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Wstęp 

 

Raport diagnostyczny jest częścią projektu „KULTURA OD-NOWA”- realizowanego przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom 

Kultury+Inicjatywy Lokalne 2021, finansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. Jego przygotowanie podyktowane było koniecznością poznania aktualnych 

zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkanek i mieszkańców gminy Klucze by 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. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście zmian w praktykach kulturowych 

spowodowanych pandemią oraz – w przypadku Klucz- zaplanowaną na dwa najbliższe lata 

modernizacją Domu Kultury. Projekt „KULTURA OD-NOWA” służy poszukiwaniu odpowiedzi 

na pytania związane z przyszłością życia kulturalnego w gminie Klucze, postulowanymi formami 

i treściami upowszechniania kultury, deklarowanymi talentami i walorami oraz preferowanymi 

stylami życia. Jego intencją jest odkrycie nowych obszarów aktywności kulturalnej oraz dotarcie 

do nowych uczestników i odbiorców kulturalnej oferty.  
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1. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach  

 

Klucze to gmina wiejska, leżąca w Zachodniej Małopolsce w powiecie olkuskim. Zajmuje 

powierzchnię 119 km kw. i na jej terenie mieszka ponad 15 tysięcy osób. Tworzy ją 15 sołectw: 

Bogucin Duży, Bydlin, Chechło, Cieślin, Golczowice, Hucisko, Jaroszowiec, Kolbark, 

Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Klucze, Rodaki, Ryczówek, Zalesie 

Golczowskie.  

Gmina położona jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w miejscu o dużych walory 

przyrodniczych i historycznych, co czyni ją atrakcyjną turystycznie i rekreacyjnie dla mieszkańców 

gmin ościennych, aglomeracji śląskiej itp., oraz ludności lokalnej (gmina ma dodatnie saldo 

migracji wewnętrznej)1. 

Choć jest gminą wiejską lokalna gospodarka nie ma charakteru wyłącznie rolniczego (w sektorze 

rolniczym pracuje jedynie 24,2% spośród wszystkich zatrudnionych), jej mieszkańcy pracują 

w przemyśle i budownictwie (37,9), w sektorze usług (15,5%) i sektorze finansowym (3,9%), 

a na terenie gminy zarejestrowanych jest 1576 podmiotów gospodarki narodowej 2 .  Bliskie 

sąsiedztwo miast (Olkusz, Kraków, Dąbrowa Górnicza) powoduje także, że 1664 mieszkańców 

gminy pracuje poza jej granicami3. Gminna struktura społeczno-demograficzna zbliżona jest 

do tej, charakterystycznej dla województwa małopolskiego. Dominują osoby w wieku 

produkcyjnym, z przewagą mobilnych-  tj. do 45 roku życia. Podobnie jednak jak w całym kraju, 

tak i tutaj,  kategoria osób w wieku poprodukcyjnym jest bardziej liczna niż kategoria osób w wieku 

przedprodukcyjnym i mamy do czynienia z procesem starzenia się społeczności4. 

 

 
1 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#dane-demograficzne [data dostępu 29.05.2021] 
2 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#rynek-pracy [data dostępu: 29.05.2021] 
3 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#infoPrac1k [data dostępu 29.05.2021] 
4 zwłaszcza w przypadku kobiet, stąd feminizacja starości 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#dane-demograficzne
https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#rynek-pracy
https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#infoPrac1k
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Rys.1: Mapa gminy Klucze5 

 

Źródło: https://m50.targeo.pl/ 

  

 
5https://m50.targeo.pl/TargeoPrint.2_3.html?tmk=TargeoMap&k=ODY2NzI1YjgzOWFlMWM4YjM5Zjc2N2U5MTAz
NjY1Y2Q5MTE2ODA0NQ%3D%3D&vn=2_5&ln=pl&uu=cfefa2b862b669206183d05c4afcf53d [dostęp: 28.05.21] 

https://m50.targeo.pl/TargeoPrint.2_3.html?tmk=TargeoMap&k=ODY2NzI1YjgzOWFlMWM4YjM5Zjc2N2U5MTAzNjY1Y2Q5MTE2ODA0NQ%3D%3D&vn=2_5&ln=pl&uu=cfefa2b862b669206183d05c4afcf53d
https://m50.targeo.pl/TargeoPrint.2_3.html?tmk=TargeoMap&k=ODY2NzI1YjgzOWFlMWM4YjM5Zjc2N2U5MTAzNjY1Y2Q5MTE2ODA0NQ%3D%3D&vn=2_5&ln=pl&uu=cfefa2b862b669206183d05c4afcf53d
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Pod względem wykształcenia najliczniejszymi kategoriami są: w przypadku kobiet- wykształcenie 

średnie zawodowe (22,3%) oraz podstawowe ukończone (20,5%), zaś w przypadku mężczyzn- 

wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,6%) oraz średnie zawodowe (26,1%). Ok. 16% 

mieszkańców legitymuje się wykształceniem wyższym6.  

Na mapie gminnych instytucji znajdują się trzy szkoły podstawowe (Klucze, Jaroszowiec, Rodaki), 

cztery zespoły szkolno-przedszkolne (Bydlin, Chechło, Ryczówek, Kwaśniów Dolny), dwa 

przedszkola (Klucze, Jaroszowiec), dwa kluby dziecięce (Klucze, Jaroszowiec) i jeden żłobek 

(Klucze)7. Działa także: Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczach i  Filia Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jaroszowcu oraz – jak podaje „Statystyczne Vademecum Samorządowca”-  

5 placówek kulturalnych, 14 grup artystycznych (z 203 członkami), 9 kół/klubów/sekcji (z 256 

członkami)8. 

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 56 zarejestrowanych organizacji pozarządowych: są to 

Koła Gospodyń Wiejskich (15), Ochotnicza Straż Pożarna (8), stowarzyszenia sportowe (11) i inne 

organizacje (22)9.  

