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WSTĘP
"Świeżym krokiem z GOK-iem" to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury Rudziniec w ramach programu DomKultury+ Inicjatywy Lokalne.
Wyznaczono 2 główne cele projektu:
uzyskanie informacji na temat potencjału kulturotwórczego (mieszkańców i
miejsc w gminie Rudziniec) oraz potrzeb mieszkańców gminy w zakresie
sfery kulturalnej;
zachęcenie mieszkańców do tworzenia inicjatyw kulturalnych i zwiększenia
zaangażowania w życie kulturalne gminy.
Tytuł projektu nie jest przypadkowy. Odnosi się on do potrzeby wypracowania
nowego, świeżego spojrzenia na życie kulturalne – spojrzenia mieszkańców
gminy Rudziniec, a nie pracowników GOK Rudziniec. Przede wszystkim to było
motywem do stworzenia projektu "Świeżym krokiem z GOK-iem". Ponadto idea
projektu jest powiązana z (coraz częściej stosowanym) modelem
partycypacyjnym ośrodków kultury, który polega na włączeniu mieszkańców w
tworzenie kultury. Niniejszy raport jest efektem diagnozy prowadzonej od
marca do kwietnia 2022 roku na terenie gminy Rudziniec.

Charakterystyka gminy Rudziniec
Gmina Rudziniec jest największą gminą Powiatu Gliwickiego. W jej skład
wchodzi 17 sołectw: Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka,
Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno,
Rudziniec, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów i Widów, w których na dzień 15.12.2021 r.
zameldowanych było 10 363 mieszkańców, w tym 5 329 kobiet oraz 5 034
mężczyzn.
Gmina zlokalizowana jest w zachodniej części województwa śląskiego, w
pobliżu dużych aglomeracji miejskich województwa śląskiego i opolskiego.
Jednym z niewątpliwych atutów gminy są doskonałe warunki do rozwoju
turystyki i rekreacji – blisko 40% jej powierzchni zajmują lasy i znajdują się tu aż
trzy zbiorniki wodne: Mały i Duży Zbiornik Pławniowice oraz Dzierżno Duże
(Rzeczyce). Na terenie gminy nie brakuje interesujących zabytków kultury najsłynniejsze z nich to okazały zespół pałacowo-parkowy w Pławniowicach i
stare drewniane kościółki w Rudzińcu, Poniszowicach i Bojszowie.
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gmina Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec jest Samorządową Instytucją Kultury,
której organizatorem jest Gmina Rudziniec. Siedziba GOK Rudziniec znajduje
się w Poniszowicach przy ul. Parkowej 11.
Misją jednostki jest przede wszystkim:
Upowszechnianie i promocja kultury
Rozwijanie różnych dziedzin kultury amatorskiej i profesjonalnej na
terenie Gminy Rudziniec
W przypadku zasobów infrastrukturalnych GOK Rudziniec dysponuje
wyremontowanym budynkiem oraz terenem rekreacyjno-wypoczynkowym
wokół ośrodka w Poniszowicach. W gminie Rudziniec każde sołectwo posiada
dobrze wyposażoną świetlicę, gdzie w ramach współorganizacji imprez
i warsztatów współtworzy działalność kulturalną. W odniesieniu do zasobów
kadrowych w GOK Rudziniec zatrudnionych jest 3 pracowników
administracyjnych oraz 13 instruktorów.
Aktualnie w ofercie GOK Rudziniec znajdują się:

SEKCJE artystyczne:

muzyczne (nauka gry na keyboardzie i gitarze; Studio Piosenki – dzieci
i młodzież), taneczne (taniec współczesny, mażoretki – dzieci i młodzież),
plastyczne (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat);

GRUPY artystyczne:

muzyczne (Grupa Aktywny Senior, Grupa Artystyczna z Bojszowa – dorośli),
teatralne (Grupa Teatralna Katastrofa – dzieci, młodzież), dziennikarskie
(Rudziniecka Telewizja Śniadaniowa – młodzież), rękodzielnicze (Aktywny
Senior, Koło Twórczych Mam, zajęcia rękodzielnicze w Bojszowie i Kleszczowie
– dorośli).
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Poniszowice

DIAGNOZA
Etap diagnozy został potraktowany jako szczególna okazja do szczerych
rozmów z mieszkańcami na temat kultury w gminie Rudziniec.
Przeprowadzenie diagnozy zostało zlecone pracownicy GOK Rudziniec
Karolinie Kaczmarczyk. Warto podkreślić, że w prace diagnostyczne byli
zaangażowani pracownicy i dyrekcja GOK Rudziniec.
Prowadzone działania diagnostyczne zakładały włączenie wszystkich
mieszkańców gminy Rudziniec, jednak szczególny nacisk położono na
dotarcie do osób w wieku 15-45 lat; jeszcze przed złożeniem wniosku do
programu DK+ Inicjatywy Lokalne dostrzeżono, że osoby z tej grupy
wiekowej wykazują się najmniejszym uczestnictwem w inicjatywach GOK
Rudziniec. Dlatego też zdecydowano, aby GOK Rudziniec również zrobił
tytułowy świeży krok i aby prowadzone działania były odmienne od tych,
które prowadził dotychczas. W związku z tym diagnoza umożliwiła dotarcie
do osób spoza "orbity" ośrodka.
Diagnoza lokalnej społeczności wiązała się również z akcją informacyjną
dotyczącą programu DK+ Inicjatywy Lokalne oraz działaniami inspirującymi
zachęcającymi do współtworzenia kultury w gminie Rudziniec. W ramach
diagnozy przeprowadzono następujące działania:

