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WPROWADZENIE 

Grodzisk Wielkopolski to miasto o ponad 715 - letniej historii. Przeszłość pozostawiła tutaj wiele zabyt-

ków i malowniczych miejsc, nadających dzisiaj miastu, a także jego najbliższym okolicom specyficzny 

urok. Sercem miasta jest Stary Rynek. Na jego środku stoi trzykondygnacyjny ratusz z poł. XIX w. – 

siedziba władz samorządowych. Centrum zdobi też zabytkowa studnia ojca Bernarda – zakonnika 

z Opactwa Benedyktynów w Lubiniu, związanego z Grodziskiem Wielkopolskim piękną legendą, sięga-

jącą przełomu XVI – XVII wieku. Legenda ta, na całe wieki połączyła dwa z pozoru nieznane sobie miej-

sca oddalone o 50 km i łączy je po dziś dzień. Według niej, dzięki wstawiennictwu pobożnego mnicha, 

z wyschniętej studni miejskiej trysnęła woda, której walory cenione są do dnia dzisiejszego. Studnia 

posiada dziś stylową obudowę z II połowy XIX w. Całość stanowi swoisty symbol miasta. Obok studni 

stoi rzeźba ojca Bernarda. 

Do najcenniejszych zabytków należą: kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej z pierwszej połowy XV w., barokowy 

kościół pobernardyński, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniany kościółek św. Ducha 

z 1663 r., zabytkowy pałac w parku miejskim, gdzie mieści się Muzealna Izba Tradycji Ziemi Grodziskiej. 

Podczas spaceru w parku miejskim koniecznie zobaczyć trzeba ławeczkę zakochanych oraz bramę mi-

łości, a także odwiedzić pobliskie Centrum Ekologiczno - Edukacyjne „Pod Chmurką” z zabytkowym 

wiatrakiem koźlakiem, tradycyjnym sadem, ogrodem ziołowym, lapidarium, młynem wodnym, a także 

wieloma innymi atrakcjami. Warto również zwrócić uwagę na wiele zabytków architektury z początków 

XX wieku, w tym ciekawe budynki dawnych browarów grodziskich. 

Grodzisk Wielkopolski jest siedzibą gminy i stolicą powiatu grodziskiego. Obejmuje obszar ponad 134 km², 

który zamieszkuje blisko 20 tysięcy mieszkańców – prawie 15 tys. w samym mieście, a pozostali w 17 wsiach 

sołeckich. Nowoczesne dziś charakteryzuje się dużą ilością małych i średnich przedsiębiorstw. Nasza 

Mała Ojczyzna to miejsce, gdzie można atrakcyjnie mieszkać, pracować i wypoczywać. 

W ciągu roku, w mieście odbywa się ponad 100 wydarzeń o charakterze kulturalno - rozrywkowym 

i sportowym. Do najważniejszych należą: GRODZISKI PÓŁMARATON „SŁOWAKA” – jedna z najlepszych imprez 

biegowych w kraju. Obecnie, w półmaratonie uczestniczy blisko 3500 biegaczy, którzy wielokrotnie 

w swoich opiniach podkreślają profesjonalizm organizacyjny oraz niepowtarzalną na skalę ogólnopol-

ską atmosferę, którą tworzą jedynki w swoim rodzaju kibice – mieszkańcy naszego miasta i gminy.  Dru-

gim sztandarowym wydarzeniem jest GRODZISKIE PIWOBRANIE, które powróciło wraz z reaktywacją bro-

waru w 2015 roku. Z roku na rok, ta niezwykła piwna biesiada zyskuje coraz szersze grono zwolenników, 

którzy pragną poznać historię browarnictwa oraz legendarny smak, charakter i wyjątkowość grodzi-

skiego piwa.  

Główną i wiodącą instytucją kultury w Grodzisku Wlkp., oprócz biblioteki i Grodziskiej Orkiestry Dętej, 

jest Centrum Kultury RONDO. Do podstawowej działalności CK należy realizacja zadań gminy z zakresu 

szeroko rozumianej kultury. W szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, stwarza-

nie warunków dla rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży oraz kultywowanie tradycji i dziedzictwa 

kulturowego poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie gminy. 

Corocznie CK Rondo jest organizatorem, współorganizatorem, lub bierze udział poprzez swoje zespoły 

i sekcje zainteresowań w ponad 60 imprezach i przedsięwzięciach na terenie miasta oraz poza jego 

granicami. Oferta CK stara się wychodzić naprzeciw różnym oczekiwaniom mieszkańców miasta i gminy. 

W Centrum Kultury funkcjonuje wiele sekcji: 

 taneczna – w której realizowane są różne formy zajęć tanecznych od hip hopu, baletu, tańca towa-

rzyskiego do zespołu tańca ludowego; 
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 śpiewacza - w ramach której funkcjonuje Studium Piosenkarskie i Chór Miasta Grodzisk Wielkopol-

ski OTTIMO; 

 plastyczna; 

 teatralna (Grupa Teatralna ARLEKIN). 

Dzięki zagospodarowaniu nowej przestrzeni na działalność kulturalną w odrestaurowanym dworcu PKP 

udało się poszerzyć ofertę o kolejne sekcje – szachową i gier planszowych. Na kameralnej scenie odby-

wają się małe wydarzenia artystyczne typu recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, itp. Od-

bywają się tam też rozmaite zajęcia kreatywne dla dzieci. W pomieszczeniach piwnicznych działalność 

rozpoczęła „Zwrotnica”- pracownia rzeźby i ceramiki. 

Planowane jest rozwijanie zarówno ilości oferowanych imprez kulturalnych, jak i zwiększanie ich atrak-

cyjności. Ambicją działań CK jest też ciągłe podnoszenie sprawności i poziomu organizacyjnego do 

czego niezbędne będzie usprawnienie i lepsze wykorzystanie posiadanej bazy infrastrukturalnej. W ka-

lendarzu ważniejszych imprez znajdą się w dalszym ciągu takie jak: GRODZISKIE PIWOBRANIE, WAKACYJNA 

SCENA NIEOCZYWISTA, MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI DĘTEJ „GRONALIA”, koncerty w ramach ŚWIATOWEGO 

PRZEGLĄDU FOLKLORU „INTEGRACJE”, cykl wydarzeń kulturalnych pod nazwą GRODZISKA JESIEŃ KULTURALNA. 

Wymienione przedsięwzięcia stanowią jedynie pewien szkielet najważniejszych, stałych wydarzeń, 

które wzbogacane są o wiele innych okazjonalnych przedsięwzięć, takich jak: koncerty biletowane 

(agencyjne i własne), koncerty „z okazji” (noworoczne, jasełkowe, Dnia kobiet, Walentynek, 3 maja, 

Dnia Dziecka, Narodowego Święta Niepodległości, itp.), ferie zimowe z CK, wakacje z CK, festyny i pik-

niki plenerowe (wielkanocny, bożonarodzeniowy, na zakończenie lata) oraz seanse kina plenerowego. 

Zespół roboczy 
Na potrzeby przeprowadzenia badań diagnostycznych dyrektor CK Rondo powołał zespół roboczy w składzie 
(kolejność alfabetyczna): 

Marcin Brudło – zastępca burmistrza Grodziska Wlkp., angażuje się w aktywizowanie społeczności lokalnej, 

inicjator wielu cyklicznych imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz samorząd lokalny (rajdy 

rowerowe, nocne rajdy nordic walking i inne), współautor kampanii antysmogowej w Grodzisku Wlkp., która 

w 2021 roku otrzymała I miejsce w konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Ekspert oceniający 

wnioski o dofinansowanie w ramach Programu „Równać Szanse”. 