Kluczewska społeczność gminna, zasoby infrastrukturalne i symboliczne gminy oraz 

zewnętrzne otoczenie Klucz kształtują warunki życia kulturalnego i aktywności artystycznej 

mieszkańców, wyznaczając ramy dla działania  -niezwykle ważnego na lokalnej mapie- Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kluczach. Instytucja ta została powołana Uchwałą Nr VI/30/85 Gminnej 

Rady Narodowej z dnia 15 kwietnia 1985 r. a w obecnej formie funkcjonuje na podstawie Uchwały 

Nr XXXI/234/09 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury  

w Kluczach składa się z Domu Kultury „Papiernik" w Kluczach, Domu Kultury „Hutnik 

 
6 https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#edukacja-i-szkolnictwo [data dostępu: 29.06.2021] 
7 https://www.gmina-klucze.pl/p,76,oswiata [data dostępu 29.05.2021] 
8 Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2020 , s.3 
https://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_olkuski/klucze.pdf 
9 https://www.gmina-klucze.pl/art,3358,wykaz-organizacji-pozarzadowych-w-gminie-klucze [data dostępu 

29.05.2021] 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#edukacja-i-szkolnictwo
https://www.gmina-klucze.pl/p,76,oswiata
https://www.gmina-klucze.pl/art,3358,wykaz-organizacji-pozarzadowych-w-gminie-klucze
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w Jaroszowcu, Świetlicy w Kwaśniowie i Kolbarku oraz z Ośrodka Rekreacyjnego „Leśny 

Zakątek” w Jaroszowcu (dysponującego pokojami gościnnymi (46 miejsc), krytą pływalnią 

i sauną). 

Co roku uczestnikami kulturalnych wydarzeń organizowanych na terenie gminy Klucze jest ponad 

2 tys. osób. W roku 2019, czyli ostatnim bez  ograniczeń spowodowanych pandemią, było to 2780 

osób: wzięły one udział 3 wystawach, 1 festiwalu i przeglądzie artystycznym, 4 koncertach, 13 

prelekcjach i wykładach, 5 pokazach teatralnych i 42 warsztatach10 (Tab. 1). 

 

Tabela 1: Aktywność kulturalna w gminie Klucze  

Wydarzenie kulturalne Liczba osób uczestniczących 

Wystawy 70 

 Festiwale i przeglądy artystyczne 115 

Koncerty 750 

Prelekcje, spotkania, wykłady 735 

Pokazy teatralne 550 

Warsztaty 560 

Źródło: opracowanie na podstawie https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#kultura-

rekreacja-i-noclegi  

 

W okresie 2018-2020 Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach organizował i współorganizował 

szereg wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych: w 2018r było ich 57, w 2019 - 65, a w 2020 

- 2411. Działały także 4 sekcje artystyczne: ceramiczna, teatralna, plastyczna i muzyczna, a jej 

uczestnicy zdobywali nagrody: w 2019r odnotowano ich 13, a w 2020 roku - zanim nastał 

lockdown- 4.  

 
10 https://www.gmina-klucze.pl/art,3358,wykaz-organizacji-pozarzadowych-w-gminie-klucze [data dostępu 

29.05.2021] 
11 Liczby te odnoszą się do oferty a nie liczby dni przeznaczonych na jej realizację i została ustalona na podstawie 

rocznych sprawozdań Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach 

https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#kultura-rekreacja-i-noclegi
https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Klucze#kultura-rekreacja-i-noclegi
https://www.gmina-klucze.pl/art,3358,wykaz-organizacji-pozarzadowych-w-gminie-klucze
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Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach współpracował z wieloma grupami nieformalnymi 

oraz organizacjami i instytucjami, takimi jak: 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. 

Magazyn Głos Seniora - Stowarzyszenie Manko w Krakowie, 

Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie, 

Stowarzyszenie „Jaroszowiec” w Jaroszowcu, 

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”, 

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” 

w Kolbarku, 

Stowarzyszenie „Babiniec” w Kluczach, 

Spółdzielnia Socjalna „Opoka” w Chechle, 

Spółdzielnia Socjalna „Małopolanin” w Kolbarku, 

Klub Sportowy „Legion” w Bydlinie. 

W tym kontekście tej współpracy szczególną uwagę zwracają projekty z takich obszarów, jak: 

Tradycja, historia i etnografia:  

"MATECZNIK TRADYCJI”: warsztaty: garncarstwo i  haft oraz warsztaty z zakresu tradycyjnego 

stroju, muzyki, obrzędowości, reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej; 

„BLIŻEJ TRADYCJI”: warsztaty kulinarne, warsztaty z dziedzictwa kulturowego; 

ZAPATRZENI W PRZESZŁOŚĆ”: konkurs plastyczny „Odzyskanie Niepodległości – 

Bohaterowie, Bitwy, Miejsca Pamięci” i Obchody 105. Rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami ; 

Aktywizacja seniorów: 

„SREBRNE, SENIORSKIE WOJAŻE – NA MEDAL”: poznanie historii górnictwa srebra 

i ołowiu, wycieczki, aktywizacja, integracja seniorów, warsztaty ceramiczne; 
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UNIWERSYTET AKTYWNEGO SENIORA”: cykl wykładów dla seniorów – 6 modułów zajęć: 

projekt realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 

„SPEED-BALL SENIOR”: nauka gry w speed-ball,  treningi, udział w zawodach. 

Aktywność edukacyjna: 

„SKARBNICA WIEDZY – DZIECIĘCY UNIWERSYTET”: warsztaty teatralne, taneczne, 

kulinarne, chemiczne, ekologiczne, fotograficzno-filmowe, Spotkania z Architekturą; 

„BYSTRZAKI”: warsztaty kreatywnego myślenia, konstruktorskie, warsztaty kulinarne, 

kreatywne, taneczne, teatralne, „Bystrzykowe bajeczkowo”, Kino Sferyczne, zabawy integracyjne 

i animacje ; 

„LEGOLANDIA”: warsztaty z robotyki. 

