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Wstęp 

 

Kultura jest dobrem ponadczasowym i ponadjednostkowym. Wśród wielu jej 

definicji najbardziej sumującą wydaje się być następująca: „Kultura to całokształt 

materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalony i wzbogacony  

w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie”. 

Kultura kształtuje identyfikację ze wspólnotą (z regionem, narodem, pokoleniem). 

Tworzy więzi społeczne. Efektem uczestnictwa w kulturze jest kształtowanie się 

osobowości, systemu wartości, zdolności twórczych, wrażliwości, wyobraźni, poczucia 

estetyki. W jednym i drugim zakresie kultura buduje potencjał społeczny – 

społeczność kreatywną, otwartą na zmiany, partycypacyjną, tolerancyjną, czyli 

główny warunek sukcesu gospodarczego. 

Nie do przecenienia jest rola kultury w pobudzeniu aktywności kulturalno-

obywatelskiej, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu 

rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także odkrywaniu i wspieraniu 

oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców danej 

społeczności lokalnej. 

Działania organizacyjne powinny zatem zmierzać do kształtowania aktywności 

kulturalnej we wszystkich formach i na wszystkich poziomach jej przejawiania się, ze 

szczególną emfazą na zachowanie lokalnej tożsamości. Kreowanie wizerunku miasta 

jako centrum kultury regionu mordzkiego jest procesem złożonym  

i długofalowym. Wymaga szeregu strategicznych przewartościowań  

w dotychczasowych sposobach promowania i wspierania twórczości, edukacji  

i oświaty kulturalnej, podejmowania działań i inicjatyw kulturalnych, ochrony 

dziedzictwa narodowego. Wymaga również zintegrowanego działania instytucji 

kultury, lokalnych stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych, przy 

konstruktywnej współpracy z samorządem regionalnym oraz życzliwym wsparciu 

organów administracji państwowej. 
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O programie i projekcie 
 
Mamy prawo do kultury do projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mordach realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom 

Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016.  

Jego realizacja ma na celu zdiagnozowanie lokalnego potencjału kulturotwórczego 

oraz aktywizację, odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, 

realizowanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Mordy. Opracowany raport 

prezentuje wyniki badań społecznych koordynowanych przez dyrektora  

i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, a wspierany przez 

animatora z Narodowego Centrum Kultury. Przeprowadzone działania diagnostyczne 

pozwoliły zweryfikować i poznać potrzeby, zasoby oraz oczekiwania lokalnej 

społeczności, również w zakresie wytyczania kierunków rozwojowych dla M-GOK-u  

i jego pełniejszego otwarcia na potrzeby mieszkańców.  

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 ma na celu inicjowanie 

działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności 

lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz 

kulturotwórczych zasobów społeczności. Jest skierowany do domów kultury, które 

gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu  

o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na 

bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny 

nacisk zostanie położony na nawiązywanie przez M-GOK stałych relacji  

z mieszkańcami na terenie gminy Mordy, odkrywanie talentów i wzmacnianie 

potencjału społecznego.  

Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim 

inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu  

i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego  

i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. 

Jednym z oczekiwanych efektów programu DK+ jest wzmocnienie roli domu kultury 
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jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. Poprzez ten program 

M-GOK chce wdrożyć partycypacyjny model zarządzania instytucją kultury. 

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 złożono 126 

wniosków. Wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na 

realizację zadania. Dwuetapowy projekt zakłada po pierwsze przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb i zasobów społecznych mieszkańców gminy Mordy. 

Po drugie – przeprowadzenie konkursu na realizację od 3 do 7 inicjatyw mieszkańców 

gminy.  

 

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany  

w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami 

Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).  

 

Niniejsza publikacja przedstawia najważniejsze wnioski z przeprowadzonych 

działań diagnostycznych, które mogą okazać się pomocne w planowaniu kolejnych 

działań instytucji kultury, a także w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej 

obejmującej działania władz publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie 

kultury.  
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Analiza otoczenia 
 

Miasto i Gmina Mordy znajduje się we wschodniej części województwa 

mazowieckiego w powiecie siedleckim. Sąsiaduje z 7 gminami: Paprotnia, 

Suchożebry, Siedlce, Zbuczyn, Olszanka, Łosice, Przesmyki. Odległość siedziby gminy 

od miast powiatowych: Siedlce (18 km), Łosice (14 km), Łuków (35 km). 

