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Wstęp
Raport diagnostyczny jest częścią projektu realizowanego przez Centrum Kultury „Zamek w
Toszku” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
2022, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego
przygotowanie podyktowane było koniecznością poznania aktualnych zasobów i potrzeb
kulturalnych mieszkanek i mieszkańców gminy Toszek by móc w dalszej kolejności przygotować
regulamin konkursu dla nieformalnych, oddolnych inicjatyw kulturalnych, adekwatny do
możliwości i oczekiwań społeczności lokalnych. U podstaw podjętych działań leżało przekonanie
o konieczności aktywizowania i wspierania potencjału kulturalnego mieszkańców oraz
odkrywanych lokalnych zasobów w celu budowania i wzmacniania więzi społecznych, integracji
środowiskowej oraz kapitału społecznego i kulturowego. Badania, których wyniki prezentuje
diagnoza, służyły poszukiwaniu odpowiedzi na pytania związane z przyszłością życia kulturalnego
w gminie Toszek, postulowanymi formami i treściami upowszechniania kultury, deklarowanymi
zainteresowaniami oraz preferowanymi stylami życia. Ich celem było odkrycie nowych obszarów
aktywności kulturalnej oraz dotarcie do nowych uczestników i odbiorców kulturalnej oferty.
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1. Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
Centrum Kultury "Zamek w Toszku" to samorządowa instytucja kultury, która została powołana
w 1977 r. przez Radę Narodową Miasta i Gminy w Toszku jako Gminny Ośrodek Kultury w
Toszku. Od tamtego czasu zmieniała ona nazwę - pierwszy raz w roku 1980 na Miejsko–Gminny
Ośrodek Kultury i ponownie w 2007 roku na Centrum Kultury "Zamek w Toszku".
Fot. 11

1

Autor: Lestat (Jan Mehlich) za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Toszku
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Misją instytucji jest diagnozowanie, rozwijanie, zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
i edukacyjnych społeczeństwa lokalnego oraz działań na rzecz rozwoju kulturowego, współpraca
z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi z terenu Gminy, propagowanie
czytelnictwa, zarządzanie zabytkowym zamkiem wpisanym do rejestru zabytków oraz rozwój
turystyki i promocja miejsca poprzez wydarzenia historyczne, niestandardowość funkcjonowania
instytucji przejawia się m.in. w prowadzonej działalności gospodarczej, której zyski przeznaczane
są na realizację wielokierunkowych działań z dziedziny kultury i ochrony cennego dziedzictwa
kulturowego jakim jest Zamek w Toszku.
Obecnie Centrum Kultury „Zamek w Toszku” realizuje „Program Działania na lata 2020-2025” ,
w ramach którego przewidziano (poza działalnością sprawozdawczo-rozliczeniową)
•

współpracę z ośrodkami i instytucjami kultury na terenie powiatu gliwickiego,
stowarzyszeniami z terenu gminy Toszek, klubami seniora, szkołami, jednostkami OSP na
terenie gminy, IPN itp.

•

działania programowo-informacyjne obejmujące promocję instytucji i jej oferty, udział w
targach turystycznych, prowadzenie mediów społecznościowych i współpracę z mediami,

•

umożliwianie dzieciom i młodzieży rozwijanie zainteresowań poprzez organizowanie zajęć
tanecznych, plastycznych, muzycznych, fotograficznych i innych, zajęć sportowych na
Orliku, ferii i wakacyjnych wydarzeń,

•

aktywizacje seniorów poprzez organizację zajęć ruchowych i współpracę z Klubem Seniora

•

upowszechnianie kultury poprzez organizowanie koncertów, wystaw, konkursów,
przedstawień teatralnych itp.,

•

pozyskiwanie funduszy zewnętrznych poprzez organizowanie odpłatnych wydarzeń
sportowych, kulturalnych i społecznych i pozyskiwanie sponsorów.
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Centrum Kultury zlokalizowane jest w gminie miejsko-wiejskiej, leżąca w powiecie gliwickim w
województwie śląskim. Tworzy ją miasto Toszek oraz 14 sołectw: Boguszyce, Ciochowice,
Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka,
Pniów, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki.
Rys.1: Mapa gminy Toszek2
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Toszek_(gmina)_location_map.png {data dostępu 06.05.2022]
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Na terenie gminy mieszka prawie 10 tysięcy osób i to one stanowią grupę docelową większości
działań animacyjnych i społeczno-kulturalnych podejmowanych przez Centrum Kultury „Zamek
w Toszku”.
Dynamika działań jest zmienna i zależy m.in. od czynników zewnętrznych, takich jak pandemia.
Poniższy wykres dobrze to ilustruje. Obecnie instytucja podejmuje wysiłki na rzecz powrotu do
intensywnej działalności w środowisku lokalnym zarówno z myślą o mieszkających tu osobach,
jak i turystach oraz innych interesariuszach spoza gminy.

Wyk. 1
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Z dostępnych danych wiemy, że w 2000r – mimo ograniczeń pandemicznych i lock down’u- udało
się zorganizować 34 wydarzenia kulturalne, takie jak:
29,4% imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne
29,4% wystawy
17,6% koncerty
11,8% pokazy teatralne
5,9% prelekcje
5,9% Inne

Wyk. 2
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Wzięło udział 5465 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się wystawy i wydarzenia
sportowo-rekreacyjne.
Tab.1: Aktywność kulturalna w gminie Toszek
Wydarzenie kulturalne

Liczba osób uczestniczących

Wystawy

4000

Pokazy teatralne

200

Koncerty

400

Prelekcje, spotkania, wykłady

15

Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne

700

Inne

150

Źródło:

opracowanie

na

podstawie

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Toszek

Wyk.3

9

Działało także 18 kół, klubów i sekcji zainteresowań, w tym:
33,3% taneczne
22,2% muzyczne
16,7% plastyczno-techniczne
5,6% teatralne
5,6% sportowo-turystyczne
16,7% to inne.
Uczestnikami tych zajęć było 268 osób. Największa frekwencja towarzyszyła zajęciom tanecznym.
Tab.2 : Aktywność kulturalna w kołach, sekcjach, klubach w gminie Toszek
Wydarzenie kulturalne

Liczba osób uczestniczących

Zajęcia taneczne

93

Zajęcia plastyczno-techniczne

53

Zajęcia muzyczne

38

Zajęcia turystyczne i sportowo-rekreacyjne

29

Zajęcia teatralne

7

Inne

53

Źródło:

opracowanie

na

podstawie

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Toszek

W Toszku działa także 11 grup artystycznych: 1 teatralna, 7 muzyczne – instrumentalnych, 3
wokalne i chóry. W tych grupach działają 82 osoby: w teatralnej 7, w
muzyczne–instrumentalnej 45, w wokalnej i chórze 30.3

3

www.polskawliczbach.pl/gmina_Toszek
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1. Nota badawcza
W gminie Toszek w marcu 2022 przystąpiono do realizacji części diagnostycznej, która
miała odpowiedzieć na pytania o posiadane przez mieszkańców gminy Toszek zasoby i potrzeby
kulturalne. Sformułowane pytania badawcze ogniskowały się na trzech zagadnieniach: opinii
mieszkańców na temat życia kulturalnego w gminie Toszek, oczekiwanej ofercie kulturalnej i
potencjale środowiska lokalnego.