„ZABAWA PRZEZ NAUKĘ”: Warsztaty konstruktorskie, architektoniczne, fotograficzno-

filmowe, matematyczne, chemiczne i przyrodnicze. 

Integracja społeczna: 

„KATARZYNKI – TO MY”  

„SAMO ZDROWIE”- Kluczewski Piknik Senioralny. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach jest jednostką samorządową finansowaną z budżetu 

gminy. To instytucjonalne umocowanie i polityka kulturalna lokalnego samorządu pozwala 

na statutową działalność kulturalną i rekreacyjną oraz pracę 17 osobowego zespołu, w tym  5 

instruktorów (ds. ceramiki, teatru, muzyki, plastyki i rekreacji). Wiele jednak z podejmowanych 

działań Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach finansuje dzięki zdobywanym grantom i wspólnym 

projektom z innymi podmiotami. Samodzielne poszukiwanie i zdobywanie funduszy pozwala 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kluczach na rozwijanie swojej działalności i poszerzanie jej 

na skalę niedostępną wielu instytucjom kultury. Dla przykładu, w bieżącym roku (do maja 2021) 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach złożył 13 wniosków konkursowych i był autorem 5 

kolejnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym czasie 6 wniosków uzyskało 

dofinansowanie. 
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2. Nota badawcza 

Ta wielokierunkowa działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach w najbliższej 

przyszłości będzie wsparta nową infrastrukturą: po modernizacji na nowo zacznie działać Dom 

Kultury „Papiernik”, a do miejsc na mapie kulturalnej gminy dołączy także świetlica w Zalesiu 

Golczowskim oraz odrestaurowany pałac Dietla. Tej odnowie substratu materialnego gminnej 

kultury towarzyszyć powinna odnowa życia kulturalnego i kapitału społecznego społeczności 

lokalnych. Temu celowi służy m.in. przystąpienie przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 

do programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+Inicjatywy lokalne”. Program ten 

umożliwia sfinansowanie oddolnych działań kulturalnych grup nieformalnych i osób fizycznych. 

Intencją pomysłodawców jest z jednej strony, wzmocnienie zaangażowania mieszkańców 

w kształtowanie krajobrazu kulturalnego gminy i odkrywanie nowych zasobów (osób, talentów, 

wartości) a z drugiej strony, weryfikacja dotychczasowych działań kulturalnych 

i dominującego modelu upowszechniania kultury.  

W gminie Klucze pod hasłem- i zarazem tytułem projektu- „KULTURA OD-NOWA” w marcu 

2021 przystąpiono do realizacji części diagnostycznej, która miała odpowiedzieć na pytania 

o  posiadane przez mieszkańców gminy Klucze zasoby i potrzeby kulturalne. Sformułowane 

pytania badawcze ogniskowały się na trzech zagadnieniach: opinii mieszkańców na temat życia 

kulturalnego w gminie Klucze, oczekiwanej ofercie kulturalnej i potencjale środowiska lokalnego 

(szczegółowy wykaz pytań badawczych i wskaźnikowych znajduje się w Aneksie: Załącznik nr 1). 

Metody badawcze: 

W celu sformułowania odpowiedzi na pytania badawcze wykorzystano 

• badania sondażowe z kwestionariuszem wywiadu jako narzędziem badawczym, 

• grupowe wywiady zogniskowane (fokusy). 
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Przyjęto, że są to narzędzia konsultacji społecznych pozwalające na dwustronną komunikację 

mieszkańców12gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach w celu wypracowania nowej 

oferty kulturalnej i rozwoju instytucji w kierunku oczekiwanym przez uczestników lokalnego życia 

społecznego. To podejście partycypacyjne13 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 Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kluczach- najistotniejsze było zaangażowanie mieszkańców reprezentujących 

wszystkie kategorie wiekowe. Ze względu na pandemię, starano się ograniczyć ryzykowne 

zachowania zdrowotne, wykorzystano więc Internet do rozsyłania lokalnym liderkom i liderom, 

kwestionariusza badawczego, by ci- metodą kuli śnieżnej14 - pozyskali kolejnych respondentów 

(zob. Załacznik Nr 2). W sumie zwrócono (drogą mailowa i bezpośrednio) 74 kwestionariusze. 

Badania fokusowe przeprowadzono z pięcioma grupami: trzy z nich dobrano, kierując 

się kryterium wiekowym, natomiast dwie złożone były z liderek i liderów lokalnych. Ostatecznie 

w tym etapie badań wzięły udział 33 osoby  (zob. Załącznik Nr 3). 

Harmonogram prac badawczych: 

Przygotowanie narzędzi badawczych: 29.03.2021- 4.04.2021 

Badania sondażowe: 11.04.2021- 20.05.2021 

Badania fokusowe: 23.04.2021i 13.05.2021 

Opracowanie wyników badań: .21.05.2021- 30.05.2021 

 

 

 
12 H. Gawroński (2010 , Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami 

samorządu terytorialnego, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1, s. 36. 
13 J. Hausner (red.), (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna: poradnik, Małopolska Szkoła Administracji 

Publicznej. s.  41 
14 E. Babbie (2004), Badania społeczne w praktyce, s. 210-211 
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3. Wyniki badań społecznych 

 

3.1. Badania sondażowe 

 

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 Klucze i takich instytucji, jak Gminny Ośrodek Kultury. 