 

Mordy są gminą miejsko-wiejską z siedzibą w mieście Mordy. Są jedną z 50 gmin 

miejsko-wiejskich w województwie. Gmina zajmuje powierzchnię 170,17 km2, w tym 

powierzchnia miasta wynosi 4,54 km2. Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo – 

użytki rolne stanowią 77% powierzchni ogólnej gminy. Przemysł w tym rejonie jest 

słabo rozwinięty, co wiąże się również z brakiem turystyki. To właśnie dlatego 

większość mieszkańców gminy pracuje poza granicami gminy. Dzieci zwykle po 

ukończeniu szkoły gimnazjalnej kontynuują naukę w szkołach średnich w Siedlcach 

lub Łosicach. 

Liczba mieszkańców gminy wynosi 6058 (wg danych UMiG Mordy na dzień 31 XII 

2015 r.). Z mieście mieszka 1802 osoby, w pozostałych miejscowościach: 4256 osob.  
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Na terenie gminy Mordy znajdują się 32 miejscowości, w tym 30 sołectw: 

Czepielin wieś, Czepielin Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Głuchów, Klimonty, 

Krzymosze, Leśniczówka, Ogrodniki, Olędy, Pieńki, Pióry Pytki i Ostoje, Pióry 

Wielkie, Ptaszki, Płosodrza, Radzików Kornica, Radzików Oczki, Radzików Stopki, 

Radzików Wielki, Rogóziec, Sosenki Jajki, Stara Wieś, Stok Ruski, Suchodołek, 

Suchodół Wielki, Wielgorz, Wojnów, Wólka Biernaty, Wólka Soseńska, Wyczółki. 

Gmina jest położona w pięknej okolicy, w której ma swój początek rzeka Liwiec, 

wpadająca w dalszym swym biegu do Bugu. Ta podlaska rzeczka sprawia, że położone 

nad nią kompleksy łąk i lasów tworzą niepowtarzalny i niespotykany krajobraz. Duża 

lesistość terenu, liczne stawy, Liwiec i czyste powietrze stwarzają możliwość zdrowego 

wypoczynku i szeregu form rekreacji. Część gminy Mordy jest włączona w Obszar 

NATURA 2000, a na jej terenie znajdują się obiekty zabytkowe i historyczne (np. 

zespół pałacowo-parkowy, barokowy kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła  

w Mordach). 
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Narzędzia badawcze 
 

W celu zebrania przekrojowego materiału badawczego zastosowano metody 

ilościowe i jakościowe. W badaniach ilościowych wykorzystano metodę sondażową,  

w obrębie której posłużono się techniką ankiety. Na jej potrzeby opracowano 

kwestionariusz w wersji papierowej oraz elektronicznej jako narzędzie umożliwiające 

poznanie preferencji respondentów uwzględniające pytania zamknięte i otwarte.  

W ankiecie wzięło udział 63 osoby. 

W przypadku podejścia jakościowego, zastosowano mieszane metody 

badawcze, co pomogło zoptymalizować szansę na otrzymanie wiarygodnej diagnozy 

identyfikującej potencjał i kapitał kulturowy mieszkańców Miasta i Gminy Mordy.  

Były to:  

- 8 spotkań grupowych (fokusowych) w mieście i w terenie (w Leśniczówce1, 

Radzikowie Wielkim2, Radzikowie Stopkach3, Wyczółkach4, Czepielinie5 oraz  

3 spotkania w Mordach – w tym jedno także dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych6); 

- pogłębione wywiady indywidualne. 

Podczas spotkań rozmawialiśmy co sądzą osoby przybyłe na temat kultury  

w naszej gminie, jakie mają potrzeby, pomysły, co ich inspiruje, a czego im brakuje. 

