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I. WPROWADZENIE 

Prezentowana diagnoza potrzeb społeczno-kulturalnych w Gminie Grudziądz  

jest wynikiem udziału Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku w Programie 

Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018. 

Celem strategicznym programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ 

Inicjatywy lokalne jest „inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania 

domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału  

i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. 

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie 

działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę 

i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę  

z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony  

jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, 

na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału 

społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności 

lokalnych  

i przestrzeni publicznej”1.  

Diagnoza ma pomóc w drugim etapie projektu, czyli ogłoszeniu konkursu i wytypowaniu 

najlepszych oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych. Poznanie mieszkańców  

i społeczności pomoże w wyborze projektów odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby, 

problemy oraz wykorzystujących społeczne zasoby. 

Punktem wyjścia dla przeprowadzonych badań było zdefiniowanie szeroko rozumianej 

kultury i zrozumienie jej pozakulturalnych funkcji, które szczególnie dziś związane są z 

wieloma sferami życia społecznego. Kultura ma związek ze zmianą społeczną, a nawet 

gospodarczą i ekonomiczną, zmniejszaniem nierówności społecznej, wzmacnianiem 

obywatelskości, jest traktowana jak narzędzie polityki społecznej2.  

                                                           
1
 Praembuła [w:] Program Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018 , Warszawa 

2018, s.1. 
2
 np. Fatyga, Dudkiewicz, Tomanek 2012, DNA miasta, Kowalewski [et al..] 2011 
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Zaprojektowanie i przeprowadzenie badania odbyło się we współpracy z zespołem 

projektowym Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku. W badaniach poruszyliśmy 

zagadnienia, które były dla nas ważne i wynikały z głównego problemu i celu badawczego: 

- sposoby rozumienia czasu wolnego, atrakcji i oferty kulturalnej przez mieszkańców,  

- oceny zasobów i potencjału wsi i gminy pod kątem atrakcji oraz czasu wolnego, 

- potrzeby zmian pod kątem oferty kulturalnej w miejscowości i gminie, 

- widoczność i pozycję GOK w Małym Rudniku wśród mieszkańców gminy. 

W pytaniach unikaliśmy sformułowań odnoszących się bezpośrednio do kultury  

lub poszerzaliśmy je o zagadnienia związane z czasem wolnym, „wyjściem”, atrakcjami. 

Skierowanie uwagi na, szerszy obszar rzeczywistości społecznej, wynikał z naszych 

doświadczeń w pracy jako animatorów kultury, które, zwłaszcza w środowiskach wiejskich, 

ukazywały wąskie rozumienie pojęcia kultury, kojarzonej ze sztuką, nierzadko ambitną, 

niedostępną, dla elit, bądź z dobrym wychowaniem lub też z biesiadną rozrywką. Zależało  

nam na poznaniu praktyk czasu wolnego mieszkańców gminy, a także ich systemu ocen  
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i wartości; tego co jest warte poznania, uczestniczenia, zaangażowania i tego, co nie jest. 

Tego, w czym warto brać udział i tego, co nie jest przedmiotem żadnej uwagi. Takie podejście 

pomogło nam także w ukazaniu zasobów społecznych, a tym samym potencjału  

nie tylko mieszkańców, ale i społeczności. 

Wyboru miejscowości, w których zostały przeprowadzone badania dokonał zespół 

projektowy GOK w Małym Rudniku. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na badaniach 

jakościowych. A proces przeprowadzenia diagnozy podzieliliśmy na trzy części. Pierwsza,  

to badania w formie animacyjnej w szkołach (gadająca ściana, burza mózgów). Druga  

to zogniskowane wywiady grupowe w świetlicach wiejskich i wśród środowisk 

opiniotwórczych (księża, stowarzyszenia). Równolegle do spotkań dostępna była ankieta 

 dla wszystkich mieszkańców gminy.  

W pierwszej części odbyły się cztery spotkania z uczniami klas siódmych i gimnazjalnych  

w szkołach w miejscowościach: Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Piaski i Mokre. Łącznie  

w badaniu uczestniczyło 211 młodzieży.  

W drugiej części badania spotkania odbywały się w świetlicach wiejskich i siedzibie GOKu,  

w miejscowościach: Dusocin, Świerkocin, Węgrowo, Turznice, Biały Bór i Mały Rudnik,  

w których wzięło udział 95 mieszkańców gminy.  

Trzecią częścią badania były ankiety (Załącznik nr1), które wypełniło 212 osób. 
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II. CHARAKTERYSTYKA GMINY GRUDZIĄDZ 

Gmina Grudziądz położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, w niecce Basenu 

Grudziądzkiego. Znaczna część gminy leży nad Wisłą. Powierzchnia gminy wynosi 170 km2  

a liczba mieszkańców to ok 12 tys. Cała gmina zlokalizowana jest wokół miasta Grudziądz  

i tym samym nierozerwalnie związana z jego historią. Wielu mieszkańców gminy korzysta  

z życia kulturalnego w Grudziądzu (muzea, teatr, koncerty, kina), tam zaspokajając swoje 

potrzeby.  W skład gminy wchodzi 25 sołectw. 
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Siedziba gminnych władz samorządowych oraz Urzędu Gminy znajduje się w mieście 

Grudziądzu, liczącym ok 90 tys. mieszkańców, które jest subregionalnym ośrodkiem 

administracyjno-usługowo-handlowym. 