Badanie fokusowe z liderami
lokalnej społeczności

Kulturalna kawiarnia

3 spotkania warsztatowe

Rozmowy z młodzieżą

Objazd po gminie
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Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystano jakościowe i ilościowe metody
badawcze, takie jak:
Badanie fokusowe

Plansza pomysłów na
inicjatywy kulturalne

Ankieta papierowa

Warsztaty badawcze

Ankieta wydzieranka

Wywiady

Rozmowy kawiarniane

Ankieta online

SPOTKANIE Z LIDERAMI
17 marca 2022

GOK Rudziniec

6 osób

Na samym początku spotkania opowiedzieliśmy o założeniach projektu i o
zamierzonych kierunkach działania. Chcieliśmy tym sprawdzić, jak sołtysi,
jako społeczni liderzy, odniosą się do przygotowanej koncepcji i czy będą do
tego mieli jakieś uwagi. Dzięki uzyskanym poradom zmieniliśmy m.in.
harmonogram planowanego objazdu po gminie (sołtysi doradzili nam, w
których godzinach będzie można spotkać na ulicy więcej ludzi).
Kolejnym etapem spotkania była rozmowa o kulturze w gminie Rudziniec.
Sołtysi najczęściej wskazywali, że w ofercie kulturalnej brakuje zajęć dla
mam z dziećmi oraz zajęć okazjonalnych w różnych sołectwach. Ponadto
dostrzegają brak zajęć integracyjnych, np. międzypokoleniowych, co po
pandemii koronawirusa tym bardziej przyniosłoby ogromne korzyści. W
niektórych sołectwach, szczególnie tych ościennych, dostrzega się napływ
osób z dużych ośrodków miejskich. Często wiąże się to ze słabszymi
relacjami społecznymi i mniejszą aktywnością w życie kulturalne tych osób,
ponieważ przyjechały one do gminy w poszukiwaniu odpoczynku. W innych
sołectwach, w których sieć relacji społecznych jest bardziej rozbudowana,
zauważa się, że jeśli ktoś już się angażuje w działania kulturalne, to są to
ciągle te same osoby.
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SPOTKANIA
WARSZTATOWE
Do udziału w spotkaniach warsztatowych zaprosiliśmy
wszystkich mieszkańców gminy. Spotkania celowo
zorganizowaliśmy na terenie 3 różnych sołectw, żeby
umożliwić udział w nich szerszej grupie osób. Ponadto
zachęcano mieszkańców, aby na spotkania zabrali ze
sobą dzieci, ponieważ zostały dla nich przewidziane
zajęcia animacyjne. Chcieliśmy tym przede wszystkim
zapobiec sytuacji, w której ktoś nie mógłby
uczestniczyć w spotkaniu z uwagi na opiekę nad
dzieckiem.

Spotkanie w Poniszowicach
24 marca 2022

GOK Rudziniec

14 osób

W siedzibie GOK Rudziniec odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe.
Uczestniczył w nim nasz animator, przedstawiciel Narodowego Centrum
Kultury, Pan Paweł Kamiński, który na wstępie opowiedział o głównych
założeniach projektu i pokazał nam, jak przebiegały niektóre projekty, w
których uczestniczył wcześniej. Po części informacyjnej przeszliśmy do pracy
w grupach; uczestnicy spotkania w zespołach 3-4 osobowych zastanawiali
się nad mocnymi i słabymi stronami życia kulturalnego w gminie Rudziniec.
Na zakończenie zachęciliśmy uczestników, aby na zawieszonej na jednej ze
ścian planszy zapisywali swoje pomysły na inicjatywy kulturalne. Był to
moment, który dopełnił etap prac w grupach, ponieważ zrodziły się ciekawe
rozmowy z wszystkimi przybyłymi osobami i pracownikami GOK Rudziniec
na temat kultury w gminie.
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Mocne i słabe strony życia kulturalnego w gminie Rudziniec
Pytania pomocnicze:
Które miejsca w Gminie Rudziniec mają potencjał kulturotwórczy? Jakich
miejsc brakuje?
Jaki jest potencjał mieszkańców gminy? Czy mieszkańcy gminy Rudziniec
chętnie angażują się w inicjatywy kulturalne? Czy dostrzegamy obecność
społecznych liderów?
Co jest, a czego brakuje w ofercie kulturalnej gminy Rudziniec?