Podczas spotkań poinformowaliśmy również o możliwości zrealizowania własnych 

inicjatyw razem z M-GOK-iem oraz powiedzieliśmy w jaki sposób będzie można 

                                                           
1
 Skierowane do mieszkańców 3 miejscowości: Leśniczówki, Krzymosz i Wielgorza. 

2
 Spotkanie było skierowane do mieszkańców 7 wsi: Radzikowa Wielkiego, Radzikowa Kornicy, 

Radzikowa Stopek, Radzikowa Oczek, Piór Wielkich, Piór Pytek oraz Ostoj 
3
 Skierowane do członków Koła Seniora w Radzikowie. 

4
 Spotkanie było skierowane do mieszkańców 3 miejscowości: Wyczółek, Pieniek i Stoku Ruskiego. 

5 Było ono skierowane do mieszkańców 5 miejscowości: Czepielina, Czepielina Kolonii, Ogrodnik, 

Czołomyj i Doliwa. Na spotkanie nikt nie przyszedł. 

6
 Spotkanie było skierowane do mieszkańców miasta, organizacji pozarządowych działających na ternie 

gminy Mordy oraz 5 wsi: Oląd, Klimont, Sosenek Jajek, Wólki Soseńskiej oraz Ptaszków. 
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pozyskać z M-GOK-u fundusze na realizację własnych pomysłów. W spotkaniach 

wzięło udział 50 osób, wśród których znaleźli się dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. 

 

Analiza danych 

I. 
Większość osób ankietowanych stanowiły kobiety (aż 69,8%), z kolei mężczyźni 

30,2%. Wśród wszystkich osób, które zgodziły się wypełnić ankietę, aż 72,1% 

stanowiły osoby powyżej 56 roku życia. Następnie osoby w wieku średnim (16,3%), 

młodzież starsza (9,3%) i następnie młodzież gimnazjalna. W ankiecie nie wzięły 

udziału dzieci do 13 roku życia, a także młodzież w wieku 17-21 lat. Wiąże się to  

z faktem, iż osoby w tym wieku w większości studiują i mieszkają poza obszarem 

gminy Mordy. 
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Z kolei, gdy chodzi o miejsce zamieszkania, ponad ¾ ankietowanych mieszka 

na wsi (aż 76,7%). Naszym celem było uzyskanie informacji głównie od osób nie 

mieszkających w mieście, ponieważ mają oni utrudniony dostęp do korzystania  

z codziennej oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, chociażby  

z powodu braku sprawnej komunikacji publicznej na terenie gminy Mordy. 

   

Na pytanie w jaki sposób mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy spędzają swój 

wolny czas, najczęściej pojawiały się następujące odpowiedzi (wykaz w kolejności od 

najczęściej do najmniej podawanych):  

 jeżdżenie rowerem indywidualnie, grupowo lub udział w rajdach rowerowych, 

 czytanie książek/prasy, 

 oglądanie telewizji/słuchanie radia/siedzenie przed komputerem, 
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 spotkania towarzyskie, 

 rozwiązywanie krzyżówek, 

 praca w ogrodzie/pielęgnacja kwiatów, 

 aktywny wypoczynek (basem, siłownia, kino, bieganie), 

 chodzenie do kina/teatru, 

 aktywny udział w miejscowych zespołach ludowych, wyjazdy na występy, 

 spacery, chodzenie na kijki (nordic walking) i wycieczki, 

 robótki ręczne: robienie na drutach, wyszywanie, rękodzieło, 

 gotowanie, robienie przetworów, 

 hodowla gołębi/drobne prace gospodarcze, 

 zakupy. 

 

Wiele różnych odpowiedzi padło na pytanie co ciekawego można robić  

w Mieście i Gminie Mordy (wykaz w kolejności od najczęściej do najmniej 

podawanych):  

 nic, 

 uprawianie ćwiczeń fitness w M-GOK-u, 

 przyjeżdżanie co czwartek na targowisko, robienie zakupów w marketach, 

 wyjście na spacery/plac zabaw, 

 jazda rowerem, 

 można uczęszczać na zajęcia dodatkowe np. taneczne językowe, organizowane 

są festyny okolicznościowe i przyjęcia/spotkania, oprócz tego są spotkania ze 

znanymi osobami, 

 urządzanie zawodów sportowych, kibicowanie podczas meczów, 

 załatwianie spraw urzędowych, 

 podziwianie zza muru rozwalającego się obiektu pałacowo-parkowego, 

 plotkowanie, spotkania towarzyskie. 
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W odpowiedzi na pytanie dotyczące zasobów i potencjałów Miasta i Gminy 