Główną funkcją gminy jest funkcja rolnicza, w tym rozwój produkcji warzywniczo-

sadowniczej dla miasta Grudziądza. W mieście znajduje się siedziba władz gminy i Urzędu 

Gminy. Mieszkańcy gminy korzystają z różnego rodzaju usług zlokalizowanych na obszarze 

miasta, w tym szkolnictwa, administracji, lecznictwa i komunikacji miejskiej. Obszar gminy 

stanowi teren rozwoju procesów urbanizacyjnych miasta Grudziądza, w tym rozwój funkcji 

mieszkaniowej i funkcji towarzyszących, a także rozwoju turystyki oraz rekreacji. Z uwagi  

na położenie węzłowe w stosunku do układu komunikacyjnego pełni także funkcję obsługi 

komunikacji. 

Na terenie gminy Grudziądz znajdują się cenne obiekty dziedzictwa kulturowego.  

Na szczególna uwagę zasługują obiekty fortyfikacji Twierdzy Grudziądzkiej oraz zabudowa 

miejscowości zamieszkałych przez mennonitów – osadników olęderskich. 

Materialny ślady osadnictwa olęderskiego w postaci budownictwa mieszkalnego, kościołów, 

kaplic, cmentarzy oraz systemu kanałów odwadniających zachowały się przede wszystkim  

na terenie wsi: Wielki Wełcz, Mały Wełcz, Tuszewo, Rozgarty, Sosnówka, Owczarki, Parski  

i Brankówka. Konserwatorską ochroną, przez wpisanie do rejestru zabytków, objęte  

są następujące obiekty: 

- zagroda wiejska (dom mieszkalny, obora, podwórze gospodarcze i sad)  
we wsi Dusocin, 

- kościół murowany gotycki we wsi Mokre, 

- kościół murowany we wsi Szynych, 

- park dworski we wsi Szynych, 

- park dworski we wsi Wielkie Lniska, 

- fort grupowy Księża Góra we wsi Wielkie Lniska. 

W ewidencji dóbr kultury znajdują się liczne obiekty architektury i budownictwa,  

w tym obiekty sakralne, techniki i kultury materialnej. 
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Istotny wpływ na wynik diagnozy ma położenie GOKu w południowej części gminy,  

choć jego zasięg działania bezsprzecznie potwierdzony został we wszystkich odwiedzonych 

miejscach.  

III. ZASOBY I INFRASTRUKTURA KULTURALNA 

Obiekt GOK powstał w 1968 roku. Budynek zajmuje 452 m2. Jest tu również Gminna 

Biblioteka Publiczna oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Administrujemy boiskami sportowymi  

w obrębie naszej zabudowy (w ich skład wchodzą: boisko do piłki nożnej, siatkowej, 

koszykowej oraz ręcznej. Usytuowanie GOK i Biblioteki w jednym budynku umożliwia spójną 

działalność obu jednostek, nie stanowiących dla siebie konkurencji. Budynek GOK mieści się 

przy drodze gminnej, oświetlonej, z chodnikiem. Tuż obok jest przystanek autobusowy. 

Przestrzeń wokół budynku umożliwia organizację wielu różnego rodzaju imprez plenerowych 

(np. przedstawienia teatralne oraz okolicznościowe, dzień dziecka, dożynki, koncerty, 

festiwale, zawody sportowe). Budynek jest jednokondygnacyjny, bez schodów,  

co zapewnia bardzo łatwy dostęp wszystkim chętnym - także osobom niepełnosprawnym, 

starszym. Przed obiektem znajdują się utwardzone parkingi oraz przyległe tereny zielone, 

często wykorzystywane pod gastronomię oraz widownię. Na chwilę obecną GOK posiada salę 

(ze sceną), na której odbywają, się koncerty, przedstawienia, zabawy taneczne oraz jedną 

salę, która służy wymiennie do prowadzenia różnego rodzaju działań warsztatowo-

edukacyjnych lub społecznych mieszkańców gminy. Oprócz tych dwóch sal budynek 

wyposażony jest w zaplecze kuchenno-gastronomiczne oraz niewielkie hole.  

GOK jest otwarty na stałą współpracę ze wszystkimi grupami społecznymi i wiekowymi. 

Kadra zatrudniona oraz współpracująca z GOK to doświadczeni, prężni ludzie, podchodzący 

do pracy z zaangażowaniem i ciągle doskonalący swoje umiejętności.  

Na terenie gminy Grudziądz funkcjonują 4 szkoły podstawowe z klasami gimnazjami  

w miejscowościach Sztynwag, Piaski, Wałdowo Szlacheckie i Mokre oraz 4 szkoły 

podstawowe: w Sosnówce, Dusocinie, Nowej Wsi i Węgrowie. W części północnej 

(miejscowość Mokre) i południowej (Sztynwag) znajdują się 2 hale sportowe.  

Dla organizowania życia kulturalnego na terenie gminy ważny jest fakt istnienia 15 świetlic 

wiejskich. Większość, bo 9 to dobrze wyposażone i wyremontowane obiekty, jako remizo-
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świetlice działają 4, pozostałe wymagają remontu. W miejscowości Biały Bór powstaje 

kolejna świetlica. Jednak żadna z tych świetlic nie dysponuje zasobami ludzkimi. W żadnej nie 

pracuje animator ani opiekunka dziecięca czy osoba inicjująca działalność kulturalną. 

