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1. Wprowadzenie 

Od  marca  do  maja  2017  r.  Fundacja  Wspierania  Rozwoju  Lokalnego  „Moja  Przestrzeń”  wraz  

z Gminnym Centrum Kultury i  Sportu zbadała potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Trzebnica.

Badanie przeprowadzone zostało na potrzeby projektu „Wyciśnij soki z kultury”, dofinansowanego ze

środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE

2017.  Jego  celem  jest  inicjowanie  działań  mających  służyć  wzmocnieniu  relacji  domów  kultury

 z  mieszkańcami.  Program  zakłada  przeprowadzenie  diagnozy,  której  wyniki  posłużą  do

opracowania wspólnych  projektów  na  rzecz  lokalnej  społeczności. Opracowane  wyniki  będą

fundamentem  do  stworzenia  szczegółowego  regulaminu  projektu.  Kolejny  etap  przewiduje

przyjmowanie wniosków mieszkańców z propozycjami i  projektami zadań kulturalnych, które będą

realizowane przy współpracy z GCKiS. Pula środków na wykonanie projektów wynosi 20 tys., a ich

realizacja rozpocznie się we wrześniu i potrwa do listopada 2017r.  Niniejszy raport w syntetycznej

formie  zawiera  opis  przebiegu  przedsięwzięcia  wraz  z  wypracowanymi  materiałami  oraz

rekomendacje. 

Wykonawca raportu: 

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” 

Adres: ul. Nowowiejska 38, pok. 24, 50- 315 Wrocław

NIP:894-301-55-22; REGON:021441765 ; e-mail: kontakt@moja-przestrzen.pl;  

www.moja-przestrzen.pl 

2. Przebieg procesu diagnozy 

Przebieg  procesu  diagnozowania  potrzeb  kulturowych  mieszkańców  gminy  Trzebnica,  został

zaplanowany na  okres  marzec  –  maj  2017 r.  W ramach prac  przygotowawczych  przeprowadzone

zostały  warsztaty  diagnostyczne  z  zespołem  GCKiS,  których  produktem  było  opracowanie

szczegółowego  harmonogramu  prowadzenia  diagnozy.  Podczas  warsztatów  omówione  zostały

przykładowe  metody  i  narzędzia  badawcze,  spośród  których  zostały  wybrane:  ankieta  w  wersji
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papierowej, ankieta w wersji  on-line, spotkania bezpośrednie z mieszkańcami, zbieranie informacji

podczas imprez plenerowych, wywiady i rozmowy indywidualne. Dodatkowo doprecyzowany został

cel diagnozy, który został określony jako: zidentyfikowanie głównych potrzeb i oczekiwań kulturalnych

mieszkańców gminy trzebnica. 

Główne elementy procesu: 

1 21 kwietnia 2017 – spotkanie konsultacyjne z młodzieżą 

2 26 kwietnia 2017 – spotkanie konsultacyjne z sołtysami 

3 10 maja 2017 – spotkanie podsumowujące z zespołem GCKiS

4 Ankieta konsultacyjna 

3. Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą 21 kwietnia 2017. 

Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą przeprowadzone zostało 21 kwietnia w Art Kawiarni, przyjazne

wnętrze  stworzyło  doskonałą  atmosferę  do  przeprowadzenia  dyskusji.  W  trakcie  spotkania

wykorzystana została metoda Worldcafe, stwarzająca możliwość wymiany informacji, zdefiniowania

potrzeb  oraz  równoległej  dyskusji  dużej  grupy  uczestników  wokół  wybranego  tematu  spotkania.

Spotkanie zostało zadedykowane młodzieży na podstawie wniosków z przeprowadzonych rozmów  

z członkami zespołu GCKiS oraz analizy SWOT. 

Dyskusja podczas spotkania toczyła się wokół 4 pytań: 

1 Co mi się podoba w obszarze kultury ?

2 Co jest potrzebne w obszarze kultury?

3 W jaki sposób promować oraz informować młodzież o ofercie kulturalnej?

4 W jakie inicjatywy chcę się zaangażować?

Analiza zebranych odpowiedzi: 

1 Co mi się podoba w obszarze kultury?

Wśród  uczestników  spotkania  najwyższym  uznaniem  cieszy  się  działalność  kina i  Art  Kawiarni.

Uczestnicy  podkreślali  również  wysoką  jakość  organizowanych  wydarzeń  kulturalnych,  do  których

zaliczono:  Festyn  Średniowieczny,  Bieg  Sylwestrowy,  Święto  Sadów,  koncerty,  Bartłomiejki  

i Sylwester na Rynku. Wśród nich znajdują się głównie imprezy plenerowe z wyłączeniem koncertów,
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organizowanych również w siedzibie GCKiS. Młodzież zwróciła również uwagę na szerokie możliwości

uprawiania sportu: lodowisko, Hala Sportowa, Orliki, Stadion Miejski Fair Play Arena, Skate Park.