Mordy, które są niewykorzystane lub zbyt mało wykorzystane, najczęściej pojawiały 

się poniższe odpowiedzi (wykaz w kolejności od najczęściej do najmniej 

podawanych):  

 pałac w Mordach i jego zagospodarowanie, 

 stan dróg oraz wizerunek miasta, w tym rynek miasta, 

 gmina nie pozyskuje funduszy z UE, 

 zerowe wykorzystanie lokalnej historii, w tym obiektów historycznych,  

 szkoły, 

 w ogóle brak potencjału. 

Dwa punkty z ankiety dotyczyły wprost Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Były 

to zdania otwarte. Na pierwsze z nich, dotyczące teraźniejszości („Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Mordach to…”), udzielono następujące odpowiedzi: 

 dobrze zorganizowany ośrodek, prężnie działająca instytucja, dobra placówka  

z dobrą kadrą, 

 instytucja, która angażuje się w różne projekty i programy, 

 miejsce spotkań ludzi – wszystkich grup wiekowych, szansa spotkań młodych  

i starszych, 

 ognisko kultury, które rozpromienia na całą gminę, to organizowanie 

uroczystości i zajęć wszelkiego rodzaju, 

 miejsce gdzie można miło i ciekawie spędzić czas,  

 ambasador naszej gminy, 

 ważny ośrodek kultury w naszej gminie, 

 ciekawe miejsce, dużo się robi, ale można więcej, 

 szansa na rozrywkę dla całej rodziny, 

 okno na świat dla wielu, którzy całe życie nie opuszczali okolicy, 

 to jedyny oddział w gminie, który solidnie pracuje,  

 ośrodek, który powinien się nadal rozwijać. 



 

   
                                                            

                                                                               
 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu  
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 

 
 

 

Drugie zdanie dotyczyło wizji mieszkańców co do przyszłości M-GOK-u. 

Ankietowani zdanie "Mój wymarzony/idealny Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Mordach to..." najczęściej kończyli słowami:  

 ośrodek dobrze dofinansowany i wyposażony, 

 ośrodek taki, jaki jest, 

 nasza jedyna kultura, 

 młoda kadra kierownicza, 

 dający więcej szans ludziom z okolicy, a nie tylko z miasta (tworzenie grup 

w poszczególnych miejscowościach – ułatwi to większy dostęp), 

 ośrodek prowadzony przez obecną kadrę, 

 miejsce kultury i nauki, który dba o to, aby mieszkańcy nie popadli  

w patologię, 

 siedziba Ośrodka Kultury w XVIII-wiecznym Pałacu przy ul. Parkowej  

w Mordach,  

 Sala Teatralna w Ośrodku Kultura nie ideał, ale dobra.  

 

Ankietowani zwrócili uwagę na znaczenie i bogatą ofertę M-GOK-u, zauważyli też 

jego mocne strony mimo słabego dofinansowania. Mieszkańcy chcieliby, żeby M-GOK 

aktywniej jeszcze działał w terenie.  

Mieszkańcy są chętni do współtworzenia kultury na terenie gminy Mordy. Aż 

81,4% ankietowanych zna grupy lub osoby, które działają na terenie gminy Mordy, ale 

nie korzystają ze wsparcia M-GOK-u. Wśród tych osób i grup najczęściej były 

wymieniane: 

 rzeźbiarz z Radzikowa Stopek, 

 Stowarzyszanie Koło Gospodyń Wiejskich „Klimontowianki”, 

 Stowarzyszanie Koło Gospodyń Wiejskich Wyczółki, 

 poeta Adam Końca, 

 Magdalena Papakul. 
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Podczas jednego z pytań ankietowani mieli za zadanie wyobrazić sobie, że są 

rzeczy, na które mogą mieć wpływ. Na pytanie w co chcieliby się zaangażować, włożyć 