Wydarzenia kulturalne w świetlicach mają najczęściej charakter okazjonalny i są inicjowane 

przez władze gminy, rady sołeckie lub stowarzyszenia. Na terenie gminy działa  

14 stowarzyszeń, 2 fundacje i 5 Ochotniczych Straży Pożarnych. 
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Źródło: Strona internetowa Gminy Grudziądz. Stan na grudzień 2017. 
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MIESZKAŃCY I ICH STYLE ŻYCIA 

Spotkania z mieszkańcami gminy rozpoczynaliśmy od stworzenia zbioru pojęć i haseł 

związanych z kulturą w kontekście aktywności. Z doświadczenia pracy w domu kultury 

wynika, że często mieszkańcy ograniczają pojęcie kultury do rozrywki organizowanej  

przez domy kultury lub tzw. kultury wysokiej (sztuka, teatr, opera) „dla elit”. Dzięki temu 

mogliśmy dowiedzieć się więcej o aktywnościach mieszkańców.  

Czym jest nuda… a czym nie jest? 

Największą grupą badanych stanowiła młodzież z Gminy Grudziądz. To ich zapytaliśmy, czym 

jest dla nich nuda, a czym nie jest?. Większość zapytanych odpowiadała: szkoła, smutek, 

choroba, brak działań, marnotrawstwo czasu i AFK (away from keybord). Ciekawe  

jest też stwierdzenie, że jest motywacją. Młodzież w gminie Grudziądz w większości znajduje 

sobie zajęcie. Uprawiają sport, konstruują, grają w sieci z innymi, spotykają się, rozmawiają, 

majsterkują, spędzają czas z rodziną, rysują, fotografują, czytają, słuchają muzyki i oglądają 

filmy i seriale. Duży procent chłopców spędza czas przed komputerem, spotykając  

się w grze w sieci z innymi. Wirtualny świat zajmuje dużo miejsca w ich życiu.  

 

Większość badanych młodych ludzi potwierdza, że to miasto Grudziądz  

jest dla nich miejscem spędzania wolnego czasu (kino, zwłaszcza nocne maratony filmowe, 
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galeria – centrum handlowe, kebab). Wśród nich, około 20 % uczęszcza na wybrane zajęcia  

w Grudziądzu (np. nauka gry na instrumencie, wioślarstwo, nauka języka obcego, warsztaty 

teatralne, sport). Kilkanaście osób uczestniczy w zajęciach w GOK lub korzysta z sali klubowej 

w GOK. Niewielka grupa wybiera jako miejsce spotkań – tereny nad Wisłą. Dużą część 

aktywności wśród młodzieży zajmuje sport.  

Ważnym i powtarzającym się problemem wśród badanej młodzieży w wieku 12-16 lat  

jest brak miejsca dla nich. Świetlice, wiejskie centra rekreacji, czy miejsca biesiadne,  

to według nich, miejsca dla starszych (starszej młodzieży i dorosłych). Dotyczy to także 

Grudziądza, gdzie jedynym punktem spotkań stała się przede wszystkim galeria miejska. 

Problemem jest też brak dostępności – brak sprawnej komunikacji autobusowej z niektórych 

miejsc w gminie do Grudziądza, czy centrum kulturalnego gminy – GOKu. Większość badanej 

młodzieży zaznacza, że w wolnym czasie spotyka się z przyjaciółmi lub kolegami.  

W przypadku drugiej grupy badanych mieszkańców Gminy Grudziądz, wśród obecnych 

podczas badania, ich aktywność w miejscu zamieszkania wiąże się ściśle z kalendarzem świąt 

(zarówno katolickich jak i świeckich). Większość badanych potrafi się zorganizować  

i zaangażować w realizację zamierzonych przedsięwzięć mieszkańców wsi. Brak jest danych 

na temat spędzania wolnego czasu wśród „nowych” (nowo osiedlonych) mieszkańców 

Gminy Grudziądz. Na 95 osób, które uczestniczyły w świetlicach wiejskich, 2 to nowi 

mieszkańcy gminy, których aktywność widoczna jest w działaniach na rzecz poprawy 

infrastruktury  

w miejscu zamieszkania. Dominujący wpływ na aktywność kulturalno-społeczną na terenie 

gminy ma obecność szkół, OSP, Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń, a także rola sołtysa.  

Najbardziej aktywne miejscowości gminy to: 

 Świerkocin - aktywna i angażująca sołtyska, organizatorka i pomysłodawczyni większości 

wydarzeń we wsi i aktywności w świetlicy wiejskiej, z których korzystają mieszkańcy 

sąsiednich wsi i sołectw.  

Biały Bór – stowarzyszenie i aktywny radny (członek zarządu stowarzyszenia), który potrafi 

wykorzystywać zasoby ludzkie w swojej wsi. Wkrótce zostanie tu oddana do użytku świetlica 
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wiejska, z którą mieszkańcy wiążą duże plany i chcą je realizować w miarę własnych 

możliwości. 

 

Dusocin – wieś, w której działa remizo-świetlica. Najdalej wysunięta na południe wieś  

w gminie. Tutaj współpracują ze sobą OSP, radna i sołtys. Organizują dla mieszkańców 

projekcje filmów, wydarzenia dla dzieci i seniorów, w których bierze udział cała społeczność. 

Wieś, w której dawniej działał teatr i wyraźnie widać oddziaływanie dawnych tradycji  

na współczesne działania. Tutaj urodził się słynny chirurg Ludwik Rydygier. Mieszkańcy wsi 

korzystają także z oferty ośrodka kultury w sąsiedniej gminie Rogóźno (zajęcia dla dzieci  

i młodzieży, wydarzenia).  

Węgrowo – tu działa Fundacja Rozwoju Edukacji, która prowadzi niepubliczną szkołę 

podstawową. Mimo, że we wsi jest świetlica, to szkoła oferuje dodatkowe zajęcia, organizuje 

wydarzenia z okazji różnych świąt (koncerty dzieci, warsztaty, kiermasze). W działalność 

fundacji angażuje się przede wszystkim społeczność szkolna. Część mieszkańców wsi  

nie uczestniczy w ogóle w działaniach proponowanych przez sołtys, czy szkołę. Natomiast  

w pobliskiej wsi – Wielkie Lniska, gdzie nie ma świetlicy panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

spotykają się w małym pomieszczeniu i wspólnie wykonują rękodzieło.  