Metody badawcze:
W celu sformułowania odpowiedzi na pytania badawcze wykorzystano
•

badania sondażowe z kwestionariuszem wywiadu jako narzędziem badawczym,

•

grupowe wywiady zogniskowane (fokusy).

Przyjęto, że są to narzędzia konsultacji społecznych pozwalające na dwustronną komunikację
mieszkańców4gminy i Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w celu wypracowania nowej oferty
kulturalnej i rozwoju instytucji w kierunku oczekiwanym przez uczestników lokalnego życia
społecznego. To podejście partycypacyjne5 uznano za fundamentalne w związku z koniecznością
większego, dobrowolnego zaangażowania mieszkańców w rozwój kultury lokalnej.
Metody doboru próby badawczej:
W badaniu zarówno sondażowym, jak i fokusowym –zgodnie z projektem grantowym Centrum
Kultury Zamek w Toszku - najistotniejsze było zaangażowanie mieszkańców reprezentujących
wszystkie kategorie wiekowe. W tym celu zaangażowano lokalnej liderki i liderów do
rekomendowania udziału w badaniach i udostępniania kwestionariusza ankiety - metodą kuli
H. Gawroński (2010 , Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami
samorządu terytorialnego, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1, s. 36.
5
J. Hausner (red.), (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji
Publicznej. s. 41
4
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śnieżnej6- respondentom. W sumie zwrócono (drogą mailowa i bezpośrednio) 174 kwestionariusze,
z których 161 były wypełnione właściwie i ostatecznie zakwalifikowano je do analizy.
Badania fokusowe przeprowadzono z trzema grupami: młodzieżą, seniorkami i liderami lokalnymi.
Ostatecznie w tym etapie badań wzięły udział 43 osoby.

Harmonogram prac badawczych:
Przygotowanie narzędzi badawczych: 01.03.2022- 4.04.2022
Badania sondażowe: 11.04.2022- 20.04.2022
Badania fokusowe: 08.03.2022 - 23.04.2021
Opracowanie wyników badań: 28.04.2022- 10.05.2022
Rekomendacje do konkursu: 13.05.2022

6

E. Babbie (2004), Badania społeczne w praktyce, s. 210-211
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2. Wyniki badań społecznych
3.1. Badania sondażowe
W badaniach sondażowych wzięły udział 174 osoby, ale do analizy – ze względu na kompletność
ankiet- zakwalifikowano odpowiedzi 161 osób. W badaniach posłużono się kwestionariuszem
elektronicznym oraz papierowym. Większość osób badanych stanowiły kobiety (2/3).
Wyk.4: Płeć badanych

Respondenci reprezentowali wszystkie ważne
dla projektu kategorie wiekowe, formularze
ankiet wypełniła zarówno młodsza jak i
starsza młodzież, młodzi i dojrzali dorośli
oraz osoby w wieku senioralnym.
Najliczniejszą grupą byli respondenci:
młodzi-dorośli (28%) oraz seniorzy (25,5%).
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Wyk. 5: Wiek badanych
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
sondażowych
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Ponad połowa badanych osób zamieszkuje Toszek- 52,2%, pozostali uczestnicy badań reprezentują
następujące miejscowości: Kotulin- 10,6%, Pniów- 5,6%, Paczyna- 5%, Pisarzowice- 4,3%,
Wilkowiczki- 4,3%, Sarnów- 3,7%, Boguszyce- 3,1%, Proboszczowice- 1,2%, Płużniczka-1,9%,
Kotliszowice- 1,9%, Ciochowice- 1,9%, Paczynka- 0,6%, inne- 3,7%.
Rys.2 Mapa gminy Toszek7

Opis wyników badań sondażowych:
Jednym z kluczowych problemów globalnego świata jest skuteczna komunikacja. W
przypadku wielu instytucji, w tym kulturalnych, warunkiem ich istnienia jest sprawne docieranie z
informacjami do beneficjentów planowanych działań by zwracać uwagę, zachęcać do udziału i
wreszcie czynić uczestnikami wydarzeń adresatów tych promocyjnych przekazów. Dotyczy to
także takich gminie, jak Toszek i takich instytucji, jak Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
Tradycyjne kanały dystrybucji informacji przestają być wystarczające, ponieważ mieszkańcy
7

https://mapa.targeo.pl/toszek/miasta
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zmieniają preferowane sposoby komunikowania społecznego, a przemiany w stylach życia
marginalizują dawne przyzwyczajenia i formy kontaktu.

Nie dziwi więc, że najczęściej

wskazywanym przez mieszkańców gminy, źródłem wiedzy o wydarzeniach kulturalnych
jest Internet. 70% Pytanych twierdzi, że głównie z mediów społecznościowych pozyskuje
informacje o planowanych i odbywających się imprezach kulturalnych. Nie jest to oczywiście
jedyny kanał komunikacyjny służący aktualizowaniu wiedzy o życiu społeczności lokalnej:
co druga osoba wspiera się wiedzą pochodzącą z komunikacji interpersonalnej, a znajomi oraz
członkowie rodziny pełnią funkcję nieformalnych informatorów. Co trzeci mieszkaniec śledzi
także treści plakatów i ulotek jako nośników m.in. wiadomości o ofercie kulturalnej. Najrzadziej
źródłem informacji jest lokalna tradycyjna prasa i telewizja.

Wyk.6
Źródła wiedzy o ofercie kulturalnej Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Ponad 80% badanych uważa, że dotychczasowy sposób informowania o wydarzeniach
kulturalnych jest wystarczający. Przeciwnego zdania jest 16% pytanych. Jednostkowe głosy
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mówią o zbyt późnym informowaniu albo mało precyzyjnym opisie zapowiadanej imprezy.
Wypowiedzi te mają jednak charakter incydentalny.
Wyk.7
Odpowiedzi na pytanie „czy te informacje są wystarczające?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Uczestnicy badań w większości nie są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego w
gminie, częstotliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez CK Zamek
w Toszku sprowadza się do kilku aktywności rocznie. Jednak 17% pytanych deklaruje, że
przynajmniej raz w miesiącu korzysta z oferty kulturalnej a 5% twierdzi, że czyni to raz w
tygodniu.
Mieszkańcy biorą udział w zróżnicowanych formą i rodzajem aktywności imprezach i działalności
kulturalnej. Najczęściej deklarują swoją obecność na imprezach organizowanych cyklicznie, takich
jak „Dni Toszka” (ponad 70%) i Octoberfest (50%). Co czwarty mieszkaniec potwierdza obecność
na seansach kina plenerowego oraz uczestnictwo dzieci z różnych sekcji edukacyjnych
prowadzonych w Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Co piąta osoba deklaruje udział w
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rodzinnym zwiedzaniu wieży z przewodnikiem oraz wydarzeniach kulturalnych celebrujących
Dzień Kobiet.

