w zajęciach ŁDK
321
Uczestnictwo w zajęciach ŁDK a populacja Miasta i Gminy Łosice
2,97%↑

2018
10837↓
280
2,58%↑

2017
10884
278
2,55%

”44.

Młodzież
Jak zauważyli pracownicy ŁDK, mocną stroną instytucji jest to, że w jej działaniach uczestniczą
osoby ze wszystkich grup wiekowych (w tym dużo dzieci i seniorów). Z drugiej strony, pracownicy
sygnalizowali, że w działaniach ŁDK bierze udział mało młodzieży: „Jest problem z młodzieżą. Słomiany zapał. Zapisują się, potem odchodzą. Młodzież woli do Siedlec, choć my mamy bilety tanie
i mamy też popcorn” [F1].
Młodzież gości w Łosickim Domu Kultury w dużej mierze za sprawą różnego rodzaju konkursów.
Tym, co może ją motywować do uczestniczenia w takich przedsięwzięciach, jest chęć zaistnienia:
„Młodzi idą do DK bardziej do studia piosenki, to jest myślenie o byciu gwiazdą. Przedział naście
lat to jest przedział «gwiazdorski» – wzory płyną z mediów” [W5]. Z drugiej strony, wpływ na udział
młodzieży mają tu szkoły:
„Wydaje mi się, że przewagą DK jest nasza działalność w postaci przeglądów, konkursów,
które są obligatoryjne dla grup przedszkolnych, szkolnych, i przychodzą też rodzice, i się
zagęszcza. Przyjeżdżają też goście” [F1].
„Nauczyciele motywują się tym, że mają w konkursach młodzież. Są różne szkoły, ale
każda próbuje wystawiać, ambicją nauczyciela jest, żeby występowali uczniowie. (…) Widoczna jest różnica, pięć, sześć lat temu a teraz. Jest dużo kandydatów – kiedyś było trudniej ściągnąć” [W5].

Pracownicy ŁDK raczej pozytywnie ocenili współpracę ze szkołami:
„Szkoły potrzebują pomocy w przygotowaniu części programu artystycznego. To jest wymiana barterowa – np. wzajemnie udostępniamy sobie przestrzeń. My też możemy często
na nich liczyć, nie zawsze, ale często. np. Orszak Trzech Króli przygotowuje burmistrz, DK
włącza się czynnie, a młodzież, która otrzymała od nas pomoc, stara się być w pogotowiu”
[F1].

W innych rozmowach pojawiły się jednak głosy, że zaangażowanie placówek oświatowych jest zbyt
małe: „Za mało aktywne są szkoły. Młodzież, dzieci – tak. Ale same szkoły – mało. W mojej szkole
to myśmy robiły akademie i spotkania okolicznościowe” [W2]. Stwierdzenie to jest warte rozważenia w kontekście zdiagnozowanego przez pracowników ŁDK, niewystarczającego powiązania edukacji szkolnej z edukacją kulturalną. Jest to problem systemowy, który przekłada się na słabą
współpracę międzysektorową samorządów i samorządowych instytucji kultury, szkół i organizacji
pozarządowych przy tworzeniu wspólnych przedsięwzięć.

Strona Głównego Urzędu Statystycznego, Baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.aspx [data dostępu:
8.03.2020].
43 Dane za I półrocze.
44 Studium wykonalności …, s. 65-67.
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Dorośli
Obecność dzieci i młodzieży to czynnik zwiększający udział w ofercie ŁDK ich rodziców:
„Grupa młodych matek, ojców często uczestniczy, ale kiedy dzieci występują. Śmiejemy
się, że odejdzie ta grupa i zostanie ćwiartka sali” [W2].
„Rodzice, którzy mają małe dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, to już bardziej są
zaangażowani” [W3].
„Jest pozytywny wpływ dorastających dzieci, dzięki [dorastającym] dzieciom rodzice zaczynają się pojawiać na ambitniejszych imprezach, nie tylko disco polo” [W7].