Marta Gajdzińska - odpowiedzialna za działania promocyjne w gminie Grodzisk Wlkp., angażuje się w realizację 

oddolnych inicjatyw w gminie, współautorka projektów tj. „MURALove działania nie do pokonania”, „Razem czy 

osobno” - powołanie Grodziskiej Gminnej Rady Młodzieżowej, organizatorka Forum Lokalnego poświęconego 

sytuacji młodzieży w gminie. 

Joanna Kalińska - od 18 lat związana z sektorem organizacji społecznych, autorka kilkunastu projektów skiero-

wanych na rozwój lokalny, ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla samorządów, 

organizacji pozarządowych, seniorów w zakresie zarządzania projektami społecznymi, diagnozy lokalnej, animacji 

środowiska lokalnego. Ponad 7-letnie doświadczenie w ocenie projektów w ramach Programu ASOS, Aktywni+ 

(wpisana na listę ekspertów MRiPS, doświadczenie w ocenie projektów w ramach FIO, PROO1a). 

Anna Koza – Pomysłodawczyni Grodziskiego Roku Kobiet oraz inicjatorka grupy nieformalnej KobieTy w akcji. 

Radna Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskiej obecnej kadencji. Od 32 lat związana z kulturą w Grodzisku 

Wielkopolskim. Swoje działania kieruje głownie na aktywizację młodzieży i kobiet. Koordynatorka projektów 

Równać szanse oraz Wielkopolska Wiara 

Tomasz Koza - z-ca dyrektora CK RONDO, koordynuje działania proponowane przez CK RONDO. Aktywnie włą-

cza się w oddolne działania w gminie, współpracuje z młodzieżą m.in. w Programie „Równać Szanse” w projekcie 

„GROXART-REAKTYWACJA” czy w projekcie „MURALove działania nie do pokonania”; współpracował przy po-

wołaniu Grodziskiej Gminnej Rady Młodzieżowej. 
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Waldemar Łyczykowski - Dyrektor CK Rondo, z wykształcenia mgr sztuki, muzyk. Ponad 40-sto letni staż pracy 

w kulturze, w tym 20 lat pracy pedagogicznej w szkolnictwie artystycznym i 22 lata pracy na stanowisku dyrek-

tora instytucji kultury. 

Andrzej Trzeciak - z wykształcenia muzyk, były dyrektor MGOK Taklamakan w Opalenicy (1995-2015); brał 

udział w programie »DK+ Inicjatywy lokalne« w latach 2015 (Opalenica), 2016 (Krzykosy), 2019 (Pogorzela) oraz 

2020 (Kołaczkowo) i jest współautorem diagnoz kulturalnych tych gmin.   

Koordynator Wielkopolskiej Rady Kultury – nieformalnej organizacji, zrzeszającej ponad 160 dyrektorów wielko-

polskich samorządowych instytucji kultury (głównie domów i ośrodków kultury).  

 

KONCEPCJA DIAGNOZY 

W ramach projektu przeprowadzono badania jakościowe w celu uzyskania „dobrej” informacji na te-

mat kultury oraz gotowości do podejmowania działań oddolnych. Wykorzystano następujące narzędzia 

badawcze: 

 spotkania i wywiady grupowe z wybranymi grupami mieszkańców  gminy Grodzisk Wlkp. na temat 

oferty kulturalnej gminy oraz oczekiwań mieszkańców; 

 wywiady indywidualne w formie sondy ulicznej oraz „karteczek diagnostycznych”; 

 ankieta tradycyjna (papierowa) oraz ankieta online; 

 warsztaty diagnostyczne z udziałem młodzieży; 

 

Spotkania i wywiady 

Seniorzy 

Według danych Urzędu Miejskiego Grodzisku Wlkp. (z 02.01.2020 r.) oraz GUS w Poznaniu (Statystyczne 

Vademecum Samorządowca 2019) gminę Grodzisk Wielkopolski zamieszkuje 20 tys. mieszkańców, 

w tym 2 428 osoby ukończyły 60 rok życia co stanowi 11,82% ogólnej liczby mieszkańców. Najliczniejszą 

grupę wśród seniorów stanowią osoby pomiędzy 60 a 69 rokiem życia. 

Gmina Grodzisk Wielkopolski to gmina rozproszona. Osoby starsze, które w znacznej części mieszkają 

samotnie, mają utrudniony kontakt ze swoim pokoleniem, przez to nie mają możliwości aktywnego 

życia i współuczestniczenia w życiu lokalnej wspólnoty co nie znaczy, że nie mają potrzeb związanych 

z aktywnością społeczną, kulturalną czy edukacyjną. Grodziscy seniorzy, którym przedstawi się ofertę 

zaangażowania, zachęci i wesprze w aktywności, bardzo chętnie podnoszą swoje kompetencje i anga-

żują się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Przy czym chcą i potrafią wciągać w tę działalność 

innych – zarówno ze swojego pokolenia, jak i aktywizować pokolenia młodsze. 

Rozmowy z seniorami (przeprowadzone w Klubie Seniora+ w marcu i kwietniu; grupa 16 osób) wyka-

zały, że preferowane są następujące rodzaje aktywności: 

ZAJĘCIA TEATRALNE dla początkujących i zaawansowanych  pod okiem instruktora. Uczestnicy przygo-

tują chętnie przedstawienie teatralne, którego temat wybiorą samodzielnie. 

ZAJĘCIA ŚPIEWACZE dla początkujących oraz zaawansowanych. Jest to bardzo ważne dla seniorów, któ-

rzy chcą występować publicznie w trakcie lokalnych imprez. 

ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE dla miłośników filmu i fotografii, obejmujące zarówno techniki analogowe 

jak i cyfrowe. 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (glina, rysunek, malarstwo)  

WYJAZDY DO KINA I TEATRU  
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Koła Gospodyń Wiejskich  

W Gminie Grodzisk Wlkp funkcjonuje 12 Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach diagnozy lokalnej zreali-

zowane zostały 3 spotkania. Uczestniczyło w nich ogółem 36 osób z Albertowska, Kąkolewa, Ptaszkowa, 

Słocina, Snowidowa, Zdroju. 

Uczestniczki ubolewały, że brakuje im oferty skierowanej do osób dorosłych – poza corocznymi impre-

zami typu PIWOBRANIE czy GRONALIA nie znajdują wiele dla siebie. Panie z KGW wskazały też, że w trakcie 

imprez typu FESTYN POD WIATRAKIEM są angażowane do animowania społeczności lokalnej, nie mogąc tym 

samym w pełni korzystać z oferty imprezy. Pojawiły się także opinie, że brakuje działań artystyczno-

kulturalnych w świetlicach wiejskich.  

Koła Gospodyń Wiejskich nie mają osobowości prawnej więc ich samodzielność jest mocno ograni-

czona, natomiast ich budżet sprowadza się do kwoty 1500 zł/rok/koło. To, czym są zainteresowane, to 

działania o charakterze integracyjnym skierowane do wszystkich KGW w gminie oraz wyjazdy do kina 

czy Teatru Muzycznego. 