Wyk.8:
Odpowiedzi na pytanie „Jak często korzystasz z oferty CK „Zamek w Toszku”?”
raz na kilka lat
1%
raz w roku
7%

wcale
5%

przynajmniej raz
w tygodniu
przynajmniej
5%
raz w
miesiącu
17%

kilka razy w roku
65%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Wyk.9:
Odpowiedzi na pytanie „Z jakich propozycji kulturalnych CK „Zamek w Toszku” korzystasz?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych
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Za najbardziej udane wydarzenia kulturalne znajdujące się w ofercie Centrum Kultury „Zamek w
Toszku” mieszkańcy uznają: Dni Toszka, imprezy dla dzieci, Octoberfest i kino plenerowe.

Wyk. 10:
Odpowiedzi na pytanie o najbardziej udane wydarzenia kulturalne organizowane przez CK
„Zamek w Toszku”
35
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Zainteresowanie wymienionymi wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez CK Zamek
towarzyszy pozytywna i bardzo pozytywna ocena działalności tej instytucji- co piąty respondent
ocenia placówkę bardzo dobrze, a co drugi- dobrze. Negatywne oceny stanowią rzadkość (7%).
Równie wysoko oceniana jest infrastruktura i wyposażenie CK Zamek: Co czwarta osoba ten
aspekt funkcjonowania instytucji ocenia bardzo pozytywnie a co druga osoba- pozytywnie.
Negatywne głosy są marginalne (5%).
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Wyk.11
Odpowiedzi na pytanie o ocenę działalności CK Zamek w Toszku
negatywnie
6%

bardzo negatywnie
1%

ani
pozytywnie,
ani
niegatywnie
22%

inne
2%

bardzo pozytywnie
22%

pozytywnie
47%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Wyk.12
Odpowiedzi na pytanie o ocenę infrastruktury CK „Zamek w Toszku”
negatywnie
4%

bardzo negatywnie
1%

ani
pozytywnie,
ani
negatywnie
14%

inne
3%

bardzo pozytywnie
24%

pozytywnie
54%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

19

Z uwagi na zakres problemowy zakreślony w projekcie grantu, za istotne uznano poznanie opinii
mieszkańców na temat oferty instytucji kultury a wiekiem beneficjentów. W związku tym,
korzystając ze skali Likerta, zapytano o ocenę działań ukierunkowanych na dzieci i młodzież
szkolną, na młodzież policealną, młodych dorosłych do 40 roku życia, dorosłych między 41 a 60
rokiem życia i seniorów czyli osoby powyżej 60 roku życia. Uzyskane odpowiedzi wskazują na:
•

największe zadowolenia z oferty adresowanej do dzieci, tu zdecydowanie dominują dobre
i bardzo dobre oceny;

•

zdecydowanie pozytywna ocena oferty senioralnej;

•

przewaga wśród wszystkich (poza młodzieżową) oceny pozytywnej każdej z ofert
adresowanych do wymienionych grup wiekowych.

Wyk.13
Odpowiedzi na pytanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych
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Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Toszek
Uczestnicy badań pytani byli o propozycje działań kulturalnych, którymi byliby zainteresowani.
Wśród wielu pomysłów największym zainteresowaniem cieszy kino plenerowe, co druga osoba
miałaby ochotę wziąć udział w takim wydarzeniu. Podobny entuzjazm towarzyszy innej
plenerowej propozycji- „Świętu pieczonego kartofla” (45,3%). Prawie 40% respondentów
chciałoby wziąć udział w spotkaniach z interesującymi osobami, z ludźmi z pasją, a 36%
zainteresowanych jest udziałem w „Celtyckim święcie ognia”.
Wyk. 14
Odpowiedzi na pytanie „W którym z wydarzeń wziąłbyś/wzięłabyś udział?”

Źródło: opracowanie na podstawie badań sondażowych

Osoby biorące udział w badaniach sondażowych wskazywały na bardzo różnorodne obszary
własnych hobbistycznych aktywności, zarysowując takie pola zainteresowań, jak: sport, rekreacja,
kultura, nauka i inne. Przechodząc do szczegółów, mieszkańcy deklarują zamiłowanie do jazdy na
rowerze, jazdy konnej, wspinaczki, ale także nieforsownych wycieczek pieszych i wędkowania.
Lubią podróże krajoznawcze i odkrywanie nowych, ciekawych historycznie miejsc. Znajdują także
radość z aktywności na mniejszą, domową skalę, np. w pielęgnacji ogrodu i florystyce,
21

majsterkowaniu, rękodziele, malowaniu, pieczeniu. Aktywizują się muzycznie, grając na
instrumentach, śpiewając, tańcząc czy po prostu słuchając muzyki. Fascynują się motoryzacją,
lotnictwem, piłką nożna. Są numizmatykami. Część mieszkańców rozwija swoje zainteresowania
z wybranych dziedzin nauki, zwłaszcza historii i informatyce. Z punktu widzenia projektu,
najbardziej interesujące wydaje się jednak pole kultury i formy aktywności wskazywane jako
hobbistyczne. Możemy podzielić je na bierne i czynne. Te pierwsze obejmują oglądanie filmów,
czytanie książek i słuchanie muzyki. Te drugie natomiast to taniec (w grupie) i śpiew (w zespole).
Ważne wydaje się podkreślenie współwystępowania różnych pól i form aktywności badanych.
Sport nie wyklucza kultury czy nauki, rekreacja nie wyklucza sportu itd. I choć są co prawda
wskazywane i pojedyncze przykłady hobbistycznych zainteresowań, to pewną regułą jest jednak
to, że zwykle jednej pasji towarzyszą inne, zmieniają się tylko -w cyklu życia- ich skala
i intensywność. Mieszkańcy wskazywali także na talenty i umiejętności, które chcieliby rozwijać,
doskonalić. Szczególnie licznie zwracali uwagę na sztuki plastyczne. Popularnością cieszyło się
też rękodzieło, doskonalenie aparatu głosowego czy też umiejętności tanecznych. Pomysłów na
rozwijanie własnych zasobów było oczywiście znacznie więcej, choć pochodziły z tak różnych
porządków, że trudno było nadać im wspólna ramę: serowarstwo, gra w szachy, sztuka makijażu,
nauki języka obcego i gotowania.
Wyk. 15
Obszary postulowanego rozwoju i doskonalenia umiejętności
Rekodzięło

Inne

Sztuka pisarska

Sztuka wokalna

Sztuka taneczna

13

13

13

17

17

21

Sztuki plastyczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych
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Respondenci pytani o przyczyny braku aktywności kulturalnej mieszkańców gminy wskazują na
pięć głównych przyczyn. Pierwszą jest brak czasu (ok. 80%), drugą- nieatrakcyjna oferta kulturalna
(ok.30%), trzecią- brak informacji o wydarzeniu (ok.29%), utrudniony dojazd (ok.25%) i brak
wystarczających środków finansowych (ponad 21%).