Słabe strony

Mocne strony
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Słaba oferta dla osób w
wieku 30-45 lat;
Za mało społecznych
liderów, szczególnie wśród
młodych ludzi;
Zbyt mała promocja
wydarzeń kulturalnych w
tradycyjny sposób (plakaty
w sołectwach, ogłoszenie w
trakcie mszy);
Zbyt małe zaangażowanie
mieszkańców (zazwyczaj te
same osoby coś inicjują);
Brak oferty skierowanej
do mam z małymi dziećmi i
dzieci w wieku
przedszkolnym;
Brak zasobów
infrastrukturalnych dla
rozwoju lokalnych grup;
Niewiele wydarzeń
integracyjnych dla
mieszkańców;
Brak integracji "VIP-ów" z
mieszkańcami;
Niewiele zajęć kulturalnych
poza siedzibą GOK-u w
Poniszowicach.

Spotkanie w Poniszowicach

Ciekawa oferta GOK-u
dla dzieci i seniorów;
Dobry kontakt między
mieszkańcami;
Wielu utalentowanych
mieszkańców;
Atrakcyjne miejsca pod
kątem potencjału
kulturotwórczego i
turystycznego;
Świetlice wiejskie w
większości sołectw;
Usytuowanie GOK-u w
Poniszowicach;
Współpraca GOK-u z innymi
podmiotami - np. szkołami,
KGW;
Organizowanie konkursów i
różnorodnych wydarzeń;
Dobra komunikacja z
pracownikami GOK-u;
Chęć niesienia pomocy.

Spotkanie w Rudzińcu
28 marca 2022

Świetlica
w Rudzińcu

5 osób

Uczestnicy spotkania wspólnie zastanawiali się nad potencjałem
kulturotwórczym miejsc gminy Rudziniec i jej mieszkańców. Przybyli
mieszkańcy starali się poszukać ciekawych miejsc w każdym z sołectw
gminy Rudziniec, a szczególnie w miejscowościach, które reprezentowali. Na
koniec zastanawiali się nad inicjatywami kulturalnymi, które można by było
stworzyć przy wykorzystaniu wyżej wspomnianych zasobów.

Potencjał kulturotwórczy miejsc w gminie Rudziniec:
- Pałac w Pławniowicach;
- Folwark w Rzeczycach;
- Park i pałac w Rudzińcu;
- Śluza Rudziniec;
- Ruiny pałacu w Bycinie;
- Ruiny zamku w Ligocie
Łabędzkiej;
- Plaża w Niewieszy i
Pławniowicach;
- Muszla koncertowa w
Rudnie i Łączy;
- Izba Pamięci w Rudnie;

- Sznurowa Góra;
- GOK Rudziniec (i teren wokół);
- Scena w Taciszowie;
- Jezioro Dzierżno i Jezioro
Pławniowice;
- Łowisko w Rudzińcu;
- drewniane kościółki, m.in. w
Poniszowicach, oraz kapliczki.
+ świetlice w sołectwach,
boiska, Ochotnicze Straże
Pożarne na terenie gminy
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Potencjał mieszkańców gminy Rudziniec
Wielu uzdolnionych rękodzielników i plastyków - m.in. w
Rudzińcu, Rudnie;
Osoby uzdolnione muzycznie - lokalne zespoły z Łączy,
Słupska i Rzeczyc; Orkiestry Dęte, Soliści;
Osoby z umiejętnościami kulinarnymi - przede wszystkim
kobiety zaangażowane w KGW;
Fotograf;
graficzka komputerowa;
dobrzy organizatorzy;
tancerze;
modelarz.

Warsztaty
fotograficzne –
fotografia
zabytków

Kino
plenerowe
Wydarzenia
muzyczne, np.
festiwal
muzycznych
talentów

Integracja
społeczności
połączona z
poznawaniem
historii gminy

Zajęcia
taneczne dla
dorosłych
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Spotkanie w Rudzińcu

Proponowane wydarzenia kulturalne

Spotkanie w Kleszczowie
31 marca 2022

Świetlica
w Kleszczowie

6 osób

Spotkanie w Kleszczowie było ostatnim spotkaniem warsztatowym w
ramach prowadzonych działań diagnostycznych. Podczas tego spotkania
rozmawialiśmy z uczestnikami na temat 2 głównych kwestii:
brakujących inicjatyw kulturalnych w gminie Rudziniec;
potencjału miejsc i mieszkańców gminy Rudziniec.

Jakich inicjatyw kulturalnych brakuje w gminie Rudziniec?

- Dyskoteki dla osób 40+
(np. tematyczne);
- Warsztaty malarskie;
- Warsztaty wokalne;
- Zajęcia integracyjne;
- Inicjatywy pozwalające
odkrywać nieznane historie
gminy Rudziniec;
- Warsztaty z drukarką 3D;
- Warsztaty modelarskie;
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- Warsztaty z tworzenia
rzeźb;
- Gry planszowe;
- Gra terenowa, gra
strategiczna.

Zebrani na spotkaniu mieszkańcy
Kleszczowa szczególnie podkreślali,
że w ich sołectwie brakuje
integracji. Ludzie nie znają się ze
sobą w takim stopniu, jak w
przypadku innych miejscowości.