Ponadto jako działania odpowiadające na potrzeby młodzieży wskazano: Teatr Improwizacja, zajęcia

tańca  nowoczesnego,  balet,  wieczorki  poetyckie,  warsztaty  wokalne. Do  pozostałych  zaliczone

zostały: miejsca spacerowe, stawy, park wodny, szkoła muzyczna, park dla psów, park Solidarności. 

2 Co jest potrzebne w obszarze kultury?

W odniesieniu listy potrzeb kulturalnych ludzie młodzi na pierwszym miejscu wskazali – dyskotekę dla

młodzieży  (15+).  Zgodnie  z  wypowiedziami  uczestników  warsztatów  na  terenie  gminy  występuje

ograniczona możliwość  spędzania czasu wolnego,  w tym zabawy wśród rówieśników.  Uczestnicy

podkreślali zadowolenie z funkcjonowania  kina w Trzebnicy, ale jednocześnie akcentowali  potrzebę

poszerzenia  repertuaru.  Osoby  uczestniczące  w  warsztacie  zdefiniowały  potrzebę  posiadania

wpływu na ofertę kulturalną – postulując przeprowadzenie ankiet/sondaży/głosowania on-line celem

wybrania  konkretnego artysty  na  koncert.  Zidentyfikowana  została  potrzeba  rozwoju  w obszarze

kultury  –  warsztaty  ze  znanymi  osobami,  zajęcia  aktorskie,  spektakle  teatralne,  warsztaty

plastyczne etc.  Młodzież sygnalizowała również potrzebę uczestniczenia w nowych formach –  np.

festiwal kolorów, konkursach, a także rozwijania integracji wśród grupy rówieśniczej – np. wieczorki

książkowe. Wskazano również  potrzebę rozwinięcia komunikacji lokalnej przy okazji organizowania

imprez kulturalnych, stwarzając tym samym szansę uczestnictwa osobom zamieszkałym na terenach

wiejskich. 

3 W jaki sposób promować oraz informować młodzież o ofercie kulturalnej? 

Pytanie zostało postawione w celu zweryfikowania i określenia najskuteczniejszych kanałów dotarcia z

informacją o ofercie kulturalnej do ludzi młodych. Uczestnicy wskazywali, że skuteczne może okazać

się poszerzenie profili społecznościowych GCKiS o np. Instagram, Snapchat, Twitter. Dla istniejącego

na  FB  profilu  GCKiS  zaproponowano:  ”wysyłanie  wiadomości  prywatnej  na  Facebooku  do

wszystkich,  którzy  polubili  stronę”.  Ludzie  młodzi  wskazali  również  na:  „osoby  promujące

wydarzenia zachęcające do brania udziału w różnych akcjach”, co może być interpretowane

jako rekomendację dla informowania w kontakcie bezpośrednim –  np. poprzez spotkania

otwarte  w  szkołach,  GCKiS itp.  Młodzież  zwróciła  uwagę,  że  możliwe  jest  również:
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„informowanie nauczycieli (np. maile), którzy na godzinie wychowawczej przekażą uczniom

wiadomości”, może okazać się to skutecznym rozwiązaniem po uprzednim stworzeniu  bazy

kontaktów  e-mail,  newslettera.  Interesującym  w  dłuższej  perspektywie  wydaje  się  być

pomysł:  „bilboarda  multimedialnego  w  centrum  miasta”.  Pozostałe  propozycje  określone

zostały jako:  plakaty, ulotki,  filmiki promujące wydarzenia, oferty w gazecie „Panorama

Trzebnicka”, reportaże w Radiu Trzebnica i reportaż telewizyjny. 

4 W jakie inicjatywy chcę się zaangażować?

Pytanie 4 miało na celu doprecyzowanie potrzeb dotyczących oferty kulturalnej oraz deklarowanej

chęci zaangażowania się w określone formy.  Młodzież uczestnicząca w warsztatach konsultacyjnych

najwyraźniej zaakcentowała chęć i  potrzebę uczestnictwa w  zajęciach teatralnych,  co uzupełnione

zostało deklaracją chęci uczestnictwa w  spotkaniach z aktorami/reżyserami.  Interesującą ideą jest

propozycja  zorganizowania  Gali  Młodych  Filmowców  (krótkie  formy  filmowe  tworzone  przez

młodzież). W odniesieniu do oferty kina  określone zostały m.in.: nocne maratony filmowe, zajęcia

filmowe,  animatorstwo,  a  także  przeprowadzanie  happeningów  informujących  o  ofercie  kina.