***
Przeprowadzone działania badawcze pozwalają sądzić, że młodzież i osoby w wieku produkcyjnym
w mniejszym stopniu korzystają z oferty kulturalnej miasta i gminy Łosice, kierowanej stricte do
nich (nie mamy tu na myśli imprez o charakterze rodzinnym). Jak napisano wyżej, pracownicy
zwracali jednak uwagę, że w ofercie niewiele jest propozycji dla młodych ludzi. Ze strony odbiorców
pojawiły się natomiast głosy, że w ŁDK brakuje oferty dla osób między 30. a 50. rokiem życia.
Można by sądzić, że niskie uczestnictwo ww. grup wynika właśnie z braku oferty – ale niekoniecznie musi tak być. Stosunkowo mała liczba propozycji może być też bowiem skutkiem, a nie (tylko)
przyczyną rzadkiej obecności młodzieży i pracujących dorosłych w ŁDK (tworzyliśmy ofertę, nie
przychodzili, nie tworzymy, bo i tak nie przyjdą).
Jak pokazują przykłady innych instytucji kultury, małe zainteresowanie młodzieży i osób w wieku
produkcyjnym ofertą kulturalną jest często powodowane takimi czynnikami jak styl życia (intensywna nauka i praca, przemęczenie i niechęć do dodatkowych działań, specyficzny kalendarz działań – wieś) czy uwarunkowania psychiczne i społeczno-kulturowe: przykładowo, w przypadku młodzieży – niechęć do udziału w działaniach organizowanych przez dorosłych, potrzeba zademonstrowania niezależności, moda, wpływ grupy rówieśniczej; w przypadku dorosłych – brak wyrobionego nawyku, a co za tym idzie, samoistnej potrzeby uczestnictwa. Warto zauważyć, że brak czasu
wolnego czy względy finansowe, na które powołują się często osoby pytane o uczestnictwo w kulturze, to nierzadko tylko wymówki.

Seniorzy
Jeżeli chodzi o seniorów, to jest w mieście i gminie Łosice grupa osób bardzo aktywnych („Jest
taka grupa osób, które przychodzą na wszystko – 30-40 osób, członkowie UTW i TPZŁ” [W3]). To
jednak tylko mały odsetek tej najstarszej grupy społecznej. Pozostali natomiast są mało aktywni
– co nie znaczy, że nie da się ich zaktywizować:
„Jest kilkuosobowa grupa, która wodzi rej w UTW. A reszta to odbiorcy, a i tu z wielkimi
problemami, chcieliby nie wiadomo czego, a nie podejmują inicjatyw. Jest cykl spotkań
z podróżnikami, bardzo ciekawe, raz w miesiącu – i też zawsze te same osoby. A spotkania
są bezpłatne. Jest wykład raz w miesiącu – przychodzi maksymalnie 30-35 osób. Wolą
spotkania towarzyskie – grill czy wyjazd. Część chce się tylko pochwalić przed wnukiem,
że jest studentem, mają indeksy (…) będzie problem z tą większą częścią, nawet większy
niż z młodzieżą” [F1].
Jest dużo seniorów w gminie, ale na imprezach te same twarze. Dużo siedzi w domu: bo
sześćdziesiąt lat przepracowali, tv, wnuki, ogródek, msza, ławeczka pod blokiem” [F1].
„Ci najstarsi, to przyjdą, np. dzień historyczny, nie ma co więcej wymagać” [W8].
„Trudno nam było na początku emerytów do tej kultury zaprosić, ale teraz panie już chętnie
przychodzą. Babcie zajmowały się wnuczkami, nic się nie działo w tej wsi i ludziom się nie
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chciało wychodzić. Skłoniło ich to, że wróciłyśmy do starych, ręcznych robótek, szydełkowanie, pieczenie ciast, np. drożdżowego. I opowiadałyśmy o historii [historia + stare zwyczaje, obyczaje, sentyment, wspomnienia]” [W6].