 

Przypadkowi mieszkańcy 

Jedną z form badań opinii mieszkańców Grodziska była sonda uliczna, składająca się z 2 elementów: 

prośba o uzupełnienie sformułowania »CK Rondo…« (odpowiedzi były zapisywane na flip charcie) oraz 

prośba o wypełnienie krótkiej ankiety, zawierającej 2 pytania: 

1. Czy uczestniczysz w wydarzeniach/zajęciach organizowanych przez CK RONDO? 

2. Jeżeli nie korzystasz z oferty CK Rondo wskaż dlaczego? 

Odpowiedzi na powyższe pytania zawarte są w zestawieniu na str. 8, tutaj sformułowania, które zna-

lazły się na flip charcie: 
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Sformułowanie »CK Rondo w Grodzisku Wlkp…« wydrukowaliśmy także na „karteczkach diagnostycznych” 

(formatu A6). O uzupełnienie tego zdania dowolną treścią prosiliśmy mieszkańców odwiedzających 

Urząd Miejski (także urzędników). Na karteczkach znalazły się następujące sformułowania (pisownia 

oryginalna, kolejność przypadkowa – wypełnione karteczki mieszkańcy wrzucali do urny): 

 Miejsce na spotkania kulturalne, różnego rodzaju imprezy, spotkania;  

 tworzenie różnych zespołów tanecznych, orkiestry;  

 Orkiestra Dęta;  

 Cybinka;  

 spotkania rozrywkowe;  

 koncerty;  

 rozrywka;  

 emeryci;  

 biblioteka;  

 różne działania kulturalne;  

 możliwość korzystania z uroczystości, imprez, prelekcji, spotkań ze wspaniałymi ludźmi, integracja; 

 korzystanie z biblioteki;  

 Cybinka;  

 Orkiestra Dęta;  

 spotkania kulturalne;  

 rozrywka;  

 kultura;  

 książki;  

 spotkania;  

 orkiestra;  

 zajęcia dla dzieci;  

 spotkania z ciekawymi ludźmi;  

 dynie;  

 biblioteka;  

 orkiestra;  

 imprezy okolicznościowe;  

 imprezy;  

 zajęcia; biblioteka;  

 Cybinka;  

 biblioteka muzyka;  

 przedstawienia;  

 taniec; spotkania; wydarzenia kulturalne;  

 pomoc; prosymfonika;  

 rondo;  

 przedstawienie; nauka; imprezy;  

 bałagan;  

 WOŚP; występy; biblioteka; orkiestra;   

 orkiestra; 

 występy;  

 biblioteka;  

 kino;  

 teatr;  

 rzadko korzystam;  

 WOŚP; 

 informacja o czystości powietrza;  

 Cybinka;  

 zumba;  

 orkiestra;  

 biblioteka; występy; impreza;  
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 obecnie jest „trochę” – zamknięte. Okej są tam rzeczy cykliczne, ale „to” miejsce powinno „żyć” – być otwarte, teraz 

jest tam bardzo pusto, cicho… ciemno. Może to kwestia ludzi – musi się chcieć!!! Więcej empatii!!!;  

 brak imprez;  

 kultura – spotkania;  

 biblioteka;  

 Cybinka;  

 zawiewa starocią;  

 muzyka ludowa;  

 koncert; publika 40+;  

 miejsce z dużym potencjałem, ale nie wykorzystanym;  

 mała dostępność; nuda;  

 brak działalności;  

 przedstawienia dla dzieci;  

 rozrywka;  

 kultura; imprezy;  

 Waldek;  

 kultura z Grodziska Wlkp.;  

 działalność kulturalna dla mieszkańców;  

 nie korzystam – brak oceny;   

 kultura;  

 rozrywka;   

 marazm;  

 nie korzystam;  

 personel do wymiany;  

 przerost formy nad treścią;  

 koncerty;  

 zajęcia plastyczne;  

 arlekin;  

 Cybinka;  

 hip-hop;  

 balet;  

 Cybinka;  

 sekcje;  

 nuda;  

 mało się dzieje;  

 biblioteka;  

 sala widowiskowa;  

 oferta skierowana głównie do osób starszych;  

 koncerty;  

 biblioteka;  

 Orkiestra i nic poza tym 

 kino;  

 przedstawienia;  

 koncerty;  

 mogłoby być większe zaangażowanie w „kulturę”!;  

 miejsce spotkań i rozrywki;  

 nie mam zdania z uwagi na brak ofert z których mogłabym skorzystać;  

 z niczym;  

 stagnacja;  

 uboga oferta kulturalna; brak otwartości na nowe działania przez dyrektora;  

 budynek w którym znajduje się zbyt mało miejsca dla działalności;  
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Ankieta papierowa 

Ankieta, w której wzięło udział ogółem 288 respondentów, została przeprowadzona w następujących 

miejscach: 

 Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wielkopolskim (89 osób), 

 Zespół Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim (115 osób), 

 ulice Grodziska Wielkopolskiego (84 osoby). 

Ankieta zawierała 2 pytania (w nawiasach podano rozkład odpowiedzi w poszczególnych lokalizacjach: 

Liceum Ogólnokształcące/Zespół Szkół Technicznych/ulice Grodziska Wlkp.) 

1. Czy uczestniczysz w wydarzeniach/zajęciach organizowanych przez CK RONDO: 

 TAK – 59 osób = 20,5% (14/11/34) 

 NIE – 229 osób = 79,5% (75/104/50) 

2. Jeżeli nie korzystasz z oferty CK Rondo wskaż dlaczego 

(można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź): 

 nie ma tam niczego co mnie interesuje  - 95  (35/53/7) 

 nie wiem co tam się dzieje        - 123 (28/73/22) 

 mam problem z opieką nad dziećmi  - 10 (1/5/4) 

 mam problem z dojazdem    - 67 (34/32/1) 

 samodzielnie realizuję swoje pasje   - 84 (40/37/7) 

 nie chodzą tam moi znajomi   - 87 (36/45/6) 

 inne      - 41 (17/20/4) 

rubryka »inne« dawała możliwość wpisania swojej odpowiedzi – skorzystało z niej  20 osób, oto ich wpisy: 

 nie mam czasu - 5 osób (3 ulica, 2 LO)) 

 mieszkam za daleko - 2 (LO) 

 nie mieszkam w Grodzisku - 2 (ulica) 

 stan zdrowia - 2 (ulica) 

 złe godziny - 2 (ulica) 

 chodziłam, umiem wszystko, wolałabym uczyć - 1 (LO) 

 trochę nudy - 1 (LO) 

 mam bliżej do N. Tomyśla - 1 (LO) 

 nie ma tańca towarzyskiego - 1 (LO) 

 brak młodzieżowych wydarzeń - 1 (ZST) 

 nie interesuje mnie to - 1 (ZST) 

 dowiaduję się po wydarzeniu - 1 (ZST) 
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Ankieta internetowa 

1. Czy korzysta Pan/Pani z oferty CK Rondo? 

87 odpowiedzi 

 
 

2. Gdzie Pan/Pani szuka informacji o wydarzeniach kulturalnych  w gminie Gro-
dzisk Wlkp? 

można wybrać kilka odpowiedzi 

77 odpowiedzi 

 

3. Ofertą dla jakiej grupy wiekowej jest Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a?  

można wybrać kilka odpowiedzi 

77 odpowiedzi 
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4. Z jakiej oferty zajęć/warsztatów oferowanych przez CK RONDO Pan/Pani ko-
rzysta?  

można wybrać kilka 

77 odpowiedzi 

 
 

5. W jakich wydarzeniach organizowanych przez CK Rondo chciałby/chciałaby 
Pan/Pani uczestniczyć? 

można wybrać kilka 

43 odpowiedzi 

 
 

6. Jakie nowe zajęcia, warsztaty w CK Rondo by Pana/Panią zainteresowały? 

pytanie otwarte, odpowiedź obowiązkowa; pominięto odpowiedzi nie zawierające żadnych propozycji (w rodzaju „nie wiem”, 

„trudno powiedzieć” „yyyyyyyyyyy” itp.); niektórzy respondenci przedstawili po kilka propozycji – tutaj zostały one rozdzie-

lone, natomiast powtarzające się pomysły skomasowano, uwzględniając także propozycje dotyczące zajęć stałych, wpisane 

w odpowiedzi na pytanie nr 7.  