Talenty uczestników spotkania oraz innych mieszkańców
gminy Rudziniec

Fotograf
Historyk

Rękodzielnicy

Osoby
z dużą wiedzą
historyczną
o poszczególnych
miejscowościach

Modelarze

Muzycy
Jeden z wniosków wysuniętych
podczas spotkania.

=

niewielka wiedza
o talentach mieszkańców

W odniesieniu do wskazanych brakujących inicjatyw kulturalnych,
które miejsca w gminie Rudziniec mogłyby służyć do realizacji
tych pomysłów?
- tereny leśne;
- wszelkie zabytki, tj.
- park w Rudzińcu;
drewniane kościoły, pałace
- GOK Rudziniec i teren
itp. (np. w przypadku
wokół ośrodka;
zrobienia gry terenowej).
- plaża w Niewieszy
i Pławniowicach;
- świetlice sołeckie;
- boiska sportowe;

Spotkanie w Kleszczowie

brak
integracji
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KULTURALNA
KAWIARNIA

ŚWIEŻYM

KROKIEM

z Gok-iem

Świetlica
w Bojszowie

7 kwietnia 2022

15 osób

W świetlicy w Bojszowie stworzyliśmy kulturalną kawiarnię, by porozmawiać
przy kawie, herbacie, ciastku o kulturze w gminie Rudziniec. Kawiarniana
atmosfera bardzo przyczyniła się do interesujących rozmów m.in. o tym,
jakie jest obecne życie kulturalne w gminie, jakie mieszkańcy posiadają
talenty i jakie są ciekawe i nieodkryte miejsca w naszej gminie. Przy
stolikach powstało wiele innowacyjnych, świeżych pomysłów na inicjatywy
kulturalne. Choć do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy mieszkańców ze
wszystkich sołectw, to wzięły w nim udział jedynie mieszkanki Bojszowa.
Zagadnieniem, wokół którego koncentrowały się rozmowy przy stolikach,
było "wymarzone życie kulturalne w gminie Rudziniec".

Elementy wymarzonego życia kulturalnego, o które opierała się
dyskusja przy stolikach

potrzeby kulturalne

Wymarzone
życie kulturalne

potencjał mieszkańców
gminy Rudziniec
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działalność
GOK Rudziniec

potencjał miejsc gminy
Rudziniec

Pytania pomocnicze:
- Co jest, a czego brakuje w ofercie kulturalnej gminy Rudziniec?
- Co mogło by sprawić, żeby chętniej angażować się w działania kulturalne?
- Czy jest jakaś inicjatywa kulturalna, która jest realizowana obecnie i wiąże
się z wizją wymarzonego życia kulturalnego?
- Jak wygląda kwestia aktywności mieszkańców w wizji wymarzonego
życia kulturalnego?
- Czy są jakieś miejsca, które mają potencjał kulturotwórczy, ale do tej pory
nie został on wykorzystany?

Działalność GOK Rudziniec
Panie zgodne były co do tego, że bardzo cieszy ich fakt wprowadzenia
w październiku ubiegłego roku w Bojszowie regularnych zajęć
rękodzielniczych oraz zajęć wokalnych (są ich uczestniczkami). W wizji
wymarzonego życia kulturalnego chciałyby, żeby w kolejnych latach te
inicjatywy były kontynuowane. Zauważono również, że mocną stroną
GOK Rudziniec jest różnorodność oferty kulturalnej. Uczestnicy
spotkania dostrzegli, że ludzie mają coraz mniej czasu, więc może
dobrym rozwiązaniem byłoby przeprowadzanie okazjonalnych
inicjatyw.

Potrzeby kulturalne
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Kulturalna kawiarnia

Jeśli chodzi o potrzeby kulturalne, w rozmowach przy stolikach
najczęściej dało się usłyszeć potrzebę integracji oraz poznawania
historii poszczególnych miejsc w gminie Rudziniec. Uczestnicy
podkreślali, że integracja słabnie, zwłaszcza z powodu trwającej
pandemii. Dostrzegają zarówno potrzebę integracji sołeckiej,
międzypokoleniowej jak i między mieszkańcami innych sołectw. Z kolei
w przypadku potrzeby poznawania historii poszczególnych miejsc
gminy należy wprowadzić takie działania stosunkowo szybko, dopóki
jeszcze żyją osoby pamiętające wiele interesujących, mało znanych
historii. Ponadto poznawanie nieodkrytych miejsc gminy Rudziniec
wiązałoby się z wspomnianą wcześniej potrzebą integracji. W kwestii
potrzeb kulturalnych dało się również usłyszeć następujące propozycje:
taniec dla dorosłych (np. zumba, taniec dla par), poznawanie
tradycyjnych potraw związanych z regionem w połączeniu z
warsztatami kulinarnymi, nauka gwary śląskiej i języka niemieckiego,
kurs szycia, gry planszowe.