Tradycyjne kanały dystrybucji informacji przestają być wystarczające, ponieważ mieszkańcy 

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. 80% 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 min. wiadomości o  ofercie kulturalnej. Najrzadziej 

źródłem jest lokalna tradycyjna prasa. Poza wymienionymi kanałami komunikacyjnymi, 

społeczność lokalna czerpie wiedzę o kulturalnych inicjatywach Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kluczach bezpośrednio od osób zatrudnionych w gminnej instytucji kultury. 
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Wykres 1: Źródła wiedzy o ofercie kulturalnej w gminie Klucze (%) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 

 

Mieszkańcy biorą udział w zróżnicowanych formą i rodzajem aktywności imprezach i działalności 

kulturalnej: od aktywności po bierną konsumpcję; od usługowego korzystania z przestrzeni 

kulturalnych po własna aktywizację i czynne zaangażowanie w proces tworzenia. 
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Wykres nr 2: Aktywność kulturalna mieszkańców w gminie (%) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 

 

Największa popularnością cieszą się koncerty, dożynki i wystawy osiągnięć 

uczestników zajęć artystycznych. Co czwarty mieszkaniec deklaruje swoją obecność na seansach 

kina plenerowego oraz korzystanie z różnych warsztatów edukacyjnych prowadzonych na terenie 

gminy. 

Do najbardziej udanych wydarzeń kulturalnych zaliczono 16 różnych inicjatyw lokalnych. 

Najczęściej wymienianymi były dożynki i koncerty. W przypadku tych ostatnich wskazywano 

zarówno te amatorskie z udziałem lokalnych zespołów, jak i te, w których udział wzięli 

profesjonalni wykonawcy, tacy jak zespół Enej. 

Do zapamiętanych i pozytywnie ocenianych należą także imprezy organizowane na Pustyni 

Błędowskiej (podkreśla się przede wszystkich wydarzenia plenerowe zlokalizowane na „Czubatce" 
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i „Róży Wiatrów”), bez względu na specyfikę oferty. Mieszkańcy dobrze wspominają również 

kino plenerowe i wystawy (np. prac artystycznych powstających w pracowniach Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kluczach) oraz spektakle teatralne, Juromanię i Sobótkę.  

 

Wykres nr 3: Najbardziej udane wydarzenia kulturalne w opinii mieszkańców (%). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 

 

Co czwarta osoba nie wskazała żadnej z imprez czy działań kulturalnych, uzasadniając to albo 

brakiem satysfakcji z gminnej oferty, albo brakiem udziału w  życiu lokalnym, w interesującym 

nas zakresie. 

 

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 

2
3

2
3

1
7

1
3

1
3

1
0

7 7

1

Dożynki Koncerty Imprezy na Pustyni Błędowskiej

Kino plenerowe Wystawy Sobótka

Spektakle teatralne Juromania



 

 

 licencja: Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons  Uznanie autorstwa - Na tych samych 

warunkach 3.0 Polska (BY-SA) 

 

Strona 16 

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 ułożyły się 

w dwa wzory: pierwszy opierał się na przewadze ocen pozytywnych nad negatywnymi i odnosił 

się do najmłodszej i najstarszej grupy.  

 

Wykres nr 4 : Ocena oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 

 

Oferta kulturalna dla pozostałych trzech kategorii wiekowych oceniona zostały negatywnie. Ten 

rezultat pokrywa się z obawami, które zostały wyrażone we wniosku grantowym i każe na nowo 

przemyśleć możliwości i bariery towarzyszące upowszechnianiu kultury wśród różnych 

subkategorii dorosłości. 
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Wykres nr 5: Ocena oferty kulturalnej dla seniorów (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 

 

Wykres nr 6: Opinie na temat oferty kulturalnej dla młodzieży w wieku 19-24 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 
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Wykres nr 7: Opinie na temat oferty kulturalnej dla osób dorośli od 25 do 40 roku życia (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 

Wykres nr 8: Opinie na temat oferty kulturalnej dla osób dorosłych w wieku 41-60 (%)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 
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Potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Klucze 

 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 wędkowania, jazdy na rowerze, pływania, narciarstwa, ale także nieforsownych wycieczek 

pieszych czy grzybiarstwa. Lubią podróże krajoznawcze i odkrywanie nowych, ciekawych 

historycznie miejsc. Znajdują także radość z aktywności na mniejszą, domową skalę, np. 

w pielęgnacji ogrodu, opiece nad zwierzętami czy gotowaniu. Część mieszkańców rozwija swoje 

zainteresowania z wybranych dziedzin nauki, zwłaszcza historii i politologii, oraz inwestuje 

w samorozwój, biorąc udział w warsztatach, treningach i innych formach edukacji permanentnej. 

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).  

 

   Tabela 2: Hobby mieszkańców gminy 

Sport Rekreacja Kultura Nauka Inne 

Narciarstwo Wycieczki  Literatura Historia Europy 

XX w. 

Opieka nad 

zwierzętami 

Jazda na rowerze Planszówki 

 

Film Nauki o polityce Pielęgnowanie 

ogrodu 

Pływanie Wędkarstwo Wędkarstwo Samorozwój 

poprzez edukację 

Gotowanie 

 Grzybobrania Śpiew   

  Taniec   

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badań 
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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 i chęć zgłębiania tajników malarstwa, 

rysunku, rzeźby. Popularnością cieszyło się też rękodzieło, kreatywne pisanie, 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. Stąd kategoria „inne”, w której mamy pszczelarstwo, sztukę reżyserską, 

gotowanie itp. 

 

Wykres nr 9: Obszary postulowanego rozwoju i doskonalenia umiejętności (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 
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Wskazania te korespondują częściowo z deklaracjami uczestnictwa w różnych zajęciach 

potencjalnie dostępnych w przyszłej ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach.  Warsztaty 

rękodzielnicze, taneczne i plastyczne wpisują się w wymienione wcześniej zainteresowania 

i talenty wymagające -zdaniem mieszkańców-pogłębienia, doskonalenia. Poza edukacją badani 

wskazują jednak i na bardziej aktywne i angażujące zajęcia, takie jak tworzenie zespołu 

muzycznego i koncertowanie, czy członkostwo w estradowej grupie tanecznej. Z kolei rywalizację 

i indywidualizm zdają się oferować spotkania graczy gier planszowych.   

 

Wykres nr 10: Deklarowane potrzeby aktywności kulturalnej (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 
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Zasoby kulturalne gminy Klucze 

 

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 

liderami społecznymi. Na podstawie zebranych informacji można wskazać na instytucjonalny, 

materialny i społeczny wymiar potencjału kulturalnego. 