Wyk. 16
Odpowiedzi na pytanie o to „Jakie są przyczyny niskiego uczestnictwa mieszkańców w
wydarzeniach kulturalnych w gminie?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych

Zasoby kulturalne gminy Toszek
Badając opinie i doświadczenia respondentów związane z uczestnictwem w kulturze zwrócono
uwagę na postrzeganie potencjału lokalnego oraz indywidualnego.
Wskaźnikiem tego pierwszego były odpowiedzi na pytania otwarte dotyczące przestrzeni
kojarzących się z kulturą oraz praktykami kulturowych, a także postaciami, które –ich zdaniem- są
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liderami społecznymi. Na podstawie zebranych informacji można wymienić następujące źródła
życia kulturalnego w gminie. Są to:
•

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, jako najważniejszej instytucji kojarzonej w gminie z
kulturą.

•

Chór Tyl, orkiestra i Biblioteka, Zarząd Mniejszości Niemieckiej,

•

Lokalni liderzy: Marta Bulla, Gabriela Silva, ksiądz proboszcz, Wojciech Gulik, Józef
Musielok, Beata Krupa z Pisarzowic, Katarzyna Prawda, Grażyna Świerczyńska, Barbara
Skawińska, rodzina Grzybków, Robert Krzemiński, Tomasz Sobania, ksiądz Adrian,
Tomasz i Magdalena Krzepisz, Sabina Olbrich, P. Szafrańska, burmistrz, Harald Porósło,
Antoni Wycisk, Soltys Monika Błażytko, Henryk Krupa , Ewald Laska.

W poszukiwania dodatkowego potencjału kulturalnego w środowisku lokalnym wykorzystano
pytania w kwestionariuszu „Czy znasz kogoś, kto sam tworzy lub organizuje wydarzenia kulturalne
i warto byłoby ją/jego w tym wesprzeć?”
Wśród odpowiedzi pojawiły się zarówno organizacje, jak i osoby prywatne, zresztą częściowo
wymienione w pytaniu opisanym powyżej:
Organizacje warte wsparcia to: ZHP, OSP, rady sołeckie, MOKiS Pyskowice, KGW, kluby
sportowe, ranczo (Krystiana Kiełbasy)
Osoby warte wsparcia to: Agata Grochla, Pani Sołtys z Sarnowa, Beata i Henryk Krupa z
Pisarzowic, Sobania Tomasz, Beata Antosik, Katarzyna Prawda, Wojciech Gulig, Sabina Olbrich
Szafraniec, KS Sebastian Bensz, Tomasz Krzepisz i Toszeckie Szprychy, Adam Henne, Maria
Garbal.
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3.2. Wyniki badań fokusowych
Konsultacyjne badania fokusowe miały na celu skonfrontowanie potencjalnie różnych
koncepcji upowszechniania kultury oraz wynikających z nich priorytetów, pożądanej przez
mieszkańców gminy, aktywności lokalnej. Służyć miało także rozpoznaniu potencjału
animacyjnego uczestników spotkania i odkryciu nowych sieci społecznych pomocnych
w podejmowaniu przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku” kolejnych działań kulturotwórczych.
W badaniach uczestniczyły osoby z różnych grup wiekowych, zarówno zaangażowane w życie
społeczne, jak i dotychczas bierne w działalność tego typu.
Uczestnikami trzech zorganizowanych fokusów była młodzież, osoby starsze i liderzy i liderki
środowiska lokalnego. Dzięki takiemu doborowi rozmówców możliwy był wgląd w te najbardziej
kluczowe dla Centrum Kultury Zamek w Toszku potrzeby i możliwości zróżnicowanych
społecznie i kulturowo beneficjentów.
Młodzież jako uczestnik życia kulturalnego w gminie Toszek
Zgodnie z celem sformułowanym we wniosku grantowym szczególną uwagę zwrócono na
młodzież w wieku 13-18 lat. Uczestnicy badań okazali się niezwykle kreatywnymi i chętnymi do
działania młodymi osobami. Ich potrzeby można podzielić na te, o charakterze sportowym i
rekreacyjnym oraz na te o charakterze edukacyjnym i kulturalnym. Specyfika programu DK+ każe
skupić się na tych ostatnich. Wśród nich znajdziemy bardzo specyficzne jedynie dla tej grupy
wskazania, takie jak:
tworzenie filmów,
pisanie gier komputerowych,
tworzenie grafik i malowanie obrazów,
pisanie aplikacji edukacyjnych i rozrywkowych
przygotowywanie questów np. historycznych
oglądanie filmów w kinie plenerowym,
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nauka języka migowego i języków obcych,
nauka programowania
Fot.28
Spotkanie z młodzieżą

Uwagę zwraca aktywna postawa i
deklarowanie chęci zaangażowania
się

w

działania

społeczności
patronatem

i

na

rzecz

lokalnej

pod

przy

wsparciu

Centrum Kultury Zamek w Toszku.

