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1. Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce raport podsumowujący diagnozę lokalną realizowaną przez zespół badawczy Stowarzyszenia Pracownia
Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe (GOK) w ramach projektu „Głośno o kulturze”,
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.
Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne kierowany był do domów kultury zorientowanych na wzmocnienie swojego zaangażowania w życie
lokalnej społeczności, gotowych prowadzić nowatorskie działania animacyjne włączające mieszkańców w tworzenie przestrzeni i oferty
instytucji kultury. Również projektowi realizowanemu przez GOK przyświecał cel „stworzenia przestrzeni do dialogu i współdziałania w sferze
kultury różnych grup społecznych z terenu gminy Ujazd” oraz „zbudowania partnerskich relacji z mieszkańcami, instytucjami
oraz organizacjami pozarządowymi z terenu gminy (...), integracja lokalnej społeczności poprzez wspólne działanie, stworzenie przestrzeni
do dialogu o lokalnej kulturze; jej potrzebach, wyzwaniach”.
Diagnoza lokalna miała pomóc w zdefiniowaniu potrzeb kulturalnych i oczekiwań wobec roli i oferty domu kultury wśród mieszkańców.
W trakcie diagnozy zdecydowaliśmy się skupić na dwóch głównych grupach odbiorców: młodzieży oraz mieszkańcach sołectw.
Raport składa się z siedmiu części: Wstępu wraz z wyszczególnieniem założeń i grup badawczych, charakterystyki gminy, przedstawienia
wizerunku GOK widzianego oczami pracowników i mieszkańców, szczegółowych opisów grup docelowych badania: młodzieży i mieszkańców
sołectw oraz Podsumowania.
Mamy nadzieję, że analiza wniosków i rekomendacji przedstawionych w niniejszym raporcie pozwoli na płynniejsze wdrożenie lokalnych
inicjatyw wyłonionych w konkursie, które pozytywnie wpłyną na zaangażowanie mieszkańców gminy Ujazd w działania kulturalne
oraz pogłębią ich chęć do współpracy z GOK.
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Założenia badawcze
Diagnoza lokalna potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Ujazd była przeprowadzona w kwietniu 2017 roku. Naszym badaniem objęliśmy
dwie główne grupy badawcze: młodzież oraz mieszkańców sołectw.
W swoich działaniach opieraliśmy się na etnograficznych narzędziach badawczych: pogłębionych wywiadach grupowych i indywidualnych,
obserwacji uczestniczącej oraz animacyjnych warsztatach badawczych, w tym technice mapowania potrzeb i oczekiwań, World Café1
i identyfikacji przeszkód. Łącznie przeprowadziliśmy 4 warsztaty badawcze w klasach gimnazjalnych (klasa I i II w Zespole Szkół w Osiedlu
Niewiadów i dwie klasy II w Zespole Szkół w Ujeździe), w których wzięło udział około 100 uczniów, 4 pogłębione wywiady indywidualne
z nauczycielami, 6 pogłębionych wywiadów grupowych z mieszkańcami sołectw w miejscowych świetlicach oraz warsztat badawczy
i pogłębiony wywiad grupowy z pracownikami GOK.
Naszymi podstawowymi pytaniami badawczymi były: Jakie są potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Ujazd i jaki tkwi w nich potencjał
kulturotwórczy? Jakie przeszkody napotykają mieszkańcy w realizacji swoich inicjatyw, a także co im w niej pomaga i kto w niej wspiera? Jakie
są ich pomysły na bardziej dostępną kulturę? Jakie inicjatywy są potrzebne?
Szukając odpowiedzi na te pytania, skoncentrowaliśmy się na próbie poznania sposobów spędzania wolnego czasu przez różne grupy
odbiorców, dotarcia do miejsc dla nich ważnych w przestrzeni gminy, w tym takich, które spełniają różne funkcje kulturotwórcze i są tzw.
trzecim miejscem. Koncepcja „trzeciego miejsca” oparta jest na założeniu, że do dobrego funkcjonowania ludziom potrzebne są trzy
podstawowe przestrzenie: dom, miejsce pracy lub nauki, w którym realizujemy swoje cele profesjonalne (nauka, pozyskiwanie środków,
satysfakcja zawodowa itp.) oraz właśnie trzecie miejsce, w którym realizujemy pozostałe potrzeby: odpoczynku, relaksu, realizacji

1 Więcej o metodzie: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/world-cafe/ oraz http://partycypacjaobywatelska.pl/wpcontent/uploads/2015/11/world_cafe_opis_narzedzia_final.pdf (dostęp 15.05.2017)
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zainteresowań i hobby, samorozwoju. Trzecim miejscem może być właściwie wszystko ‒ boisko, las, ławeczka w parku, kawiarnia lub właśnie
dom kultury.
Rozpoznanie preferencji mieszkańców co do spędzania wolnego czasu, przeszkód, jakie napotykają w procesie uczestnictwa w kulturze
oraz systemu wsparcia pomogło nam zrozumieć, jakie obszary życia kulturalnego nie mieszczą się w ramach obecnej oferty GOK i co mogłoby
sprawić, by mógł się on stać takim właśnie „trzecim miejscem”.
Przy tym wszystkim bardzo ważne było dla nas rozumienie samego słowa „kultura”. Pozostając przy antropologicznym ujęciu tego terminu, nie
ograniczamy rozumienia go wyłącznie do przejawów tzw. kultury wysokiej, czyli np. twórczości artystycznej, śpiewu, tańca, teatru czy gry na
instrumencie. Rozumiemy kulturę znacznie szerzej ‒ jako ogół aktywności człowieka będącego częścią społeczeństwa. Odnosząc się do wiedzy
zebranej przez badaczy, przyjęliśmy, że ważne jest dla nas przede wszystkim to, co za istotne dla siebie i swojej grupy uznają członkowie danej
społeczności. W ten sposób definicje stają się możliwie szerokie i otwarte na lokalne sposoby rozumienia, a także na różnorodne przejawy
aktywności i inicjatywy.

Grupy badane
Z uwagi na ograniczony czas diagnozy nie byliśmy w stanie dotrzeć do wszystkich potencjalnie zainteresowanych mieszkańców (jest
tu przestrzeń na kolejne działania diagnostyczne i animacyjne GOK), postawiliśmy więc na młodzież i mieszkańców sołectw. Obie grupy
zdawały się tymi, których uczestnictwo w działaniach GOK-u jest z jednej strony najmniejsze, a z drugiej najbardziej pożądane. Dotarcie do
nich również było stosunkowo trudniejsze niż do mieszkańców Osiedla Niewiadów. GOK, jako gminna instytucja kultury, zasięgiem swojej
oferty obejmuje (lub powinna obejmować) całą gminę, jednak uczestnictwo osób mieszkających w sołectwach, zwłaszcza tych oddalonych od
centrum gminy, jest utrudnione głównie ze względu na brak transportu publicznego lub jego ograniczenie i brak wyznaczonych ścieżek
rowerowych, którymi mogłyby poruszać się dzieci i osoby starsze. Ponadto odbiorcy w tych dwóch grupach częściowo się pokrywają ‒
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młodzież mieszkająca w sołeckich wsiach, dojeżdżająca do szkoły w Ujeździe lub na Osiedlu Niewiadów, ma dodatkowo utrudnioną sytuację
w uczestnictwie w ofercie GOK, a także zajęciach pozalekcyjnych.
Prowadząc badania wśród młodzieży, skupiliśmy się na grupie gimnazjalistów (14-16 lat) ‒ młodzieży już uczestniczącej samodzielnie w
ofercie kulturalnej, ale wciąż spędzającej większość czasu na terenie gminy (starsza młodzież, kontynuująca naukę w szkole średniej, jeździ do
Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi i tam spędza większą część dnia w ciągu roku szkolnego). W ofercie GOK nie ma rozbudowanej oferty
skierowanej specjalnie do tej grupy wiekowej, ponadto w pewnym stopniu czas wolny gimnazjalistów zagospodarowuje szkoła, także w formie
zajęć pozalekcyjnych. Poznanie ich potrzeb, zainteresowań, hobby, schematu dnia oraz sposobów spędzania wolnego czasu było kluczowe, aby
dowiedzieć się, co mogłoby przyciągnąć młodych ludzi do instytucji kultury.
Spotkania z mieszkańcami sołectw miały miejsce w wiejskich świetlicach, które podlegają zarządowi gminy. Zjawili się na nich głównie sołtysi
i sołtyski oraz miejscowi aktywiści: osoby zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, członkowie rad gminy,
nauczyciele, młodzi rodzice. Biorąc to pod uwagę, pytaliśmy nie tylko o potrzeby i pomysły na ulepszenie oferty kulturalnej gminy, ale również
o czas wolny, o osoby niezaangażowane w żadną działalność kulturalną lub społeczną, przeszkody w realizacjach własnych inicjatyw i wsparcie,
na jakie mieszkańcy mogą liczyć.