Ten pierwszy opiera się na domach kultury, świetlicach wiejskich, bibliotekach i zabytkach.  

 

Wykres nr 11: Instytucjonalne zasoby kulturotwórcze w opinii mieszkańców (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 
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w Kluczach odpowiedzialni za kreowanie, koordynowanie i wspieranie upowszechniania kultury, 

tacy jak Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach- Mirosław Macek  i jego zastępczyni,  

Ramona Czyżykowska-Liber oraz Zuzanna Kocjan. W wypowiedziach pojawia się także kategoria 

zbiorowa: „niezastąpieni instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach” [18]15 . Obok  

menedżerów kultury i edukatorów, kluczową kategorią ludzi kultury są twórcy i artyści:” malarze, 

graficy, artyści pracujący z ceramiką i tworzący obrazy na jedwabiu - Anna Płachecka-Śniadach, 

Mariusz Połeć, Magdalena Barczyk, fotografki - Nina Czerwińska, Anna Kruczek, poetki i poeci - 

Sylwia Jaworska, Sebastian Sierka, Olimpia Rychlińska, Jadwiga Konieczniak. Muzycy, wokaliści 

- wokalistka Karolina Dudek, zespół Bractwo Wiecznego Natchnienia” [24]. 

Kulturę lokalną współtworzy także grono złożone z wielu anonimowych osób, które swoim 

zaangażowaniem i aktywnością wzbogacają amatorską działalność artystyczną:” Panie śpiewające 

w Papierniku” [7], „śpiewająca młodzież, której niestety nazwisk nie pamiętam” [32], „zespół 

Jasie” [cyt.29]. 

Tabela 3: Opinie badanych na temat kulturotwórczych zasobów w miejscu zamieszkania  

Wymiary Kulturotwórcze zasoby w opinii badanych 

Instytucje Dom Kultury w Kluczach i Jaroszowcu,  

Biblioteka w Kluczach. 

Ośrodek Rekreacyjny „Leśny Zakątek” 

Materialne zasoby Miejsca przyrodnicze: Pustynia Błędowska, staw Zielony i 

Czerwony, Dąbrówka, Czubatka, Róża Wiatrów, skałki, lasy; 

 

Miejsca historyczne: ruiny zamku w Bydlinie, pałac 

Mauve/Dietlów, Zakłady Papiernicze; 

Społeczne zasoby:  

 
15 Numery w kwadratowych nawiasach oznaczają źródło pochodzenia cytatu. Numery od 1 do 74. 
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organizacje społeczne 

 

liderki i liderzy 

 

Koła Gospodyń Wiejskich  

 

Mirosław Macek  

Ramona Czyżykowska-Liber 

Zuzanna Kocjan  

Anna Płachecka-Śniadach, 

Mariusz Połeć,  

Magdalena Barczyk, 

Jerzy Mrówka 

Zdzisław Dusza, 

Anna Dudek 

Jacek Żurek, 

Stanisław Konieczniak, 

Fotografki- Nina Czerwińska, Anna Kruczek, 

Poetki i poeci –Sylwia Jaworska, Sebastian Sierka, Olimpia 

Rychlińska, Jadwiga Konieczniak.  

Muzycy, wokaliści i wokalistki- Karolina Dudek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych 
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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 Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach kolejnych działań kulturotwórczych. 

W badaniach uczestniczyły osoby z  różnych grup wiekowych, zarówno zaangażowane w życie 

społeczne, jak i dotychczas bierne w działalność tego typu.  

 

Potencjał gminy Klucze 

Uczestnicy fokusów zwracali uwagę na specyfikę gminy Klucze wynikającą z zachodzących 

przemian w stylach życia i w strukturze społecznej. Podkreślono zwłaszcza: 

• wyłączenie młodzieży z życia lokalnego z powodu braku na terenie gminy szkół średnich; 

• spadek aktywności kulturalnej i społecznej mieszkańców z powodu obciążeń zawodowych 

i domowych [praca zawodowa poza gminą przy równoczesnym prowadzeniu gospodarstwa 

wiejskiego-domowego]; 

• spadek efektywności sieci sąsiedzkich i lokalnych z powodu zwiększania się liczby nowych 

(niezakorzenionych) mieszkańców; 

• zerwane więzi międzypokoleniowe. 

Równocześnie zwracano uwagę na specyfikę gminy w kontekście jej walorów przyrodniczych, 

krajobrazowych i lokalizacyjnych: 

• Pustynia Błędowska i Jura Krakowsko-Częstochowska to bezsprzeczne atuty gminy; 

• status wyjątkowości gminy wynika także z lokalnych zabytków; 
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• spoiwem i motorem kulturalnej aktywności ma być interesująca, zwłaszcza batalistyczna, 

historia regionu. 

 

Tabela 4: Zasoby kulturotwórcze gminy w opinii badanych 

wymiary Zasoby kulturotwórcze 

instytucjonalne Wójt 

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 

materialne Przyroda (Staw Zielony, skałki, Pustynia 

Błędowska)  

zabytki (Pałac Dietla) 

Domy ludowe 

społeczne UTW 

KGW 

Babiniec 

PTTK 

ZEiR 

Opoka 

OSP 

symboliczne Historia 

Folklor 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań fokusowych 

 

Bariery w rozwijaniu aktywności społeczno-kulturalnej w gminie Klucze w opinii badanych: 

1. Z powodu przestrzennego rozproszenia dostęp do wydarzeń i instytucji kultury jest 

zróżnicowany i w wielu przypadkach, bardzo utrudniony zwłaszcza, gdy mobilność 

mieszkańców zależy od komunikacji publicznej; 
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2. Największe ograniczenia zgłaszają mieszkańcy miejscowości pozbawionych działających 

ośrodków/świetlic wiejskich; 

3. Przy okazji tej kwestii, zwraca się uwagę na deficyt edukatorów i instruktorów kulturalnych 

oraz postuluje przynajmniej jednodniowy dyżur w każdej miejscowości pozbawionej stałej 

obsady animatorów kultury; 

4. Trudność w aktywizowaniu społeczności lokalnych upatruje się także w braku placówek 

oświatowych. Zwykle to na ich kadrę, uczniów i rodziców mogą liczyć lokalni animatorzy 

kultury i takiej szerokiej współpracy zawdzięczają powodzenie różnych inicjatyw; 

5. Lokalni działacze kulturalni zgłaszają problemy we współpracy z OSP i innymi 

podmiotami dysponującymi salami widowiskowymi czy pomieszczeniami warsztatowymi. 