Potencjał mieszkańców
Obecne na spotkaniu panie są również związane ze Stowarzyszeniem
Kobiet Wiejskich w Bojszowie, przez co w przypadku poszukiwania
potencjału mieszkańców gminy Rudziniec skupiły przede wszystkim
się na talentach, które same posiadają. Wśród nich znalazły się:
zdolności rękodzielnicze, dwujęzyczność, posługiwanie się gwarą
śląską, zdolności kulinarne i cukiernicze, zdolności muzyczne,
aktorskie. Z kolei odnosząc się do potrzeby odkrywania nieznanych
historii panie wymieniały osoby, które mogą mieć dużą wiedzę
historyczną na temat niektórych miejsc w Bojszowie czy ościennych
sołectwach. W kwestii zaangażowania i aktywności mieszkańców
dostrzegają niewielką liczbę lokalnych liderów oraz niewielkie
zaangażowanie
mieszkańców
w
życie
kulturalne.
Jedynym
wydarzeniem, w którym dostrzega się większy zryw społeczeństwa, są
dożynki.

Potencjał miejsc
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Kulturalna kawiarnia

Uczestniczki kulturalnej kawiarni dostrzegają duży potencjał
kulturotwórczy świetlic sołeckich, które, choć może nie są atrakcyjnym
miejscem dla wielu osób, są miejscem spotkań i możliwe jest
przeprowadzenie w nich np. warsztatów. Miejscem o dużym potencjale
jest także kościół, tym bardziej w kwestii akcji promocyjnej wydarzeń
kulturalnych. Według Pań to pozwoli na dotarcie do większej liczby
osób w porównaniu z informacjami w mediach społecznościowych czy
na plakatach zawieszonych na tablicach. Poszukując kolejnych
ciekawych miejsc panie położyły nacisk na rejon Bojszowa i okolic:
- Bojszów-Dąbrówka;
- Krzyż Bożymanka;
- Krzyż przydrożny;
- Leśna ścieżka;
- Dworek u Haizika;
- Bar Myśliwski;
- jedna z pań pamięta jeszcze, że kiedyś w Łączy był "Teatr pod lipami".

OBJAZD PO GMINIE
26 marca 2022

ok. 170 osób

Podczas objazdu odwiedziliśmy każde sołectwo
gminy Rudziniec w celu zbadania potrzeb
mieszkańców gminy oraz rozpromowania
projektu "Świeżym krokiem z GOK-iem".
W ramach objazdu przeprowadziliśmy z
mieszkańcami wywiady. Pytaliśmy, jakich
inicjatyw kulturalnych brakuje im w gminie oraz
jakie są bariery uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Powody nieuczestnictwa w życiu
kulturalnym gminy Rudziniec

- Brak czasu;
- Za dużo przytłaczających
obowiązków, które powodują później
brak motywacji;
- Nie interesowanie się działalnością
GOK Rudziniec;
- Za mało plakatów na terenie
gminy, które promowałyby dane
zajęcia;
- Osoby pracujące poza gminą
wolałyby, żeby zajęcia dla dzieci
odbywały się w późniejszych godzinach;
- Realizowanie swoich potrzeb
kulturalnych w Gliwicach;
- Preferowanie uczestnictwa w
wydarzeniach w swoich sołectwach;
- Problemy zdrowotne;
- Niezbyt różnorodna oferta
kulturalna dla dorosłych;
- Problem z dojazdem.
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Odkrywanie
nieznanych historii
gminy Rudziniec

Kulturalny
pub/kawiarnia

Warsztaty
rękodzielnicze
+1+1+1

+1+1

kabarety
+1+1

Warsztaty
kulinarne

Zajęcia taneczne
dla dorosłych,
np. ZUMBA

Kino
plenerowe

Planszówki
w Bojszowie

+1+1+1+1+1+1

POTRZEBY
KULTURALNE
MIESZKAŃCÓW
GMINY
RUDZINIEC

Objazd po gminie

Szachy dla
dzieci

+1+1

Koncerty
muzyczne

kultura
objazdowa

Teatrzyk
dla dzieci

Zajęcia
integracyjne
Festiwal
kolorów

Warsztaty
fotograficzne
+1

Warsztaty
modelarskie
+1

Dyskoteki
jak za
dawnych lat

Nauka
gwary śląskiej
dla dzieci
+1+1

+1+1+1
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+1

Spojrzenie młodzieży na kulturę
w gminie Rudziniec
Liczba przeprowadzonych wywiadów:

Wywiady pogłębione z młodzieżą w wieku 14-20 lat
(grupowe oraz indywidualne)

Podczas prowadzenia wywiadów z młodzieżą skupiono się na 3 kluczowych
kwestiach:
1) barierach, które sprawiają, że młodzież nie uczestniczy w wydarzeniach
kulturalnych;
2) czynnikach, które mogłyby sprawić, że młodzież chętniej
uczestniczyłaby w inicjatywach GOK Rudziniec oraz innych wydarzeniach
kulturalnych na terenie gminy Rudziniec;
3) zainteresowaniach i talentach młodych ludzi, które chcieliby rozwijać.