2. SPOŁECZNA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW
Brak nawyku uczestniczenia w kulturze jest częścią szerszego zjawiska – ogólnie niskiego zaangażowania społecznego niektórych osób czy grup społecznych (od sposobów spędzania czasu
wolnego po aktywność obywatelską). Diagnoza sporządzona na użytek „Programu Rewitalizacji
dla Miasta i Gminy Łosice do 2023 roku” jasno pokazuje, że problem niskiego poziomu aktywności
społecznej i braku zainteresowania sprawami i problemami gminy ze strony mieszkańców dotyczy
także Łosic. Nasi rozmówcy nie mieli w tym względzie złudzeń:
„Czas wolny mieszkańcy spędzają przed tv. Od lat dziewięćdziesiątych zmniejsza się
liczba osób potrzebujących wyjścia z domu. Potrzeba nowych form. Jest problem wyjścia
z domu – były pytania o pomysł naleśnikarni, kawiarni, baru – te inicjatywy upadały. Ale do
galerii jeżdżą, do Siedlec. Zakupy, kino, MacDonald. I tak jest od iks czasu” [F1].
„Codziennie cała masa ludzi ze wsi przyjeżdża samochodem. Nie ma biedy – ludzie ze wsi
kupują w markecie pomidory i inne rzeczy za grube pieniądze. Jak się przejedzie przez
wieś, to jakie donice piękne kwiatów zwisające, także świat się zmienia, to już nie jest taka
wieś” [W2].
„Kiedyś, jak nie było tv tak popularnej, to bardziej korzystali, w czasach mojej młodości był
np. Teatr Ziemi Mazowieckiej. Wiele zależało od kierownika DK. Za komuny to był obowiązek – jeździli ludzie do Warszawy do teatru, do Opery. Teraz trudno zbyć bilety w DK,
chociaż są w dobrej cenie” [W2].
„Latem na wsi jest praca. Co innego zimą, może z nudów… mają czas. A latem to a to
w polu, a to dzieci przypilnować” [W12].
„W naszej wsi aktywność jest niewielka, to wynika z poziomu intelektualnego. Jest troszkę
młodych małżeństw, które naprawdę potrzebują [kultury], widuję ich na koncertach w Łosicach. Ale ogólnie tu ludzie są niewykształceni, pracują fizycznie, lubią disco polo, grill,
piwko i starczy” [W7].
„Nie, mieszkańcy się nie angażują, jak coś robię, to nikt inny się nie interesuje, nawet jak
kwiatek posadzę, to nikt nie podleje. Wszystko jest na mnie” [W11].
„Nie – liderzy nie, w obejściu naszym, w [nazwa wsi], to ja nie słyszę” [W13].
„To jest bolączka nie tylko naszej wsi, bo z kim nie rozmawiamy, z kół… Koła się spotykają,
jeździmy i rozmawiamy, i to jest najsmutniejsze, że koło działa, parę osób działa, a reszta
niekoniecznie. (…) takie czasy, że ludzie mają może inne rozrywki, może nie chcą… Różne
głosy słyszałam… Nie chcą spróbować. Bo osoby, które przyszły, to im się spodobało.
Podobnie dzieje się w wielu wsiach. Opornie to idzie” [W12].

Szansą w tym obszarze może być sukcesywnie wzrastający poziom wykształcenia mieszkańców:
„To idzie teraz w lepszym kierunku. Bo pojawia się jakiś student w rodzinie” [W7].
„Pomysł, nadzieja, to ci studenci. Sporo osób wróciło [teraz, podczas pandemii] ze względów ekonomicznych, nie mają teraz zajęć, a mogą tu nie płacić czynszu. Już w marcu,
kwietniu wrócili. Oni może sobie zrobią dłuższe wakacje” [F1].
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Ważne jest także wzrastające zaangażowanie rodziców w edukację kulturalną dzieci: „My woziliśmy dzieci na taniec, śpiew, nie było innych, co by tak robili. Ale widzę, że teraz już wożą te dzieci
na ten taniec czy śpiew, ten wysiłek też ponoszą. Może też z chęci pokazania się” [W7]”.