Senior(ka)jako uczestnik życia kulturalnego w gminie Toszek
Rozmówczynie seniorki są bardzo świadome swoich potrzeb, ale i ograniczeń własnej kategorii
wiekowej w środowisku lokalnym. Są najbardziej zaopiekowaną przez różne instytucje grupą
społeczną, której oferowane są niezwykle (w porównaniu z innymi grupami) urozmaicone i
zróżnicowane pod względem zaspokajanych potrzeb formy spędzania czasu wolnego.
Ma to kilka konsekwencji:
- konkurowanie ze sobą ofert lokalnych, (co można by uznać za marnowanie zasobów i kapitału)
- inwestowanie ciągle w te same osoby, z uwagi na permanentną bierność innych (co każe
pomyśleć o poszukiwaniu innych, nowych beneficjentów),

8

Zdjęcie z archiwum badawczego
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- zamykanie się seniorów, przez specyfikowanie na nich ofert aktywizacyjno-integracyjnych, w
swoim środowisku (gdy tymczasem istnieje możliwość wielopokoleniowego działania
wzmacniającego procesy uczenia się przez całe życie),
- redukowanie aktywności do „konsumowania” gotowych rozwiązań (gdy tymczasem ważna jest
oddolna senioralna inicjatywa twórcza).
Fot.3
Spotkanie z seniorkami
Seniorki są
usatysfakcjonowane
dotychczasową ofertą
kulturalna w swoim
środowisku lokalnym i
doceniają psychospołeczne
korzyści wynikające
zarówno z kontaktów
interpersonalnych, jak i
aktywności fizyczne (w tym
manualnej) i artystycznej
możliwej dzięki projektom
lokalnym.
Interesują się m.in. zajęciami tanecznymi, kulinarnymi, rękodzielniczymi, filmowymi,
teatralnymi, wokalnymi, florystycznymi, historycznymi i ziołoleczniczymi.
Lider(ka) jako uczestnik życia kulturalnego w gminie Toszek
Potencjał kulturotwórczy lokalnych społeczności zależy od liderek i liderów- zarówno tych
formalnych, jak i nieformalnych. Ci pierwsi swoją kompetencją i umiejętnościami stwarzają
możliwość rozwoju dla tych drugich, by wspierać się i wzmacniać w przekształcaniu środowiska
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lokalnego zgodnie z potrzebami mieszkańców. I to spotkanie o takich charakterze stanowiło
swoiste podsumowanie badawczej części projektu. Wspólnie zrekonstruowano siatkę społecznokulturowych powiązań i wpływów, wskazując na najbardziej kreatywne podmioty (i jednostkowe
i grupowe). Skonkludowano także, że to właśnie w nie należy inwestować i to je wspierać, by w
trudnych popandemicznych czasach wzmocnić i trwanie a dzięki temu- transmisję kulturowego
lokalnego dziedzictwa.

Tab.4
Zasoby kulturotwórcze gminy w opinii badanych
wymiary

Zasoby kulturotwórcze

instytucjonalne

Burmistrz, Rada Gminy, sołtysi
Centrum Kultury Zamek w Toszku

materialne

zamek

społeczne

Koła Gospodyń Wiejskich
ZHP
Związek Mniejszości Niemieckiej
OSP
Lokalni liderzy
Parafia

symboliczne

Dwie orkiestry
Chór
Historia
Legendy

Źródło: opracowanie na podstawie badań jakościowych
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Fot.4
Spotkanie z liderkami

Uwagi podsumowujące spotkania fokusowe:
•

Społeczność lokalna w Centrum Kultury Zamek w Toszku widzi kulturalne „serce” gminy.
Miejsce to jest chlubą i stanowi symboliczna podstawę lokalnej tożsamości. Wydawałoby

się więc, że powinno scalać mieszkańców całej gminy i, co najważniejsze, a poprzez
upowszechnianie kultury, organizować im czas wolny. Tymczasem równie mocne, a bywa, że
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mocniejsze związki lokalna społeczność wytwarza w obrębie swoich sołectw. Lokalne więzi
manifestują się koncentracją na aktywności w obrębie konkretnego Koła Gospodyń Wiejskich,
konkretnej liderki-sołtyski i konkretnej mezo przestrzeni.
Miejsko-wiejskość gminy ma więc konsekwencje charakterystyczne zarówno dla ośrodków
kultury działających w miastach, jak i nieformalnie organizujących się wiejskich inicjatyw
kulturalnych.
•

Odkryciem tej części badań jest kapitał młodzieży i niedocenione zasoby, którymi
dysponuje. Pozytywną stroną tego doświadczenia jest możliwość potencjalnego
dowartościowania tej grupy mieszkańców poprzez pokazanie talentów, umiejętności i
innowacji, którymi podzielić może się ze środowiskiem lokalnym. Rzuca to także światło
na różnice pokoleniowe, które mogłyby być wielkim zasobem wzmacniającym społeczność
lokalną, przy założeniu, że starsze pokolenia otworzą się na relacje i współpracę,
rezygnując z negatywnych uprzedzeń.

•

W tym kontekście do rozważenia pozostaje kwestia przygotowania już nie tylko
środowiska lokalnego, ale instytucji kultury do zmiany mentalnej i merytorycznej
wynikającej z algorytmizacji kultury i technicyzacji sposobów tworzenia i dystrybuowania
wytworów artystycznych.

Poza wymienionymi rekomendacjami, wartością dodaną fokusa było nawiązanie współpracy
między nieznającymi się wcześniej, a dzielącymi zainteresowania i formy aktywności,
uczestniczkami badań.

30

3.3.Wnioski z badań
Na podstawie wyników badań sondażowych i fokusowych możemy sformułować odpowiedzi
na postawione pytania badawcze. Pierwsze, kieruje naszą uwagę na opinie mieszkańcy gminy
na temat dotychczasowej oferty i działalności kulturalnej Centrum Kultury Zamek w Toszku.
Z analizy zgromadzonych danych wynika, że najwyżej oceniane są duże plenerowe wydarzenia,
Pozytywnie oceniane są także działania artystyczne adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej
oraz edukacyjno-kulturalne kierowane do seniorek i seniorów.
Z kolei za pomijanych w lokalnej polityce kulturalnej (albo przynajmniej niewystarczająco
aktywizowanych kulturowo) uznaje się dorosłych między 19 a 40 rokiem życia, czyli najbardziej
liczną grupę mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym mobilnym. Tymczasem sami
zainteresowani wskazują na chęć uczestnictwa w jakiejś zorganizowanej formie spędzania czasu
wolnego, najchętniej warsztatach edukacyjnych i grupach artystycznych.
Kwestia potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Toszek prowadzi nas także do innych grup
i formułowanych przez nie oczekiwań: młodzież oczekuje całorocznego dostępu do przestrzeni
rozrywkowej umożliwiającej nieformalną integrację rówieśniczą przy grach stolikowych
czy innych aktywnościach sportowych, jak bilard; osoby dorosłe chciałyby rozwijać pasje
z dzieciństwa albo nabywać umiejętności artystyczne, o których wcześniej jedynie marzyły, a które
są w ofercie kierowanej jedynie do dzieci etc. Gdy te oczekiwania uczestników badań odniesiemy
do rodzajów potrzeb9, to wyodrębnimy
•

potrzebę przynależności zaspokajaną członkostwem w mniej lub bardziej formalnej grupie
zajęciowej, gdy istotą jest przede wszystkim bycie z innymi, a drugorzędną kwestią
pozostaje satysfakcja z oferty czy wydarzenia kulturalnego;

9

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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•

potrzebę szacunku i uznania poszukiwaną w zajęciach, umiejętnościach i relacjach
uchodzących za prestiżowe (przynajmniej w danym środowisku);

•

potrzebę samorealizacji zaspokajanej nieustannym przekraczaniem własnych ograniczeń
estetycznych i poznawczych. Dla organizatorów i animatorów życia kulturalnego jest

•

to najbardziej wymagająca potrzeba.