własne siły, swój czas i pomysły, najczęściej odpowiedzieli, że chcieliby 

 w nic się nie angażować, 

 robić pikniki, 

 swoje siły zaangażować w integrację społeczności lokalnej (wszyscy 

zamykają się we własnym domu, miejscowości kiedyś tętniły życiem, 

ludzie spotykali się, a teraz jeden na drugiego patrzy wilkiem), 

 włożyć swój czas w śpiewanie piosenek oraz w naukę młodzieży lokalnej 

historii oraz organizowanie gier w terenie, a także w organizowanie 

zajęć dla dzieci i młodzieży,  

 pomóc przy porządkowaniu terenu wokół pałacu. 

 

Na nieco podobne pytanie (Jaką pasją lub umiejętnościami możesz podzielić 

się z innymi?) ankietowani udzieli najczęściej poniższe odpowiedzi: 

 niczym, 

 śpiewaniem, 
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 mogę pokazać jak wykonuje się haft, robieniem kwiatów, wyszywaniem, 

haftowaniem, wycieczkami, organizowaniem spotkań typu 

ognisko/piknik, zdolnościami plastycznymi, 

 piec ciasta, gotować, robić sałatki, nalewki i przetwory, mogę nauczyć 

pisać wiersze i piosenki, 

 mogę nauczyć śpiewu oraz gry na pianinie, 

  mogę nauczyć odpowiedzialności. 

 

II. 
Podczas  spotkań fokusowych w mieście i w terenie próbowaliśmy uzyskać na 

te same pytania i kwestie co w ankiecie, o której mowa powyżej. 

 

Na pytanie w jaki sposób mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy spędzają swój 

wolny czas, najczęściej pojawiały się następujące odpowiedzi (wykaz w kolejności od 

najczęściej do najmniej podawanych):  

 jeżdżenie rowerem/quadem indywidualnie, grupowo lub udział w rajdach 

rowerowych,  

 wycieczki do lasu i spacery z rodziną, 

 bieganie, basen, siłownia, 

 prace w ogródku, projektowanie rabat, 

 czytanie książek i gazet (także wspólne), 

 spotkania towarzyskie,  

 gra w piłkę,  chodzenie z kijkami (nordic walking), 

 w domu, w łóżku, przed telewizorem lub komputerem, 

 wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki,  

 nauka języków obcych, 

 rękodzieło, haftowanie, robótki na drutach, szydełkowanie, 

 śpiewanie w zespołach lub samemu, 
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 rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe, 

 udział w akcjach charytatywnych.  

 

Wiele różnych odpowiedzi padło na pytanie co ciekawego można robić  

w Mieście i Gminie Mordy (wykaz w kolejności od najczęściej do najmniej 

podawanych):  

 nic, 

 robić wycieczki rowerowe, 

 śpiewać i grać w spektaklach, działać w  sekcjach, grupach i zespołach M-GOK-

u – korzystać z bogatej oferty M-GOK-u., 

 uczyć się rękodzieła, 

 oglądać filmy w M-GOK-u, 

 chodzić na spacery, robić kuligi, ogniska, łowić ryby, 

 oglądać mecze ligowe (2 boiska), grać w ping ponga, w siatkówkę, 

 przychodzić na spotkania w Kole Seniora. 

 

W odpowiedzi na kwestię co mieszkańcy chcieliby robić, ale nie znajdują na to 

przestrzeni w Mieście i Gminie Mordy, najczęściej pojawiały się poniższe odpowiedzi 

(wykaz w kolejności od najczęściej do najmniej podawanych):  

 mieć ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i miejsce do jazdy na rolkach, 

 chodzić na basem/SPA, 

 mieć plac zabaw i boisko we wsi, 

 mieć boisko do koszykówki, 

 mieć park rozrywki i zoo. 
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  Podczas spotkań zapytaliśmy także co mieszkańcy sądzą o Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury. Podobnie jak w przypadku ankiety, jedno z zagadnień dotyczyło 

teraźniejszości („Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach to według mnie…”). 