Charakterystyka gminy
Ujazd to gmina wiejska położona w województwie mazowieckim, w powiecie tomaszowskim. Gmina ma 96,96 km² i składają się na nią
sołectwa: Bielina, Bronisławów, Buków, Ciosny, Dębniak, Helenów, Józefin, Lipianki, Łominy, Maksymów, Niewiadów, Ojrzanów, Olszowa,
Osiedle Niewiadów, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzynki, Stasiolas, Ujazd, Wólka Krzykowska, Wykno i Zaosie.
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Według danych Łódzkiego Urzędu Statystycznego w 2015 roku gminę zamieszkiwało 7874 mieszkańców, a przyrost naturalny i saldo migracji
są nieznacznie ujemne2. Chociaż część osób wyprowadza się z gminy i przenosi do miast (głównie ludzie młodzi), to podobna liczba wędruje
w odwrotną stronę i osiedla się w Ujeździe. Nie jest to typowy kierunek migracji
w kraju, gdzie gminy wiejskie często się starzeją i wyludniają, gdy młodzi
wyjeżdżają do miast na naukę i do pracy. Jednak ten trend nie dziwi, jeśli weźmie się
pod uwagę, że Ujazd jest gminą relatywnie bogatą ‒ w 2015 roku zajęła 123 miejsce
w Polsce wśród gmin wiejskich pod względem zamożności3, a w rankingu
najbogatszych gmin w Polsce w 2017 roku znalazła się na 182 miejscu z dochodem
z podatków per capita rzędu 1763,71 zł4. Gmina jest również na drugim miejscu w
powiecie pod względem wysokości dochodów własnych w przeliczeniu na
1 mieszkańca (w 2015 r. dochód własny gminy wyniósł 17,5 mln zł i stanowił 57,7%
w dochodach budżetu gminy ogółem5), a także uplasowała się na drugim miejscu w
województwie łódzkim w rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”. Z kolei w całej
Polsce pod względem finansowym, organizacyjnym i wykorzystywania środków
unijnych zajęła w rankingu dziennika 29 miejsce. Przyczyną tak dobrej kondycji
gminy jest przede wszystkim to, że ma tutaj siedzibę kilka dużych i średnich
zakładów przemysłowych oraz firm produkcyjnych. Największymi pracodawcami w gminie są firmy Euroglas Polska, KREISEL Technika
2 http://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_gmin/tomaszowski/gmina_ujazd.pdf (dostęp 12.05.2017).
3 http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2015_r.pdf (dostęp 13.05.2017).
4 http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/135028/Ranking-najbogatszych-i-najbiedniejszych-gmin (dostęp 12.05.2017).
5 http://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_gmin/tomaszowski/gmina_ujazd.pdf (dostęp 12.05.2017).
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Budowlana, EUROBOX Polska, P.P.H.U. DREW TRAK, Kikgel i inne. Oprócz specjalistów firmy te zatrudniają również dużą liczbę
pracowników fizycznych, głównie mężczyzn. Może być to jednym z wyjaśnień faktu, że 54,2% bezrobotnych zarejestrowanych w gminie to
kobiety.
Kiedyś głównym pracodawcą w gminie były Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów”, produkujące przyczepy i sprzęt AGD. Zakład powstał
w 1924 roku jako NITRAT S.A. i początkowo produkował wyroby chemiczne i wojskowe. Rozwój Zakładów przypadł na lata powojenne, kiedy
to zaczęto zatrudniać w nim inżynierów i wykwalifikowanych robotników, ściągając ich do gminy. Pracownicy zamieszkali na specjalnie dla
nich wybudowanym Osiedlu Niewiadów, wydzielonym ze wsi o tej samej nazwie, w której z kolei powstał PGR. Pierwszy dom kultury,
z którego po 1989 roku wykształcił się obecny GOK, był instytucją przyzakładową, powstałą na potrzeby pracowników Zakładów
i mieszkańców Osiedla. Z tego powodu traktowali go oni jak „swój”, a ten sentyment przenieśli na nowy dom kultury, który po upadku
Zakładów przejęła gmina i przekształciła w instytucję gminną. Byli pracownicy Zakładów (obecnie w większości na emeryturze) są jednak do
dzisiaj najbardziej zaangażowaną grupą działającą przy GOK, zorganizowaną i aktywną.
Silna więź GOK-u z Osiedlem jest zarazem jego zaletą i dużym zasobem, jak i wadą oraz potencjalną
przeszkodą w dotarciu do szerszej grupy odbiorców. Utożsamianie obecnego GOK-u z jego poprzednikiem ‒
przyzakładowym domem kultury ‒ sprawia, że wielu starszym mieszkańcom okolicznych wsi (zwłaszcza
niedalekiego Ujazdu) może się on wciąż wydawać instytucją zamkniętą, skierowaną głównie do mieszkańców
Osiedla, postrzeganych przez wiele lat jako lepiej wykształconych i obytych członków miejscowej elity.
Zróżnicowanie demograficzne i społeczne Osiedla Niewiadów oraz wsi Ujazd jest wciąż widoczne we
wzajemnych relacjach mieszkańców obu miejscowości, zwłaszcza u osób starszych, które pamiętają lata
świetności Osiedla i wzajemnych niesnasek.
Herb gminy Ujazd
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Duży wpływ na rozwój handlu i przemysłu w gminie ma infrastruktura. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe (nr 8 i 48), wojewódzkie
(nr 713 i 715), powiatowe oraz gminne. Dodatkowo w Skrzynkach,
Wyknie i Zaosiu znajdują się stacje kolejowe, przez które kursują pociągi
Przewozów

Regionalnych

na

trasie

do

Opoczna,

Tomaszowa

Mazowieckiego oraz Koluszek.
Największe wydatki gmina przeznacza na oświatę i wychowanie (32,6%
całego budżetu w 2015 r.6). W gminie znajdują się dwa przedszkola oraz
dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja usytuowane w zespołach szkół ‒
w Ujeździe i na Osiedlu Niewiadów. Na Osiedlu funkcjonuje również
klub sportowy Stal Niewiadów z sekcją młodzieżową piłki nożnej.

6 Tamże.
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2. Wizerunek GOK-u: dom kultury oczami pracowników i mieszkańców
Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe powstał w 2003 roku z przekształcenia dawnego przyzakładowego domu kultury. Mimo nazwy sam dom
kultury nie znajduje się w Ujeździe, ale na skraju Osiedla Niewiadów, które powstało w 1938 roku i zostało rozbudowane po wojnie jako osiedle
wysoko wykwalifikowanych pracowników i inżynierów pracujących w Zakładzie Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów”. Ówczesny
przyzakładowy dom kultury, który od 1980 roku znajdował się dokładnie w tym samym miejscu, co obecny GOK, pełnił ważną funkcję
integrującą mieszkańców-pracowników Zakładu. Był ich miejscem spotkań, imprez, wesel i wydarzeń. Wspólnie o niego dbali.
Obecnie GOK jest instytucją samorządową, obejmującą swym działaniem teren całej gminy Ujazd. Stary, zakładowy budynek domu kultury
został zburzony, a na jego miejsce wybudowano w 2013 roku nowy obiekt. Oprócz zajęć i wydarzeń z oferty GOK-u odbywają się w nim także
obrady Rady Gminy. W 2016 roku nastąpiła zmiana dyrektora GOK-u, co wiązało się też ze zmianą personelu. Z tym łączy się też niemożność
korzystania ze starej strony GOK-u na Facebooku, GOK musiał więc założyć nowy profil i powoli odbudowuje liczbę obserwujących7.
Jak czytamy na stronie GOK-u, „celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności upowszechniającej, rozwijającej
i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, w tym szczególnie kultury lokalnej”. Oferta GOK-u jest rozbudowana, skupia się
jednak przede wszystkim na zajęciach artystycznych (kilka godzin zajęć plastycznych dla dzieci i dorosłych oraz ponad 40 godzin zajęć
muzycznych, tanecznych, wokalnych i teatralnych). W ramach zajęć odbywają się też warsztaty fotograficzne i zajęcia z zumby. Ośrodek
otwarty jest od poniedziałku do piątku, zajęcia zaczynają się najwcześniej o 10:00, a kończą najpóźniej o 19:30. W GOK-u funkcjonuje też
„dostępna dla wszystkich pracownia informatyczna”, która jest jednak otwarta tylko w godzinach 12:00-16:00, więc w rzeczywistości mogą

7 Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe na Facebooku: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Uje%C5%BAdzie392206414451623/?ref=ts&fref=ts (dostęp 14.05.2017).
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z niej skorzystać tylko osoby niezatrudnione, emeryci lub młodzież po szkole. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z komputera tylko przez
godzinę dziennie. Ośrodek nie prowadzi żadnych zajęć dla rodziców z dziećmi, mało jest też zajęć skierowanych do starszej młodzieży. Część
osób korzystających z oferty GOK-u przyjeżdża z Tomaszowa i okolic – przeniosły się tu za swoją instruktorką.
Sam budynek jest zaprojektowany tak, by zapraszać do środka (podcienie, otwarta bryła), jednak został szczelnie otoczony płotem z kilkoma
furtkami, które bywają zamknięte i są węższe niż biegnący przez nie
chodnik. Tablica ogłoszeń, informująca o działalności GOK-u, mająca
zapraszać na nadchodzące wydarzenia, znajduje się za płotem w odległości
uniemożliwiającej odczytanie wszystkich ogłoszeń.
Budynek GOK-u jest bogato wyposażony, jest w nim pracownia
komputerowa, duża sala widowiskowa ze sceną, sala taneczna, dwa
pomieszczenia biurowe i kilka pracowni artystycznych (plastyczna,
muzyczna, emisji głosu). Sporą część budynku zajmuje ogromna, kuchnia
przemysłowa, obecnie nieużywana. Choć Ośrodek prowadzi np. zajęcia
taneczne, nie przewidziano w nim miejsca na szatnie czy prysznice.
Z pomieszczeń GOK-u korzysta rada gminy (odbywa w nich swoje
posiedzenia), biblioteka, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Związek Zawodowy „Solidarność”.
Bardzo pozytywnym ruchem ze strony GOK-u jest to, że niedawno w jego wnętrzu zaaranżowano miejsce, gdzie można po prostu przebywać,
postawiono fotele i stoliki, m.in. dla rodziców czekających na dzieci biorące udział w zajęciach. Taki zabieg „udomawia” przestrzeń ośrodka,
sprawia, że ludzie lepiej się w niej czują i mogą wziąć za nią odpowiedzialność. Otwarte podejście do rodziców i ich potrzeb jest bardzo ważne
również z tego względu, że to rodzice przekazują swój stosunek do instytucji kultury dzieciom, jest to więc też inwestycja w przyszłość.
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Budowa nowego budynku była w 50% dofinansowana ze środków unijnych, do 2018 roku nie można więc pobierać opłat za zajęcia.
Dla pracowników ta sytuacja jest problematyczna. Niepokoi ich, jak bywalcy GOK-u zareagują za rok na wprowadzenie opłat, czy nie buntować
zostanie to źle odebrane. Kiedyś zakład pracy finansował funkcjonowanie zakładowego domu kultury i płacił za wszelkie zajęcia i wycieczki,
z perspektywy mieszkańców były więc one darmowe.
GOK nie jest jeszcze kojarzony z miejscem, gdzie można po prostu przyjść, a jak piszemy w dalszych rozdziałach tego raportu, takich miejsc
najbardziej w gminie brakuje. Młodzieży GOK kojarzy się przede wszystkim z konkretnymi zajęciami artystycznymi, nie jest więc postrzegany
jako miejsce dla osób, których nie interesuje śpiewanie, taniec czy zajęcia plastyczne. Utożsamianie domu kultury z kulturą wysoką nie jest
niczym złym, może być jednak tylko jedną ze ścieżek i nie powinno wykluczać budowania wizerunku instytucji otwartej na inicjatywy
mieszkańców, gdzie mogą oni zawsze przyjść i znaleźć wsparcie w swoich pomysłach. Jest to proces wieloetapowy i długotrwały, szczęśliwie
pierwsze działania w tym kierunku zostały już podjęte.
Niedawne zmiany wprowadzone w przestrzeni budynku (kącik dla rodziców), regularna komunikacja przez media społecznościowe, szukanie
nowych form dotarcia do odbiorców (czasami bardzo prostych, lecz skutecznych, np. wywieszenie plakatów z wyszczególnionymi zajęciami dla
dorosłych w widocznych miejscach w GOK-u) są krokiem w dobrą stronę i mogą zachęcić większą liczbę osób do odwiedzin oraz – potencjalnie
– do zostania stałym odbiorcą i współtwórcą oferty GOK-u.
Mieszkańcy sołectw oddalonych od GOK-u najczęściej nie mogą sobie pozwolić na regularne dojazdy na zajęcia (o czym piszemy w kolejnych
rozdziałach), można jednak próbować rozwijać markę GOK-u w wiejskich świetlicach przez delegowanie instruktorów, prowadzenie
okazjonalnych warsztatów (artystycznych, ale też historycznych, integracyjnych i partycypacyjnych) czy animacje wokół ważnych lokalnie
tematów.
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3. Grupa docelowa: Młodzież
W gminie Ujazd funkcjonują dwie szkoły podstawowe oraz gimnazja ‒ w Zespole Szkół w Ujeździe oraz Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów.
Na potrzeby naszej diagnozy odwiedziliśmy obie szkoły, przeprowadzając w każdej z nich warsztaty badawcze w dwóch klasach ‒
I i II gimnazjum w Osiedlu Niewiadów oraz dwóch klasach II w Ujeździe. Zależało nam na rozmowie z gimnazjalistami, ponieważ GOK
chciałby przyciągnąć do siebie starszą młodzież i zaangażować ją na tyle, by wracała do GOK nawet po skończeniu gimnazjum.