W pozostałych sołectwach nie wskazano na aktywność mieszkańców. Wynika to najczęściej  

z braku lidera, osoby, która zajmie się organizacją i animacją społeczności lokalnej. Wszystkie 

świetlice w gminie Grudziądz podlegają administracji Urzędu Gminy i zgodnie  

z regulaminem, odpowiedzialność za stan świetlicy spada na osoby, które w nich prowadzą 
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aktywność. W wielu miejscach nikt tej odpowiedzialności nie chce brać na siebie, zasłaniając 

się brakiem odpowiedniego wyposażenia i ludzi chętnych do pomocy.  

W spotkaniach w świetlicach wzięli udział mieszkańcy, którym zależy na aktywności i którzy 

sami w sobie stanowią zasoby do stworzenia ciekawej oferty edukacyjnej i kulturalnej  

w gminie. Są to osoby, które w wolnym czasie szydełkują, robią na drutach, tworzą kwiaty  

z krepiny i innych materiałów, szyją, tworzą wieńce dożynkowe, grają w szachy, uprawiają 

turystykę rowerową, śpiewają, gotują, czytają książki, interesują się kinem.  

Najczęściej wspominanym wydarzeniem, w które angażują się mieszkańcy, są dożynki 

parafialne, które organizowane są w różnych miejscach w gminie. 

W badaniach pytaliśmy także mieszkańców, jak dowiadują się o wydarzeniach w gminie. 

Wiele osób wskazało na znaczącą rolę kontaktów międzyludzkich w przekazywaniu 

informacji o atrakcjach. Wywiady ujawniły także szeroką rolę, jaką mieszkańcy przypisują 

instytucjom i organizatorom wydarzeń. Część badanych przyznawała, że w takim natłoku 

informacji nie wystarczy zawiesić plakat, czy umieścić informację w gazecie czy Internecie, 

ale mieć pomysł, jak zainteresować, przyciągnąć uwagę mieszkańców i ich zachęcić.  

Wywiady jakościowe ujawniły także duże znaczenie w organizowaniu czasu wolnego  

w  relacji z innymi. Najczęściej jednak wskazywano, że codzienność i związana  

z nią aktywność, dotyczy jedynie małego grona najbliższych osób: rodziny, dobrych 

znajomych, czasami będących sąsiadami. Są to spotkania w domach, a w sezonie letnim:  

w ogródkach, na działkach, na grillu. Młodzież spędza czas ze znajomymi najczęściej  

na boiskach, podwórkach, lub na „szwędaniu się”. Rzadziej pojawiały się dyskoteki i mecze.  
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Bycie na świeżym powietrzu jest ważnym elementem czasu wolnego. Najczęściej  

są to spacery, rzadziej rowery i nordic walking, a także wędkarstwo. Ważną część zajmują 

spacery z dziećmi (rodziców, dziadków, grup znajomych), na place zabaw. Czas wolny  

to także dbanie o ogródki przydomowe, działki, balkony. Okazuje się, że najbliższe otoczenie, 

głównie w domu i wokół domu, jest dla mieszkańców, szczególnie w wieku średnim  

i starszym, ważne. Organizacja czasu wolnego, samemu lub z grupką bliskich osób wiąże  

się z samoorganizacją i samopomocą.  

Wyniki tych badań mają także swoje odzwierciedlenie w wynikach ankiet: 
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Mieszkańcy oczami badanych  

Wśród opinii badanych można wyróżnić dwie podstawowe grupy mieszkańców: starzy  

i nowi. O nowych mieszkańcach mówi się, że są niedostępni, nie chcą się angażować, 

stawiają wysokie płoty, „jakby nie chcieli mieć do czynienia ze swoją wsią”. Zwykle 

uczestniczą tylko w spotkaniach, podczas których jest mowa o infrastrukturze, aby poprawić 

warunki życia. Nie są zainteresowani tym, co się dzieje. „Starzy” mieszkańcy mają  

im to za złe, nie próbują też znaleźć sposobu, jak zachęcić „nowych” do wspólnych 

aktywności.  

Wśród ankietowanych stosunek starych i nowych mieszkańców potwierdza wyniki badań 

jakościowych. 

 

 

Ponad 60% ankietowanych określa swoje kontakty z sąsiadami jako sporadyczne.  
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Badani bardzo często wskazywali na problem bierności, bez względu na czas zamieszkiwania 

w danym miejscu, związany w tym przypadku nie tylko z nieuczestniczeniem, ale także  

z brakiem zaangażowania. Współpraca, wkład mieszkańców we wspólną inicjatywę, okazuje 

się na wsiach bardzo znaczący. Podkreślano także negatywne postawy, związane z brakiem 

integracji wsi czy z konfliktami. Przejawia się to na przykład w nieinformowaniu 

poszczególnych mieszkańców o inicjatywie, a z drugiej strony ostentacyjne 

nieuczestniczeniem czy powodowanie problemów (krytyka, oskarżanie). Kolejnym 

problemem, zauważanym szczególnie przez badanych pełniących funkcje formalnych  

lub nieformalnych liderów, jest mentalność ludzi, często nazywana wprost 

„popegeerowską”. Ukazywano różnice w sposobie życia i podejścia do wielu spraw. Owa 

mentalność przejawia się między innymi w roszczeniowym podejściu, także w wychowaniu 

dzieci. Rodzice, według badanych, nie biorą na siebie odpowiedzialności za rozwój i edukację 

dzieci. Potwierdza to młodzież w swoich wypowiedziach. To szkoła jest instytucją, która 

powinna to zapewnić.  