Uzyskaliśmy następujące odpowiedzi: 

 prężnie działająca instytucja, 

 niedoinwestowana instytucja kultury, 

 dużo imprez, animator działań, 

 M-GOK z bogatą ofertą kulturalną, 

 miejsce spotkań, 

 przyjazny, 

 instytucja kultury, 

 dobre miejsce na spotkania, przyjęcia, 

  jedyny w gminie, 

 dobry partner do współpracy, otwarty na współpracę. 

Na temat wizji M-GOK-u, uczestnicy spotkań zdanie "Mój wymarzony/idealny 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach to..." najczęściej kończyli słowami:  

 dofinansowany odpowiednio, 

 taki, który pomaga w realizacji pomysłów, 

 taki, który mobilizuje ludzi do działania, 

 blisko każdych miejscowości działający, 

 w 100% wyremontowany, 

 ogrodzony, 

 otwarty dla wszystkich, 

 mający własne namioty, 

 goszczący więcej sławnych ludzi, np. aktorów, 

 angażujący się w życie lokalnych stowarzyszeń (odczyty, spotkania), 

 przyciągający młodzież, 
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 o jeszcze bogatszej ofercie.  

 

W porównaniu z ankietą, podczas spotkań podano więcej osób i grup, które 

działają na terenie gminy Mordy, ale nie korzystają ze wsparcia M-GOK-u. Wśród 

nich znaleźli się: 

 Magdalena Papakul (tkactwo), 

 Danuta Kotowska (Krzymosze) decoupage itp., 

 Marianna Chacińska (Klimonty) – szydełkowanie, 

 Halina Soczewka (Czepielin) – haft krzyżykowy, 

 Ewa Pochopień (Mordy) – wiklina papierowa, 

 Orkiestra Dęta, 

 Marianna Trębicka (Czołomyje) – szydełko, obrusy, 

 Halina Kaczyńska (Leśniczówka), 

 Zofia Tymosiak (Leśniczówka), 

 Ewa Patkowska-Grzejdziak (Czepielin), 

 grupy nieformalne: „Wesoła świetlica”, „Gwarna Leśniczówka” 

 Stowarzyszenie KGW Wyczółki, 

 ministadnina koni w Wyczółkach – „Stadnina pod lasem”. 

 

Na pytanie w co mieszkańcy chcieliby się zaangażować, włożyć własne siły, swój 

czas i pomysły oraz jakimi swoimi pasjami lub umiejętnościami mogliby się podzielić 

z innymi mieszkańcami, padły najczęściej odpowiedzi: 

 nauka gotowania i pieczenia, 

 nauka śpiewu, 

 pomoc w zrobieniu ścieżek rowerowych i placu zabaw dla wszystkich grup 

wiekowych, 
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 nauka dzieci i młodzieży rękodzieła, szydełkowania, robienia na drutach szycia 

strojów, 

 działania na rzecz młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży, 

 wiedza z zakresu leśnictwa, 

 pomoc osobom starszym, udział w akcjach społecznych, 

 pomoc w organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 pomoc w poprawie warunków dawnej szkoły i boiska w Piórach Wielkich. 
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Wnioski 
 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy starają się aktywnie spędzać swój czas 

wolny.  W wielu przypadkach zależy to do ich zamożności lub mobilności czy zasobów 

czasu wolnego. Ważne jest to, że wśród uzyskanych odpowiedzi znalazły się także te 

związane z kulturą (teatr, kino, książki, pielęgnowanie tradycji ludowych, śpiew, 

rękodzieło), a także działalność społeczna czy nauka języków obcych. 

Co do ciekawych rzeczy, które można robić w Mieście i Gminie Mordy, nie padło 

wiele przykładów. Większość podała odpowiedzi związane z M-GOK-iem (seanse 

filmowe, udział w śpiewać i grać w spektaklach, działać w  sekcjach, grupach  

i zespołach M-GOK-u). Wielu nie podaje żadnych atrakcji, jakie oferuje im gmina, 

która jest w większości rolnicza.  