Dla mieszkańców gminy Toszek kultura z jej wieloma lokalnymi przejawami stanowi dziedzinę
życia, która pozwala redukować braki, a deficyty kompensować właśnie animacyjnym zbiorowym
działaniem, artystycznym wydarzeniem czy warsztatem doskonalenia tych czy innych
umiejętności. Oczekiwania te zależne są od kategorii wiekowej potencjalnych beneficjentów.
W przypadku młodzieży i osób starszych uczestnictwo w kulturze wiedzie do integracji i grupowej
tożsamości. W przypadku pozostałych, czyli 30-40 latków, prowadzi także do samodoskonalenia
i inwestowania w siebie i swój rozwój.
Mieszkańcy w środowisku lokalnym identyfikują przynajmniej kilka liderek i liderów, którzy
aktywnością zaznaczyli już swoją obecność, ale ich potencjał kulturowy nie został jeszcze
wyeksploatowany. Są to głównie animatorzy (ich nazwiska znajdują się w części poświęconej
raportom szczegółowym). Zasobami kulturotwórczymi są także instytucje
i organizacje związane z gminą oraz zasoby przyrodnicze i historyczne. I wreszcie sami badani
deklarują gotowość dzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi.
Na koniec proponujemy jeszcze kilka uwag o potencjalnych barierach uniemożliwiających albo
utrudniających zaktywizowanie mieszkańców gminy Toszek. Refleksja nad barierami wydaje się
istotne, ponieważ rozpoznanie zagrożeń pozwala przygotowywać projekty mniej narażone
na negatywne oddziałania owych barier, oraz czynić realizację zaplanowanych inicjatyw możliwą.
W badanym środowisku jedną z barier wydaje się być- paradoksalnie- turystyczny charakter gminy
i zainteresowanie ofertą kulturalną osób z zewnątrz. Przyjeżdzający turyści stanowią znaczącą
część uczestników wydarzeń plenerowych, cyklicznych imprez i organizowanych w gminie
wydarzeń masowych. To zaś może przesłaniać niską aktywność i zaangażowania mieszkańców
gminy. Barierą są także inne potrzeby różnych grup wiekowych i inne priorytety w aktywności
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społecznej i kulturalnej, co może- choć nie musi- uniemożliwiać konsensus w formułowaniu celu,
form i treści inicjatyw oddolnych.

4. Centrum Kultury Zamek w Toszku
W celu oceny strategii działania Centrum Kultury Zamek w Toszku– jako podsumowanie
diagnozy- przeprowadzono analizę SWOT 10 . Uwzględniając zarówno wewnętrzny wymiar
funkcjonowania badanej organizacji Centrum Kultury Zamek w Toszku, jak i jej otoczenie
zewnętrzne, zidentyfikowano największe atuty oraz występujące deficyty. A następnie
skonfrontowano je z rozpoznanymi i antycypowanymi szansami i zagrożeniami. Zwrócono uwagę
na takie obszary funkcjonowania Centrum Kultury Zamek w Toszku, jak: potencjał ludzki, finanse,
działalność, baza lokalowa i wyposażenie techniczne, promocja, otoczenie społeczne.
Potencjał ludzki
Mocne strony

Słabe strony

Wykształcona i kompetentna kadra Zbyt mała do potrzeb liczba pracowników
instruktorska
Brak stabilnego harmonogramu pracy
Zaangażowani pracownicy i pracownice
Niskie pensje
Brak wynagrodzenia za nadgodziny
Szanse
Zagrożenia
Zmiana komunikacji wewnętrznej
Spadek motywacji
Przemodelowanie procesów decyzyjnych
Wypalenie zawodowe
Finanse
Mocne strony
Słabe strony
Skuteczność w pozyskiwaniu finansowania Ograniczona
możliwość
„zarabiania”
zewnętrznego, w tym grantów
instytucji kultury na siebie
Pozyskiwanie grantów nie jest wyodrębnioną
funkcją
Szanse
10

Zagrożenia

(S–Strengths,W–Weaknesses – Opportunities, T – Threats (zagrożenia w otoczeniu)
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pozyskiwanie funduszy od sponsorów
Niska efektywność finansowa przy dużym
wprowadzenie nowych programów przez zaangażowaniu siły i środków w procedury
instytucje
nadrzędne,
umożliwiających grantowych
aplikowanie i lepsze funkcjonowanie instytucji

Działalność
Mocne strony

Słabe strony

Bogata oferta zajęć skierowana do dzieci,
Imprezy „flagowe”
Rozpoznawalność instytucji
Współpraca z lokalnym środowiskiem
Szanse
Współpraca z nowymi lider(k)ami
Pozyskanie
nowych
pomysłów
na
Upowszechnianie kultury atrakcyjnych dla
wielopokoleniowych grup
Wydarzenia organizowane z inicjatywy
mieszkańców
Wydarzenia organizowane we współpracy z
mieszkańcami i instytucją

Brak nowych pracowników merytorycznych

Zagrożenia
przeinwestowane grupy beneficjentów (np.
seniorzy) vs zaniedbane grupy beneficjentów
(młodzież 13-18 i 19-24)

Baza lokalowa i wyposażenie techniczne
Słabe strony
Problemy komunikacyjne (zgłaszane trudności
z dojazdem)
Szanse
Zagrożenia
Nowe koncepcje wykorzystania potencjału Pierwszeństwo imprez zarabiających
kulturalno-przyrodniczego
Mocne strony
Atrakcyjne zasoby materialne i symboliczne

Promocja
Mocne strony
własne logo
strona internetowa i facebookowa

Słabe strony
Brak samodzielnego pracownika zajmującego
się stricte promocją i współpracą z otoczeniem
zewnętrznym
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Szanse
Zagrożenia
marketing szeptany
Ograniczona
uruchomienie własnego kanału na YT,
gminą
wykorzystywanie
Tweetera,
Snapchata,
Snaptuna, Instagrama, Tik-Toka

skuteczność

promocji

poza

Otoczenie społeczne
Słabe strony
Atomizacja liderów lokalnych/brak sieci
społecznej między sołectwami
Bariery
komunikacyjne
utrudniające
uczestnictwo
w
kulturze
osobom
niezmotoryzowanym
Szanse
Zagrożenia
Włączenie się nowych mieszkańców do Ograniczanie
finansowania
instytucji
działań na rzecz społeczności lokalnych
upowszechniania kultury
Wykorzystanie turystyki i turystów do
promowania gminy i jej oferty kulturalnej
Mocne strony
Materialne i symboliczne dziedzictwo gminy
poczucie tożsamości lokalnej i przywiązanie
do miejsca