Młodzież chętnie wzięłaby udział w wydarzeniach dających możliwość wyjazdu np. do teatru, opery,

szkoły  teatralnej.  Wśród odpowiedzi  ponownie pojawił  się  postulat  dotyczący możliwości  wyboru

oferty kulturalnej: (umożliwić) „głosowanie na imprezy tematyczne” oraz możliwość zaprezentowania

własnej  twórczości/działalności  wystawy  tematyczne  tworzone  przez  uczniów  (zdjęcia,  plakaty,

dzieła sztuki),  a także zajęcia  artystyczne:  malarstwo, rzeźba.  Podczas spotkania zidentyfikowany

został pomysł dotyczący możliwości organizowania turniejów e-sportowych. 

Podsumowując  spotkanie  z  młodzieżą  należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że  jest  to  grupa
przejawiająca  wysokie  zainteresowanie  uczestnictwem  w  kulturze,  a  zwłaszcza  w  działaniach
odpowiadających  na  aktualne  potrzeby.  Ponadto  reprezentanci  środowiska  młodzieży  biorący
udział  w  warsztatach  konsultacyjnych  jednoznacznie  wskazywali  chęć  włączenia  się  w  proces
tworzenia oferty kulturalnej, prezentując interesujące pomysły na działania. 
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Fot. 1 Otwarcie spotkania z młodzieżą. 

Fot. 2 Praca w podgrupach. 
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Fot. 4 Prezentacja wyników dyskusji.

Fot. 5 Prezentacja wyników dyskusji. 

Fot. 6 Prezentacja wyników dyskusji. 
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Fot. 7 Dyskusja moderowana. 

Fot. 8 Lista pytań wykorzystanych w trakcie spotkania. 

4.    Spotkanie z sołtysami – 26 kwietnia 2017 Art Kawiarnia 

Spotkanie z sołtysami, to drugie z zaplanowanych warsztatów konsultacyjnych. Zdecydowano się na

wybór tej grupy jako reprezentantów środowisk wiejskich, pracujących bezpośrednio z różnorodnymi

grupami społecznymi i posiadających aktualne informacje dotyczące potrzeb i barier w dostępie do

kultury na terenie gminy. 

Podobnie  jak  w przypadku spotkania  z  młodzieżą  przygotowane zostały  4  pytania,  wokół  których

prowadzona była dyskusja. Daje to interesującą perspektywę porównawczą. 

1 Co mi się podoba w obszarze kultury ?
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2 Co jest potrzebne w obszarze kultury?

3 W jaki sposób promować oraz informować o ofercie kulturalnej?

4 Pomysły na inicjatywy?

1 Co mi się podoba w obszarze kultury?

Uczestnicy wskazali, że „wsparcie ze strony gminy w organizacji imprez kulturalnych” jest ważnym

elementem  rozwijania  działalności  na  terenach  wiejskich.  Sołtysi  odnieśli  się  

z  aprobatą do imprez ogólnogminnych o charakterze plenerowym:  dożynki,  Noc Kupały,  Święto

Sadów,  a  także  tych  organizowanych  cyklicznie  przy  okazji  świąt  tj.  Dzień  Babci

 i  Dziadka;  Dzień  Kobiet;  Dzień  Strażaka;  Dzień  Dziecka;  dzień  Matki;  Dni  Rodziny;  Andrzejki;

Mikołajki, bieg sylwestrowy, parada palm, Orszak trzech Króli. 

Uczestnicy podkreślali znaczenie działalności Kina Polonia,  besenu i bogatą ofertę miejsc sportowo-

rekreacyjnych,  w  tym  świetlic  wiejskich,  placów  zabaw  i  boisk  sportowych.  

W  opinii  osób  biorących  udział  w  warsztatach  oferta  kulturalna  jest  stosunkowo  szeroka

 i  różnorodna.   Część  badanych  stwierdzała,  że  nie  we  wszystkich  sołectwach  działają  świetlice

wiejskie czy są publiczne miejsca spotkań mieszkańców. 

2 Co jest potrzebne w obszarze kultury?

W obszarze  potrzeb  kulturalnych zwracano uwagę  na tworzenie  i  rozwijanie  miejsc  spotkań dla

mieszkańców, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym (sołectwa, w których nie ma świetlic wiejskich),

jednocześnie  w  sołectwach,  w  których  istnieją  świetlice,  niezbędne  jest  zapewnienie  cyklicznych

działań  kulturalnych.  Osoby  uczestniczące  w  warsztatach  podkreślały  konieczność  wsparcia

animacyjnego wokół działań prowadzonych na świetlicach wiejskich skierowanych do różnorodnych

grup  odbiorców  -  zapewnienie  świetlicom  osób  merytorycznych  do  prowadzenia  różnych  sekcji

kulturalnych  (np.  plastyczna,  fotograficzna,  sportowa,  kulinarna,  florystyczna  i  inne.  W  opinii

zebranych  potencjał  świetlic  środowiskowych  nie  jest  w  pełni  wykorzystywany  w  bieżącej

działalności  GCKiS.  Wśród  zgłoszonych  potrzeb  pojawił  się  pomysł  uruchomienia  sieci  WI-FI w