Uznawanie za priorytet działalności zarobkowej i fiskalizacja kultury symbolicznej, stawia 

edukatorów kulturalnych na straconej pozycji; 

6. Mieszkańcy wskazują na różnicowanie przestrzenne i kulturowe Klucz oraz Jaroszowca 

i wynikające stąd deficyty w integracji i aktywności kulturalnej mieszkańców 

wielorodzinnych kompleksów mieszkaniowych [rozmówcy wskazują na niższy kapitał 

kulturowy i społeczny tych środowisk]. 

Świadomość występujących barier nie ogranicza roszczeń wobec życia kulturalnego gminy. 

W związku z tym możemy wobec każdej z grup wiekowych sformułować kilka uwag na temat 

oczekiwań.  

Zacznijmy od młodzieży. Jest to grupa aktywna kulturalnie posiadająca dużą znajomością oferty 

gminnej. Bierze udział w publicznych wydarzeniach kulturalnych organizowanych zarówno na 

terenie gminy, jak i poza nią. W tym drugim przypadku ma to związek z miejscem pobierania nauki 

(np. w Olkuszu). Do najbardziej pożądanych wydarzeń kulturalnych zalicza koncerty z udziałem 

uznanych artystów. Interesuje ją dostęp do usługowych form upowszechniania kultury i głównie 

integracyjny (rówieśniczy) wymiar aktywności kulturalnej. Dom kultury postrzegają jako 

przestrzeń sprzyjającą bezpiecznemu spędzaniu czasu wolnego z rówieśnikami. Młodzież 
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wskazuje także na brak w bezpośrednim sąsiedztwie wielorodzinnej zabudowy mieszkalnej 

(bloków) przestrzeni rekreacyjnej atrakcyjnej dla młodzieży, stąd dodatkowe uzasadnienie dla 

pomysłu uczynienia Domu Kultury w Jaroszowcu miejscem spędzania czasu wolnego [gry 

planszowe, bilard, ping-pong].  

Z kolei dorośli- dojrzali uczestnicy fokusów- otwarci na tę edukacyjną ofertę domów kultury, która 

dotychczas zarezerwowana była dla dzieci. Chcą uczyć się,  rozwijać i poznawać swoje 

możliwości: od ceramiki, przez teatr, po śpiew i fotografię. Z sentymentem wspominają konkursy 

karaoke czy występy chóralne. W czasie wolnym chcą także dzielić się swoimi umiejętnościami 

[prace z tkaniną, szydełkowanie, decoupage,  renowacja mebli, śpiew]. 

I na koniec czas oddać głos seniorom. 

Oczekiwania aktywnych osób mieszczą się w dotychczasowych działaniach adresowanych do tej 

kategorii wiekowej. Można odnieść wrażenie, że jest to najbardziej wymagająca od innych, ale 

w związku z tym i od siebie, grupa osób: rekreacja, sztuka, rozrywka i rywalizacja, nauka 

i edukacja, wszystko to świadczy o potrzebie nieustannego rozwoju. Największym deficytem jest 

kompetencja informatyczna oraz prawna. Seniorki zwracają uwagę na to, że ich działalność byłaby 

bardziej spektakularna, gdyby dysponowały umiejętnościami pozwalającymi promować, 

popularyzować i upowszechniać swoje projekty. Wielokrotnie podnoszą też wątek braku wsparcia 

ze strony młodych osób, zwłaszcza w zakresie dzielenia się wiedzą ułatwiająca prowadzenie 

stowarzyszenia czy aplikowania o granty. 

Za istotne uznano zatem: 

wykorzystywanie historycznego i kulturowego potencjału gminy; 

włączenie wszystkich kategorii wiekowych w realizację projektów międzygeneracyjnych 

służących lokalnym społecznościom w celu budowania poczucia odpowiedzialności, sprawczości 

i identyfikacji z miejscem i jego tradycją. 
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Poza wymienionymi rekomendacjami, wartością dodaną fokusa było nawiązanie współpracy 

między nieznającymi się wcześniej, a dzielącymi zainteresowania i formy aktywności, 

uczestniczkami badań. 

 

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 Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kluczach. Z analizy zgromadzonych danych wynika, że najwyżej oceniane są duże plenerowe 

wydarzenia,  takie jak dożynki i koncerty.  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 Klucze 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; osoby starsze pragną celebrować Święto Ziemniaka, 

Dzień Jagody czy Katarzynki. Gdy te oczekiwania uczestników badań odniesiemy do rodzajów 

potrzeb16, to wyodrębnimy 

 
16http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm [data dostępu 28.05.2021] 

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

• 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 Klucze 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 artyści i 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 Klucze. 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 jest heterogeniczność gminy Klucze z niewidzialnymi 
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z zewnątrz, a stanowiącymi lokalną mapę mentalną, podziałami i dystansami społecznymi17.  