Na podstawie analizy SWOT można sformułować następujące rekomendacje dotyczące strategii
działania Centrum Kultury Zamek w Toszku:
1. Konieczność kadrowego wzmocnienia instytucji:
•

poprzez zwiększenie liczby godzin etatowych

•

poprzez zatrudnianie animatorów do realizacji konkretnych projektów;

•

poprzez zatrudnienie osoby odpowiedzialnej na pozyskiwanie grantów

•

poprzez przemodelowanie sposobu podejmowania decyzji i komunikowania o zmianach

2. Konieczność rozbudowania narzędzi promocyjnych
3. Finansowe wzmocnienie motywacji pracowniczej.
4. Zwiększenie liczby i jakości szkoleń pracowniczych (zalecenie obligatoryjności rozwoju
zawodowego)
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5. Konieczność budowania trwałych, „lojalnościowych” relacji z dotychczasowymi
uczestnikami imprez kulturalnych oraz poszukiwanie nowych beneficjentów poprzez
zapewnienie oferty dostosowanej do potrzeb każdej kategorii wiekowej, że szczególnym
uwzględnieniem dorosłych młodzieży i osób dorosłych w wieku produkcyjnym;
6. Konieczność większego zaangażowania nowych animatorów i liderów nieformalnych
7. Konieczność podjęcia współpracy z instytucjami kultury i nauki funkcjonującymi na
poziomie ponadlokalnym, w celu transferu kapitału kulturowego i ekonomicznego.

8. Rekomendacje
•

Analiza sprawozdań z działalności Centrum Kultury Zamek w Toszku oraz wyniki badań
społecznych wskazują na występujące dysproporcje w oferowanych i postulowanych
formach upowszechniania kultury. Centrum Kultury Zamek w Toszku dużo uwagi
i czasu poświęca najmłodszym mieszkańcom gminy oraz seniorom, podobnie czynią także
inne

lokalne

instytucje.

W

związku

z

tym

warto

rozważyć

współpracę

międzyinstytucjonalną by uniknąć niepotrzebnego konkurowania o tych samych
beneficjentów i dublowania inicjatyw na rzecz angażowania się w aktywizowanie
zaniedbanych(po pomijanych przez politykę społeczną) kategorii wiekowych.
Diagnoza w pozytywnym świetle ukazała odbiór oferty kulturalnej skierowanej do dzieci
i młodzieży oraz seniorów. Odwrotnie jednak stało się z ofertą kierowaną do osób
dorosłych (19 - 60). Dlatego też w naborze inicjatyw preferowane powinny być projekty
angażujące tę grupę wiekową, projekty bazujące na ich potencjale, zasobach
intelektualnych, kulturotwórczych i społecznych.
•

Diagnoza wyraźnie ukazała współwystępowanie różnych pól i form aktywności wśród
osób badanych. Sport nie wyklucza kultury czy nauki, rekreacja nie wyklucza sportu itd.
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I choć są co prawda wskazywane i pojedyncze przykłady hobbistycznych zainteresowań,
to pewną regułą jest jednak to, że zwykle jednej pasji towarzyszą inne. Dlatego w konkursie
wskazana powinna być interdyscyplinarność inicjatyw, obejmująca obszar edukacji,
ekologii, rekreacji czy integracji społecznej pod warunkiem, że ich główny trzon osadzony
jest w obszarze kultury.
•

Badania pokazały, że wśród różnych barier w aktywności kulturalnej, obecne są min. na
problemy w zakresie komunikacji publicznej, uniemożliwiające taką aktywność, na jaką
chcieliby sobie pozwolić respondenci, oraz problemy finansowe z powodu których
beneficjenci rezygnują z udziału w wydarzeniach kulturalnych. Warto zatem wziąć pod
rozwagę te wymiary potencjalnego wykluczenia społecznego przy planowaniu imprez i
aktywności kulturalnych.
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ANEKS
Zał.1
Kwestionariusz ankiety
Szanowni Państwo,
Centrum Kultury „Zamek” w Toszku chciałoby poznać Państwa opinie na temat potrzeb i potencjału
kulturalnego środowiska lokalnego. Uzyskane dane posłużą do przygotowania regulaminu konkursu Dom
Kultury+Inicjatywy Lokalne. Konkurs adresowany będzie do mieszkańców i mieszkanek gminy, a
sfinansowany zostanie ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Będziemy wdzięczni za podzielenie się oceną lokalnego życia kulturalnego oraz wiedzą o oczekiwaniach
różnych grup mieszkańców wobec CK „Zamek” w Toszku.
Ankieta ma charakter anonimowy.
Będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższego kwestionariusza.
Z góry dziękujemy.
1. Jak dowiadujesz się o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury „Zamek”
w Toszku ? (wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi)
• z Internetu (jakie strony)
• z prasy (jakiej?)
• z plakatów i ulotek
• z telewizji (jakiej?)
• od znajomych, rodziny
• z innego źródła...jakich?
2. Czy te informacje są wystarczające?
• Tak
• Nie
• Inne (jakie?)
3. Z jakich propozycji Centrum Kultury „Zamek” w Toszku korzystasz?
•
•

Brewerie,
Dni Toszka,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Koncert Noworoczny (Gabriela Silva)
Dzień Kobiet
Rodzinne Zwiedzanie Wieży Zamkowej połączone z warsztatami
Oktoberfest
Kino plenerowe na Zamku
Zabawa Andrzejkowa
Konkurs Muzyki Patriotycznej
Obchody 11 listopada
przyjęcia okolicznościowe, śluby plenerowe, itp.
Inne (jakie?)........................

Jakie wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury „Zamek” w Toszku uważasz za
najbardziej udane? (Maksymalnie trzy przykłady)
• .…………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………................

5. Jak często
Toszku?
•
•
•
•
•
•

6.

bierzesz udział w wydarzeniach odbywających się w Centrum Kultury „Zamek” w
Przynajmniej raz w tygodniu
Przynajmniej raz w miesiącu
Kilka razy w roku
Raz w roku
Wcale
Inne....