Gmina oczami młodych
Tym, co przeszkadza młodym w gminie, jest brak miejsc do spędzania czasu ‒ taka
odpowiedź pojawiała się właściwie w każdej klasie (brak miejsc do rozrywki; mało
miejsc do spędzania czasu). Młodzież wymieniała brak kina, restauracji, kawiarni,
skateparku, toru rolkarskiego (lub w ogóle miejsca do jazdy na rolkach), Orlika
czy galerii handlowej, do której mogłaby się wybrać po szkole. Uczniowie zwracali też
uwagę na zły stan dróg, zwłaszcza we wsiach oddalonych od centrum gminy, oraz brak
chodników, dobrego oświetlenia i ścieżek rowerowych. Nie ma wątpliwości, że kwestia
transportu w obrębie gminy (publicznego) oraz stan dróg należą najbardziej palących
i odczuwają to już gimnazjaliści. Uczniom przeszkadzał też brud i śmieci, zwłaszcza
te wyrzucane w lesie i w parku, zwracali też uwagę na małą liczbę koszy na śmieci i ogólnie mało zadbaną przestrzeń publiczną (jest wiele
niezadbanych miejsc) – takie postawy i potrzeby niektórych uczniów można by wykorzystać przy przeprowadzaniu akcji proekologicznych,
np. segregowania śmieci czy sprzątania gminy, ale także w ramach działań animacyjnych, np. stawiania ławeczek w miejscach, gdzie jest ich
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za mało8. Wiele osób z Osiedla narzekało na wciąż nieodbudowany ‒ mimo obietnic ‒ basen „Amadeusz”, który kiedyś funkcjonował przy
Zakładach „Niewiadów”, oraz niedostatek imprez plenerowych. Często pojawiały się zarzuty, że w gminie jest mało atrakcji dla młodzieży,
a oferowane zajęcia są nudne. Kilkakrotnie pojawiło się też narzekanie na mały wybór książek w bibliotece i brak nowości (np. „Pamiętników
wampirów”, amerykańskiego bestsellera dla nastolatków). Uczniów w Ujeździe martwił też stan służby zdrowia (tylko jeden ośrodek zdrowia,
słabo rozwinięta medycyna (apteka), brak szpitali) oraz stan powietrza, a chcieliby widzieć wokół więcej drzew, parków i zieleni.
Jako zalety gimnazjaliści widzieli dobrze zaopatrzone sklepy
(zwłaszcza Biedronkę) oraz zadbaną okolicę Osiedla (dużo zieleni
i ławek koło bloków). Wśród zalet pojawiła się także obecność
przedsiębiorstw (np. Kikgelu, Euroglassu) oraz GOK-u, w którym
można rozwijać swoje zainteresowania (zajęcia dodatkowe w domu
kultury; spotkania tematyczne; dobrze wyposażone szkoły i GOK).
Młodzież doceniła też dużą liczbę świetlic wiejskich oraz duży
budżet gminy (remonty dróg w planach), a także siłownie plenerowe
(na Osiedlu) . Uczniowie z Ujazdu chwalą sobie dodatkowo bliskość
parku oraz odbywające się w nim corocznie Dożynki, a także bogatą
historię wsi i jej zabytki: piękny pałac i kościół. Zaletą w oczach
młodzieży jest także obecność we wsi pizzerii, lodziarni i piekarni Zawada. Jedyną wadą tej ostatniej było to, że jest otwarta tylko do 15:00,
a do tej pory często trwają w gimnazjum lekcje. Opowiadając o zaletach piekarni, uczniowie wymienili przede wszystkim możliwość
8

Przykładem takiego działania animacyjnego w przestrzeni wsi może być projekt „Oddolne tworzenie kultury” we wsi Broniów na Mazowszu, więcej w:
Tomasz Rakowski, Działania edukacyjne w przestrzeniach wsi. Odkrywanie podmiotowości środowisk wiejskich, w: „Nasze miejsce. Inspirator do pracy z
lokalnością”, http://etnograficzna.pl/wp-content/uploads/2013/08/Inspirator_pojedyncze_strony.pdf, str. 99-107.
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zamówienia czegoś na ciepło i zjedzenia lub wypicia na miejscu oraz stoliki (latem wystawiane na zewnątrz), określili piekarnię jako miejsce
spotkań, którego im w Ujeździe brakuje. Brak takiego miejsca może być szansą dla GOK-u, by tę lukę wypełnić, np. przez stworzenie miejsca
dla młodzieży, gdzie uczniowie mogliby po lekcjach przyjść, posiedzieć, porozmawiać i wspólnie się w coś zaangażować. Latem mógłby to być
namiot rozstawiony niedaleko GOK, w którym odbywałyby się działania animacyjne, współtworzone przez młodzież.

Relacje z GOK
Część uczniów jest zaangażowana w działania GOK i chodzi tu na zajęcia (teatralne, wokalne, historyczne, fotograficzne, warcaby, zumbę,
do sali komputerowej), na projekty „Lato w Teatrze” i

„Muzyka łączy pokolenia”, na przedstawienia, wieczory filmowe, spotkania
z gwiazdami, koncerty i prelekcje, a także do biblioteki. Do GOK chodzą
również całe klasy na różne wydarzenia okazjonalne, takie jak Walentynki
czy spotkania profilaktyczne, przestrzegające przed uzależnieniami. Uczniom
regularnie uczęszczającym na zajęcia GOK kojarzy się pozytywnie (spotkałam
tam dobrych kolegów i dobre koleżanki; fajne spotkania z różnymi ludźmi; fajne
siedzenia; darmowe wyjazdy na wycieczki), jednak jest bardzo duża grupa,
która do GOK-u nie chodzi w ogóle lub chodzi bardzo rzadko (znikome wizyty
w GOK-u). Podstawowym argumentem jest brak czasu (nie chodzę bo nie mam
czasu; nie chodzimy, bo mamy mało czasu i zbyt dużo lekcji) lub inne
zainteresowania (nie bywamy zbyt często, ponieważ mamy inne zainteresowania
od

tych,

które

nam

proponują

[nasze

zainteresowania:

sport,

gry

komputerowe]; nie uczęszczamy zbyt często, gdyż mogłyby być organizowane zajęcia jazdy konnej bądź zajęcia sportowe). O ile GOK nie trafi
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raczej do osób zainteresowanych wyłącznie sportem, o tyle może się starać zmienić swój wizerunek wśród osób, które go nie kojarzą lub kojarzą
niezbyt pozytywnie (np. z nudnymi zajęciami). Po przeprowadzeniu konsultacji wśród młodzieży można by zaangażować ją w zorganizowanie
małego zespołowego turnieju sieciowych gier komputerowych (np. „League of Legends”, gry bardzo popularnej wśród nastolatków) w pracowni
komputerowej. Takie inicjatywy pozwoliłyby na przełamanie wizerunku GOK-u jako miejsca nieciekawego wśród nieprzekonanej młodzieży,
a możliwe, że również zachęciło do włączenia się w inne aktywności w jego przestrzeni.

Czas wolny i ważne miejsca
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, duża część młodzieży czuje, że brakuje jej wolnego czasu, który mogłaby swobodnie zagospodarować,
i narzeka na przeciążenie nauką. Jako najpopularniejszą aktywność po powrocie ze szkoły do domu uczniowie podawali uczenie się i odrabianie
lekcji (w niektórych klasach tę czynność podawała ponad połowa uczniów).
Poza przygotowywaniem się do szkoły młodzi ludzie podawali przykłady gry
w piłkę nożną, w koszykówkę lub granie na komputerze (np. w „League
of Legends”), oglądanie telewizji, czytanie książek (w obu ostatnich
przypadkach pojawiały się przykłady wspomnianych już Pamiętników
wampirów) lub chodzenie na zajęcia dodatkowe, np. w szkole muzycznej, ale
również w GOK-u.
Popularnymi aktywnościami weekendowymi są z kolei gra w piłkę, jazda
na rolkach i rowerze, wizyty u kolegów i u rodziny (najczęściej u dziadków),
przesiadywanie na placach zabaw, spacery po lesie, chodzenie na lody, udział
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w zbiórce harcerskiej lub w zbiórce w OSP, zakupy, sprzątanie, ognisko, wizyty w teatrze, chodzenie do kościoła, a także odwiedziny swojej
dziewczyny lub chłopaka.
Wakacje gimnazjaliści najczęściej spędzali na wyjazdach z rodzicami nad morze, w góry lub do rodziny, na koloniach i obozach młodzieżowych
lub zostawali w domu i spotykali się z przyjaciółmi ‒ popularnym miejscem spotkań okazała się Biedronka, ale czas zajmowały także spacery po
lesie, wycieczki rowerowe, zbieranie grzybów, wizyty na basenie, granie w gry komputerowe i czytanie książek. Niektórzy uczęszczali również
do GOK-u na „Lato w Teatrze”. Pojawiały się jednak także odpowiedzi, że lato to czas, kiedy nie ma co robić i jest nudno (nie miałem co ze
sobą zrobić. W te wakacje będę pracował). Jest to na pewno luka, którą może wypełnić GOK swoją ofertą ‒ zarówno w swojej siedzibie w
Ujeździe, jak i w świetlicach wiejskich. Ogólnie GOK sporadycznie pojawiał się jako miejsce, gdzie młodzież spędza wolny czas ‒ czy to po
lekcjach, w weekendy, czy w czasie wakacji. Jako miejsce ważne z perspektywy spędzania wolnego czasu wymieniły go pojedyncze osoby,
wyłącznie te, które chodzą do GOK-u na zajęcia cykliczne.