Inną barierą jest homogeniczność i zamkniecie się na nowych członków grup już istniejących 

i zaangażowanych w upowszechnianie kultury, co czyni problematyczną nie tylko współpracę, ale 

i integracyjne efekty działania takich podmiotów w skali gminy. Barierą są także inne potrzeby 

różnych grup wiekowych i inne priorytety w aktywności społecznej i kulturalnej, co może- choć 

nie musi- uniemożliwiać konsensus w formułowaniu celu, form i treści inicjatyw oddolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Uczestnicy badań potwierdzają ustalenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klucze na lata 2016-2026, 
w tej części, która wskazuje na niski kapitał kulturowy w Jaroszowcu i Kluczach 
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4. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach- analiza SWOT18 

W celu oceny strategii działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach– jako podsumowanie 

diagnozy- przeprowadzono analizę SWOT 19 . Uwzględniając zarówno wewnętrzny wymiar 

funkcjonowania badanej organizacji, jak i jej otoczenie zewnętrzne, zidentyfikowano największe 

atuty Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach oraz występujące deficyty. A następnie 

skonfrontowano je z rozpoznanymi i antycypowanymi szansami i zagrożeniami. Zwrócono uwagę 

na takie obszary funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, jak: potencjał ludzki, 

finanse, działalność, baza lokalowa i wyposażenie techniczne, promocja, otoczenie społeczne. 

 

 

Potencjał ludzki 

Mocne strony Słabe strony 

Wykształcona i kompetentna kadra 

instruktorska 

Zbyt mała do potrzeb liczba edukatorów 

  

Szanse Zagrożenia 

zaangażowani społecznie wolontariusze 

instytucje działające w gminie chętne do 

współpracy 

współpraca z lokalnymi artystami  

spadek motywacji 

wypalenie zawodowe 

 

  

 

 

 
18 B. Jeżerys, (2000) Metoda SWOT., s.97-98 
19 (S–Strengths,W–Weaknesses – Opportunities, T – Threats (zagrożenia w otoczeniu) 
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Finanse 

Mocne strony Słabe strony 

duża skuteczność w pozyskiwaniu grantów 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach 

wparcie finansowe ze strony władz gminnych  

ograniczona możliwość „zarabiania” instytucji 

kultury na siebie 

 

 

Szanse Zagrożenia 

pozyskiwanie funduszy od sponsorów 

wprowadzenie nowych programów przez 

instytucje nadrzędne, umożliwiających 

aplikowanie i lepsze funkcjonowanie instytucji 

duża konkurencja przy aplikowaniu do 

konkretnych programów 

 

 

Działalność 

Mocne strony Słabe strony 

bogata oferta zajęć skierowana do dzieci, 

młodzieży szkolnej i przedszkolnej 

imprezy „flagowe” [Dożynki, Sobótka] 

rozpoznawalność instytucji   

współpraca z lokalnymi instytucjami (np. 

szkołami) 

brak nowych pracowników merytorycznych  

niewystarczające wykorzystanie dostępnych 

form promocji do upowszechniania oferty 

kulturalnej i kontaktu z otoczeniem  

społecznym 

 

Szanse Zagrożenia 
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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 

przeinwestowane grupy beneficjentów  vs 

zaniedbane grupy beneficjentów 

 

 

Baza lokalowa i wyposażenie techniczne 

Mocne strony Słabe strony 

atrakcyjne zasoby materialne i w perspektywie 

dwóch lat wyremontowany Dom Kultury 

„Papiernik” 

brak połączeń komunikacji publicznej 

umożliwiających dojazd (zwłaszcza osobom 

starszym i spoza Klucz)  

 

Szanse Zagrożenia 

Inwestycje technologiczne dzięki 

pozyskiwanych środkom zewnętrznym 

niska funkcjonalność innych obiektów 

kulturalnych wykorzystywanych podczas 

remontu Domu Kultury „Papiernik” 

 

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach 

Mocne strony Słabe strony 

własne logo 

strona internetowa i facebookowa 

 

 

brak samodzielnego pracownika zajmującego 

się stricte  promocją Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kluczach i współpracą z otoczeniem 

zewnętrznym:  
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Szanse Zagrożenia 

marketing szeptany 

uruchomienie własnego kanału na YT, 

 wykorzystywanie Tweetera, Snapchata, 

Snaptuna, Instagrama, Tik-Toka 

problemy z otrzymywaniem patronatów 

dużych mediów 

niewystarczająca promocja poza gminą 

 

 

Otoczenie społeczne 

Mocne strony Słabe strony 

materialne i symboliczne dziedzictwo gminy 

poczucie tożsamości lokalnej i przywiązanie 

do miejsca 

atomizacja liderów lokalnych/brak sieci 

społecznej między sołectwami 

bariery komunikacyjne utrudniające 

uczestnictwo w kulturze osobom 

niezmotoryzowanym 

Szanse Zagrożenia 

włączenie się nowych mieszkańców do działań 

na rzecz społeczności lokalnych 

wykorzystanie turystyki i turystów do 

promowania gminy i jej oferty kulturalnej 

ograniczanie finansowania instytucji 

upowszechniania kultury 

 

 

Na podstawie analizy SWOT można sformułować następujące rekomendacje dotyczące strategii 

działania Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach: 

1. Konieczność kadrowego wzmocnienia instytucji:   

• poprzez zatrudnienie osób o kwalifikacjach artystycznych i animacyjnych, potwierdzonych 

dyplomem uczelni wyższej  
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• poprzez zmianę struktury zatrudnienia w kierunku wzrostu w/w do poziomu min.80% 

wszystkich zatrudnionych 

• poprzez zatrudnianie animatorów do realizacji konkretnych projektów; 

• poprzez zatrudnienie osoby odpowiedzialnej na Public Relation; 

• poprzez zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie grantów. 