Ważne miejsca
Mieszkańcy, którzy wzięli udział w ankiecie, mieli możliwość wymienić miejsca na terenie miasta/gminy Łosice, w których spędzają wolny czas. Poniższa „chmura słów” w sposób syntetyczny
przedstawia odpowiedzi na to pytanie.
Ilustracja nr 2: Ulubione miejsca mieszkańców

Większość ankietowanych (99, 63%) wymieniła Zalew Łosicki („jeziorko”): „teren zagospodarowany dookoła Jeziorka”, „deptak przy jeziorku”, „spacer wokół jeziorka”, „plac zabaw przy jeziorku”,
„jeziorko, gdzie można miło spędzić czas z dziećmi”, „teren dookoła jeziorka”, „pizzeria nad jeziorem”, „promenada nad «Jeziorkiem»”. Na kolejnym miejscu w rankingu popularności znalazł się
zrewitalizowany park im. Króla Aleksandra Jagiellończyka (centrum miasta). Prawie jedna trzecia
respondentów jako miejsce spędzania wolnego czasu wskazało Łosicki Dom Kultury. Na kolejnych
miejscach uplasowały się różnego rodzaju lokale (w tym pizzeria Siódemka, Gospoda u Olka, Czerwony Smok, ale również bary i kawiarnie), Stadion Miejski w Łosicach, skatepark, kino ŁDK, place
zabaw (w tym: plac zabaw w centrum miasta, plac zabaw przy „Jeziorku”, podwórko NIVEA na
osiedlu Zdrowa). Niektóre osoby czas wolny spędzają w domu, własnym ogrodzie lub na działce,
ale także w lesie czy na rynku miejskim w Łosicach, przy fontannie.
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Wykres nr 11: Miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta i gminy Łosice
n=156

Tabela nr 16: Pozostałe miejsca spędzania wolnego czasu przez mieszkańców miasta i gminy Łosice
Inne
Liczba wskazań
%
Sklepy (w tym Biedronka)
7
4%
Kręgielnia
6
4%
Orlik / Boisko
5
3%
TCDK
4
3%
Biblioteka
3
2%
PKS
3
2%
Kościół
2
1%
Szkoła
2
1%
Wieś
2
1%
Biblioteka Pedagogiczna
1
1%
Cmentarz
1
1%
Obiekty sportowe
1
1%
Ścieżki rowerowe
1
1%
UTW
1
1%
Konkretne miejscowości,
12
8%
w tym:
Łosice
5
3%
Niemojki
2
1%
Korczew
1
1%
Mszanna
1
1%
Platerów
1
1%
Serpelice
1
1%
Stare Biernaty
1
1%
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IV. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE
Na użytek konkursu mikrograntowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020, projekt pod nazwą „Kultura dla każdego” autorstwa Łosickiego Domu
Kultury, w procesie badawczym zidentyfikowano potencjał i problemy w obszarze kultury miasta
i gminy Łosice:
POTENCJAŁ

→
→
→
→
→
→
→
→

Walory przyrodnicze
Położenie na styku kultur (tradycje wielokulturowości)
Bogata historia lokalna
Liderzy lokalni (KGW, OSP, ngo, grupy nieformalne)
Zaangażowanie rodziców w edukację kulturalną dzieci
Powracający studenci
Zrewitalizowane miejsca i obiekty
Aktywizacja sportowa mieszkańców

PROBLEMY

→
→
→
→
→
→

Niekorzystne zjawiska demograficzne (migracje, starzenie się społeczeństwa)
Mała aktywność społeczna
Rozproszenie środowiska lokalnych twórców
Zbyt mała dostępność oferty kulturalnej w terenie
Mały udział młodzieży w działaniach kulturalnych
Covid-19