Co ułatwia, co utrudnia uczestnictwo w kulturze?
Czynnikiem, który ułatwia młodzieży uczestnictwo w kulturze, jest z pewnością sposób przekazywania informacji o działaniach GOK-u.
W wielu przypadkach informacje na temat podejmowanych tam inicjatyw przekazują uczniom nauczyciele, jeśli tylko wiedzą o jakimś
ciekawym przedsięwzięciu. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie nauczyciele są środkiem przekazywania informacji o tym, co dzieje się
w GOK-u. Jako znający bardzo dobrze swoich uczniów, ich zainteresowania, charaktery i predyspozycje, mogą lepiej przewidzieć, jaka oferta
będzie dla nich atrakcyjna, lub dotrzeć z informacją do konkretnych uczniów, którzy mogliby z niej skorzystać. Nauczyciele sami są bardzo
aktywni, prowadzą z uczniami zajęcia dodatkowe (w swoim czasie wolnym), a w szkole w Osiedlu Niewiadów zainicjowali także powstanie
harcerstwa ‒ Pani Mira Korbel prowadzi 72 DH Panta Rhei, a Pani Anna Zdulska ‒ drużynę zuchów. Ich duże zaangażowanie jest wartością,
którą warto wspierać i starać się wypracować dalszą współpracę na polu kultury.
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Z korzyścią dla upowszechnienia wizerunku GOK jest na pewno dalsze umieszczanie w plakatów i ulotek w widocznych miejscach w szkole,
sklepach, aptekach, przychodniach, piekarni itp., a także poszukiwanie nowych miejsc, przez które można dotrzeć do odbiorców.
Ważną oddolną pracą skierowaną do młodzieży mogłoby być podejmowanie różnorodnych krótko- i długoterminowych inicjatyw w przestrzeni
szkoły, jak np. przeprowadzanie przez pracowników GOK (w towarzystwie zaprzyjaźnionego nauczyciela) szybkich konsultacji oferty
kulturalnej gminy wśród uczniów przebywających w świetlicy szkolnej lub na lekcji wychowawczej. W ten sposób GOK miałby szansę wrosnąć
w świadomość uczniów i stać się rozpoznawalnym punktem na mapie gminy.
Elementem utrudniającym uczniom uczestnictwo w kulturze jest na pewno oferta GOK, która tylko częściowo odpowiada na potrzeby
nastolatków. Większa różnorodność zajęć – zgodnie z ofertą stworzoną wspólnie z młodzieżą, np. w efekcie konsultacji społecznych czy
warsztatów ‒ mogłaby przyciągnąć do GOK-u więcej młodych osób i przekonać je, że w GOK-u są „u siebie”. Czymś, co sprzyjałoby
utożsamianiu się z GOK-iem, mogłyby być też zmiany w przestrzeni i urządzeniu wnętrza budynku. Miejsce, pokój lub kącik dla młodzieży,
gdzie mogłaby ona odpocząć i spędzić razem czas, dbać o nie i wspólnie kreować przestrzeń, mogłyby wpłynąć bardzo pozytywnie na odbiór
GOK-u, realizując potrzebę posiadania przez nastolatków „swojego miejsca” poza domem i szkołą, a równocześnie twórczego i kreatywnego.
Dobrym krokiem w stronę zmiany wystroju GOK-u było wstawienie w holu kanap i stolików jako ogólnodostępnego miejsca dla rodziców
czekających na koniec zajęć swoich dzieci, uczestników czekających na wolną salę itp. Podobny pomysł skierowany do młodzieży ‒
niekoniecznie w przestrzeni budynku GOK, ale np. w którejś z wiejskich świetlic ‒ mógłby pomóc uwolnić jej kreatywną energię. Warto
również pomyśleć o ofercie wakacyjnej i na czas ferii zimowych (bardzo popularnym projektem było np. „Lato w Teatrze”), zwłaszcza
że dłuższe przestoje lub okresowe „dziury” w działalności kulturalnej mogą wpływać na młodzież ‒ będącą w tzw. trudnym wieku ‒
demotywująco.
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Potrzeby i propozycje kulturalne młodych
Badając potrzeby i potencjał kulturotwórczy młodzieży, zadaliśmy im pytanie: Na jaką inicjatywę kulturalną wydalibyście 3000 zł?
Tak postawione pytanie miało z jednej strony wydobyć z młodych ludzi pokłady kreatywności, z drugiej wypróbować pomysły mieszczące się w
ramach kwoty, jaka będzie przeznaczona na jedną inicjatywę w zbliżającym się konkursie. Pomysły były bardzo różne, niektóre realne, niektóre
mniej, ale wszystkie dużo mówiły o potrzebach i marzeniach młodych ludzi.
Pojawiały się zarówno pomysły charytatywne (jedzenie i ubrania dla potrzebujących; książki do szkoły dla dzieci; na potrzebujących; pomoc
biednym rodzinom; schronisko dla zwierząt), co świadczy o wrażliwości młodzieży na krzywdę innych, jak i bardziej egoistyczne (na własne
zainteresowania; kupiłbym ajfona, na którego zbieram), choć były one
nieliczne. Niektórzy chcieli przeznaczyć pieniądze ogólnie na inwestycje,
odbudowanie basenu „Amadeusz” czy odnowienie siłowni plenerowej,
chętnie widzieliby nowe boisko, skatepark, plac zabaw czy nową pizzerię,
kupiliby namiot harcerski lub opłacili koncert Justina Biebera (ewentualnie
orkiestry dętej w Ujeździe). Inni ‒ nieco bardziej realistycznie ‒ chcieliby
zorganizować koncert rapera Quebonafide, zespołu Happysad lub disco-polo.
Pojawiały się pomysły na wyścigi jednośladów (motocykli), konkursy
gamingowe (turniej komputerowych

gier online), festiwal

kolorów

(inspirowany indyjskim świętem Holi, podczas którego uczestnicy obsypują
się kolorowym proszkiem9), kino na leżakach, maraton horrorów, wycieczki

9 Więcej o Holi: http://natemat.pl/93495,swieto-wiosny-i-kolorow-holi (dostęp 12.05.2017).
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krajoznawcze, zawody sportowe, paintball, otwarcie wypożyczalni filmów i wypożyczalni rowerów na pl. Kościuszki, ale także bardziej
pragmatyczne pomysły, jak remont dróg, wymiana stojaka na rowery na większy, otwarcie w szkole sklepiku lub bufetu, odnowienie siłowni
plenerowej czy postawienie ławek.
Przewijającym się motywem było również stworzenie miejsca spotkań, przestrzeni, gdzie młodzież mogłaby pobyć w grupie rówieśników poza
domem i szkołą. Z tym związany był również pomysł „nowej piekarni” ‒ działającej analogicznie jak piekarnia Zawady, która służy uczniom w
Ujeździe za miejscową kawiarenkę. Stworzenie przestrzeni takiej „kawiarenki” w GOK mogłoby zaspokoić potrzebę wspomnianego we wstępie
„trzeciego miejsca” w przestrzeni wsi. Taką funkcję mógłby pełnić wygospodarowany kącik lub pokój ze stolikiem, udostępnionym czajnikiem
i herbatą, przeznaczony do dyspozycji młodzieży w określone dni i godziny tygodnia, gdzie mogliby się spotykać, przynieść swoje kubki,
rozmawiać, grać, odrabiać lekcje lub po prostu spędzać razem czas (latem mógłby to być np. trawnik i leżaki wokół GOK). Obowiązek dbania
o udzieloną im przestrzeń (m.in. warunek sprzątania po sobie) wraz ze swobodą jej użytkowania mogłaby też pomóc w kształtowaniu wśród
młodzieży postaw odpowiedzialności za dobro wspólne.

4. Grupa docelowa: Mieszkańcy sołectw
W czasie naszych badań zaplanowano sześć zebrań w różnych miejscowościach na terenie gminy. Pracownice GOK-u jeździły do okolicznych
sołectw, zapraszając sołtysów i mieszkańców na spotkania. Odbyły się one 29.04.2017: w siedzibie GOK-u na Osiedlu Niewiadów; w świetlicy
wiejskiej w Przesiadłowie (zaproszeni byli mieszkańcy Ujazdu, Przesiadłowa, Skrzynek, Tobiaszy, Ojrzanowa, Sangrodza i Józefina);
w świetlicy wiejskiej w Olszowej (Olszowa, Stasiolas, Łomniny, Maksymów, Helenów, Kolonia Ujazd); w świetlicy wiejskiej w Ciosnach
(Ciosny, Lipianki, Buków, Aleksandrów, Marszew, Bronisławów, Józefów); w świetlicy w Wyknie (Wykno, Zaosie, Młynek, Szymanów,
Niewiadów), w świetlicy w Dębniaku (Dębniak, Kolonia Debniak, Bielina, Wygoda, Teklów, Wólka Krzykowska).
Na spotkania przychodziło najczęściej kilka osób (od 4 do 12), w tym bardzo zaangażowani sołtysi i sołtyski, przy czym trzeba zaznaczyć,
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że na spotkanie w siedzibie GOK-u nie przyszedł nikt. Wcześniej pojawił się też problem z poinformowaniem mieszańców Osiedla Niewiadów
o planowanym spotkaniu ‒ zarządca bloków nie zgodził się na zamieszczenie informacji na klatkach schodowych. Być może należałoby
porozumieć się z zarządcą, by w przyszłości nie utrudniał informowania mieszkańców o propozycjach i ofercie GOK-u.

Gmina oczami mieszkańców
Mieszkańcy sołectw, z którymi rozmawialiśmy, cenią ciszę i spokój swojej okolicy, ale też to, że ma ona ciekawą historię (wyraźnie podkreślają
konieczność zainteresowania nią młodszych). Ujazd jest jedną z bogatszych gmin w Polsce, prowadzi więc dużo nowych inwestycji, również na
terenie sołectw, sukcesywnie są np. odnawiane i wyposażane świetlice wiejskie. W Niewiadowie za zaletę gminy uznano właśnie otwarcie nowej
dużej świetlicy.
Struktura demograficzna miejscowości gminy jest dość zróżnicowana. W niektórych
żyją w większości ludzie starsi (Bronisławów, Wykno), w innych jest dużo dzieci
(Niewiadów, Ciosny, Przesiadłów, Sangrodz, Dębniak). Planując ofertę kulturalną dla
mieszkańców, warto uwzględnić tę strukturę. Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali, że
oferta samego GOK-u w Ujeździe nie jest skierowana do nich, choćby z powodu braku
możliwości dojazdu. Interesują ich niemal wyłącznie działania organizowane
w świetlicach na terenie ich wsi.
Mieszkańcy chętniej wymieniali wady niż zalety swojej gminy. Głównie jednak
podkreślali trudności z dojazdem, brak komunikacji z miejscowością gminną
(w Bronisławowie np. nie ma ścieżki rowerowej, więc starsze osoby, poruszające się
głównie na rowerach, nie mają możliwości bezpiecznego dojechania do Ujazdu, są zdane na łaskę bliskich, którzy niejednokrotnie nie mają
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czasu). Za wadę mieszkańcy sołectw uznali również brak integracji „nowych” mieszkańców ze „starymi”. Przy czym nie jest to reguła ‒ sołtysi
potrafili wskazać również przykłady bardzo dobrze zintegrowanych nowych mieszkańców (tacy, co przyjdą, zapytają, dzień dobry powiedzą,
zainteresują się), a w Kole Gospodyń Wiejskich w Tobiaszach i Ojrzanowie bardzo aktywnie działają głównie te panie, które określają się jako
przyjezdne. Jednak brak chęci integracji części nowych mieszkańców z lokalną społecznością jest postrzegany jako problem zarówno społeczny
(niektórzy przyjezdni izolują się od lokalnej społeczności: nawet dzieci dowożą do szkoły do pobliskiego Tomaszowa, a nie do Ujazdu), jak
i przestrzenny (wysokie mury, jakimi grodzą swoje posesje niektórzy nowi mieszkańcy), a w efekcie złamanie zasady bliskiego sąsiedztwa
na wsi.