Innym, istotnym problemem, który przynajmniej pośrednio ma związek z negatywną oceną 

mieszkańców, jest problem transportowy i komunikacyjny. Trudności z dojazdami powodują 

bariery w zaangażowaniu, głównie dzieci i młodzieży w różne inicjatywy, co powoduje 

odseparowanie, a nawet wykluczenie dużej części mieszkańców.  
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Wśród badanych nie brakuje też pozytywnych opinii o sąsiadach. W kilku wsiach badani 

bardzo chwalili zaangażowanie mieszkańców, zwłaszcza przy organizacji wydarzeń dla dzieci i 

związanych z kalendarzem świąt.  

Pozytywna opinia dotyczy też grup zorganizowanych (stowarzyszeń i zaangażowanych grup 

nieformalnych), którzy mówią, że można „tu” robić ciekawe rzeczy, że jest dużo przychylnych 

i pomocnych ludzi.  

Opisy społeczności ukazały dość powszechną postawę mieszkańców. Towarzyskość, bycie 

razem są wartościami samymi w sobie, i są znaczącym elementem „idealnego” uczestnictwa 

w kulturze. Częstym problemem wymienianym w wywiadach okazał się zanik więzi  

i nostalgia pod tym względem za przeszłością: „kiedyś było weselej”, „ludzie się znali”, 

„kiedyś tańce były do rana”, „ludzie byli milsi”. Szczególnie w społecznościach wiejskich 

nacisk kładziony na bycie razem i na dobrą zabawę, miłą atmosferę przekłada  

się bezpośrednio na wyrażane potrzeby dzieci i młodzieży. Rolą świetlic, jako bardzo ważnych 

miejsc, szczególnie dla najmłodszych, jest „bycie dzieci po prostu razem”, „nauka 

współpracy”. Konkretne aktywności są sprawą wtórną. 
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IV. POTRZEBY ZMIAN I ULEPSZEŃ 

Badanych pytaliśmy o to, co według nich powinno się, szczególnie pod kątem czasu wolnego, 

ulepszyć, czego brakuje w ich miejscu zamieszkania, co powinno się pojawić oraz jak  

to zrobić.  

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że badani są zainteresowani i chcą mieć wpływ  

na to co się dzieje w ich miejscowościach.  

 

 

 

Jest duży odsetek osób, które mają hobby i chcą się z tym podzielić.  
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Duża grupa wśród ankietowanych posiada środki na zakup usług kulturalnych, które  

ich zainteresują.  

 

Zdecydowanie duża grupa młodzieży i dorosłych chce spotkań z ciekawymi ludźmi, ,,szukają 

swojego idola lub potwierdzenia swojej wartości albo podzielenia się swoimi 

zainteresowaniami”. Znalazło to tez swoje odzwierciedlenie w wynikach ankiety, gdzie obok 

spotkań dużym zainteresowaniem cieszyłyby się koncerty i kabarety, a także imprezy 

hobbystyczne i wydarzenia związane z tradycją. 
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Ankietowani zgłaszają też potrzebę znalezienia jakiegoś hobby. 

Podczas wywiadów grupowych najczęściej pojawiała się potrzeba regularnych zajęć  

lub warsztatów z animatorem. Mieszkańcy, którzy mają umiejętności, hobby i pasje, wyrażali 

chęć podzielenia się, ale nie wiedzieli jak się do tego zabrać. Brak było w nich przekonania, że 

mogliby to zrobić dobrze.  

Duży procent badanych wskazuje na brak i jednocześnie potrzebę spotkań. W niektórych 

miejscach brak jest osób, które podjęłyby się ich organizacji. Badani wskazywali te grupy 

defaworyzowane, dla których brak jest oferty: seniorzy i młodzież.  

Ciekawą ofertą dla wielu uczestników badań byłyby wycieczki do teatru, opery,  

czy filharmonii. Badani chętnie „by się dorzucili” do kosztów wyjazdu. Są przekonani,  

że pomogłoby to integracji mieszkańców. W tym samym nurcie potrzeb byłyby wycieczki 

„takie jak robi PTTK”.  

Jedna z propozycji warsztatów dla młodzieży to spotkania z kosmetologiem i warsztaty  

z pielęgnacji. Natomiast samej młodzieży również nie brakuje pomysłów. Wśród badanych 

często pojawiała się chęć uczestnictwa w turniejach (m.in. brydżowe), chcieliby mieć basen, 

festiwal kolorów, zajęcia plastyczne, warsztaty fotograficzne, kulinaria i warsztaty  

z gotowania, turnieje gier komputerowych, imprezy, kursy programowania, koncerty, 
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stworzyć grupę rekonstrukcyjną, uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi ludźmi, warsztatach 

języków obcych, zajęciach wokalnych. Fajnym miejscem byłby dla nich skatepark  

czy kawiarenka. Wśród badanej młodzieży jest też grupa, która nie chce nic i nie potrzebuje 

zmian. Grudziądz jest tak blisko, że aktywne miejsca w gminie nie są w kręgu  

ich zainteresowań.  

Z przeprowadzonych badań wynika problem w komunikacji i potrzeba zmiany. Wielu  

z uczestników spotkań nie ma nawyku szukana informacji o tym, czy coś się w okolicy dzieje. 