Łosicki Dom Kultury to zdecydowanie miejsce z potencjałem – instytucja jest rozpoznawalna lokalnie (także poza gminą Łosice), jak również ceniona za energię i ciągły rozwój (także dzięki osobistym walorom osób, które ją tworzą). Te cechy sprawiają, że ŁDK ma szansę odegrać istotną rolę
w procesie aktywizacji mieszkańców.
Warto, aby w tym procesie ŁDK wzmacniał swoją obecność w sołectwach – poprzez rozwój współpracy z liderami lokalnymi, którymi są tu przede wszystkim koła gospodyń wiejskich (choć warto
także zwrócić uwagę na lokalne ngo), a może także na drodze długoterminowych i kompleksowych
działań animacyjnych w terenie. Szansą w tym względzie może być wspominany kilkakrotnie wniosek Miasta i Gminy Łosice o dofinansowanie EOG – oprócz poprawy infrastruktury w sołectwach
projekt ten przewiduje szereg działań warsztatowych w wybranych lokalizacjach.
Mimo dobrej oceny oferty ŁDK przez ankietowanych mieszkańców i liderów lokalnych, warto wzbogacić ją o tematy dotąd słabo obecne, a których realizacja mogłaby znaleźć wsparcie we współpracy z lokalnymi organizacjami i twórcami. Mowa tu przede wszystkim o inicjatywach ekologicznych, ale także tych związanych z nowymi mediami i sztukami wizualnymi.
Jeżeli chodzi o kwestię małej aktywności mieszkańców, to sytuacja miasta i gminy Łosice nie jest
niczym niezwykłym – podobne tendencje obserwuje się w całej Polsce. Nigdzie też jeszcze nie
wynaleziono uniwersalnego sposobu na ich przełamanie. W przeprowadzonych przez nas rozmowach pojawiły się natomiast pewne pomysły, jak dotrzeć do tutejszych mieszkańców:
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:

→ bezpośrednio („Jak się do kogoś zajedzie i wytłumaczy, konkretnie wytłumaczy, ale trzeba
każdego serdecznie zaprosić do współpracy, ale trzeba to zrobić indywidualnie” [W10];
„Trzeba z informacją dotrzeć fizycznie. Ale teraz coraz więcej [osób uczestniczy], jak ktoś
zachęci osobiście. A, i jeszcze jak pójdzie wiadomość, że każdy kwiatek dostanie, cukierek,
coś pojeść, jakiś zabieg kosmetyczny – to przyciąga, bo jakaś korzyść z tego, a co ja z tego
będę miał” [W3]);
→ w uczęszczanych przez grupy docelowe miejscach („Trzeba wyjść z budynku. Bo tu
widza nie ściągniemy. Bo nawet idąc ulicą, nie zwracają uwagi na plakaty. Na szczęście
mamy scenę plenerową w centrum miasta. (…) Żeby mogli uczestniczyć przy okazji” [F1]);
→ poprzez dzieci („Jak zachęcić? Nie ma sposobu, jeżeli nie szklana piwa, to mus, bo chce
syn czy córka” [W7]);
→ poprzez bliskie danym grupom treści („A to średnie pokolenie – może swojej drogi szukają. Ale tendencja jest taka, że jest coraz większe zainteresowanie tą swoją małą ojczyzną” [W3]).

Rekomendacje do konkursu mikrograntowego
Promocja konkursu
1. Kluczową rolę powinna odgrywać promocja bezpośrednia (tzw. poczta pantoflowa).
2. W działaniach promocyjnych warto stosować tzw. „język korzyści” (niekoniecznie materialnych).