Co ułatwia, a co utrudnia uczestnictwo w kulturze?
Wymieniając wady gminy, mieszkańcy jednocześnie opowiadali, co im ułatwia, a co utrudnia uczestnictwo w kulturze. Utrudnieniem jest
z pewnością brak wolnego czasu. Nie mają go głównie młodzi dorośli, w tym
zwłaszcza zapracowani mężczyźni, ale również młodzież w trakcie roku
szkolnego. W innych miejscowościach (np. w Bronisławowie) mieszkają z kolei
głównie starsi ludzie, którym „się nie chce". Innym wytłumaczeniem
nieaktywności osób starszych było to, że nie podoba im się, że teraz to młodzi
decydują o tym, co dzieje się we wsi.
Osoby,

które

przyszły

na

spotkanie,

wymieniały

niechęć

sąsiadów

do organizowania spotkań, przy jednoczesnym dużym ich zainteresowaniu
uczestnictwem w organizowanych aktywnościach. Oznacza to, że mieszkańcy
mają pewien potencjał kulturotwórczy, jednak jest problem z jego
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wyzwoleniem, dlatego odpowiedni animator mógłby w znaczącym stopniu wyzwolić aktywność mieszkańców. Z pewnością dużą barierą jest
organizowanie aktywności w siedzibie GOK-u w Ujeździe ‒ młodzi nie mają czasu dojechać (ze względu na pracę lub szkołę i zajęcia
dodatkowe), starsi nie mają możliwości (jeśli już skłonią dzieci lub wnuki do zawiezienia ich do miejscowości gminnej, prędzej wybiorą się do
lekarza niż do GOK-u). Za dużą zaletę był więc uznany zeszłoroczny „powrót” do świetlic oferowanych przez GOK zajęć dla dzieci.
Mieszkańcy bardzo chwalili sobie zeszłoroczną ofertę, która dotarła do sołectw, szczególnie zajęcia rękodzielnicze oraz te skierowane do dzieci,
wspominali też zajęcia sprzed pięciu, sześciu lat, kiedy GOK organizował w świetlicach zajęcia fotograficzne i plastyczne (np. w Skrzynkach).
Jak już wspomnieliśmy, dobrym posunięciem byłoby więc organizowanie większej ilości zajęć w świetlicach wiejskich, do których dostęp ma
znakomita większość mieszkańców danego sołectwa. Mieszkańcy sołectw utyskiwali również na bardzo skromną i niedostosowaną do ich
potrzeb ofertę dla dzieci w wakacje i ferie, kiedy większość uczniów ma czas i mogłaby poświęcić się rozwijaniu swoich zainteresowań.
Obecnie większość zajęć, która w czasie ferii odbywa się w świetlicach, jest finansowana z budżetu sołeckiego i są to zajęcia bardzo okrojone.
Zapełnienie tej luki ofertowej mogłoby zaktywizować młodzież i zachęcić ją do długofalowego uczestnictwa w działaniach GOK-u, a część
również do uczestnictwa w wydarzeniach w siedzibie GOK-u na Osiedlu Niewiadów.
Świetlice nie są jednak jedynymi miejscami, gdzie odbywają się imprezy kulturalne i spotkania oraz które pełnią rolę lokalnych centrów kultury.
W Przesiadłowie i Ujeździe taką funkcję pełnią np. siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Te dwie wsie nie posiadają własnych świetlic,
pomieszczenia strażaków służą więc mieszkańcom jako lokalne centra kultury i rekreacji. Ponadto strażacy nie tylko są atrakcją każdej większej
imprezy gminnej, ale także organizują wokół siebie grupę aktywnych mieszkańców w różnym wieku ‒ od uczniów do emerytów. Obecnie
członkami OSP w Przesiadłowie są 54 osoby (w tym 10 kobiet) oraz 12 dzieci działających w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Straż
organizuje m.in. gminne zawody sportowo-pożarnicze, bierze też udział w analogicznych imprezach na wyższych szczeblach (powiatowych,
wojewódzkich i krajowych). Ponadto w siedzibie straży odbywają się spotkania integracyjne i zabawy, a w weekendy przestrzeń OSP często
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wynajmowana jest na wesela bądź komunie. Współpraca ze strażakami na poziomie organizacyjnym i animacyjnym mogłaby więc pomóc
dotrzeć do większej liczby osób, a połączone siły mogłyby zwiększyć zasięg oddziaływania akcji GOK-u w sołectwach.
Uczestnictwo w kulturze utrudnia na pewno brak oferty dla dorosłych w świetlicach wiejskich w sołectwach. Tak jak pisaliśmy wcześniej,
dojazdy do GOK-u często są poza zasięgiem większości mieszkańców sołectw, jednak gdyby zajęcia odbywały się w lokalnych świetlicach,
mogłyby przyciągnąć więcej osób. Główną grupą zainteresowaną takimi zajęciami byliby dorośli z „odchowanymi dziećmi”, a więc
nieobarczeni codziennymi obowiązkami związanymi z opieką nad małoletnimi dziećmi. Sprzyjające podejmowaniu aktywności byłyby też
godziny zajęć dla dorosłych, oscylujące wokół późnego popołudnia-wieczora (ok. 18:00-20:00) w dni robocze oraz ewentualnie w weekendy
(chociaż trzeba brać pod uwagę, że w soboty i niedziele sale OSP często są wynajmowane na różne imprezy).

Czas wolny i ważne miejsca
Chcąc przyjrzeć się dokładniej potencjałowi kulturotwórczemu mieszkańców, zapytaliśmy ich o to, jak spędzają czas wolny.
Wśród wymienianych aktywności pojawiło się wiele aktywności twórczych, rękodzielniczych, takich jak przyozdabianie kapliczek na święta
(jest to powszechny zwyczaj na wsiach, na który z pewnością warto zwrócić uwagę), florystyka czy tworzenie niewielkich figurek z małych
karteczek. Mieszkańcy w sezonie letnim zajmują się pracą w ogrodzie, chodzą do lasu, zbierają grzyby, jeżdżą na rowerze. Młodzi ludzie mają
mało wolnego czasu, ponieważ dużo pracują (m.in. w gospodarstwie, ale także w zakładach w Łodzi lub w Niewiadowie). Młodzież z kolei
znajduje różne rozrywki wobec braku skierowanej do niej oferty kulturalnej w świetlicach i stosunkowego oddalenia GOK-u ‒ siedzi na
przystankach lub placach zabaw, czasem chodzi na boisko (np. w Łazisku), bardzo często jednak siedzi w domach, na co również narzekali
mieszkańcy.
W czasie wizyt w sołectwach udało nam się jednak rozpoznać aktywne grupy, które spędzają wolny czas, animując przestrzeń wokół siebie ‒
z jednej strony były to osoby starsze i w średnim wieku (członkinie KGW, częściowo OSP), z drugiej aktywni rodzice (np. w Dębniaku,
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Olszowej), którzy chcą zapewnić rozrywkę i ciekawe zajęcia zarówno sobie, jak i swoim dzieciom. Takie aktywne grupy, organizujące się
i funkcjonujące oddolnie, mają ogromny potencjał kulturotwórczy, który GOK mógłby wykorzystać w działaniach animacyjnych
(prowadzonych obok tradycyjnych zajęć).

Propozycje i potrzeby kulturalne mieszkańców
Znacznie więcej o zainteresowaniach i potencjale mieszkańców dowiedzieliśmy się, przyglądając się wysuniętym przez nich propozycjom
inicjatyw. Pierwszą grupą inicjatyw były te, które tak naprawdę powinny należeć do samej gminy ‒ przeciwdziałanie alkoholizmowi i terapia
osób uzależnionych, lepsze oświetlenie uliczne i ścieżka rowerowa do Ujazdu (Bronisławów).
W miejscowościach, w których dominują (liczebnie lub w zakresie aktywności) osoby starsze, pojawiały się propozycje inicjatyw skierowanych
właśnie do nich. Mieszkańcom, a tak naprawdę mieszkankom, brakuje warsztatów artystycznych, rękodzielniczych, np. kursów wyszywania
gorsetów (już się taki odbywał, uczestniczki chciałyby go powtórzyć), szydełkowania (Wykno, Zaosie, Ciosny, Bronisławów, Tobiasze,
Ojrzanów) czy florystyki (Przesiadłów, Tobiasze, Ojrzanów) ‒ zaznaczają jednak, że zajęcia
powinny odbywać się w świetlicy w ich (lub pobliskiej) wsi. Mieszkańcy chcieliby także
widzieć więcej kobiet zaangażowanych w działalność zespołu Łucy-Babki z Ciosen. Starsi
mieszkańcy nie tylko interesują się tradycyjnymi technikami, zajmują ich też nowe
technologie, szukają, nowych źródeł informacji ‒ mają potrzebę zorganizowania zajęć
komputerowych, uczących podstaw korzystania z komputera i Internetu. Padła propozycja
zorganizowania wspólnych warsztatów „babcia lub dziadek i wnuczę", odwracających
niejako tradycyjny sposób przekazywania wiedzy (kiedy to starsi uczą młodszych), podczas
których dzieci uczyłyby obsługi komputera seniorów. Zauważono, że w niektórych
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świetlicach są komputery, z których można by skorzystać.
W miejscowościach, w których jest dużo dzieci (np. Niewiadów, Ciosny, Przysiadłów, Sangrodz, Ujazd), zwracano uwagę na potrzebę
zorganizowania im czasu: zajęcia ruchowe dla dzieci (dopytywano o panią, która wcześniej je prowadziła), tańce (np. zumba dla dzieci w wieku
5‒13 lat), placyk do jazdy na rolkach (Ciosny), zajęcia wakacyjne we wsi dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (gry i zabawy ruchowe,
zajęcia plastyczne ‒ takie zajęcia były już organizowane przez GOK i się podobały). Wysunięto także propozycję zorganizowania zajęć
ruchowych w godzinach wieczornych dla młodzieży i dorosłych ‒ zumbę, zajęcia kulinarne czy papieroplastykę.
Ważnym wątkiem, który pojawił się w rozmowach, jest potrzeba zainteresowania młodzieży lokalnością. Mieszkańcy proponowali
np. zorganizowanie konkursu fotograficznego z nagrodami na najładniejsze zdjęcie kapliczki (zakończonego wernisażem), konkursu związanego
z lokalną historią (np. szukanie śladów osadnictwa niemieckiego, dawnego szkolnictwa, porządkowanie starego cmentarza ewangelickiego),
który można połączyć z grą terenową, rajdem historycznym itp. Takie propozycje padały np. w Maksymowie czy Dębniaku.
Większość mieszkańców sołectw wyrażała zapotrzebowanie na częstsze i bardziej zróżnicowane zajęcia dla dzieci. Do tej pory wiele z nich było
organizowanych i opłacanych (raczej symbolicznie) z budżetów sołeckich, które jednak nie są duże. Prawie wszyscy sołtysi zwracali jednak
uwagę, że skierowanie części budżetu gminy do sołectw w formie budżetów sołeckich było czymś, co wniosło bardzo pozytywną zmianę
i oddało przynajmniej części decyzyjności w ręce społeczności lokalnej. W sytuacji, gdy oferta GOK-u była trudno dostępna, budżety sołeckie
pozwalały na organizację chociaż niewielkich aktywności dla dzieci, co inaczej byłoby niemożliwe. Istniejące już zajęcia można
więc potraktować jako zasób, na którym GOK może budować swoją ofertę skierowaną do mieszkańców.
Potrzebą, która pojawiała się bardzo często w odwiedzanych przez nas świetlicach, była obecność animatora, osoby, która byłaby
odpowiedzialna za dane miejsce i która mogłaby sprawować opiekę nad dziećmi, zwłaszcza po lekcjach i w weekendy. Animacja czasu wolnego
dzieci i młodzieży była często podnoszoną kwestią, odseparowaną od potrzeby przyjazdu do świetlic instruktorów (tańca, śpiewu, gry
na instrumentach, rękodzieła itp.). Może to wskazywać na to, że istotną potrzebą w sołectwach jest stały, długofalowy patronat nad działalnością
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świetlic, fachowa animacja i realizacja pomysłów dzieci i młodzieży, rozwijająca ich potencjał i integrująca, obok oferowanych konkretnych
zajęć kształtujących poszczególne umiejętności.

