Urzad Miasta i Gminy Mrozy

Jak to jest z kulturą i rekreacją w Gminie Mrozy ?
Szanowni Państwo,
Kilka dni temu po raz kolejny odbyła się szeroka dyskusja widoczna szczególnie na facebooku dotycząca oferty
kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Mrozy. Padły zarzuty, że organizowane imprezy plenerowe nie zaspokajają potrzeb
mieszkańców a i do bieżącej oferty naszych instytucji kultury jest wiele uwag. Wskazywane są imprezy w sąsiednich
gminach, które w ocenie niektórych wypowiadających się osób są ciekawsze i bardziej przypadają do gustu odbiorców.
Padają stwierdzenia, że kiedyś to były super imprezy a teraz jest dużo gorzej.

W mojej ocenie nie jest tak źle a wręcz przeciwnie, działamy z rozmysłem i cały czas wprowadzamy nowe elementy
do działalności kulturalnej. Prowadzimy konsultacje społeczne poprzez ankiety internetowe oraz bezpośrednie
spotkania z mieszkańcami po których staramy się korygować dotychczasowe działania. Żyjemy w czasach obrazków i
prostego przekazu, coraz częściej nie chce nam się czytać i słuchać utworów wymagających skupienia, przemyśleń
czy duchowych przeżyć poza tym ludzie mają prawo do różnorodnych zainteresowań. Wskazywanie nam, że miarą
sukcesu jest zaplanowanie w czasie festynu bloku koncertów disco polo nie jest odkryciem bo my przez to
przechodziliśmy w minionych latach i mamy swoje doświadczenia i wiedzę. Wiemy, że ten gatunek muzyki ma swoich
zagorzałych fanów więc i u nas nadal istnieje. Po latach, kiedy poszliśmy za najłatwiejszym odbiorcą okazało się, że
mieliśmy na imprezach fanów muzyki jednego gatunku, ludzi o innych zainteresowaniach wyeliminowaliśmy z imprez
a co najgorsze przestały przychodzić całe rodziny. Po latach obserwacji wprowadziliśmy zmiany, które już dzisiaj dają
pozytywny efekt.
Generalnie postanowiliśmy, że cyklicznie w ciągu roku będą odbywały się dwie imprezy plenerowe Dni Mrozów w
Mrozach i Jarmark folkowy w Wilkowyjach w Jeruzalu, których program będzie zróżnicowany i skierowany do osób w
różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Na festynie w Mrozach różnorodność atrakcji jest bardzo duża, jest
sport, rekreacja, atrakcje dla dzieci i młodzieży, prezentacja dorobku artystycznego grup działających przy
instytucjach kultury oraz prezentujemy dorobek artystyczny naszych jednostek organizacyjnych. Jeśli chodzi o
występy zespołów które są głównymi atrakcjami festynów to dominuje rock i pop. Zapraszane są również kabarety. W
Jeruzalu na jarmarku zapraszamy zespoły kultywujące tradycję i twórczość ludową oraz zespoły folkowe, disco i disco
polo, zaspokajając potrzeby osób lubiących ten rodzaj muzyki. Przypomnę, że rozchwytywany obecnie na festynach i
koncertach tego gatunku Sławomir jeden z pierwszych koncertów z obecnym repertuarem zagrał w Jeruzalu. Taki
układ programu nawiązuje też doskonale do scenariusza serialu Ranczo w którym powstała pierwsza w Polsce
uczelnia disco polo. W tym roku wszystkie pozycje są bardzo interesujące szczególnie dynamiczna muzyka zespołu
góralskiego Future folk.
Cieszy fakt, że oprócz krytycznych głosów dociera do nas też wiele pozytywnych opinii doceniających różnorodność
działań i przyjętych priorytetów. Często, słyszymy ,że w końcu w naszej ofercie jest coś dla konkretnych osób czasami
o niszowych zainteresowaniach. Nie zgadzam się z opinią, że na imprezy przychodzi mało osób, jest duża rotacja jedni
przychodzą na część którą są zainteresowani i wracają inni przychodzą na kolejne. Na koncercie głównym frekwencja
jest porównywalna do podobnych imprez w okolicy w tym na Dniach Powiatu Mińskiego. Należy zauważyć, że nie
ograniczamy się wyłącznie do w/w imprez plenerowych, trafiamy również z programami artystycznymi do sołectw na
terenie gminy organizując w świetlicach zróżnicowane występy artystyczne cieszące się dużym uznaniem
mieszkańców. Wzbudzającym coraz większe zainteresowanie są coroczne cykle koncertów promenadowych w
Mrozach gdzie prezentujemy różnorodny dorobek artystyczny w różnych dziedzinach kultury i sztuki.
Szanowni Państwo, chcemy dalej się rozwijać i spełniać Państwa oczekiwania dlatego po raz kolejny zapraszam na
cykliczne spotkanie z Burmistrzem Mrozów w dniu 27.09.2019r. o godz. 18.00 którego tematem wiodącym będzie
ocena działalności kulturalnej Gminy Mrozy. Zapraszam również do badania ankietowego, które będzie prowadzone w
sierpniu i wrześniu przez GCK i wolontariuszy aby dobrze przygotować się do wrześniowej dyskusji.
Dariusz Jaszczuk, Burmistrz Mrozów

1