„Internet nie jest dla wszystkich”. Wielu mieszkańców wskazywało też na złe usytuowanie 

sołeckich tablic informacyjnych. A badana młodzież praktycznie w ogóle nie zagląda  

ani na stronę internetową GOKu ani na prowadzony przez GOK fanpage na facebooku. 

Dobrym przykładem i praktyką jest Węgrowo, w którym właściciel sklepu jest aktywnym 

źródłem informacji i gdzie informacja dla mieszkańców jest również przekazywana  

przez portal społecznościowy. Podobnie w Białym Borze, gdzie działa stowarzyszenie. 

Wyniki ankiet pokazują, że największa grupa badanych trafia na informację o wydarzeniach 

na portalu społecznościowym facebook, a druga w kolejności największa grupa to badani, 

którzy otrzymują informację o wydarzeniach od sąsiadów i rodziny.  



S t r o n a  | 23 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy lokalne 2018 

                                                                    

 

Powyższe zestawienie potwierdza wynik pytania podsumowującego w ankiecie, który 

wskazuje również na potrzebę wsparcia infrastruktury GOK w Małym Rudniku. Mieszkańcy 

(ponad 75% ankietowanych i uczestnicy wywiadów) chcieliby mieć większy, bardziej 

funkcjonalny i przede wszystkim współczesny budynek, który, jak mówią, nie raziłby 

„peerelem”. 

a/ prasa – 7,5% 
b/ znajomi/rodzina -46,2% 
c/ informacje na tabl. ogłoszeń -40,6% 
d/ informacje w sklepach – 29,3% 
e/ strony internetowe Urzędu Gminy 
lub innych instytucji – 28,3% 
f/ strona internetowa Gminnego 
Ośrodka Kultury – 34,4% 
g/ facebook – 57,1% 
h/ nie znam w ogóle działań 
kulturalnych podejmowanych przez 
GOK – 7,3% 
i/ inne, jakie? – 0,5% 
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V. OCENA I ROZPOZNAWALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W Małym Rudniku 

Mieszkańcy Gminy Grudziądz zazwyczaj pozytywnie oceniają GOK w Małym Rudniku. Dużo 

badanych wskazuje Dyrektor GOKu jako osobę chętną do współpracy i współpracującą, która 

buduje dobre relacje z aktywnymi mieszkańcami i zawsze służy pomocą. Sam GOK przez 

wielu nazywany jest jako „miejsce spotkań” i „miejsce odkrywania pasji”. Ponad połowa 

badanych mówi o GOKu po prostu „budynek”. Wydarzenia i zajęcia proponowane przez GOK 

cieszą się uznaniem uczestniczących w nich mieszkańców, w tym młodzieży. Duży odsetek 

jednak nie korzysta z oferty GOK i nie potrafi określić, dlaczego. Łatwiej by było, gdyby  

„ktoś ich tam zaciągnął”. Również wśród młodzieży panuje dobra opinia o GOKu, którą dzielą 

się ci, którzy mają najbliżej do ośrodka. Wielu badanych tak naprawdę nie zna oferty GOKu, 

ale chciałoby się w coś zaangażować. Z badań ankietowych wynika, że prawie  

37% jest zdecydowanie zainteresowanych wydarzeniami GOK, a 46% umiarkowanie.  

 

Z badania ankietowego wynika, że około 16% uczestniczy prawie zawsze w wydarzeniach 

proponowanych przez GOK, pozostała część albo raz na kilka miesięcy 34% albo sporadycznie 

(rzadziej niż raz w roku) 31%.  
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Powody nieuczestniczenia w działaniach GOK to przede wszystkim brak czasu – co 

potwierdziło 50% ankietowanych, a podczas spotkań fokusowych badani również to 

podkreślali. Druga w kolejności grupa to osoby, które „nie jeżdżą same” na różne 

wydarzenia. Potrzeba kontaktów i wspólnego spędzania czasu pojawia się w wielu 

momentach podczas badań. Także odległość stanowi przeszkodę dla potencjalnych 

odbiorców kultury. Drugim tłem w tym badaniu jest znajomość oferty. Tylko niemal 10% 

ankietowanych odpowiedziało „nie dotyczy”. 
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VI. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 

Podsumowując warto podkreślić geograficzne usytuowanie Gminy Grudziądz, która  

jest podzielona na dwie części: południową i  północną, pomiędzy którymi leży miasto 

Grudziądz. Gminny Ośrodek Kultury w Rudniku Małym usytuowany jest w części południowej 

gminy. Ma to nie tylko wpływ na uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez GOK  

i wiedzę na temat jego aktywności, ale także na działalność w poszczególnych wsiach. 

Ważnym aspektem diagnozy jest podział mieszkańców na starych i nowych, którzy nie mają 

ze sobą kontaktu lub funkcjonują w konflikcie. 

 Zarówno badania ankietowe jak i fokusowe w różnych grupach pokazały potrzebę 

spotykania się i istnienia miejsca spotkań. A także potrzebę integracji starych i 

nowych mieszkańców gminy. 

 Badani mieszkańcy wyrażają potrzebę możliwości decydowania i wpływania  

na działania kulturalne i edukacyjne w gminie. Może mieć to pozytywny wpływ także 

na wzmacnianie pozytywnego postrzegania instytucji przez mieszkańców, a także  

jej społecznej i włączającej roli. Niezbędna wydaje się dalsza współpraca  

 

a/ nie dotyczy – 9,9% 
b/ brak czasu – 50% 
c/ brak pieniędzy – 1,4% 
d/zbyt duża odległość – 21,7% 
e/ nieodpowiednia tematyka – 14,2% 
f/ brak odpowiedniej informacji – 15,1% 
g/ brak osób towarzyszących – „nie 
jeżdżę sam” – 23,6% 
h/ inne, jakie? – 0,9% - 0,5% 
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i jej pogłębianie z lokalnymi podmiotami, w tym z nieformalnymi grupami, a także 

„praca” w terenie (nie tylko zachęcanie mieszkańców do uczestnictwa  

w organizowanych przez GOK inicjatywach, ale inicjowanie, nawiązywanie 

współpracy i wspieranie grup i działań w poszczególnych wsiach). Świadczy  

o tym potrzeba funkcjonowania świetlic wiejskich przez cały rok. 