Aktywności podejmowane przez mieszkańców
Warsztaty badawcze miały nam także pozwolić zdobyć wiedzę na temat aktywności społeczno-kulturalnych podejmowanych przez
mieszkańców oraz wskazać konkretne osoby i grupy, które działają na terenie gminy. Działalność takich osób lub grup częstokroć bardzo spaja
społeczność lokalną, wyzwala potencjał kulturotwórczy.
W niemal wszystkich wsiach bardzo prężnie działają Koła Gospodyń Wiejskich (KGW). Pełnią one rolę integracyjną, animacyjną i edukacyjną
dla kobiet, które w większości przypadków są już na emeryturze i mają czas, aby zająć się realizacją swoich pasji. Wiek emerytalny uczestniczek
KGW nie jest jednak regułą ‒ w Przesiadłowie kilka młodych kobiet planuje założyć własne KGW, aby móc lepiej się organizować i realizować
swoje inicjatywy. Członkinie KGW same organizują sobie zajęcia i aktywności (np. kurs florystyki w Skrzynkach) oraz wychodzą z własnymi
inicjatywami: przygotowują obchody świąt (spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, spotkania wielkanocne, majówki), biorą udział
w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim czy krajowym (np. w pieczeniu ciast). KGW mogłyby więc być cennym partnerem
dla GOK-u, szczególnie w działaniach międzypokoleniowych ‒ same uczestniczki są w różnym wieku, a większość z nich ma dzieci
i/lub wnuki, do których można by dzięki nim łatwiej dotrzeć.
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest tradycyjną atrakcją corocznych dożynek, uświetnia swoim udziałem finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy czy organizuje obchody Dnia św. Floriana, wspiera również gminę w obstawach różnych uroczystości. Strażacy tworzą zwartą i zgraną
społeczność, która jest obiecującym partnerem dla GOK-u przy pracy w sołectwach ze względu na posiadanie siedzib we wsiach, w których nie
funkcjonują świetlice (Ujazd), ale także rozwinięte sieci kontaktów i relacji, jakie mają w całej gminie i poza nią.
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W gminie od 1986 roku działa zespół Łucy-Babki, założony przez Jadwigę Kolasińską, zwaną Łucą, grupujący kobiety z okolicznych
miejscowości. Spotykają się one raz w tygodniu, śpiewają utwory biesiadne, ludowe. Dawniej reprezentowały gminę na większych imprezach,
teraz tę rolę przejęły KGW, o czym uczestniczki mówią z rozczarowaniem.
W Zaosiu od lat siedemdziesiątych XX wieku działa KGW, reaktywowane około 15 lat temu. Koło organizuje dla mieszkańców wsi Andrzejki,
Ostatki (na ostatnie przyszło ponad 100 osób!), Dzień Kobiet, Dożynki. W miejscowości jest świetlica, organizowane imprezy są składkowe.
Ważnymi postaciami są Pan Aleksandrowicz, organista, nauczyciel muzyki, instruktor, a także Pan Bogusław Bukowski ‒ nauczyciel polonista,
pracujący w Koluszkach, radny gminy Ujazd.
Wykno, dawna miejscowość niemiecka, zamieszkana głównie przez osoby starsze, ma (jeszcze!) niewyremontowaną świetlicę. Działa tam
bardzo zaangażowana sołtyska, organizująca m.in. Dzień Wykna, różnorodne imprezy, wspólne szycie.
W Niewiadowie istnieje Stowarzyszenie Sołectwo Niewiadów, którego
specjalnością jest lepienie pierogów. Lepią je na różne okazje, także na
zamówienie gminy, razem ozdabiają kapliczki. Po pewnych trudnościach
oddano do użytku świetlicę, w której jest duża sala, podwórko, sprzęt
nagłaśniający. Opiekunką świetlicy jest Pani Krystyna Dębiec. W
Niewiadowie mieszka bardzo dużo dzieci, są dla nich organizowane
zakończenie lata, ogniska, dzień rodziny itp.
W Bronisławowie, zamieszkanym głównie przez seniorów, mieszka Pani
Stasia, lokalna poetka, członkini Łucy-Babek, a także Pani Regina,
tworząca przedmioty z karteczek, bombki na choinkę, hafciarka.
W Ujeździe nie ma świetlicy, a salę potrzebną do urządzania okazjonalnych
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imprez i spotkań zapewnia współpraca z miejscową OSP. Latem z kolei funkcjonuje plac z altanką i grillem, na którym co roku odbywa się
festyn rodzinny, w którego organizacji pomagał również GOK.
W Sangrodzu działa pierwsze w gminie KGW, które organizuje m.in. różne atrakcje dla najmłodszych. We wsi funkcjonuje świetlica
w pomieszczeniach zaadaptowanych w budynku starej szkoły, gdzie popołudniowe zajęcia dla dzieci prowadzą dwie panie pedagożki
z tomaszowskich szkół, odbywają się tam również zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji. We wsi jest również boisko, wymaga ono jednak
remontu. Co roku odbywają się letnie pikniki rodzinne (na pierwszy z nich przyszło aż 300 osób, na kolejne już ok. 100). To w Sangrodzu
zrodził się pomysł powołania nieformalnego męskiego Klubu Przyjaciół Sangordza ‒ w skrócie KPS (czytane szybko jak „kapsel”) ‒ będącego
przestrzenią do spotkań, wspólnego grania, oglądania sportu i filmów. Wspominano też istnienie Klubu Młodego Rolnika jako instytucji łączącej
i integrującej ludzi i narzekano na brak takiej inicjatywy obecnie. Jak podkreślali to zwłaszcza mężczyźni, tym, co najbardziej zbliża do siebie
ludzi, jest wspólna praca ‒ teraz nie ma już okazji do wspólnej pracy; ani podczas prac polowych (już mało kto we wsi jest prawdziwym
rolnikiem), ani podczas wspólnych prac remontowych, np. świetlicy (przeszkodą jest tu biurokracja, która ogranicza inicjatywę oddolną
i np. do malowania świetlicy wynajmuje się ekipę, zamiast kupić mieszkańcom farby i pozwolić, by sami się tym zajęli). Brak integracji
wewnątrz wsi oraz rozpad tradycyjnych więzi, związane z zanikiem idei wspólnej pracy, pojawiał się podczas badań kilkakrotnie. Powtarzała się
również opinia, że ludzie bardziej szanują to, co sami zrobią ‒ ten obszar może być wart zagospodarowania ze strony GOK-u.
Przykładem wspólnej pracy może być świetlica i Pracownia Orange w Dębniaku. Stary sklep, odremontowany dzięki programowi dotacyjnemu
Orange, został wykończony i jest utrzymywany dzięki wspólnej pracy i wysiłkowi kilkunastu osób. Odbywają się w nim różne inicjatywy dla
dzieci (występy, potańcówki, obchody świąt, np. Dnia Babci i Dziadka, bal karnawałowy, jasełka), organizowane przez grupę dorosłych
wolontariuszy, których liderką jest Pani Anna Karp. Pracownia wyposażona jest w projektor, w czasie ważnych wydarzeń sportowych mężczyźni
zbierają się tam, by wspólnie oglądać mecze. Przy Pracowni powstał też ogród, w którym wolontariusze planują posadzić większą ilość kwiatów
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i roślin. Oprócz grupy skupionej wokół Pracowni Orangę w Dębniaku działa jeszcze lokalne KGW, jednak obie grupy nie współpracują ze sobą
i działają oddzielnie.
W Tobiaszach i Ojrzanowie aktywnie działa KGW (złożone głównie z przyjezdnych kobiet, które osiedliły się tam w ciągu kilku ostatnich lat),
które boryka się jednak z brakiem sali ‒ obecnie wykorzystuje pomieszczenie po starej mleczarni, nie ma tam jednak wody ani ogrzewania,
jest to więc tylko rozwiązanie doraźne.
W Przesiadłowie działa wspomniana już OSP, której prezesem i aktywistą jest Pan Kazimierz Bala. W budynku OSP kilka lat temu realizowany
był projekt Wioska Internetowa, mający na celu walkę z wykluczeniem cyfrowym ‒ na parterze znajduje się pracownia z kilkoma
komputerami, które na razie są szerzej niewykorzystywane, na dachu zaś zamontowany jest maszt transmisyjny. Dobrze wyposażona pracownia
komputerowa może być dla GOK-u zasobem, który warto wykorzystać w projektach nie tylko młodzieżowych, ale też międzypokoleniowych
i seniorskich.
W Skrzynkach funkcjonuje z kolei aktywny KGW oraz zespół Skrzynkowianki,
a także Koło Emerytów i kółko różańcowe.
W Olszowej działają świetlica i biblioteka, w której bardzo aktywna jest
bibliotekarka, Pani Alicja Walasik. Przestrzeń świetlicy, choć niewielka, jest
wykorzystywana również jako scena do okazjonalnych przedstawień, stoją w niej
dwa komputery, jest mała kuchnia i łazienka. Budynek został odremontowany dzięki
budżetowi sołeckiemu. Pani Alicja oprócz pracy w bibliotece działa w Fundacji
„Poranek”, z którą organizowała wiele atrakcji dla dzieci („Spotkania z magią”,
Andrzejki, bal karnawałowy, półkolonie, odsłonięcie obelisku ku czci Lucjana
Malca), jako bibliotekarka organizuje też „Spotkania z pasją”, cykl zajęć dla dzieci,
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w czasie których uczyły się one malować czy szydełkować. Obie instytucje cierpią niestety na brak środków na działania. Inne inicjatywy,
w których również bierze udział Pani Alicja, wspierał sołtys Olszowej, Pan Wojciech Żygota oraz radna, Pani Paulina Bocianowska
(np. sprzątanie Olszowy, wizyta w Kochanowcu na odsłonięciu nowej altany, wyjazdy, wycieczki). Fundusze na te inicjatywy były pozyskiwane
przede wszystkim od darczyńców prywatnych oraz od lokalnych firm, z częściowym wsparciem GOK-u oraz wójta.
Maksymów niedaleko Olszowy jest małą wsią, ma jednak dużo nowych mieszkańców (przyjezdnych z miast), sołtysowi, Panu Czesławowi
Biedrzyckiemu, zależy więc na integracji nowych i starych mieszkańców. Wieś posiada już plac rekreacyjno-wypoczynkowy, na którym
odbywają się grille i pikniki, a w okresie letnim funkcjonuje kino na leżakach. We wsi były też organizowane pierwsze w gminie Dożynki.
Pomysłem sołtysa Maksymowa jest przede wszystkim działanie integracyjne, skupione na wątku historii wsi i jej niemieckiej przeszłości
(Maksymów był zasiedlony przez Polaków dopiero po 1945 r.), w tym uprzątnięciu zapuszczonego cmentarza ewangelickiego.