świetlicach  wiejskich,

 a także  teatru i kina objazdowego. W trakcie prowadzonej dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę
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edukacji  kulturalnej  osób  prowadzących  obecnie  działania  na  świetlicach  wiejskich,  celem

poszerzenia  katalogu  prowadzonych  zajęć.  Jedną  z  najistotniejszych  potrzeb  zgłoszonych  podczas

spotkania  wydaje  się  kwestia  związana z  identyfikacją  (stworzenie  bazy)  i  rozwijaniem talentów

wśród mieszkańców gminy Trzebnica. 

Uczestnicy  podkreślili  również  potrzeby  związane  z  rozbudową  istniejących  placów  zabaw,

tworzeniem  nowych  boisk  wielofunkcyjnych,  siłowni  plenerowych  oraz  wytyczania  ścieżek

rowerowych. 

1) W jaki sposób promować oraz informować o ofercie kulturalnej?

W opinii większości uczestników spotkania należy zdecydowanie rozwinąć dostępność informacji nt.

aktualnie  prowadzonych  działań  GCKIS.  Uczestnicy  podkreślali  niską  dostępność  plakatów

informacyjnych na terenach wiejskich. Pojawił się pomysł informowania sołtysów via e-mail lub sms

(konieczność  stworzenia  aktualnej  bazy  e-mail,  sms,  katalogu  stron  internetowych  sołectw,

organizacji  działających na wsi),  newslettera  umieszczonego na głównej stronie GCKiS.   W opinii

uczestników  spotkania  należy  rozważyć  stworzenie  ujednoliconego  systemu  dużych  tablic

informacyjnych na terenie gminy. 

2) Pomysły na inicjatywy

W trakcie spotkania zebrano katalog pomysłów na inicjatywy, wśród których ze względu na ogólną

akceptację należy podkreślić chęć organizacji  warsztatów tematycznych w świetlicach wiejskich dla

dzieci,  młodzieży,  dorosłych,  seniorów  (artystyczne,  rzemieślnicze,  naukowe,  rękodzielnicze,

muzyczne, teatralne, ), a także organizacja zajęć sportowych w celu integracji dzieci i młodzieży oraz

zajęć  fitness Wśród  zajęć  dedykowanych  do  rodzin  wskazywano:  rodzinne  maratony  rowerowe,

aktywne weekendy (np. piątki  z  tenisem i piłkarzykami,  soboty z filmem.  Uczestnicy podkreślali

potrzebę tworzenia, propagowania i wspierania tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich. Zidentyfikowany

został  pomysł  na  przeprowadzenie  przeglądu  kapel  ludowych  oraz  grup  kolędniczych,  ponadto

podkreślano  możliwość  organizowania  w  świetlicach  wiejskich  koncertów  młodych  zespołów

muzycznych. Zgłoszono pomysł organizacji  kursów i szkoleń dedykowanych dla osób prowadzących

lub zainteresowanych prowadzeniem zajęć warsztatowych. Wśród pozostałych pomysłów zgłoszono

m.in.:  wystawy  fotograficzne,  koła  teatralne,  propagowanie  regionalnych  tradycji  –  bartnictwo,

myślistwo, kolorowe wsie, spotkania integracyjne, wycieczki szlakiem kolejki wąskotorowej. 
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Podsumowując spotkanie z sołtysami, należy stwierdzić, że istnieje duża potrzeba oraz oczekiwanie

społeczne  dotyczące  rozwinięcia  oferty  kulturalnej  na  obszarach  wiejskich.  Duże  odległości

pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz samą Trzebnicą stwarzają barierę dla rozwijania

współpracy  lokalnej  oraz  możliwości  uczestnictwa  w  kulturze.  Stąd  zasadnym  wydaje  się

prowadzenie działań nakierowanych na wzmacnianie poszczególnych miejscowości wchodzących w

skład gminy  poprzez  organizowanie  cyklicznych zajęć  edukacyjnych kreujących środowisko osób

zaangażowanych w rozwijanie działań kulturalnych na wsi. 

Fot. 9 Rozpoczęcie dyskusji w podgrupach. 
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Fot. 10 Dyskusja w podgrupie. 

Fot. 11 Dyskusja w podgrupie. 

Fot. 12 Dyskusja moderowana. 
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Fot. 12 Prezentacja wyników dyskusji. 

Fot. 13 Prezentacja wyników dyskusji.