 zajęcia/warsztaty fotograficzne – 10x 

 warsztaty lub stałe, cykliczne spotkania rękodzielnicze (szycie, szydełko, druty, makrama, haft, florystyka, 

kosmetyki naturalne, świece itp.) – 10x 

 różnego rodzaju warsztaty taneczne (dla osób 40+, taniec użytkowy dla par, zumba, taniec brzucha, latino, 

taniec nowoczesny, dla dzieci na wysokim poziomie) – 8x 

 modelarstwo, modelarstwo redukcyjne – 4x 

 zajęcia językowe – 4x   

 zajęcia ruchowe (dla kobiet 50+ typu gimnastyka rozciągająca, usprawniająca - nie zumba, aerobik; grupa 

nordic walking, trampoliny, pilates itp.) – 4x 
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 coś dla małych dzieci (1-3 r.ż.) i dla mam z maluszkami  – 4x 

 joga, warsztaty relaksacyjne, oddychania – 3x 

 warsztaty dotyczące urody (makijaż, fryzura, stopy) – 2x  

 Klub Książki – 2x  

 warsztaty tworzenia ceramiki, garncarstwo – 2x  

 zajęcia wokalne nastawione na „zwykłe” śpiewanie – 2 x 

 Internet, bezpieczeństwo w sieci (dla osób korzystających z komputera, Internetu, ale nie  nadążających za 

nowymi rozwiązaniami i zagrożeniami) – 2x 

 zajęcia dla młodzieży  przygotowujące do wejścia na rynek pracy – 2x 

 warsztaty kulinarne, koło kulinarne – 2x 

 warsztaty piwne 

 warsztaty kręcenia lodów 

 gotowanie z ajurwedą 

 warsztaty z dietetykiem 

 dla młodzieży kursy samodoskonalące 

 grupowe warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości 

 spotkania aktywizujące zawodowo kobiety 

 zajęcia teatralne 

 wizerunek 

 zajęcia historyczne 

 kursy filmowania  

 majsterkowanie: jak wbić gwoździe, naprawić rower 

 mechatronika, jakaś robotyka lub coś związanego z mechaniką 

 zajęcia gry na ukulele lub gitarze 

 klub dyskusyjny  

 sekcja wokalna dla dzieci 8-12 

 nauka strzelania z karabinu 

 wycieczki (spotkania z naturą) 

 

7. Jakiej nowej oferty kulturalnej w CK Rondo by Pan/Panią oczekiwał? 

 patrz uwaga pod pytaniem nr 6 

 więcej koncertów (koncerty różnych rodzajów muzyki pop ,rap, jazz, soul, folk, poezja śpiewana, muzyka 

klasyczna w wykonaniu rozrywkowym; koncerty na świeżym powietrzu; itp., itd.) – 15x 

 teatr, wyjazdy do teatru – 5x  

 kino, kino plenerowe, kino samochodowe – 4x 

 kabaret, stand-up – 3x 

 spotkania z pisarzami, literatury obyczajowej, kryminalnej autorami książek historycznych, historykami, re-

porterami – 2x 

 festiwal muzyki niekoniecznie ludowej/rodzaj przeglądu zespołów – 2x 

 przedstawienia teatralne dla dzieci. 

 prelekcje na temat sztuki, 

 dyskusje, wydarzenia nawiązujące do aktualnej rzeczywistości (np. Internetu, social mediów, fake newsów itp.) 

 popołudnia/wieczory z recitalem  

…i kilka określeń natury ogólnej, mocno niesprecyzowanych  

 Więcej wydarzeń dla młodzieży/Czegoś dla młodzieży/Wydarzenia kierowane do młodych ludzi 

 Więcej wydarzeń skierowanych dla osób 20-40 lat. 
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 Miejsca dla młodych dorosłych, innego niż orkiestra i kluby, które już są. 

 Lepszy dobór repertuaru. Pokazanie sztuki na  wyższym poziomie.  

 Integracja kulturowa. 

 Coś gdzie można się bawić! 

 Czegoś dla dzieci od 1-5 lat. 

 Wolę, żeby było mniej, ale na wyższym poziomie.   

 Oczekiwałbym oferty, która by przykładowo pozwoliła młodzieży jeszcze lepiej wpłynąć na lokalną społeczność. 

 Darmowe. 

 

8. Jaką kwotę jest Pan/Pani wstanie przeznaczyć na udział w wydarzeniu kultu-
ralnym w naszej gminie? 

77 odpowiedzi 

 
 

 

 

9. Co jest najmocniejszą stroną Centrum Kultury RONDO? 

pytanie otwarte, odpowiedź obowiązkowa; część respondentów uniknęła odpowiedzi wpisując ciągi przypadkowych liter lub 

znaków – te wpisy usunięto, w pozostałych poprawiono drobne błędy (literówki, brak polskich znaków) zachowując oryginalne 

brzmienie i pisownię. 

 lokalizacja 

 nie wiem 

 Kreatywność ludzi tam pracujących 

 Przyjmowanie i zapraszanie wszystkich 

 Waldemar Łyczykowski 

 Dobra lokalizacja, Biblioteka, duża ilość zajęć dla dzieci i młodzieży - kadra 

 Szeroka oferta zajęć dla dzieci i młodzieży. 

 lokalizacja w samym centrum, dużo pomieszczeń do wykorzystania.  

 Konsekwencja w działaniu 

 Jest w dobrym miejscu 

 Lokalizacja 

 Kameralne koncerty   

 społeczność 

 Cybinka 

 Ludzie którzy tam pracują  

 Dobra promocja wydarzeń, przyjaźni pracownicy  

 Wszechstronność, zróżnicowanie oferty 

 Coraz większa różnorodność zajęć 

 Obecny dyrektor 
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 Wydarzenia kulturalne  

 to, że tworzą go ludzie  

 Dzieje się  

 Szeroki wachlarz 

 Szeroka oferta zajęć dodatkowych, spotkania z ludźmi 

 duża oferta dla dzieci 

 Nie wiem 

 położenie - wszędzie blisko,  

 Koncerty  

 Ludzie 

 społeczność ze wspólną pasją 

 Zgrany zespół pracujących tam ludzi. 

 Osobowość Tomka Kozy 

 Łatwość dostępu do wszystkich wydarzeń 

 Pan Dyrektor Waldemar 

 tradycje 

 Przyjaźń, fajni ludzie 

 Atmosfera 

 Najmocniejszą stroną Centrum Kultury Rondo są wszystkie organizowane przez CK Rondo  zajęcia dla 

dzieci, młodzieży oraz seniorów 

 Piękne plakaty 

 współpraca/znajomości   

 potencjał 

 Dość blisko mojego miejsca zamieszkania  

 Dużo kół zainteresowań   

 znajomi, oferta 

 Cybinka, Arlekin 

 Kadra  

 Pan Tomek 

 Szeroka oferta zajęć dodatkowych 

 LOKUM 

 dla dzieci są zajęcia  

 różnorodność zajęć  

 Sam Pan dyrektor 

 Cybinka i Arlekin  

 ludzie 

 Imprezy kulturalne  

 Promowanie swoich sekcji  

 Sporo kół zainteresowań  

 Wszechstronność 

 CK Rondo pozwala młodzieży na rozwijanie swoich pasji w wielu różnych kierunkach, za czym  idzie integra-

cja z lokalną społecznością a na dodatek wiedza. 

 kierownictwo 

 "Cybinka" na czele z Panem Dyrektorem <3  

 organizacja 

 Różnorodność ofert.  