Jak oceniasz całą ofertę kulturalną Centrum Kultury „Zamek” w Toszku?
•
•
•
•
•

Jako bardzo dobrą
Jako dobrą
Ani dobra, ani zła
Złą
Bardzo złą

7. Jak oceniasz infrastrukturę Centrum Kultury „Zamek” w Toszku?
• Jako bardzo dobrą
• Jako dobrą
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•
•
•

Ani dobra, ani zła
Złą
Bardzo złą

8. W którym z poniższych wydarzeń wziąłbyś/wzięłabyś udział (można zaznaczyć więcej jedną niż
odpowiedz):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spotkania ludzi z pasją (grupy hobbistyczne)
Rodzinne historie – spotkania genealogiczne
Poszukiwanie skarbu Hohenzollernów (gra terenowa)
Celtyckie święto ognia (impreza plenerowo-muzyczna)
Święto pieczonego kartofla (impreza plenerowa)
Klub złotej rączki
Zlot starych pojazdów
Bieg charytatywny o złotą kaczkę (wraz z biesiadą)
Gry plenerowe na dziedzińcu
Zajęcia taneczne
Obchody 1,2,3 Maja
Obchody innych świat państwowych (jakich?)
Plastyczne warsztaty plenerowe
Inne propozycje (jakie?)

9. Jakiego typu propozycji kulturalnych brakuje Twoim zdaniem w gminie Toszek?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

10. Jakie jest Twoje hobby:
…………………………………………………………………………………………………..
11. Czy masz talenty i umiejętności, które chciał(a)byś rozwijać?
…………………………………………………………………………………………………………..
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12. Jakie osoby w Twoim miejscu zamieszkania kojarzą Ci się z kulturą?
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13. Jakie miejsca w Twoim miejscu zamieszkania kojarzą Ci się z kulturą?
...........................................................
..........................................................
..........................................................
14. . Czy Ty sam/a chciałabyś/chciałbyś włączyć się w organizację wydarzeń kulturalnych,
artystycznych
na
terenie
gminy?
Jeśli
tak,
to
jakich?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………
15.
Czy znasz kogoś, kto sam tworzy lub organizuje wydarzenia kulturalne i warto byłoby ją/jego w
tym wesprzeć?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

16. Jak oceniasz ofertę kulturalną w gminie Toszek dla poszczególnych grup wiekowych?
(wpisz X w odpowiednie pole)
ani dobra, ani zła
bardzo dobra dobra
bardzo zła
zła
dzieci
młodzieży szkolnej
młodzieży w wieku
19- 24
osób w wieku 25- 40
osób w wieku 41-60
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osób w wieku 60+

17. Jakie, w Twojej ocenie, są przyczyny niskiego uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych na terenie gminy Toszek?
• Brak informacji o wydarzeniach kulturalnych
• Utrudniony dojazd (za daleko, brak komunikacji lokalnej)
• Brak czasu
• Brak pieniędzy
• Nieatrakcyjna oferta kulturalna
• Inne (jakie?)...................

METRYCZKA
Płeć:
•

Kobieta

•

Mężczyzna

•

Inne

Wiek:
•

13-18

•

19- 26

•

27- 40

•

41-60

•

60+

Miejsce zamieszkania:

•
•
•
•

Toszek
Boguszyce
Ciochowice,
Kotliszowice,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kotulin,
Ligota Toszecka,
Paczyna,
Paczynka,
Pawłowice,
Pisarzowice,
Płużniczka,
Pniów,
Proboszczowice,
Sarnów
Wilkowiczki
Inne (jakie?)......

Zał.2

Badania pracowników CK Zamek w Toszku
W celu rozpoznania możliwości wdrażania aktywnego upowszechniania kultury z udziałem
mieszkańców gminy i lokalnych animatorów przeprowadzono badanie wśród pracowników
instytucji odpowiedzialnej za realizację grantu (Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne)- Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości środowiska lokalnego bez
tego (zasadniczego) instytucjonalnego wymiaru nie byłoby kompletne.
Do zrealizowanie tego ostatniego etapu diagnozy wykorzystano elektroniczny kwestionariusz
ankiety. W badaniach wzięło udział 15 osób.
1. Pierwsze z pytań dotyczyło oceny obecnego doświadczenia zawodowego.
Osoby tu zatrudnione postrzegają siebie jako:
•

zaangażowanie w poprawę funkcjonowania instytucji

•

mające poczucie, że wykonywana przez nich praca jest ważna dla dobrego
funkcjonowania CK,

•

otwarte na zmiany zmian (w) instytucji.
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Doceniają ten element kultury organizacyjnej, który wiąże się z work-life balance, i oznacza
respektowanie przez pracodawcę życia osobistego i rodzinnego pracowników.
Niestety inne elementy kultury organizacyjnej wypadają negatywnie. Najwięcej krytycznych
opinii odnosi się do:
•

wynagrodzenia: zarówno wysokości, jak i systemu wynagradzania,

•

możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

•

otwartości w relacjach pracowniczych i wzajemnego zaufania.

2. Kolejne pytanie dotyczyło wybranych aspektów pracy w CK Zamek budujących kulturę
organizacyjną i wpływających na jakość pracy. Najwięcej pozytywnych ocen przyznano
•

współpracy zespołowej,

•

profesjonalizmowi współpracowników i etyce ich pracy

•

osobom zarządzającym.

Ponownie jednak powtórzono negatywne opinie o:
•

poziomowi wynagrodzenie, dodatkowych świadczeń socjalnych i braku finansowania
szkoleń pracowniczych,

•

negatywnie odniesiono się także do wyposażenia stanowisk pracy.

3. Kolejne

pytania miały

charakter

otwarty

i

służyły poznaniu indywidualnie

najważniejszych elementów związanych z pracą zawodową. Za zaletę pracy w CK Zamek
respondenci uznali:
•

pracę z ludźmi.

•

incydentalnie skazano kreatywność i elastyczny czas pracy.

Wśród wad dominujący jest:
•

czas pracy (zajęte weekendy i konieczność dyspozycyjności)
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•

brak odpowiedniego do wysiłku wynagrodzenia.

4. Respondenci dostrzegają możliwość poprawy jakości warunków pracy i wzrostu
satysfakcji z wykonywanych zadań zawodowych. Na pytania o oczekiwane zmiany
odpowiadali, wskazując takie aspekty pracy, jak:
•

poprawa atmosfery w pracy poprzez wprowadzenie spotkań służących usprawnianiu
komunikacji wewnętrznej, zwłaszcza w zakresie przepływu informacji, podejmowania
decyzji, delegowania zadań,

•

planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem konkretnych zadań i informowanie o tym
osoby odpowiedzialne za ich realizację, w celu stabilizacji harmonogramu pracy i
zwiększenia przewidywalności zadań zawodowych,

•

wprowadzenie obligatoryjnych adresów mailowych z domeną zawodową w celu
codziennej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

•

wsparcie nowym pracownikiem (nowy etat) zadań związanych z organizacją i obsługa
imprez, wieżą oraz sezonowymi aktywnościami w okresie ferii, wakacji, urlopów,

•

zmiana modelu wynagradzania: płatne nadgodziny, granty umożliwiające dodatkowe
wynagrodzenie.
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