Fot. 14 Prezentacja wyników dyskusji. 

5 Ankieta konsultacyjna 

Uzupełnieniem  spotkań  konsultacyjnych  była  ankieta,  która  przygotowana  została  w  wersji

papierowej oraz jako formularz on-line. Celem ankiety było zebranie oczekiwań w sferze działalności

kulturalnej,  a  także  opinii  nt.  bieżącej  działalności  GCKiS.  Ankieta  w  wersji  papierowej  wyłożona

została w trakcie Jazzu nad Odrą, przestrzeni Art. Kawiarni od 28 kwietnia do 9 maja. Ponadto ankietę

można było wypełnić w hallu Kina, w obiekcie GCKiS, rozprowadzona była ona również wśród uczniów

gimnazjum i liceum w Trzebnicy. W trakcie kiermaszu wielkanocnego i parady palm ankieter zebrał ok

100 ankiet.  Łącznie zebrano 287 ankiet w wersji papierowej i 41 w wersji elektronicznej.  Poniżej
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zawarta jest analiza zebranych danych.  Wśród osób, które wypełniły ankietę w wersji  papierowej

przeważają kobiety oraz osoby  z wykształceniem podstawowym. 

67%

31%

2%

Kobieta Mężczyzna brak odpowiedzi

Rys. 1. Płeć respondentów 

Wśród respondentów dominowały  osoby  w wieku 15-24 lat  39  % oraz  35-54  14 %,  co  łącznie

stanowi ponad połowę badanych.  Osoby  w wieku poniżej  15  roku życia  to  9  % ankietowanych,

podobnie jak w wieku 25-34. Około 20 % badanych nie określiło w ankiecie wieku.  Wiek badanych

prezentowany jest poniżej: 

9%

39%

9%14%
3%
3%
3%20%

poniżej 15 15 - 24 25 - 34
35 - 44 45 - 54 55 - 64
65 - 74 75 i więcej brak odpowiedzi

Rys. 2 wiek respondentów 

55 % badanych to osoby z wykształceniem podstawowym – do których zaliczone zostały łącznie

odpowiedzi  wszystkich  uczniów  –  szkoły  podstawowej,  gminazjum  i  liceum.  Dzięki  temu  b.
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wyraźnie widać, że główną grupę badanych stanowili  ludzie młodzi uczący się na terenie gminy

Trzebnica. 19 % badanych stanowią osoby z wykształceniem wyższym, a 20 % z średnim. 

55%

20%

20%

6%

podstawowe i niższe gimnazjalne średnie
wyższe brak odpowiedzi

                                                                                                                               Rys. 3 Wykształcenie respondentów 

Respondenci  poproszeni  zostali  o  wskazanie  wydarzeń  kulturalnych,  w  których  biorą  udział.

Zdecydowana  większość  zaznaczyła  Święto  Sadów  236  i  Kino  200  –  jako  główne  wydarzenie

kulturalne  i  miejsce  kontaktu  z  kulturą.  W  dalszej  kolejności  wskazywane  były  dożynki  135

 i Art. Kawiarnia 124, koncerty 122, kiermasze i jarmarki 117. Najmniejszą ilość wskazań otrzymały

wystawy 43, wydarzenia skierowane do dzieci 44 oraz warsztaty, sekcje koła 53. 

                                                                                  Rys. 6 Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych 

52 % badanych oceniło ofertę kulturalną jako „dobrą”, a 27 % jako „bardzo dobrą”. Jedynie 3 %

określiło ją jako „bardzo złą”, a 27 % nie udzieliło odpowiedzi. Pozytywnie ocenia ofertę kulturalną
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79  %  badanych  (zsumowane  odpowiedzi  „dobrze”  i  „bardzo  dobrze”).  Szczegółowy  rozkład

odpowiedzi prezentuje poniższy wykres:

Rys. 7. Ocena oferty kulturalnej 

Na podstawie analizy zebranych danych należy stwierdzić, że głównym źródłem informacji o ofercie

kulturalnej  w  gminie  Trzebnica  jest  strona  www  GCKiS,  Facebook  oraz  prasa  lokalna.  Badani

wskazywali  również  plakaty  na  tablicach  ogłoszeń  jako  miejsce  pozyskiwania  informacji.  Wśród

ankietowanych  najmniej  informacji  rozpowszechnianych  jest  wśród  rodziny,  znajomych  a  także

nauczycieli i kolegów. 