 Jakkolwiek duża ilość sekcji  

 nie ma 
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10. Co jest najsłabszą stroną Centrum Kultury RONDO? 

 patrz uwaga pod pytaniem nr 9 

 Brak 

 brak oferty dla wszystkich  

 monotonna oferta 

 Dzielenie biletów na koncerty 

 Nie ma takiej  

 Zbyt mała ilość ciekawych zajęć dla dorosłych.  

 braki lokalowe 

 Niewydolny parking. 

 małomiasteczkowe dziadostwo i brak jakości, działanie wg starych schematów, centrum nie idzie  z du-

chem czasu i opiera się na dawnych osiągnięciach (Cybinka, Orkiestra) oraz ogólnie przeszłości miasta 

 Nie wiem 

 Niewykorzystany potencjał instytucji 

 Brak zajęć, mało przedstawień teatralnych dla maluchów do 3 lat  

 planszówki 

 Nie ma  

 wewnętrzny przekaz informacji 

 nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć 

 Mała reklama  

 Zaangażowanie i rozwijanie hobby dorosłych 

 nie jest rozpowszechnione wśród młodzieży 

 czasami ogłoszenia z wydarzeniami przelatują gdzieś między innymi wiadomościami. Czasami - nie da się 

wszystkiego dojrzeć - wydarzeń, imprez 

 Brak zaplecza technicznego 

 zbyt mała oferta zajęć/imprez dla osób w wieku 25-35 lat 

 To miejsce bez życia 

 mała informacja na FB, Instagram, słupy i możliwość mówienia przez megafon z samochodu , który jeździ 

po miesicie, ulotki 

 Nie wiem  

 Za mało ludzi 

 mało zajęć organizowanych i słaba informacja o odbywających się imprezach 

 Małe sondowanie zainteresowań i mała oferta aby rozwijać swoją pasję. 

 Mała elastyczność niektórych osób decyzyjnych, przestarzały punkt widzenia, ocena   zapotrzebowania nie 

jest globalną analizą lokalnego zapotrzebowania i preferencji tylko subiektywnym odbiorem.  

 Brak  

 mało wydarzeń kulturalnych dla młodzieży  

 niezrozumienie 

 źle wychowani ludzie, to że nie ma jakiegoś sklepiku 

 nic, jest w porządku oprócz, że nie ma sklepiku, automatu 

 brak otwartości na innowacje 

 Godziny organizowanych zajęć  

 Brak podążania za modą, czasem 

 Kadra 

 Tam jest smutno, ponuro  

 oferta 

 OTWARTOŚĆ NA MIESZKAŃCÓW 

 Nie ma takiej rzeczy  

 Brak oferty dla młodzieży poza Cybinką  

 trudno powiedzieć 
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 Nie wiem  

 Małe rozpowszechnianie imprez w ościennych miastach 

 Mało wydarzeń społecznych 

 Nie ma 

 Moim zdaniem można byłoby organizować trochę więcej wydarzeń - ożywiają one bardzo miasto, a jak na 

razie osobiście twierdzę, że jest ich mało 

 brak sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia 

 mało spotkań z młodzieżą  

 mierna oferta skierowana tylko do osób starszych (seniorów) 

 kiepska promocja WYDARZEŃ poza miasto Grodzisk Wlkp. 

 zbyt mała oferta kulturalna 

 

11. Gdyby Pan/Pani mógł/mogła zorganizować jedno wydarzenie, co by to było? 

 patrz uwaga pod pytaniem nr 9 

 koncert 

 piknik na świeżym powietrzu przy muzyce 

 Majówka w plenerze 

 Konkurs Tańca Ludowego 

 Warsztaty ceramiki 

 Spotkania dot. poszerzania wiedzy na temat zdrowia fizycznego/psychicznego 

 BudaFest - przegląd kabaretów szkolnych (kontynuacja ) 

 Wymiana doświadczeń kulinarnych. 

 Warsztaty, które przygotowują do powrotu na rynek pracy po dłuższej przerwie (chorobie, urodzeniu dziecka) 

lub zmiany pracy. Uczyłyby jak przygotować profesjonalne CV, gdzie szukać  pracy, jak przejść rozmowę kwa-

lifikacyjną, w co się ubrać. Dla osób w każdym wieku, popołudniu.  

 Impreza motoryzacyjna- wyścigi lub drift trasa wyznaczona na ulicach miasta. 

 koncert Sanah 

 Festiwal Hip-hopowy 

 Duża impreza dla maluchów i rodziców 

 przegląd twórczości hip-hop 

 festyn charytatywny 

 koncert Raya Wilsona 

 spotkania młodzieży 

 Kameralny koncert Dawida Podsiadło  

 Wystawa fotografii lub prezentacja hobby, pasji 

 Recital Alicji Majewskiej / Andrzej Sikorowski 

 turniej piłkarski 

 Warsztaty dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu  

 nie mam pomysłu w tej chwili  

 Muzyka poważna 

 konkursy sportowe, kursy 

 Festiwal hip-hopowy, w stylu "Rap Stacji Wolsztyn" 

 Warsztaty rozwoju osobistego 

 spotkanie kultur: wymiana, spostrzeżenia. W Grodzisku przebywają: Hindusi, Ukraińscy,  Nepalczycy, Białorusini, 

Wietnamczycy, Filipińczycy, z Konga… Oni o nas prawie nic nie wiedzą, my o nich tylko to że tutaj pracują 

 Nie 

 Spotkanie kultur 

 festyn charytatywny 

 Targi modelarskie z warsztatami. 

 Karaoke 
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 Nie wiem  

 święto czekolady 

 wyjazdy integracyjne 

 sam nie wiem  

 występ 

 Festiwal obcokrajowców 

 Kabaret 

 Spotkanie z ... (kimś znanym) 

 Kurs fotografii w weekend  

 Warsztaty pole dance, zumby, tańca nowoczesnego,\ 

 nauka języków obcych (dla dorosłych)  

 Koncert piosenki aktorskiej 

 Spektakl teatru ulicznego 

 kursy seniorów 

 koncert zespołu ukulele 

 Festiwal zespół ludowych  

 Koncert zespołów Disco polo 

 Koncert Ani Rusowicz  

 Koncerty na świeżym powietrzu 

 spotkanie ze słynnymi artystami 

 Dzień dziecka  

 Byłby na przykład warsztat bądź noc filmowa, których temat sami wybraliśmy zainteresowani 

 koncert Majkela Jacksona 

 święto czekolady  

 pokaz filmowy 

 Brak 

 Stand Up znanego komika (Lotek, Socha, Ruciński) 

 koncert  

 Koncert muzyki rockowej 

 

12. Metryczka 

77 odpowiedzi 
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Warsztaty diagnostyczne 

Spotkanie 1. – piątek 25 marca 2022 r. 

1. Rozgrzewka 

Uczestnicy spotkania (18 osób w wieku „młodzieżowym”) otrzymali kartki (formatu A6) ze sformułowaniem: 

»CK RONDO w Grodzisku Wlkp...« i zostali poproszeni o jego uzupełnienie. Oto, co znalazło się na kartkach 

(kolejność przypadkowa – zachowano oryginalną pisownię, w tym wersaliki i znaki przestankowe lub ich brak  ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cybinka 

- Orkiestra 

- ul. Kolejowa 

- Dyrektor Waldemar Łyczykowski 

- Centrum 

miła atmosfera 

super zorganizowane imprezy 

akcje centrum kultury rondo są bardzo ciekawe  
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2. Błyskawiczna diagnoza 

Uczestnicy otrzymali pisaki i żółte karteczki samoprzylepne (o wym. 7x7 cm), na których wypisywali znane im formy 

aktywności CK RONDO. Na podłodze – przy pomocy taśmy malarskiej – wykleiliśmy duży obrys „domu kultury”.  