Inicjatywy lokalne
Warto wesprzeć:
1. Inicjatywy realizowane w przestrzeni publicznej miasta Łosice, w popularnych wśród
mieszkańców miejscach – np. Zalew Łosicki („jeziorko”), park miejski, skatepark, stadion
Takie inicjatywy dają szansę na zachęcenie do uczestnictwa w projekcie szerszego grona osób
Wymienione lokalizacje to miejsca, w których łatwiej znaleźć potencjalnych odbiorców, bo tak czy
inaczej tam są – mogą zatem uczestniczyć nawet niejako „przy okazji”. Co więcej, wydarzenia na
świeżym powietrzu będą bezpieczniejsze z uwagi na Covid-19 – co może być dodatkową zachętą
dla odbiorców (korzyść: bezpieczeństwo).
2. Inicjatywy, w których będą się mogły zaprezentować dzieci i młodzież – jako wykonawcy,
twórcy, realizatorzy projektów
Takie inicjatywy dają szansę na zachęcenie do uczestnictwa w projekcie zarówno dzieci i młodzieży (czynny udział – twórcy; korzyść – możliwość „pokazania się”, zaprezentowania swojego
talentu), jak i rodziców (bierny udział – odbiorcy; korzyść – duma rodzicielska).
3. Inicjatywy skoncentrowane wokół historii lokalnych, zwłaszcza tych najnowszych – takich, które są wspólnym elementem biografii wielu mieszkańców
Czynnikiem, który szczególnie zachęca do uczestnictwa, jest możliwość odnalezienia w oferowanych działaniach tego, co nas bezpośrednio dotyczy (i co za tym idzie, angażuje emocjonalnie).
Jednym z takich angażujących obszarów jest lokalna historia, zwłaszcza ta, która splata się bezpośrednio z biografiami mieszkańców. Jak pokazują badania i doświadczenia wielu ośrodków kultury, działania nawiązujące do bliskiej przeszłości i historii rodzinnych są szczególnie atrakcyjne
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dla odbiorców (korzyść: możliwość powrotu do wspomnień i podzielenia się z nimi innymi; poczucie
wspólnego doświadczenia, które wzmacnia wspólnotę lokalną).
4. Inicjatywy realizowane w partnerstwie przez osoby i podmioty, które do tej pory ze sobą
nie współpracowały (punktowanie nowych partnerstw)
W mieście i gminie Łosice funkcjonuje kilka silnych, w większości powiązanych ze sobą podmiotów,
które prowadzą działania w obszarze kultury, edukacji kulturalnej i aktywizacji społecznej (ŁDK
z UTW, TPZŁ, PSAK, Muzeum Kosieradzkiego). Na poziomie lokalnym szczególną rolę odgrywają
koła gospodyń wiejskich, istotne jest także zaangażowanie w sprawy społeczne Ochotniczej Straży
Pożarnej. Ważne, aby aktywne podmioty (oraz ich liderzy i liderki) czynnie włączyły się w projekt.
Aby jednak inicjatywa nie została zdominowana przez silnych „graczy” z budowanym przez lata
potencjałem, należy zachęcać liderów do tworzenia mniej oczywistych partnerstw. Oferenci powinni zostać docenieni za wysiłek dotarcia do nowych podmiotów, środowisk, grup i osób (np. mniej
aktywnych szkół, słabiej rozpoznawalnych lokalnych artystów czy mniej zaangażowanych mieszkańców) – przy czym przez dotarcie rozumiemy tu zaangażowanie ich jako twórców projektu (a nie
tylko odbiorców).
5. Inicjatywy promujące kulturę regionu (tak materialną, jak i duchową) narzędziami internetowymi:
Sytuacja pandemii wiązała się z koniecznością przeniesienia wielu działań do przestrzeni cyfrowej.
Pozytywnym skutkiem tego przyśpieszonego kursu funkcjonowania online jest oswojenie się przynajmniej części społeczeństwa z taką formą odbioru kultury. To z kolei szansa promocję mniejszych
miejscowości, wraz z ich lokalnymi tradycjami i kulturą, w skali ponadregionalnej i ogólnopolskiej.
Większa rozpoznawalność zwiększa szansę na pozyskanie dodatkowego dofinansowania działań
kulturalnych (np. przez prywatnych sponsorów). Sama obecność w internecie natomiast to okazja
do wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami i wzajemnej inspiracji – co może mieć przełożenie
na jakość i różnorodność działań.
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