5. Podsumowanie
Według danych OECD z roku 2011, przedstawionych w raporcie pt. “Grupy o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w polskim
społeczeństwie oraz instrumenty i dylematy polityki na ich rzecz”, w Polsce mamy najbardziej nierówny podział pierwotny dochodu wśród
krajów OECD i również bardzo nieegalitarny podział dochodu po zastosowaniu mechanizmów redystrybucji10. Jak piszą autorzy raportu,
„kontrasty społeczne osłabiają spójność społeczną i prowadzą do erozji kapitału społecznego, a ten jest ważnym czynnikiem ułatwiającym
identyfikowanie i rozwiązywanie problemów społecznych, między innymi właśnie ubóstwa”11. Również w tym kontekście powinniśmy myśleć

10 http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Ubostwo%20i%20wykluczenie%20spoleczne%20w%20Polsce_RBakalarczyk.pdf (dostęp 14.05.2017).
11 Tamże, s. 2.
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o misji instytucji kultury, ponieważ to właśnie one, jako dostępne dla wszystkich i w dużej części z darmową lub tanią ofertą kulturalną, mogą
zapobiegać pogłębianiu się nierówności ekonomicznych i kulturowych.

Wnioski i rekomendacje


Młodzież to wymagająca grupa odbiorców ze względu nie tylko na wiek i różnorodność zainteresowań, ale także istniejącą już ofertę
kulturalną i animacyjną szkół. Dodatkowo w przypadku młodzieży mieszkającej poza Osiedlem Niewiadów i Ujazdem, które
znajdują się w zasięgu bezpośrednich działań GOK-u, problemem jest transport oraz godziny potencjalnych zajęć.
o Rozwinięcie oferty dla młodzieży w świetlicach – „objazdowy dom kultury” z ofertą dostosowaną do różnych grup
wiekowych oraz uwzględniającą dostępność czasową młodzieży (po południu, ale nie za późno; w weekendy, zwłaszcza
w niedziele). Wykorzystanie infrastruktury poszczególnych świetlic ‒ pracowni komputerowych, scen, obecności bibliotek
czy przestrzeni OSP.
o Przystosowanie przestrzeni GOK-u do potrzeb młodzieży ‒ konsultacje z młodzieżą, rozpoznanie chętnej grupy,
a następnie zorganizowanie kącika lub pokoiku dla młodzieży (np. dostępnego w określonych godzinach i dniach
w tygodniu), o który młodzież sama by dbała.
o Działania animacyjne skierowane do młodzieży ‒ współpraca z młodzieżą i wspólna organizacja czasu wolnego, który nie
koliduje z ofertą szkół, a jednocześnie proponuje coś nowego, np. zawody w grach komputerowych, kółko dyskusyjne
i pisarskie z literaturą młodzieżową (we współpracy z biblioteką).
o Współpraca ze szkołami ‒ bogata oferta pozalekcyjna szkół może być konkurencją, ale też zasobem, z którego GOK mógłby
korzystać przy współpracy z uczniami i nauczycielami, oferując im swoje zaplecze merytoryczne, pomoc organizacyjną,
przestrzeń i sprzęt.
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Mieszkańcy sołectw
o

Informacje dla mieszkańców Osiedla Niewiadów – warto postarać się o tablicę informacyjną dla mieszkańców Osiedla,
na której byłyby umieszczane informacje o działaniach GOK-u, na gruntach gminy na trasie między zabudowaniami Osiedla
Niewiadów a Biedronką ‒ jest to bardzo uczęszczana trasa. Warto też porozumieć się z zarządcą bloków, by w przyszłości nie
uniemożliwiał zamieszczania informacji w blokach.

o

Działania w świetlicach wiejskich ‒ Mieszkańcy wielokrotnie podkreślali, że oferta samego GOK-u w Ujeździe nie jest
skierowana do nich, choćby z powodu braku możliwości dojazdu. Interesują ich niemal wyłącznie działania organizowane w
świetlicach na terenie ich wsi.

o

Działania animacyjne w sołectwach ‒ mieszkańcy mają pewien potencjał kulturotwórczy, jednak jest problem z jego
wyzwoleniem (choć chętnie biorą udział w aktywnościach oferowanych w ich wsiach, mniej chętnie sami się angażują w ich
organizowanie), dlatego odpowiedni animator mógłby w znaczącym stopniu wyzwolić aktywność mieszkańców.

o

Oferta zajęć dla dzieci w czasie wakacji i ferii (w świetlicach wiejskich) ‒ Mieszkańcy sołectw uważają, że ofertę dla dzieci w
wakacje i ferie, kiedy większość uczniów ma czas i mogłaby poświęcić się rozwijaniu swoich zainteresowań, jest
niewystarczająca. Obecnie większość zajęć, która w czasie ferii odbywa się w świetlicach, jest finansowana z budżetu sołeckiego
i są to zajęcia dość skromne. Zapełnienie tej luki ofertowej mogłoby zaktywizować młodzież i zachęcić ją do długofalowego
uczestnictwa w działaniach GOK-u, a część również do uczestnictwa w wydarzeniach w siedzibie GOK-u na Osiedlu Niewiadów.

o

Współpraca ze strażakami − współpraca ze strażakami na poziomie organizacyjnym i animacyjnym mogłaby więc pomóc
dotrzeć do większej liczby osób, a połączone siły mogłyby zwiększyć zasięg oddziaływania akcji GOK-u w sołectwach.

o

Oferta dla dorosłych (w sołectwach w godzinach 18-20) − zajęcia skierowane dla dorosłych, którzy już mają odchowane
dzieci, odbywające się w lokalnych świetlicach, mogłyby przyciągnąć więcej osób. Sprzyjające podejmowaniu aktywności
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byłyby też godziny zajęć dla dorosłych, oscylujące wokół późnego popołudnia-wieczora (ok. 18:00-20:00) w dni robocze
oraz ewentualnie w weekendy (chociaż trzeba brać pod uwagę, że w soboty i niedziele sale OSP często są wynajmowane na różne
imprezy).
o

Oferta dla młodzieży w świetlicach wiejskich − Młodzież z wobec braku skierowanej do niej oferty kulturalnej w świetlicach
i stosunkowego oddalenia GOK-u znajduje różne rozrywki ‒ siedzi na przystankach lub placach zabaw, czasem chodzi na boisko
(np. w Łazisku), bardzo często jednak siedzi w domach, na co również narzekali mieszkańcy. Warto stworzyć w świetlicach
miejsce i zajęcia, które mogłyby przyciągnąć młodzież.

o

Nawiązanie współpracy z lokalnymi aktywistami – w sołectwach działają aktywne grupy, które spędzają wolny czas, animując
przestrzeń wokół siebie – są to zarówno osoby starsze i w średnim wieku (członkinie KGW, częściowo OSP), jak i aktywni
rodzice (np. w Dębniaku, Olszowej), którzy chcą zapewnić rozrywkę i ciekawe zajęcia zarówno sobie, jak i swoim dzieciom.
Takie aktywne grupy, organizujące się i funkcjonujące oddolnie, mają ogromny potencjał kulturotwórczy, który GOK mógłby
wykorzystać w działaniach animacyjnych (prowadzonych obok tradycyjnych zajęć).

o

Warsztaty rękodzielnicze i inne – w rozmowach z mieszkańcami, a zwłaszcza z mieszkankami powracał wątek warsztatów
rękodzielniczych, które już się odbywały w sołectwach − np. kursów wyszywania gorsetów, szydełkowania, papieroplastyki czy
florystyki, ale także zajęć kulinarnych czy zumby (zajęcia powinny odbywać się w świetlicy we wsi).

o

Zajęcia dla dzieci – rodzice wspominają zajęcia dla dzieci, które wcześniej się odbywały w świetlicach w ich wsiach. Warto by
było je powtórzyć. W miejscowościach, w których jest dużo dzieci (np. Niewiadów, Ciosny, Przesiadłów, Sangrodz, Ujazd),
zwracano uwagę na potrzebę zorganizowania im czasu: zajęcia ruchowe dla dzieci (dopytywano o panią, która wcześniej je
prowadziła), tańce (np. zumba dla dzieci w wieku 5‒13 lat), placyk do jazdy na rolkach (Ciosny), zajęcia wakacyjne we wsi dla
dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych (gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne ‒ takie zajęcia były już organizowane przez

34

Głośno o kulturze. Diagnoza możliwości kulturotwórczych Gminy Ujazd

GOK i się podobały). Wysunięto także propozycję zorganizowania zajęć ruchowych w godzinach wieczornych dla młodzieży
i dorosłych ‒ zumbę, zajęcia kulinarne czy papieroplastykę.
o

Animatorzy w świetlicach − potrzebą, która pojawiała się bardzo często w odwiedzanych przez nas świetlicach, była obecność
animatora, osoby, która byłaby odpowiedzialna za dane miejsce i która mogłaby sprawować opiekę nad dziećmi, zwłaszcza po
lekcjach i w weekendy. Animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży była często podnoszoną kwestią, odseparowaną od potrzeby
przyjazdu do świetlic instruktorów (tańca, śpiewu, gry na instrumentach, rękodzieła itp.). Może to wskazywać na to, że istotną
potrzebą w sołectwach jest stały, długofalowy patronat nad działalnością świetlic, fachowa animacja i realizacja pomysłów dzieci
i młodzieży, rozwijająca ich potencjał i integrująca, obok oferowanych konkretnych zajęć kształtujących poszczególne
umiejętności.

o

Działania międzypokoleniowe ‒ działania animacyjne włączające zarówno seniorów, jak i młodzież do projektów łączących
pokolenia, jak w pracy przy spektaklu teatralnym „Zapis u rejenta” w GOK-u. W ramach takich projektów międzypokoleniowych
seniorzy mogliby być dla młodych ludzi „ekspertami“ od lokalnej historii, od samoorganizowania się, wymiany doświadczeń, jak
kiedyś spędzało się czas wolny, a jak to wygląda dziś, a młodzi „ekspertami“ dla seniorów przy nauce obsługi komputera itp.