Żółte karteczki zostały naklejone wewnątrz obrysu. 

 zajęcia stałe, zespoły i grupy artystyczne:: 

rodzaj aktywności wpisy 

CYBINKA (zespół pieśni i tańca) 15 

ARLEKIN (grupa teatralna) 12 

balet 8 

hip-hop 6 

kółko plastyczne 5 

Chór OTTIMO 2 

kółko garncarskie 2 

studium piosenkarskie 1 

szachy 1 

brydż 1 

 imprezy cykliczne: 

rodzaj aktywności wpisy 

WOŚP 8 

FESTYN POD WIATRAKIEM 2 

GRONALIA 2 

PIWOBRANIE 2 

GRODZISKA JESIEŃ KULTURALNA 1 

 inne imprezy i przedsięwzięcia: 

rodzaj aktywności wpisy 

koncerty 9 

kino 4 

konkursy 2 

wystawy 1 

dni kobiet 1 

spotkania tematyczne 1 

ferie 1 

kolonie 1 

 inna działalność: 

rodzaj aktywności wpisy 

Orkiestra *  10 

Biblioteka * 5 

„Kultura w Centrum” 1 

wynajem pomieszczeń 1 

wyjazdy 1 

* Orkiestra Dęta oraz Biblioteka są odrębnymi instytucjami, jednak funkcjonują w tym samym budynku co CK Rondo. 
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3. Kultura to – określenia  

Rozdaliśmy uczestnikom spotkania kartki (formatu A6) ze sformułowaniem „KULTURA TO:” i poprosiliśmy, aby 

uzupełnili je zgodnie ze swoimi odczuciami. Następnie, w trakcie dyskusji, spisaliśmy te określenia na flip charcie 

(eliminując przy okazji te, które się powtarzały). 

Oto określenia zaproponowane przez uczestników warsztatu (w kolejności, w jakiej były zgłaszane): 
1. stowarzyszenie     

2. ludzie 

3. poprawne zachowanie 

4. łączenie pokoleń 

5. sposób bycia 

6. szacunek 

7. integracja 

8. ugrupowanie 

9. tradycja 

10. jedność 

11. pasja 

12. momenty 

13. szerzenie/rozwijanie talentów 

14. nauka 

15. całość 

16. radość 

17. rozrywka 

18. kino 

19. zainteresowania     

20. taniec 

21. zabawa 

22. literatura 

23. wydarzenia 

24. muzyka 

25. szerzenie dobra 

26. folklor 

27. śpiew 

28. plastyka 

29. dzieła 

30. fotografia 

31. twórczość 

32. architektura 

33. charytatywność 

34. manufaktura 

35. pomniki 

36. kolory 

37. zapis historii społecznej 

38. przyjaciele/spotkanie 

 

 

4. Kultura to – głosowanie 

Przeprowadziliśmy tzw. „głosowanie słomkowe” – każdy z obecnych otrzymał do dyspozycji 30 (wirtualnych) 

punktów, które mógł w dowolny sposób przydzielić wymienionym wyżej określeniom, przy czym do jednego 

określenia mógł przypisać maksymalnie 5 punktów. Oto wyniki (uporządkowane wg ilości punktów): 
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definicja liczba głosów liczba osób miejsce 

spotkanie = ludzie (2) + przyjaciele/spotkanie (38) + stowarzyszenie (1) 80 (44+25+11) 21 (11+6+4) 1.  

pasja (11) 42 11 2.  

tradycja (9) 39 9 3.  

łączenie pokoleń (4) 38 8 4.  

przyjaciele/spotkanie (38) 25 6 5.  

muzyka (24) 23 6 6.  

folklor (26) 22 6 7.  

zapis historii społecznej (37) 21 6 8.  

szerzenie/rozwijanie talentów (13) 20 6 9.  

rozrywka (17) 20 6 10.  

taniec (20) 20 6 11.  

zainteresowania (19) 19 5 12.  

wydarzenia (23) 18 4 13.  

poprawne zachowanie (3) 17 4 14.  

dzieła (29) 17 6 15.  

twórczość (31) 17 4 16.  

architektura (32) 17 4 17.  

nauka (14) 16 5 18.  

zabawa (21) 14 4 19.  

sposób bycia (5) 13 3 20.  

szacunek (6) 12 3 21.  

stowarzyszenie (1) 11 4 22.  

literatura (22) 11 3 23.  

integracja (7) 8 3 24.  

jedność (10) 8 3 25.  

momenty  (12) 8 2 26.  

śpiew (27) 7 2 27.  

radość (16) 5 2 28.  

ugrupowanie (8) 3 1 29.  

kino (18) 3 1 30.  

szerzenie dobra (25) 3 2 31.  

całość (15) 1 1 32.  

fotografia (30) 1 1 33.  

charytatywność (33) 1 1 34.  

plastyka (28) 0 0  

manufaktura (34) 0 0  

pomniki (35) 0 0  

kolory (36) 0 0  

Po dyskusji, jaka wywiązała się w trakcie głosowania uznaliśmy, że 3 pozycje z listy, która powstała po wypełnieniu 

karteczek z określeniem „kultura to:” (patrz punkt 3.) a mianowicie: 1. – stowarzyszenie, 2. – ludzie oraz 38. – przyja-

ciele/spotkanie, można „zbić” w jedną definicję, czyli „spotkanie”, co zostało uwzględnione w powyższej tabeli. 
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5. Marzenia i oczekiwania 

Na zakończenie obecni na spotkaniu otrzymali różowe karteczki z prośbą, aby wypisali na nich pomysły, które 

im przyjdą do głowy w trakcie i po projekcji krótkiego filmu (zrealizowanego przez TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓR-

CZYCH „ę”) pt. „Wymarzony Dom Kultury”.   

pomysły „ogólne”: 

 miejsce spotkań – 15x (przykładowe sformułowania: ‘miejsce do spotkań i nauki’, ‘miejsce spotkań z przyja-

ciółmi’, ‘miejsce do tłumnych spotkań mieszkańców miasta’, ‘miejsce spotkań dla wszystkich, bez żadnych 

kompleksów’, ‘spotkania grup w tym samym wieku’ itp.) 

 czynny całą dobę – 5x (‘publiczny – 24h’, ‘spędzanie całych dni w ck rondo, nauka tam tak jak w szkole’, ‘otwarty 

o każdej porze i dla wszystkich’) 

 większa integracja kół i zajęć – 3x 

 więcej kół zainteresowań – 3x 

 wiele imprez i koncertów – 3x 

 więcej wydarzeń społecznych – 2x 

 możliwość rozwijania pasji i umiejętności – 2x 

 realizator pomysłów społeczeństwa – 2x (‘przy organizacji wydarzeń „iść” za sugestiami mieszkańców’) 

 rozwijanie ambicji 

 uprzejmi ludzie 

 łatwy dostęp do edukacji 

 więcej zawodów 

 zajęcia na dworze 

 zabawa i szczęście 

 miejsce, w którym zawsze można poczuć się bezpiecznie 

 więcej atrakcji 

 powinien być przyjazny dla najstarszych i najmłodszych 

 wszystko co najlepsze 

 możliwość przechodzenia różnych kursów 

 realizowanie marzeń 

propozycje konkretnych zajęć, przedsięwzięć, rozwiązań itp.: 

 studio nagrań – 5x 

 bar/sklepik/automat z jedzeniem – 5x (np.: ‘Burger King’) 

 sala komputerowa/multimedialna – 3x 

 ogródek z ławkami lub pufy na korytarzu/ miejsce w którym można czytać książki – 3x 

 wyjazdy/wycieczki – 3x 

 ZOO – 2x 

 basen – 2x 

 darmowe jedzenie/słodycze – 2x    

 klub muzyczny 

 wypożyczalnia instrumentów 

 escape room 

 sala kinowa 

 duża biblioteka 

 zajęcia kulinarne 

 darmowe wejściówki 

 kółka sportowe 

 kursy kosmetyczne 

 plac zabaw i siłownia 

 tor do nauki jazdy 

 bike park 

 jump arena 
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propozycje dot. konkretnie CK Rondo (trudno je traktować jako cechy „wymarzonego domu kultury” ) 

 większa garderoba – 4x 

 nowa sala do ćwiczeń/remont – 3x 

 dobre panele/podłoga – 2x 

 

Spotkanie 2. – piątek 8 kwietnia 2022 r. 