Przeszkody w uczestnictwie
Z prowadzonych z młodzieżą rozmów wynika, że największą
przeszkodą w uczestnictwie w życiu kulturalnym jest brak czasu.
Wynika to z reguły z tego, że młodzież uczy się w szkołach
ponadpodstawowych znajdujących się poza gminą Rudziniec (w
gminie nie ma tego typu szkół). Nauczanie poza miejscem
zamieszkania wiąże się z przeznaczaniem dodatkowego czasu na
dojazd i większym wysiłkiem.

"Gdy przychodzę do domu z reguły jest późno, a jeszcze muszę się
pouczyć albo zrobić zadanie. To sprawia, że raczej nie chcę się angażować
w żadne zajęcia kulturalne ani sportowe".
Drugą
najczęściej
wskazywaną
odpowiedzią
było
większe
zaangażowanie w inicjatywy kulturalne lub wolontariat w miejscu,
w którym się uczą. Wynika to często z działań prowadzonych w danej
szkole, np. uczestnictwie w kółkach zainteresowania czy pomocy w
kiermaszach charytatywnych. Ponadto miasto, w którym się uczą,
jest też najczęściej miejscem spotkań ze znajomymi, co także wiąże
się z większym zainteresowaniem wydarzeniami kulturalnymi tam
organizowanymi.
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Młodzież zauważała również, że brakuje w gminie inicjatyw skierowanych
do ich grupy wiekowej. Jednak przyznali, że jakby pojawiło się np. więcej
cyklicznych zajęć dla młodzieży, to na ten moment nie wiedzą, czy
starczyłoby im na to czasu. Problemem dla młodych ludzi w uczestnictwie
w inicjatywach kulturalnych jest również dojazd do miejsc, w których takie
inicjatywy się odbywają.

Czynniki zachęcające

Wywiady pogłębione z młodzieżą w wieku 14-20 lat
(grupowe oraz indywidualne)

Pytając młodzież, co mogłoby się przyczynić, aby chętniej uczestniczyli
w życiu kulturalnym gminy Rudziniec wskazywali, że brakuje w gminie
miejsc, które zachęcają osoby ich w wieku do spędzania wolnego
czasu. Jeśli chodzi o ofertę kulturalną GOK Rudziniec, większość osób
przyznała, że raczej sami się nigdy tym nie interesowali. Chcieliby, żeby
pojawiało się więcej wydarzeń podobnych do tych organizowanych w
mieście, jak np. koncerty muzyki pop, festiwal kolorów czy kino
plenerowe. Ponadto 7 z 10 osób, z którymi były przeprowadzane
wywiady dostrzega duży potencjał kulturotwórczy plaży przy Jeziorze
Pławniowickim. Wskazywali, że było to najczęstsze miejsce, do
którego zapraszali swoich znajomych spoza gminy. Chętnie zaprosiliby
ich ponownie, zwłaszcza na jakieś ciekawe wydarzenie kulturalne.

Zainteresowania i talenty
Młodzież wskazywała różnorodne zainteresowania. Zgodni
byli jednak co do tego, że lubią spędzać czas z przyjaciółmi
lub rodziną na świeżym powietrzu. Wśród wymienianych
zainteresowań najczęściej pojawiała się muzyka i oglądanie
filmów. Wymieniono również czytanie książek, fotografię oraz
gotowanie (jednak nie były to najczęściej wskazywane
odpowiedzi). Jeśli chodzi o talenty, młodzież raczej niechętnie
opowiadała, o tym, jakie posiadają umiejętności. Wśród
wymienionych talentów, tak jak w przypadku zainteresowań,
pojawiły się zróżnicowane odpowiedzi: gra na instrumencie,
śpiew, fotografia, pieczenie, gra w siatkówkę, aktorstwo.
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PLANSZA POMYSŁÓW NA
INICJATYWY KULTURALNE
W siedzibie GOK Rudziniec powiesiliśmy planszę, na której mieszkańcy
odwiedzający ośrodek mogli wpisywać pomysły na inicjatywy kulturalne w
gminie Rudziniec. Plansza wisiała przez cały czas trwania diagnozy.

warsztaty
fryzjerskie
(podstawowe
upięcia)

+1

Jakie są Wasze pomysły na inicjatywy
kulturalne w gminie Rudziniec?
Musical

+1+1+1

warsztaty
ogrodnicze/florystyczne

festiwal kolorów

+1+1+1+1+1+1

warsztaty taneczne
dla dorosłych

kreatywne
pakowanie
prezentów

warsztaty
śpiewu + karaoke

+1+1+1+1+1

Imprezy
sportowe

warsztaty rękodzieło

+1+1+1+1

warsztaty
+1
+1+1+1+1+1+1+1+1+1 fotograficzne
+1+1
Nauka języków:
+ obróbka zdjęć
niemieckiego, angielskiego,
+ podstawowe pozowanie
warsztaty
+1+1+1+1+1+1+1
hiszpańskiego
pewności siebie
łucznictwo
wycieczki rowerowokurs dubbingu
+1
kulturalne
+1
kino plenerowe