 Opinia o GOK w Małym Rudniku jest pozytywna. Mieszkańcy potrzebują więcej 

spotkań z ciekawymi i znanymi osobami (spotkania autorskie, koncerty, kabarety).  

Są też w stanie partycypować w kosztach. 

 W trakcie badań fokusowych wyniknęła potrzeba wsparcia mieszkańców niektórych 

miejscowości w inicjowaniu działań na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystania 

świetlic jako centr edukacyjno-integracyjnych wsi, pomoc w wyłonieniu liderów  

i wsparcie ich w działalności. Dotyczy to także osób z ciekawym hobby i pasją, którzy 

są chętni dzielić się swoją wiedzą, ale brakuje im odwagi i przekonania o tym,  

że to od nich zależy, czy się coś wydarzy. A często wspominanym problemem  

jest usytuowanie GOK w Małym Rudniku. Badani korzystający z oferty GOK jednak nie 

mają problemu z dotarciem. Istotnym w związku z tym jest organizowanie  

i wspieranie aktywności poza siedzibą GOK. Wpłynie to z pewnością na zwiększenie 

frekwencji i udziału w działaniach GOK. 

 Młodzież w Gminie Grudziądz to grupa najmniej zaangażowana w kulturę. Nie wierzą 

w to, że mogą mieć wpływ na działania dedykowane dla młodzieży,  

a GOK wg nich jest dla małych dzieci. Często brakuje im motywacji. Jednak podczas 

spotkań w szkołach ponad połowa z uczestników badań angażowała się w tworzenie 

młodzieżowych struktur w kulturze. Wielu z nich ma ciekawe zainteresowania i 

hobby, a w trakcie spotkań, odnajdowała ciekawe zasoby wokół siebie (podróżujący 

tata, który potrafi przygotować sushi, możliwość finansowego wsparcia ich 

pomysłów, itp.). Warto pomyśleć o animatorze pracującym z młodzieżą. To 

fantastyczna, otwarta grupa, która poszukuje miejsca dla siebie, a nie znajdując 

ląduje w galerii – centrum handlowym w Grudziądzu.  

Na zakończenie warto dodać, że w diagnozie staraliśmy się ukazać, że niezbędne jest  
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spojrzenie na potrzeby kulturalne z szerszej perspektywy. Aktywizacja w zakresie aktywności 

kulturalnej na terenie Gminy Grudziądz musi iść w parze ze wsparciem finansowym GOK w 

Małym Rudniku i poprawą infrastruktury jego siedziby. Dalsza, chwalona, wspierająca i 

wspierana aktywność pracowników i współpracowników GOK w Małym Rudniku, bez 

dodatkowego wsparcia, może ulec wypaleniu.  
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Załącznik nr 1 

                                                        Szanowni Państwo! 

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku bierze udział w 

programie Narodowego Centrum Kultury-Dom Kultury+, którego celem jest poznanie 

potencjału i potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy wiejskiej Grudziądz oraz 

przygotowanie lepszej oferty kulturalnej dla mieszkańców. 

 Zapewniamy, że ankieta jest w pełni anonimowa, dlatego prosimy o szczere wypowiedzi. 

Odpowiadając na pytanie proszę zakreślić właściwą odpowiedź (o ile w konkretnym 

przypadku nie wskazano inaczej).  

 

1.  płeć 2 wiek 3. miejsce zamieszkania 4. Wykształcenie 

* kobieta * 12-20   * wyższe 
* mężczyzna * 21-50  …………………………………. * średnie  
  * 50+   * zawodowe 
       * gimnazjalne 
       * podstawowe 

ANKIETA WYWIADU 

1. Jak długo Pan/Pani mieszka w gminie wiejskiej Grudziądz? 
 a/  od pokoleń 
 b/ od urodzenia 
 c/ przeprowadziłem się jako dorosły człowiek 
 d/ przeprowadziłem się jako emeryt 
 

2. Jaka jest Pan/Pani wiedza o swoim miejscu zamieszkania?  
 a/ wiem dużo o swoim miejscu zamieszkania 
 b/ obecnie poznaję swoje miejsce zamieszkania 
 c/ nie znam swojego miejsca zamieszkania 
 

3. Jakie zwyczaje panują w Pana/Pani miejscowości? 
        a/ wspólne zabawy dla dzieci 
         b/ wspólne wyjazdy integracyjne dla dorosłych   
      c/ imprezy sportowe      

    d/ wspólna dbałość o porządek 
        e/wspólne kultywowanie świąt 
       f/ spotkania mieszkańców 
      g/ nie ma wspólnych zwyczajów  
 
4. Jak określa Pan/Pani kontakty między mieszkańcami: 
   a/  bliskie 

   b/ sporadyczne 
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   c/ brak jakichkolwiek relacji 
   d/ złe – nie lubimy się 
 e/ bardzo złe- utarczki, awantury 
 