6. Kultura to: vs aktywność ośrodka kultury (tabela) 

Uczestnicy otrzymali tabelę, w której zestawiono rodzaje aktywności CK Rondo, rozpoznane w trakcie „Błyskawicz-

nej diagnozy” (punkt 2. raportu) ze zdaniami, które mają definiować hasło „kultura” (punkt 4. – „Kultura to:”; 

w tabeli – ze względów praktycznych – ograniczyliśmy się do najbardziej popularnych definicji czyli poz. 1-15). 

Następnie obecni zostali poproszeni o ocenę, w jakim stopniu te zdania opisują poszczególne rodzaje aktywności 

Centrum Kultury, poprzez nadanie punktacji: 

 2 punkty - jeśli uważasz, że definicja w znacznym stopniu pasuje do danej aktywności, 

 1 punkt - gdy definicja w jakimś zauważalnym stopniu opisuje aktywność, 

 0 punktów - gdy definicja w żaden sposób nie odnosi się do danej aktywności lub opisuje ją w stopniu znikomym. 

Po obliczeniu wyników1 otrzymaliśmy następujący „ranking” aktywności CK Rondo (pełna tabela na str. 23): 

ZESPOŁY IMPREZY CYKLICZNE zajęcia stałe inne działania 

 

rodzaj aktywności punkty 

CYBINKA  715 

GRONALIA 544 

balet 543 

WOŚP 532 

ARLEKIN 520 

hip-hop 508 

koncerty 507 

PIWOBRANIE 502 

FESTYN POD WIATRAKIEM 500 

FESTIWAL MUZYKI DĘTEJ 500 

festyny 488 

Chór OTTIMO 486 

rodzaj aktywności punkty 

studium piosenkarskie 482 

kółko garncarskie 459 

kółko plastyczne 445 

GRODZISKA JESIEŃ KULTURALNA 437 

LETNIA SCENA NIEOCZYWISTA 410 

spotkania tematyczne 409 

wystawy 399 

konkursy 368 

gry planszowe (+szachy i brydż) 363 

kolonie 348 

kino 317 

ferie 309 

                                                           
1 Najpierw obliczyliśmy średnią punktów przyznanych poszczególnym rodzajom aktywności CK, następnie pomnożyliśmy te 
wyniki przez liczbę punktów („mnożnik” w tabeli na str. 23) przyznaną przez uczestników (w „głosowaniu słomkowym – 
patrz punkt 4. raportu) określeniom zaproponowanym w ćwiczeniu „KULTURA TO:” (punkt 3.).  
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7. Gusty muzyczne uczestników warsztatów 

Na zakończenie poprosiliśmy uczestników warsztatów o wypełnienie krótkiej ankiety na temat ich gustów mu-

zycznych. Respondenci mogli zaznaczyć dowolną ilość gatunków jako „szczególnie lubiane” oraz dowolną ilość 

tych gatunków, których „nie cierpią”. Oto jej wyniki – uporządkowane wg ocen: w rubryce „+” liczba osób, które 

zaznaczyły dany gatunek jako jeden z ulubionych, w rubryce „ –” jako ten, którego szczególnie nie lubią.  

Ankietę wypełniło 25 osób w wieku 14-19 lat. 

rodzaj muzyki + - 
pop (piosenki z list przebojów) 19 1 

hip-hop  16 -- 

muzyka filmowa  16 -- 

przeboje lat 70., 80. i 90. XX w.  16 1 

folklor polski  16 3 

muzyka folkowa 14 1 

muzyka klubowa (w tym techno) 13 2 

folklor „miejski” (kapele podwórkowe) 10 2 

stare piosenki, evergreen-y  10 3 

folklor różnych narodów  9 2 

muzyka klasyczna  9 3 

rock (różne rodzaje) 9 5 

jazz nowoczesny  7 4 

muzyka elektroniczna  5 5 

punk 5 8 

rap (wpisany – jako ulubiony – w rubryce „inne”) 5 ?? 

word music  4 -- 

jazz tradycyjny i radosny  4 2 

metal (różne rodzaje)  4 11 

blues  3 3 

country, bluegrass itp.  3 5 

disco polo  3 17 

wynalazki i odloty (alternatywa) 2 2 

reggae i ska  2 5 

tango  2 7 

operetka  2 13 

„kraina łagodności”  1 6 

Wyniki są delikatnie przerysowane, bowiem 2 osoby ustosunkowały się – na plus lub na minus – do wszystkich 

gatunków. 
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W drugiej części ankiety poprosiliśmy uczestników, aby wypisali wykonawców na których koncert chcieliby pójść 

kupując bilet. Oto wyniki (wykonawcy, których wpisała ta sama liczba osób, uporządkowani alfabetycznie): 

 

Sanah 12 

Dawid Podsiadło  11 

Mata 7 

SB MAFFIJA 6 

Jan Rapowanie 5 

KWIAT JABŁONI 4 

EKIPA 3 

Sobel 3 

Taco Hemingway 3 

White 2115 3 

Adele 2 

Bedoes 2 

Justin Biber  2 

Macky Gee  2 

KAPELA PO ZAGONACH 2 

Kizo 2 

Kukon 2 

Dawid Kwiatkowski  2 

Shawn Mendes   2 

METALLICA 2 

MĘSKIE GRANIE 2 

Travis Scott  2 

Ed Sheeran  2 

Smolasty 2 

AC/DC 1 

BLACKPINK 1 

BTS 1 

CHASE ATLANTIC 1 

Cleo 1 

DŻEM 1 

Ariana Grande  1 

GUNS N' ROSES 1 

INTERNAZIOMALE 1 

KISS 1 

LADY PANK 1 

ŁYDKA GRUBASA 1 

Maclemore 1 

Post Malone  1 

MGNG 1 

MYSLOVITZ 1 

ONE REPUBLIC 1 

Olivia Rodrigo  1 

Harry Styles  1 

THE NEIGHBOURHOOD 1 

Zadaliśmy też pytanie o wykonawców, na których koncert uczestnicy chętnie by się wybrali pod warunkiem, że 

byłby za darmo. W dużej części ich lista pokrywa się z powyższą tabelą, ale pojawiły się ciekawostki… np. były osoby, 

które w 1. części ankiety zaznaczyły, że nie cierpią disco-polo, lecz chętnie wybrałyby się na darmowy koncert 

Zenona Martyniuka czy zespołu AKCENT  
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8. Pełna tabela do  punktu 6.  
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ilość głosów 
(mnożnik) 

80 42 39 38 23 22 21 20 20 20 19 18 17 17 17 

CYBINKA  160,00 82,32 70,20 57,76 39,56 44,00 32,76 36,80 30,40 40,00 35,72 28,08 18,36 13,60 25,84 715 

GRONALIA 146,67 56,00 58,50 38,00 37,06 20,78 25,67 20,00 31,11 18,89 22,17 29,00 10,39 10,39 19,83 544 

balet 153,60 84,00 31,20 9,12 34,04 3,52 15,12 38,40 20,80 39,20 34,96 19,44 19,72 13,60 26,52 543 

WOŚP 150,40 38,64 71,76 68,40 16,56 8,80 33,60 8,80 28,00 12,00 13,68 36,00 20,40 9,52 15,64 532 

ARLEKIN 147,20 80,64 23,40 30,40 14,72 5,28 18,48 37,60 25,60 8,00 34,20 25,92 18,36 21,08 29,24 520 

hip-hop 153,60 80,64 10,92 16,72 43,24 0,88 8,40 36,80 28,80 36,80 32,68 18,00 11,56 8,16 20,40 508 

koncerty 144,00 50,40 28,08 33,44 44,16 15,84 24,36 9,60 35,20 23,20 21,28 35,28 8,16 14,28 19,72 507 