Przestrzeń Gminnego Ośrodka Kultury jako pole konsultacji społecznych ‒ warto brać pod uwagę głos mieszkańców i bywalców
GOK-u w kształtowaniu przestrzeni i zmianach przeprowadzanych zarówno w budynku, jak i na terenie wokół GOK-u.
o Wspólnie z rodzicami spróbować stworzyć przytulne miejsca oczekiwań na dzieci, które chodzą na zajęcia do GOK-u ‒
rozwinąć inicjatywę zapoczątkowaną w czasie diagnozy, kiedy zostały usunięty kontuar i ustawiono fotele i kanapy
oraz stolik.
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o Zastanowić się nad wolną i niewykorzystaną przestrzenią w GOK-u i wokół GOK-u, a także wokół świetlic wiejskich.
W GOK-u mógłby to być hol przy wejściu (który został już od początku diagnozy przearanżowany i stał się przestrzenią
odpoczynku), sala widowiskowa, sala posiedzeń, przestrzeń na zewnątrz GOK-u przy tylnym wejściu ‒ może udałoby się je
przekształcić w kolejne przestrzenie służące mieszkańcom i działalności kulturalnej GOK-u. Świetlice również często
dysponują przestrzenią, wokół której można by integrować i animować działania mieszkańców, np. ogródek przy świetlicy w
Dębniaku, teren wokół świetlicy i biblioteki w Olszowej.
o Zaplanować wspólnie z mieszkańcami zagospodarowanie terenu wokół GOK-u. Jednym z pomysłów mogłoby być
usunięcie lub zmodyfikowanie płotu wokół GOK-u ‒ wykorzystanie go jako przestrzeni wystawienniczej zabezpieczonych
prac lub włączenie młodzieży w ozdabianie i malowanie go. Przy tylnym wejściu (od strony parkingu) mogłyby latem stanąć
leżaki, krzesełka i stoliki, może jakieś atrakcje dla dzieci. Poza tym można pomyśleć o wykorzystaniu trawnika
naprzeciwko GOK-u, np. na letnie kino „pod chmurką”, leżaki na trawie, przenośne ławeczki.
o Wespół z młodzieżą stworzyć w GOK-u miejsce jej spotkań, z dostępem do wi-fi i sprzętem na relaks (np. wiszące
siedziska, poduchy), pozwoli to przyciągnąć do GOK-u osoby, które wcześniej w nim nie bywały.
o Zastanowić się nad formą i różnymi możliwymi opcjami społecznej „kawiarenki” dostępnej dla dorosłych i młodzieży ‒
np. kącik z czajnikiem i ekspresem do kawy czy automat z jedzeniem i piciem.


Oferta Gminnego Ośrodka Kultury ‒ oferta GOK-u skupia się przede wszystkim na zajęciach artystycznych i organizowaniu
wydarzeń, koncertów i imprez okolicznościowych. Jednocześnie sal i pokoi dostępnych w GOK-u nie ma dużo, a część z nich jest
wykorzystywana jako miejsce spotkań i zebrań przez stowarzyszenia i grupy nieformalne (np. seniorów). Grafik sal i godzin zajęć
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jest więc dość napięty, co sprawia czasem problemy logistyczne. Warto pomyśleć nad takimi działaniami, które nie kolidowałyby
lokalizacyjnie z prowadzonymi już w GOK-u zajęciami, ale wykorzystywały potencjał i zasoby techniczne i merytoryczne GOK-u:
o Włączyć do oferty zajęcia hobbystyczne, specjalistyczne (np. fotograficzne, filmowe, projektowania graficznego,
programowania ‒ może we współpracy ze szkołami; kursy szycia, projektowania odzieży, robotyki).
o Uruchomić we współpracy z lokalnymi aktywistami i ekspertami12 działania wokół lokalnej historii i przeszłości
(tej dalekiej i bliższej, np. PRL), ale też współczesności i zasobów krajoznawczych Ujazdu i Osiedla, które rozwinęłyby
działalność obecnego kółka historycznego. Wyjść z inicjatywą do innych wsi w gminie, zorganizować pokaz zebranych wśród
mieszkańców zdjęć dawnego Ujazdu, Osiedla i innych wsi.
o Zapoczątkować działania animacyjne z mieszkańcami, przede wszystkim przez konsultowanie z nimi przestrzeni i oferty
GOK-u i włączenie ich w ich realizację (np. urządzanie trawnika wokół GOK-u, wspólne zaplanowanie i wyposażenie
kącika-kawiarni).
o Wspierać lokalnych aktywistów i ich pomysły w realizacji i promocji, pomagać w szukaniu dofinansowania na ich
działania, działać na rzecz ich pomysłów, np. w Urzędzie Gminy.

Bank pomysłów
Animacje, wolontariat i warsztaty:


http://szafagra.org/objazdowy-dom-kultury/ ‒ Objazdowy Dom Kultury realizowany przez Fundację Szafa Gra.



http://www.opowiesci.pia.org.pl/pomysl ‒ Wędrujące Opowieści, projekt łączący etnografię i sztukę.

12 Np. magistrem turystyki, który wypowiedział się w ankiecie przygotowanej przez GOK na przełomie 2016/2017 r.
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http://www.platformakultury.pl/artykuly/139146-koprzywnica-patrzymy.html ‒ projekt wokół lokalnej historii i zdjęć archiwalnych,
w którym seniorzy występują jako eksperci od lokalnej przeszłości, a młodzież jako badacze dawnego życia codziennego.



http://archipelagpokolen.pl/ ‒ wolontariat seniorów w różnych instytucjach kultury.



http://www.watchdocs.pl/2017/a/festiwal_objazdowy-artykul-6-pl.html

‒

festiwal

objazdowy WatchDocs,

podczas

którego

instytucjom kultury za darmo udostępniane są najlepsze światowe filmy dokumentalne.


http://www.powszechny.com/ogrod-powszechny.html ‒ ogród społecznościowy i warsztaty majsterkowo-ogrodnicze przy Teatrze
Powszechnym w Warszawie.



http://historiabliska.pl/ ‒ konkurs na projekt dotyczący historii lokalnej organizowany przez Ośrodek Karta.

Przestrzeń wspólna, konsultacje społeczne:


http://centrumpaca.pl/klub-sasiedzki/, http://centrumpaca.pl/przestrzen/ ‒ przykład funkcjonowania i zasad działania przestrzeni
społecznej, w tym m.in. w pełni wyposażonej i ogólnodostępnej kuchni sąsiedzkiej.



http://bok.waw.pl/pokoje.html ‒ przykład przestrzeni domu kultury współtworzonego przez mieszkańców. „O tym, co się dzieje w 3
pokojach z kuchnią decydują sąsiedzi, mieszkańcy Białołęki. Sami wymyślają i prowadzą zajęcia, zupełnie za darmo. Wspólnie
gotują i uprawiają ogródek” (http://wyborcza.pl/10,82983,21643302,sasiad-przychodzi-patrzy-wsiaka-jedyny-taki-dom-kulturyw.html, dostęp 11.05.2017).



http://www.dkkadr.waw.pl/old/?p=9366, https://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/urzadz-sobie-dom-kultury ‒ „Urządź sobie
dom kultury”, czyli przykład konsultacji społecznych przy planowaniu nowej oferty i przestrzeni Domu Kultury Kadr w Warszawie.



http://dizajnwszkole.wwarszawie.org.pl/ ‒ projekt „Szkoła Designu”, w którym uczniowie i nauczyciele wraz z socjologiem
i projektantem wspólnie planują dostosowane do ich potrzeb zmiany w przestrzeni szkoły.
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http://www.ciecie.org/modrzew/ ‒ przykład działania animacyjnego w przestrzeni wiejskiej, wspólne z młodzieżą planowanie
malowanie kina „Modrzew” na ścianie świetlicy wiejskiej w Broniowie, a następnie wyświetlanie w nim seansów filmowych
„pod chmurką”.

Polecane publikacje


http://frsi.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/BP_m_st_Warszawy_Diagnoza_i_rekomendowane_zmiany.pdf

(raport

z

badań

w warszawskich bibliotekach, bardzo ciekawe i uniwersalne diagnozy)


http://pomysly.e.org.pl/# (bank pomysłów i scenariuszy różnych działań animacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej)



http://stocznia.org.pl/publikacje-i-serwisy/ (publikacje Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, m.in. na temat
partycypacji społecznej)



https://www.wsip.pl/aktualnosci/diagnoza-wsip/ (raport z badania etnograficznego wśród gimnazjalistów i licealistów)



http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/04/Jak-mlodzi-programowali-dom-kultury.-Ewaluacja-projektupartycypacyjnego-w-praktyce.pdf.pdf (krytyczna ewaluacja projektu partycypacyjnego w domu kultury)



http://www.poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2014/03/Przepis-na-diagnoze.pdf ‒ (publikacja podsumowująca diagnozę lokalną
w ramach Projektu Edukacji NGO)



http://www.rownacszanse.pl/uploads_public/cms/parameter-1599/18702_mlodziez_na_wsi_raport.pdf

(raport

z

badań

życia

codziennego, stylów życia i rozwoju zawodowego młodzieży z obszarów niskozurbanizowanych)


https://issuu.com/krytykapolityczna/docs/isz-raport-praktyki-kulturowe-klasy

(raport

Instytutu

Studiów

Zaawansowanych

o praktykach kulturowych klasy ludowej).
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Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
www.etnograficzna.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017
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