+1+1+1+1

warsztaty cukiernicze

+1+1

kurs wizażu

+1+1+1+1
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spotkania z
ciekawymi ludźmi

+1+1+1+1+1+1

ANKIETY
W celu dopełnienia diagnozy zdecydowano się również na zastosowanie
metod ilościowych, w tym: ankiet papierowych, ankiet internetowych i
ankiet wydzieranek. Ta ostatnia ankieta była najszybszą formą i zawierała
tylko 4 pytania - o zainteresowania, ocenę działalności GOK Rudziniec, płeć
oraz wiek. Rozdawano ją np. po spektaklu teatralnym w GOK-u czy na
ulicach gminy podczas objazdu. Ankieta papierowa oraz ankieta online były
zdecydowanie bardziej rozbudowane.

Liczba respondentów:

Ankiety wydzieranki: 76

Płeć

Ankiety papierowe: 40
Ankiety online: 21
Ankietę papierową wypełniło 25 kobiet
i 15 mężczyzn, ankietę online 13 kobiet
i 8 mężczyzn, a ankietę wydzierankę
46 kobiet i 30 mężczyzn. Sumując, w
badaniu wzięły udział 84 kobiety i 53
mężczyzn.

61,3%

Ankieta
online

Ankieta
wydzieranka

14-17
lat

3

3

13

18-25
lat
26-35
lat
36-45
lat
46-60
lat

2

2

10

4

2

12

16

10

22

10

4

12

>60
lat

5

0

7

Wiek
> 60 lat
8,8%

Rozkład ankietowanych
w odniesieniu do grupy wiekowej
i rodzaju ankiety

Ankieta
papierowa

Wykres stworzony na podstawie danych
z 3 rodzajów ankiet.

14-17 lat
13,9%
18-25 lat
10,2%

46-60 lat
19%

26-35 lat
13,1%
36-45 lat
35%
Wykres stworzony na podstawie danych
z 3 rodzajów ankiet.
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Zainteresowania
Które z poniższych zainteresowań odnoszą się do Pana/i najbardziej?

Ankieta online
Ankieta papierowa
Ankieta wydzieranka
Muzyka
Film/teatr
Gotowanie/pieczenie
Plastyka/rękodzieło
Fotografia
Taniec

Ankiety

Literatura
Inne
0

25

50

75

Chęć uczestnictwa w proponowanych
wydarzeniach kulturalnych

W których wydarzeniach kulturalnych najchętniej wziąłby Pan/ wzięłaby
Pani udział?

Ankieta online

Ankieta papierowa

Kino plenerowe
Występy
teatralne/kabaretowe
Spotkania z
interesującymi ludźmi

Warsztaty fotograficzne
Warsztaty kulinarne
Koncerty
Zajęcia taneczne
0

10
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20

30

40

Inicjatywy kulturalne, których brakuje respondentom
Jakich wydarzeń/inicjatyw kulturalnych brakuje Panu/i w gminie Rudziniec?
(pytanie otwarte)
Spotkań integracyjnych
Wydarzeń plenerowych (np. koncert
plenerowy, kino plenerowe)
Spotkań eksploracyjnych (np. dotyczących
odkrywania historii gminy Rudziniec)
Spotkań z inspirującymi ludźmi
Zajęć cyklicznych
Warsztatów w różnych sołectwach
Zajęć dla mam z małymi dziećmi
Wystaw sztuki
Zajęć plastyczno-rękodzielniczych
Warsztatów fotograficznych

Inne: "brakuje wszystkiego"; zajęć dziennikarskich; zajęć
literackich; zajęć tanecznych

0

5

10

15

Sposób spędzania wolnego czasu

Ankiety

Zajęć sportowych

Jak lubi Pan/i spędzać czas? (pytanie otwarte)
Z rodziną/przyjaciółmi na

Rozmawiając z ludźmi przy

świeżym powietrzu;

kawie;

Jeżdżąc na rowerze, grając w

Słuchając muzyki/podcastów;

piłkę – ogólnie uprawiając sport;

oglądając filmy/seriale;

Czytając książki;

Spacerując po terenach gminy

Plewiąc ogródek;

Rudziniec;

Spełniając się plastycznie,

Grając w gry na komputerze;

rękodzielniczo;

Robiąc zdjęcia.

Odpowiedzi, które się powtarzały, zostały podkreślone
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Korzystanie z miejsc związanych z szeroko pojętą kulturą
Czy korzysta Pan/i z miejsc związanych z szeroko pojętą kulturą,
znajdujących się w gminie Rudziniec?