5. Czy chciałby Pan/Pani, aby w Pana/Pani w miejscu zamieszkania zostały podjęte 
działania, które: 

   a/ rozwijałby edukację i rozwój dzieci 
   b/ rozwijałby edukację i rozwój młodzieży 

   c/ zajęcia aktywizujące dla dorosłych 
   d/ zajęcia aktywizujące dla seniorów 

   e/ inne, jakie? ……………………………………… 
 

6. Czy uważa Pan/Pani, że problemy społeczności powinny być rozwiązywane przy 
współpracy: 

a/ ważnych urzędników gminy 
b/ pracownika socjalnego  
c/ radnego 
d/sołtysa  
e/ innych instytucji 
f/ każdy powinien sam rozwiązywać swoje problemy 

 
7.Czy jest Pan/Pani zainteresowany działalnością lokalną w swoim miejscu zamieszkania: 

  a/ tak, bardzo  
  b/ tak, w miarę  swoich możliwości i wolnego czasu 
  c/ nie wiem 
  d/ nie  

 
8. Czy uważa Pan/Pani , że powinien mieć wpływ na to, co dzieje się w  miejscowości: 

  a/ tak , zawsze 
  b/ tak, w sprawach mnie dotyczących 
  c/ nie wiem 
  d/ nie chcę się angażować w sprawy wsi                                                                                                     
  e/ zdecydowanie jestem przeciwny 

 
9. Co jest głównym problem w Pana/Pani wsi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Jak  lubi Pan(i) spędzać wolny czas (proszę przyznać miejsca w skali od  1 do 7 przy 
czym 1 oznacza: najbardziej lubię, 7- najmniej lubię) – dowolna liczba odpowiedzi 

a/ przebywać w domu (TV, internet, książki, odpoczynek) 
b/ uprawiać sport 
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c/ spotykać się ze znajomymi/wychodzić na miasto 
d/ brać udział w imprezach sportowych (meczach, zawodach) 
e/ uczestniczyć w koncertach, festiwalach, występach 
f/ oglądać wystawy, sztukę 
g/brać udział w innych imprezach. Jakich?................................................................. 

 
11. Czy ma Pan/Pani jakieś zainteresowania, hobby, którymi można się podzielić z innymi 

a/ tak 
b/ nie 
Jeśli tak to jakie? …………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Ile pieniędzy miesięcznie mógłby Pan/Pani przeznaczyć na udział w imprezach 
kulturalnych (koncert, spektakl, kabaret, itp.) 

a/ będę uczestniczył tylko w darmowych imprezach 
b/ do 20 zł 
c/ 21 – 50 zł 
d/ 51 – 100 zł 
e/ powyżej 100 zł 

 
13. Jak często uczestniczy Pan(i) w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych w GOK 
Mały Rudnik? (koncerty, festyny, warsztaty, konkursy, wystawy, pokazy, przedstawienia) 
ia/ prawie zawsze 

b/ raz na kilka miesięcy 
c/ raz do roku 
d/ sporadycznie 
e/ wcale nie uczestniczę 

 
14. W jakim stopniu jest Pan/Pani zainteresowany  wydarzeniami kulturalnymi 
organizowanymi w GOK i przez GOK? 

a/ zdecydowanie zainteresowany 
b/ umiarkowanie zainteresowany 
c/ nie mam zdania 
d/ nie jestem zainteresowany 

 
15. Jakie są główne powody, dla których  nie uczestniczy Pan/Pani  w wydarzeniach 
kulturalnych w GOK? 

a/nie dotyczy 
b/ brak czasu 
c/ brak pieniędzy 
d/zbyt duża odległość 
e/ nieodpowiednia tematyka 
f/ brak odpowiedniej informacji 
g/ brak osób towarzyszących – „nie jeżdżę sam” 
h/ inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………… 
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16. Jakich działań/wydarzeń na terenie Gminy wiejskiej Grudziądz w Pan/Pani opinii 
powinno odbywać się więcej ? (Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)  

a/ koncerty 
b/ występy kabaretów 
c/ wystawy artystyczne 
d/ działania związane z tradycją lokalną 
e/ działania związane z historią 
f/ spektakle teatralne, happeningi, performance, itp. 
g/ spotkania z ciekawymi osobami 
h/ projekcje filmowe 
i/ imprezy hobbystyczne (np. motoryzacyjne, modelarskie, itp.) 

 
17. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o wydarzeniach kulturalnych w GOK Mały Rudnik? 

a/ prasa 
b/ znajomi/rodzina 
c/ informacje na tablicach ogłoszeń  
d/ informacje w sklepach 
e/ strony internetowe Urzędu Gminy lub innych instytucji 
f/ strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury 
g/ facebook 
h/ inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………… 
i/ nie znam w ogóle działań kulturalnych podejmowanych przez GOK  

 

18.  Proszę wskazać czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami: 

Oferta kulturalna w gminie spełnia moje oczekiwania TAK NIE 

W gminie niewiele się dzieje pod względem imprez i wydarzeń 
kulturalnych 

TAK NIE 

Nigdzie nie ma informacji o tym, co się dzieje ciekawego w gminie TAK NIE 

W ofercie kulturalnej nie mogę znaleźć niczego dla siebie TAK NIE 

Chciałbym zaangażować się w działania kulturalne nie tylko jako widz 
ale również jako aktywny uczestnik 

TAK NIE 

Czy widzisz potrzebę remontu i rozbudowy budynku GOK? TAK NIE 

Czy uważasz, że w gminie powinny się odbywać jedne wspólne gminne 
dożynki? 

TAK NIE 

Czy korzystasz z oferty kulturalnej miasta Grudziądz? TAK NIE 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i poświęcony czas!!! 

 

                                      Zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku 

 