Na temat M-GOK-u mieszkańcy uważają w większości, że jest to prężnie, dobrze 

zorganizowana działająca instytucja, choć słabo dofinansowana. M-GOK ma mimo to 

bogatą ofertę kulturalną, organizuje dużo imprez i animuje wiele działań, a także 

angażuje się w różne projekty i programy. To ważne miejsce spotkań mieszkańców – 

wszystkich grup wiekowych. Według mieszkańców to dobry partner do współpracy, 

ponieważ jest otwarty na kooperację. Jako ważny ośrodek kultury w gminie i jej 

ambasador, stanowi okno na świat dla wielu, którzy całe życie nie opuszczali okolicy. 

Stanowi ciekawe miejsce, w którym dużo się robi, ale można więcej. Dlatego ośrodek 

powinien się nadal rozwijać.  

Mieszkańcy chcieliby, żeby M-GOK był lepiej dofinansowany i jeszcze aktywniej 

działał w terenie. Powinien być miejscem, które pomaga w realizacji pomysłów 

mieszkańców i mobilizujący ich do działania. Wymarzony M-GOK to także taki, który 

jest w 100% wyremontowany i ogrodzony, bez nocnych spotkań towarzyskich za 

zachodnią ścianą budynku, a ponadto dający więcej szans ludziom z okolicy, a nie 

tylko z miasta (tworzenie grup w poszczególnych miejscowościach, co dałoby większy 

dostępno jego oferty). Mieszkańcy chcieliby, żeby ośrodek gościł więcej sławnych 
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ludzi, np. aktorów, bardziej angażował się w życie lokalnych stowarzyszeń i bardziej 

przyciągał młodzież. Dla większości wymarzony M-GOK to taki, jaki jest teraz, 

prowadzony przez obecną kadrę, ale mający swoją siedzibę w pobliskim pałacu  

z XVIII wieku. 

Mieszkańcy są chętni do współtworzenia kultury na terenie gminy Mordy. Aż 

81,4% ankietowanych zna grupy lub osoby, które działają na terenie gminy Mordy, ale 

nie korzystają ze wsparcia M-GOK-u. Wśród tych osób i grup najczęściej wymieniono 

następujące osoby: Magdalena Papakul (tkactwo), Danuta Kotowska (Krzymosze) 

decoupage itp., Marianna Chacińska (Klimonty) – szydełkowanie, Stowarzyszania 

Kół Gospodyń Wiejskich i Ewa Pochopień (Mordy) – wiklina papierowa. Dla Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury do bardzo cenne informacje, który stara się pełnić opiekę 

nad lokalnymi artystami. Teraz pracownicy M-GOK-u poznali nowe nazwiska 

twórców, których będą starali się wypromować i pomóc im w ich rozwoju 

artystycznym. Badania pokazały zatem duży potencjał i nowe punkty na kulturalnej 

mapie gminy Mordy. 

Oprócz ukrytych talentów, jest na terenie gminy Mordy wiele osób, które 

chciałyby się zaangażować, włożyć własne siły, swój czas i pomysły, a także podzielić 

się swoimi pasjami lub umiejętnościami z innymi mieszkańcami. To świadczy o chęci 

integracji mieszkańców, wspólnej wymianie doświadczeń i aktywizacji lokalnej 

społeczności. Głównym powodem tego jest problem zamykania się jednego człowieka 

na drugiego. Mieszkańcy zauważyli, że wiele osób zamyka się we własnych domach 

przez telewizorami i komputerami. Dlatego chętni są organizować pikniki, uczyć 

innych sztuki gotowania i pieczenia, rękodzieła i robótek ręcznych. Wiele osób jest 

także skłonna pomóc w zrobieniu ścieżek rowerowych i placu zabaw czy przy 

porządkowaniu terenu wokół pałacu w Mordach. Na pewno ważne i wartościowe są 

chęci działania na rzecz młodzieży, pomoc osobom starszym czy udziału w różnego 

rodzaju akcjach społecznych. 
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Powyższa diagnoza będzie stanowić inspirację dla dalszej działalności Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury oraz innych placówek kulturalnych z terenu gminy 

Mordy. Kierowano się tu założeniem, że to lokalna społeczność jest najlepszym 

źródłem informacji, ponieważ najlepiej zna specyficzne dla tutejszego środowiska 

zasoby, potrzeby, problemy i bariery. 

 