2. Konieczność rozbudowania narzędzi promocyjnych i podjęcie stałej współpracy z 

mediami; 

3. 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 ( w wieku produkcyjnym) mieszkańców dzielnicy; 

4. Konieczność większego zaangażowania nowych animatorów i liderów nieformalnych 

5. w działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach; 

6. Konieczność podjęcia współpracy z instytucjami kultury i nauki funkcjonującymi 

7. na poziomie ponadlokalnym, w celu transferu kapitału kulturowego i ekonomicznego 
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8. Rekomendacje  

 

• Analiza sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach oraz wyniki 

badań społecznych wskazują na występujące dysproporcje w oferowanych i postulowanych 

formach upowszechniania kultury. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach dużo uwagi 

i czasu poświęca najmłodszym mieszkańcom gminy, co wynika z wieloletniej współpracy 

z pobliskimi szkołami i przedszkolami oraz polityką lokalną podporządkowującą działanie 

placówki kalendarzowi szkolnemu. Stąd czas ferii skutkuje marginalizacją działań 

skierowanych do innych grup społecznych. Warto więc w konkursie promować projekty 

przynajmniej międzypokoleniowe i takie, które aktywizują młodzież oraz osoby dorosłe,  

jak również projekty dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.  

 

• W badaniach częstym motywem jest specyfika Klucz jako gminy różniącej się swoją 

historią, tradycją rolniczą, zasobami przyrodniczymi. Świadczy to o silnej identyfikacji 

z miejscem zamieszkania i ważnej roli tożsamości lokalnej dla tożsamości zbiorowej. 

W związku z tym wydaje się słuszne stworzenie konkursem warunków  

do tożsamościowego samopotwierdzenia się tej części mieszkańców, dla której 

zakorzenienie w gminie jest bardzo istotne. Może dać to także asumpt do zainteresowania 

się lokalną kulturą „od nowa”. Preferowane powinny być projekty nawiązujące swoją 

tematyką do lokalnego dziedzictwa historycznego, angażujące ważne dla mieszkańców 

zasoby ludzkie i przestrzenne. 

 

• Diagnoza w pozytywnym świetle ukazała odbiór oferty kulturalnej skierowanej do dzieci 
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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. 

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 fokusowe wskazały na problemy w zakresie komunikacji publicznej, które 

uniemożliwiają wielu zainteresowanym podmiotom dotarcie na konkretne wydarzenie, 

do konkretnego miejsca. Dostrzegając potencjał w mieszkańcach z wszystkich sołectw 

gminy Klucze oraz licznie występujące na jej terenie atrakcje (Pustynia Błędowska itp.) 

rekomendujemy, aby pomysły były realizowane w całej przestrzeni gminy Klucze, 

ze szczególna preferencją wszelkiego rodzaju partnerstw z różnych sołectw. 
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ANEKS 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Pytanie główne nr I 

Jakie opinie mają mieszkańcy gminy na temat dotychczasowej oferty i działalności kulturalnej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach?  

Pytania wskaźnikowe: 

Jakie wydarzenia kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach są 

najwyżej oceniane?  

Jak oceniana jest ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach dla dzieci i młodzieży 

szkolnej? 

Jak oceniana jest ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach  dla młodzieży w wieku 

19-24 lata? 

Jak oceniana jest ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach dla dorosłych w wieku 

25-40 lat? 

Jak oceniana jest ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach dla dorosłych w wieku 

41-60 lat? 

Jak oceniana jest ofertę kulturalną Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach dla seniorów (60+)? 

Jakie są źródła wiedzy o wydarzeniach kulturalnych przez mieszkańców?  

 

Pytanie główne nr 2: 

Jakie są potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Klucze? 

Pytania wskaźnikowe: 

1.Jakie było zainteresowanie mieszkańców gminy udziałem w wydarzeniach kulturalnych 

w gminie Klucze? 

2. Jakie mieszkańcy mają zainteresowania?  
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3. Czy mieszkańcy chcą rozwijać swoje talenty i umiejętności? 

 

Pytanie główne nr 3 

Jakie są zasoby kulturalne środowiska lokalnego? 

Pytania wskaźnikowe: 

 1.Co uznają mieszkańcy za szczególnie cenne kulturowo w swoim miejscu zamieszkania? 

2. Jakie miejsca w swojej miejscowości kojarzą z kulturą?  

3. Czy osoby/grupy/inicjatywy uznają mieszkańcy za pożądane i warte wsparcia w programie 

Kultura OD-NOWA? 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Dane metryczkowe badania ankietowego 

Kwestionariusz badawczy wypełniły 74 osoby, czego zdecydowaną większość stanowiły kobiety. 

Ten sam trend utrzymywał się także podczas badań fokusowych. Zjawisko to jest 

charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa, w którym aktywność kulturalna i prospołeczna 

na poziomie lokalnym jest domeną kobiet. 

 

Wykres nr 12: Płeć uczestników badań 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Wśród osób odpowiadających na pytania kwestionariuszowe dominowały te w przedziału 

wiekowego między 25 a 45 lat, a więc dorosłe w kategorii produkcyjnej-mobilnej. To właśnie 
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opinie tej grupy interesowały nas szczególnie ze względu na pytania badacze i hipotezę o deficycie 

oferty kulturalnej adresowanej do tej kategorii mieszkańców gminy.  

 

Wykres nr 13: Wiek uczestników badań 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych 

 

Drugą pod względem liczebności była kategoria osób w wieku produkcyjnym-niemobilnym,  

a trzecią- osoby starsze. Najmniejszy udział w badaniu miały osoby młode, co jest o tyle 

zastanawiające, że elektroniczna wersja narzędzia, publicznie dostępna, powinna być łatwym 

i oswojonym przez młodzież sposobem wyrażania opinii. 

W badaniach największy udział mieli mieszkańcy Klucz. Spośród sołectw gminy Kluczy 

reprezentowane były także Rodaki, Bydlin, Jaroszowiec, Kwaśniów Dolny, Golczowice, 

Krzywopłoty i Chechło. Nie wszyscy uczestnicy badań wskazywali swoje miejsca zamieszkania, 

a zatem ten wykaz należy uznać za niekompletny. 
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Wykres nr 14: Miejsce zamieszkania uczestników badań 

 

 

Źródło: opracowanie na podstawie badan własnych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

ZDJĘCIA_BADANIA FOKUSOWE  
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