                                                        Rys. 8 źródła informacji o ofercie kulturalnej

15 % badanych deklaruje, że nie korzysta z oferty kulturalnej, a z drugiej strony 16 % korzysta z niej

raz w tygodniu. Wskazuje to na wyraźną polaryzację wśród odbiorców – ponad 30 % badanych to

osoby które korzystają często (raz w tygodniu) lub wcale (w ogóle nie korzystam). Najliczniejszą

grupę wśród ankietowanych stanowią osoby korzystające kilka razy w roku 31 % (oraz 9% raz w
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roku lub rzadziej), co przy zestawiniu z odpowiedziami dot. rodzajów wydarzeń kulturalnych może

wskazywać,  że  są  to  uczestnicy  dużych  imprez  masowych  (np.  Święto  Sadów)  i/lub  Kina.  29  %

ankietowanych  deklaruje,  że  korzysta  raz  w  miesiącu  z  oferty  kulturalnej  GCKiS.  Częstotliwość

korzystania z oferty kulturalnej prezentuje poniższy wykres:

16%

29%
31%

8%
15% 0%

raz w tygodniu raz w miesiącu
kilka razy w roku raz w roku lub rzadziej
w ogóle nie korzystam brak odpowiedzi

Rys. 9 częstotliwość korzystania z oferty GCKiS

70 % badanych stwierdza, że oferta kulturalna na terenie gminy Trzebnica spełnia oczekiwania 

wszystkich grup wiekowych i społecznych. Przeciwnego zdania jest 24 %  ankietowanych. 

70%

24%

6%

tak nie brak odpowiedzi

                                                                                 Rys. 11 spełnianie oczekiwań oferty kulturalnej 

Pytanie dotyczące spełniania oczekiwań kulturalnych w odniesieniu do „wszystkich” grup wiekowych 

i  społecznych  mogło  sprawić  badanym  trudność,  stąd  w  ankiecie  umieszczone  zostało  pole  do
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wpisania  przy  zaznaczeniu  odpowiedzi  „nie”  umożliwiające  doprecyzowanie  odpowiedzi  poprzez

wskazanie konkretnej grupy wiekowej i/lub społecznej. 

Wśród wskazywanych grup, których zdaniem badanych oferta kulturalna nie spełnia oczekiwań 80

% wskazań dotyczyło młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym oraz dzieci w wieku 0-4. Wśród

wskazań pojawiły się również odwołania doprecyzowujące - chłopcy w wieku szkolnym, mężczyźni

oraz dziewczęta. Wskazuje to na konieczność sformułowania oferty skierowanej do dzieci i młodzieży,

a także możliwość  dopasowania  planowanych działań pod kątem potrzeb chłopców i  dziewcząt,  

a  dalej  mężczyzn  i  kobiet.  Wśród  innych  grup  wymienieni  zostali  seniorzy  i  osoby  w  wieku

produkcyjnym 30-45. 

Respondenci poproszeni zostali  o wskazanie „którą z propozycji kulturalnych” cenią najbardziej?

Wśród  odpowiedzi  najwięcej  wskazań  otrzymało  kino,  Art  Kawiarnia,  biblioteka,  działalność

poszczególnych sekcji  i  kół, a także przedstawienia teatralne, kabarety i  koncerty.  Znaczna część

badanych wskazywała w tym miejscu także na ofertę zajęć sportowych,  basen co może wynikać  

z szerokiego spektrum działalności GCKiS. Poszerzenie działalności kina, Art Kawiarni i biblioteki może

stworzyć nowe szanse dla poszerzenia dostępności oferty kulturalnej  na ternie gminy. Wokół tych

miejsc mogą koncentrować się działania formujące kształt oferty kulturalnej. 

W dalszej części badani odpowiadali na pytanie odnoszące się do potrzeb: „Jakiego typu propozycji

kulturalnych brakuje w gminie Trzebnica?”.  Wśród odpowiedzi  najczęściej  pojawiały  się wnioski

dotyczące poszerzenia repertuaru kina, stworzenia możliwości tańca i zabawy dla ludzi młodych w

formie dyskotek. Badani wskazywali  również na zwiększenie ilości koncertów różnych gatunków

muzycznych  (rock,  hip-hop),  spotkań  ze  znanymi   osobami  (w  tym  aktorami),  zajęć  aktorskich

 i teatralnych, warsztatów kulinarnych, muzycznych i informatycznych, kursów językowych. Często

pojawiały się wskazania dotyczące tworzenia miejsc spotkań dla młodzieży, co może dziwić przy

funkcjonującej  Art Kawiarni. Natomiast  może to wynikać z potrzeby tworzenia miejsc,  w których

młodzież może przebywać w swoim gronie (w Art Kawiarni zainstalowany jest monitoring). Jeden  

z respondentów zamieścił taki komentarz (potrzebne jest) –”miejsce typu, TIPI, gdzie można usiąść 

i pogadać z kolegami, powygłupiać się”. Wśród pozostałych wymieniano: teatr, zajęcia artystyczne

dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym,  warsztaty  fotograficzne,  imprezy  typu  Fluo,  przegląd  kapel

ludowych i grup kolędniczych, koncerty na Kociej Górze (zlot czarownic), zajęcia taneczne w różnych

stylach  dla  wszystkich  grup  wiekowych,  warsztaty  rękodzielnicze  dla  55+,  weekendowe  zajęcia

kulturalne, wieczory literackie i poetyckie, zajęcia filmowe, kontynuacja spotkań Star Wars.
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Wśród  wymienionych  warto  podkreślić  dwa  komentarze:  (potrzebna  jest)...  Biblioteka

przystosowaną dla matek z dziećmi, podjazd dla wózka, miejsce w czytelni dla dzieci, odnoszący się

do konieczności dostosowania biblioteki do potrzeb użytkowników oraz  zajęcia dla dzieci są w zbyt

wczesnych godzinach. Przedszkolak pracujących rodziców nie ma szans z nich skorzystać. Wskazuje

to na konieczność weryfikacji godzin organizowanych zajęć.

.

Fot. 15 Pudełko służące do zbierania ankiet. 

Fot. 16 Miejsce zbierania ankiet. 
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Fot. 17. Ankieta kołowa wystawiona przy wejściu do kina. 

6 Ankieta konsultacyjna on-line 

Ankieta w wersji on-line została wypełniona przez 41 osób, wśród których zdecydowana większość to 

kobiety, co obrazuje poniższy wykres: 

Rys. 12. Płeć respondentów
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Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowią osoby korzystające kilka razy w roku z oferty GCKiS

36,6%, osoby które zadeklarowały korzystanie raz w tygodniu i  raz w miesiącu stanowią 29,3%.

Ankieta w wersji on-line nie została wypełniona przez żadną osobę, która określiłaby się jako w

ogóle nie korzystająca z oferty GCKiS. 

Rys. 13 częstotliwość korzystania z oferty GCKiS

Głównym  źródłem  informacji  o  ofercie  kulturalnej  w  gminie  jest  wśród  badanych  Facebook,

internet (strona GCKiS) oraz prasa lokalna i plakaty. 

                                                                                                                                             Rys. 14 źródła informacji

Respondenci  zdecydowanie pozytywnie ocenili  ofertę kulturalną w gminie Trzebnica – „dobrze”

63,4%  i  „bardzo  dobrze”  22%.  W  porównaniu  z  ankietami  w  wersji  papierowej  występuje  tu

większa liczba ocen negatywnych – 9,8%. 
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                                                                                                                                             Rys. 15. Ocena oferty kulturalnej 

Na pytanie dotyczące spełnienia oczekiwań wszystkich grup wiekowych i społecznych, aż 63,4 %

ankietowanych udzieliło negatywnej odpowiedzi. Odmiennego zdania było 36,6% respondentów. 

Rys. 16. Spełnianie oczekiwań wszystkich grup wiekowych i społecznych

W opinii badanych grupami, do których oferta kulturalna nie jest szczególnie adresowana są dzieci

 i młodzież, a także grupy tzw. „środka”  30 – 50 latkowie. 

W  odniesieniu  do  potrzeb  kulturalnych  wskazywano: (1)brakuje  warsztatów  i  zajęć,  którymi

zainteresowałaby się młodzież (również akademicka), osoby starsze (w tym mężczyźni) oraz rodzice

przyprowadzający dzieci  na zajęcia,  (2)spotkania matki-polki,  majsterkowanie dla chłopców, (3)
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zabawy taneczne, dyskoteki, spotkania z młodymi wynalazcami z gminy Trzebnica, warsztaty, (4)

Spotkania  z  pisarzami,  aktorami,  podróżnikami,  (5)  Więcej  koncertów,  kabaretów,  spektaklu,

powrót ,,Młodych Śpiewnych", (6) więcej koncertów znanych artystów z Wrocławia w ArtKawiarni

 i dłuższe godziny jej otwarcia, (7) festiwal kwiatów, (8) Więcej propozycji typu - teatr komedia,

teatr improwizacji, (9) zajęć/spotkań dla dzieci (6 miesięcy-2 lata) z matkami na macierzyńskim;

seansów filmowych dla matek z dziećmi w ciągu dnia, (10) Plenery plastyczne, akcje łączące różne

grupy  artystyczne,  (11)  czytelni,  (12)  Więcej  kabaretu,  standup,  karaoke,  koncerty  młodych,

polskich  alternatywa  np  Zawiałow,  Organek,  (13)  Festiwal  muzyki  alternatywnej,  koncerty

punkrockowe/oi!/ska/reggae,  (14)  integracji  społeczności  lokalnej  –  biblioteka,  odpowiednio

doposażona, zajęcia taneczne, zajęcia rozwojowe z języków obcych,  zapewnienia przestrzeni  do