Zdecydowanie
tak
4,8%
Raczej nie
14,3%

Trudno stwierdzić
19%

Ankiety

Raczej tak
61,9%

Miejsca w gminie Rudziniec o potencjale
kulturotwórczym
Czy według Pana/i są w gminie Rudziniec ciekawe miejsca, które mają
potencjał kulturotwórczy? Jeśli tak, to jakie? (pytanie otwarte)
Pałac w Pławniowicach (13)

Tereny leśne (2)

Jezioro Pławniowice (10)

Biblioteka (2)

Kościoły, m.in. drewniane
zabytkowe (9)
Świetlice (8)
GOK (6)
Jezioro Dzierżno (5)
Plaża Niewiesze (5)
Sznurowa Góra (3)
Pałac w Bycinie (3)
Pałac w Rudzińcu (2)

W nawiasach
zapisano, ilu
respondentów
wymieniło dane
miejsce

Boiska (3)
Park w Rudzińcu
Śluza Rudziniec
Schron w Kleszczowie
Rudziniec – stawy
Skatepark

W kilku ankietach padły odpowiedzi, że jest wiele takich
miejsc, ale mało się o nich wie albo ich potencjał nie jest
wykorzystywany. Ponadto 2 osoby wskazały, że nie ma
w gminie miejsc o potencjale kulturotwórczym.
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Częstotliwość uczestnictwa w inicjatywach GOK Rudziniec
Jak często bierze Pan/i udział w zajęciach/wydarzeniach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec?

Ankieta online

Ankieta papierowa

Kilka razy w roku
Raz w miesiącu
Raz w roku
Nie biorę udziału
Kilka razy w miesiącu
Raz w tygodniu

Ankiety

0

10

20

30

40

Powody nieuczestnictwa w inicjatywach
GOK Rudziniec
Co najczęściej powoduje, że nie bierze Pan/i udziału w inicjatywach
Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec?

Ankieta online

Ankieta papierowa

Brak czasu
Inne oczekiwania
odnośnie inicjatyw

Brak motywacji
Trudności z dojazdem
Realizacja potrzeb
kulturalnych poza gminą
np. sytuacja rodzinna,
słaba promocja

Inne
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Skojarzenia z GOK Rudziniec
Z czym Panu/i kojarzy się Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec?
(pytanie otwarte)
Z zajęciami dla dzieci, występami dzieci (9 podobnych odpowiedzi);
Z nocą świętojańską (8 podobnych odpowiedzi);
Z zajęciami dla seniorów (7 podobnych odpowiedzi);
Z konkursami (4 podobne odpowiedzi);
Z rękodziełem; z Telewizją Śniadaniową; z Grupą Time; z teatrem;
Z wydarzeniami; z kulturą; z ciekawymi inicjatywami;
Z biblioteką;
Ze zgraną drużyną.

Zadowolenie z działalności GOK Rudziniec
w ostatnim roku

Ankiety

Z miłym spędzaniem czasu; z miłą atmosferą; z kreatywnością;

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani działalność Gminnego Ośrodka Kultury
Rudziniec w ciągu ostatniego roku?
Bardzo źle

Raczej źle

Trudno stwierdzić
Bardzo dobrze

Raczej dobrze

80

60

40

20

0

Ankieta wydzieranka

Ankieta papierowa

Ankieta online
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REKOMENDACJE
1
2

Rekomendujemy, aby nowe inicjatywy kulturalne miały na celu przede
wszystkim integrację lokalnej społeczności (międzypokoleniową,
sołecką, międzysołecką). Warto również, aby dotyczyły one odkrywania
nieznanych historii gminy Rudziniec. Jak najbardziej pożądanym
rozwiązaniem jest połączenie eksploracji z integracją.

Nowe inicjatywy kulturalne warto przeprowadzać na terenie różnych
sołectw gminy Rudziniec (np. w świetlicach). Dzięki temu większa część
lokalnego społeczeństwa będzie mogła w nich uczestniczyć
(szczególnie osoby, które mają trudności z dojazdem do siedziby
GOK Rudziniec).

HELP YOUR EYES

3

4
5
6
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W celu dotarcia do mniej zaangażowanych w życie kulturalne
mieszkańców gminy zaleca się organizowanie okazjonalnych wydarzeń.
Rekomendujemy, aby wśród tego typu inicjatyw znalazły się: kino
plenerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, występy kabaretowe,
występy teatralne, warsztaty fotograficzne.

W przypadku promocji inicjatyw kulturalnych warto, oprócz o
kanałach w social mediach i stronach internetowych, pamiętać o
klasycznych narzędziach promocyjnych – bezpośredni kontakt z
potencjalnymi odbiorcami (tzw. marketing szeptany), plakaty,
ogłoszenia po mszach.

Rekomendujemy bazować przede wszystkim na lokalnych zasobach –
potencjale kulturotwórczym mieszkańców oraz miejsc w gminie
Rudziniec. Podczas prac diagnostycznych zostały one niejednokrotnie
wspomniane. To pozwoli również na odkrycie nowych talentów
(szczególnie w konsekwencji działań integracyjnych).

Podczas tworzenia oferty kulturalnej GOK Rudziniec oprócz włączeniu
działań wskazanych we wcześniejszych punktach, warto również
pomyśleć nad zainicjowaniem cyklicznych zajęć dla mam z małymi
dziećmi, dzieci w wieku przedszkolnym oraz zajęć sporadycznych,
mniej angażujących, dla młodzieży.

Opracowanie raportu:
Karolina Kaczmarczyk