PIWOBRANIE 160,00 11,76 62,40 53,20 30,36 13,20 32,76 6,40 37,60 19,20 13,68 36,00 9,52 6,12 9,52 502 

FESTYN POD 
WIATRAKIEM 

160,00 18,48 57,72 44,08 28,52 20,24 28,56 9,60 34,40 24,80 11,40 33,84 12,92 6,12 8,84 500 

FESTIWAL  
MUZYKI DĘTEJ 

140,00 50,75 48,75 30,08 44,08 9,17 24,50 20,83 27,50 5,00 22,96 31,50 12,04 14,88 18,42 500 

festyny 160,00 26,88 48,36 31,92 28,52 16,72 25,20 13,60 33,60 21,60 19,00 31,68 9,52 9,52 12,24 488 

Chór OTTIMO 134,40 77,28 28,08 21,28 45,08 4,40 14,28 35,20 21,60 2,40 31,16 21,60 14,96 12,24 21,76 486 

studium pio-
senkarskie 

134,40 80,64 17,16 21,28 43,24 7,92 9,24 35,20 28,00 3,20 31,92 15,12 12,92 15,64 25,84 482 

kółko garncar-
skie 

144,00 82,32 20,28 18,24 0,92 2,64 9,24 39,20 24,80 0,80 32,68 9,36 12,92 30,60 31,28 459 

kółko pla-
styczne 

150,40 78,96 10,92 10,64 3,68 4,40 5,88 37,60 27,20 0,80 34,20 8,64 10,88 27,88 33,32 445 

GRODZISKA  
JESIEŃ KULT. 

138,67 28,00 46,80 32,93 23,00 14,67 18,20 9,33 29,33 12,00 12,67 32,40 14,73 9,07 14,73 437 

LETNIA SCENA 
NIEOCZYWISTA 

126,67 35,00 32,50 22,17 24,92 9,17 19,25 11,67 30,00 8,33 17,42 33,00 8,50 14,17 17,00 410 

spotkania te-
mat. 

153,04 58,43 11,87 34,70 9,00 4,78 10,96 16,52 19,13 7,83 23,13 23,48 16,26 7,39 12,57 409 

wystawy 110,48 60,00 24,14 25,33 3,29 6,29 19,00 13,33 17,14 2,86 22,62 26,57 14,57 27,52 25,90 399 

konkursy 96,67 47,25 19,50 14,25 8,63 6,42 14,00 28,33 22,50 7,50 26,92 23,25 11,33 18,42 23,38 368 

gry planszowe 
(+szachy, brydż) 

160,00 53,76 10,92 30,40 0,92 0,00 4,20 18,40 33,60 0,80 30,40 5,76 10,20 0,68 3,40 363 

kolonie 160,00 19,25 16,25 22,17 7,67 2,75 8,75 10,00 32,50 7,50 11,88 25,50 13,46 5,67 4,96 348 

kino 131,20 18,48 9,36 21,28 16,56 2,64 8,40 4,00 34,40 2,40 17,48 25,92 9,52 7,48 8,16 317 

ferie 147,20 13,44 15,60 15,20 6,44 3,52 7,56 10,40 30,40 6,40 12,16 19,44 10,88 5,44 4,76 309 
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PODSUMOWANIE 

Podczas realizacji pierwszej części programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne” odbyło się wiele spotkań 

z mieszkańcami Gminy Grodzisk Wielkopolski. Również podczas wykonywania swoich obowiązków, oraz 

przy każdej nadarzającej się okazji pracownicy CK Rondo oraz członkowie Zespołu roboczego  informowali 

mieszkańców o programie i zachęcali do tego by się nim zainteresować ze względu na jego wymierne 

znaczenie dla dalszego rozwoju oferty kulturalnej na terenie gminy. Szczególny nacisk podczas tych roz-

mów położono na uświadomienie, iż Centrum Kultury jest otwarte na realizację pomysłów mieszkańców 

– jeśli tylko mieszczą się one w ramach działalności instytucji kultury. Na potrzeby promocji programu 

została założona specjalna strona na Facebooku i profil na Instagramie. Ponadto wszystkie informacje 

(afisze, regulamin, karty zgłoszeń i inne dokumenty) zamieszczane były na stronach www i facebookowym 

profilu CK Rondo oraz urzędu miejskiego. Informacja o programie i naborze inicjatyw pojawiła się też 

w prasie lokalnej. 

Podjęte działania 

W ramach badań diagnostycznych podjęliśmy następujące działania: 

 spotkanie z seniorami - 16 osób; 

 3 spotkania z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich - ogółem 36 osób; 

 ankieta papierowa - 288 respondentów; 

 ankieta internetowa - 87 respondentów; 

 karteczki diagnostyczne „CK Rondo w Grodzisku Wlkp…” (wypełniane podczas sondy ulicznej, przez 

osoby odwiedzające Urząd Miejski oraz podczas warsztatów z młodzieżą) -  117 karteczek; 

 warsztaty diagnostyczne z młodzieżą – 25 osób; 

 ankieta badająca gusty muzyczne młodzieży – 25 respondentów. 

Oznacza to, że w trakcie działań diagnostycznych otrzymaliśmy ogółem 594 „jednostki informacyjne”. 

Nie jesteśmy w stanie określić dokładnej liczby przebadanych osób, ponieważ część respondentów była 

źródłem 2, a nawet 3 wspomnianych „jednostek”, jednak wg naszych szacunków wszystkie te działania 

objęły ok. 350-400 mieszkańców Gminy Grodzisk Wlkp.    

Znajomość i ocena działalności CK Rondo 

Wydaje się, że mieszkańcy nie do końca znają zakres działalności CK Rondo (orkiestra dęta i biblioteka 

są często mylnie umieszczane w strukturze Centrum Kultury) oraz obszar oddziaływania (świetlice wiej-

skie także nie podlegają Centrum).  

Analiza wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych nie wskazuje jednoznacznie co – według 

mieszkańców – jest najsłabszym punktem w działalności CK Rondo. Trudno także wyłonić jakieś przewa-

żające, jednoznacznie pozytywne aspekty działalności kulturalnej tej instytucji. Niełatwo też odczytać 

preferencje mieszkańców miasta i gminy – oceny, wybory, gusta są często bardzo skrajne.  

Przepływ informacji 

Na podstawie ankiet i rozmów indywidualnych można wysnuć dwa wnioski: 

 głównym źródłem informacji na temat działalności CK Rondo jest Internet,  

 duża część mieszkańców nadal preferuje tradycyjne, „analogowe” kanały przepływu informacji – 

głównie plakaty. 
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Wnioski i rekomendacje 

Poniższe rekomendacje dotyczą nie tylko 2. części programu „Dom Kultury +”, ale także – a raczej: 

przede wszystkim – działalności CK Rondo w najbliższych latach. 

 Szczególną uwagę należy poświęcić pielęgnowaniu i rozwojowi oferty zajęć stałych (muzycznych, 

tanecznych, teatralnych, plastycznych itp.) oraz kursów i warsztatów kierowanych do osób w róż-

nym wieku. Taki kierunek będzie zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. 

 Wśród informacji zwrotnych wielokrotnie pojawiały się oczekiwania zwiększenia oferty CK Rondo 

w tzw. „terenie”, czyli w pozostałych miejscowościach Gminy Grodzisk Wielkopolski.  

 Z pewnością warto nadal - po zakończeniu programu „DK+” - korzystać z pomysłów mieszkańców 

i zapraszać ich do współtworzenia programu CK Rondo. Należy też rozważyć wyodrębnienie w pla-

nach finansowych Centrum Kultury na kolejne lata pewnej kwoty (rzędu kilku tysięcy złotych) na 

realizację tych pomysłów („budżet obywatelski w kulturze”). 

zebrał i opracował: Andrzej Trzeciak 

 