nauki ludziom, na innych etapach życia niż szkoła, albo prostych form aktywizacji społeczności jak

wspólna nauka języka czy tańca, (15) Imprez kulturalnych na świeżym powietrzu, które trafiają do

szerszej grupy osób niż obecnie. Jest spora oferta dla dzieci i seniorów, ale (słaba) dla młodzieży

 i osób w średnim wieku, a jeśli już coś się pojawia, to dla wąskich grup społecznych, (16) warsztaty

i  zajęcia dla dzieci,  (17) (brakuje)  wydarzeń integrujących juniorów i  seniorów, które dawałyby

okazję obu grupom wspólnie działać, rozmawiać i  poznawać się nawzajem. Brakuje mi również

wydarzeń  dla  rodziców  z  dziećmi  w  wieku  0-3  l.  oraz  dla  kobiet  dorosłych,  które  dałyby  im

możliwość  artystycznej  ekspresji  (np.  spotkania  z  arte-  i  choreoterapią  czy  technikami

relaksacyjnymi  powiązanymi  ze  sztuką).  Brakuje  mi  też  wydarzeń  powiązanych  z  edukacją

ekologiczną, które można byłoby połączyć ze sztuką, np. warsztaty kulinarne z wykorzystaniem

regionalnych  przepisów (i  produktów),  z  nauką  o  dzikich  roślinach  jadalnych  z  okolic  oraz  ich

obecnością w kulturze (etnobotanika), (18) letnich koncertów, (19) szerszej promocji imprez, (20)

cykliczne koncerty jazzowe, wi cej ambitnego kina (dokumnety kino nurtu offowego, filmy  ę

z repertuaru Gutekfilm. 

Na pytanie dotyczące oceny poszczególnych elementów oferty kulturalnej, najwyżej ocenione zostało

kino, a także „spotkania DKF-u, poniewa  mo na na nich obejrze  niestandardowe, warto cioweż ż ć ś

i  daj ce do my lenia filmy oraz spotka  si  i  porozmawia  z ciekawymi osobami. Ponadtoą ś ć ę ć

bardzo fajn  propozycj  GCKiS s  zapraszane do Trzebnicy spektakle i kabaretyą ą ą ”. Dodatkowo

wskazywane by y Art Kawiarnia, koncerty, wyst py teatralne. ł ę
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7. Wnioski i rekomendowane kierunki działań. 

7.1  Niezb dne jest  poszerzenie  dost pno ci  oferty  kulturalnej  na  obszarach  wiejskich.  Mo liwoę ę ś ż ść

wykorzystania  wietlic  wiejskich  stwarza  szans  stworzenia  oferty  edukacyjno-kulturalnejś ę

dedykowanej spo eczno ci lokalnej. ł ś

7.2. Rekomendujemy dzia ania nakierowane na rozwój kompetencji w zakresie edukacji spo eczno-ł ł

kulturalnej osób anga uj cych si  w rozwijanie aktywno ci na terenach wiejskich. ż ą ę ś

7.3. Rozwini cie wolontariatu skierowanego do ró norodnych grup spo ecznych, w tym m odzie y  ę ż ł ł ż

i  seniorów,  mo e  stworzy  szans  podniesienia  aktywno ci  spo ecznej  grup,  które  obecnież ć ę ś ł

 w ograniczony sposób korzystaj  z oferty GCKIS. ą

7.4  Rekomendujemy  prac  nad  uspo ecznieniem procesu  programowania  oferty  GCKIS,  poprzezę ł

tworzenie grup zadaniowych, organizowanie spotka  dotycz cych mo liwych kierunków dzia a . ń ą ż ł ń

7.5  Nowe dzia ania w czane do oferty GCKIS wymagaj  w czenia liderów spo ecznych w proces ichł łą ą łą ł

przygotowywania,  wdra ania i  oceny. Rekomendujemy dzia ania edukacyjne kierowane do liderówż ł

spo ecznych w zakresie rozwijania umiej tno ci wspó pracy, w tym realizacji inicjatyw o charakterzeł ę ś ł

partnerskim. 

7.6 Rekomendujemy realizacj  inicjatyw o charakterze partnerskim, tworz cym mo liwo  wspó pracyę ą ż ść ł

organizacji pozarz dowych, instytucji publicznych i prywatnych. ą

7.7  Rekomendujemy  kontynuacj  dzia a  konsultacyjnych  i  diagnostycznych  maj cych  na  celuę ł ń ą

zbieranie, weryfikowanie oczekiwa  i potrzeb spo ecznych. ń ł

7.8 Rekomendujemy poszerzenie dzia a  promocyjnych dotycz cych mo liwo ci wspó pracy z GCKIS.ł ń ą ż ś ł
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