POTRZEB KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW
GMINY GOWARCZÓW

ANKIETY
Naszą ankietę"ZaPLANujMY"
badanie potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy
Gowarczów wypełniło

127 osób
HAPPENINGI
Podczas działań badawczych
zorganizowaliśmy akcje
happeningowe: spotkania w
sołectwach, wystawę
plenerową i akcję w szkole

6 wydarzeń 165 osób

TABLICA
Podczas spotkań na Tablicy
"ZaPLANujMY" można było wpisać
jakiego wydarzenia brakuje w okolicy
i po co przychodzimy / chcielibyśmy
przyjść do CKiAL

6 tablic

138 wypowiedzi

AUTORZY DIAGNOZY

Elwira Sibiga-Gärtner, Małgorzata Żurawska, Małgorzata Gałązka, Piotr Zaborowski, Anna Śledź
przy wsparciu animatora Narodowego Centrum Kultury – Adama Radosza
Koordynator projektu: Elwira Sibiga-Gärtner
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CHARAKTERYSTYKA GMINY GOWARCZÓW
ORAZ CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ

Gmina
Gowarczów

Gmina Gowarczów należy do powiatu
koneckiego i jest najdalej wysuniętą
na północ gminą województwa
świętokrzyskiego.
Sąsiaduje
z
gminami:
Końskie,
Białaczów,
Opoczno,
Gielniów,
Przysucha.
Odległość Gowarczowa od Końskich
wynosi
10
km,
od
stolicy
województwa, czyli Kielc wynosi 60
km, a od Warszawy 120 km.
W skład Gminy Gowarczów wchodzi
16
sołectw:
Bernów,
Bębnów,
Borowiec,
Brzeźnica,
Giełzów,
Gowarczów,
Kamienna
Wola,
Komaszyce,
Korytków,
Kupimierz,
Kurzacze,
Miłaków,
Morzywół,
Rogówek,
Ruda
Białaczowska,
Skrzyszów
Badania archeologiczne sugerują, że
tereny Gowarczowa zamieszkałe były
już w latach 1100-1250. Kolejne
stulecia składają się na bardzo
ciekawą historię gminy. Od nadania
osadzie
praw
miejskich
magdeburskich, w 1430 r. przez króla
Władysława
Jagiełłę
wraz
z
przywilejami
urządzania
targów
czwartkowych i dwóch jarmarków,
okres handlu żelazem, pochodzącym z
pobliskich wielkich pieców i fryszerek,
przemysł gwoździarski i produkcje
szabel po upadek przemysłu, wielkie
pożary, odebranie praw miejskich
i walkę partyzancką w pobliskich
lasach.
Na
terenie
Gminy
Gowarczów
znajdują się trzy zabytki dziedzictwa
kulturowego i historycznego, które
zostały wpisane do rejestru zabytków
Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
Kościół Parafialny pod wezwaniem
2 św. Apostołów Piotra i Pawła

fot. S.Pargieła

oraz dwa parki z XIX wieku w
Giełzowie oraz Korytkowie. Bardzo
charakterystyczną
budowlą
jest
Kaplica św. Rocha.
Analiza
danych
statystycznych
wskazuje
na
starzenie
się
społeczeństwa. Spośród aktualnej
liczby ludności (4650) 812 stanowią
dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia
za 3838 stanowią osoby dorosłe w tym
956 powyżej 60 roku życia.

Centrum Kultury
i Aktywności Lokalnej
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
jako
samorządowa
jednostka
organizacyjna działa na terenie Gminy
Gowarczów od 2006 r (wcześniej od
1984r. funkcjonowało jako Gminny
Ośrodek Kultury). W obiekcie znajdują
się sale CKiAL oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej. Przedmiotem działania
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji
kulturalnych
społeczności
Gminy
Gowarczów poprzez tworzenie
i upowszechnianie różnych dziedzin
kultury,
sztuki
profesjonalnej
i
amatorskiej
oraz
podejmowanie
działań zmierzających do aktywizacji
środowisk lokalnych przez kulturę
i sport.

CKiAL
odpowiada
zatem
za
inicjację
oraz
realizację
działalności kulturalnej na terenie
Gminy Gowarczów. Jest ważnym
miejscem, gdzie prężnie działają
różnego rodzaju grupy artystyczne.
Na co dzień w budynku CKiAL
organizowane są zajęcia cykliczne
o
charakterze
artystycznym;
plastycznym, muzycznym, nauki gry
na instrumentach, a także zajęcia
dla dorosłych Amatorski Ruch
Artystyczny.

Ośrodek jest jedynym organizatorem
na terenie gminy akcji feryjnych i
wakacyjnych - dla wielu dzieci jest to
jedyna forma wypoczynku. Przy CKiAL
działa Świetlica Środowiskowa dla
młodzieży. Centrum organizuje lub
współorganizuje wydarzenia kulturalne
i
okolicznościowe
dla
całej
społeczności gminnej na terenie
budynku CK i AL jak i na terenie innych
obiektów oraz w plenerze najczęściej
we
współpracy
z
jednostkami
samorządowymi
i
sołectwami.
Zeszłoroczny powrót w zasoby CKiAL
przestrzeni sali klubowej/kameralnej,
która
przez
ostanie
lata
przysposobiona była pod działalność
przedszkolną pozwoli poszerzyć ofertę
o nowe wydarzenia i działania.
Po 15 latach funkcjonowania ośrodek
potrzebuje
powiewu
świeżości,
wprowadzenia nowinek i wnikliwego
wsłuchania
się
w
potrzeby
społeczności.

jak
również
zapoznania
się
z
deficytami CKiAL i gminy w badanym
zakresie.
Badanie miało na celu określenie
ścieżki rozwoju CKiAL, w jakich
kierunkach poszerzana ma być oferta,
która ma być spójna z oczekiwaniami
odbiorów.

Projekt "ZaPLANujMY'' polegał na
przeprowadzeniu
diagnozy
identyfikującej zasoby i samodzielne
inicjatywy mieszkańców z terenu
gminy Gowarczów oraz zachęceniu
ich do aplikowania o dotację na
działanie.
Badanie
dotyczyło
zapoznania się z potrzebami w
najbliższym otoczeniu szczególnie
młodzieży oraz osób dorosłych,
określeniu ilości aktywnych i chętnych
do
działania
odbiorców
oraz
ważności
kultury
w
życiu
społeczności,

3

Ważnym elementem badania było
zbadanie potencjału otoczenia
oraz wskazanie, które obszary
działania są dla niego ważne (np.
działalność
warsztatowa,
wydarzenia artystyczne, spotkania
kameralne,
spotkania
z
zaproszonymi gośćmi, inne) a także
dać
poczucie
sprawczości
i
samorealizacji
społeczności
poprzez zwrócenie uwagi na
możliwość wpływu na kształtowania
oferty kulturalnej.
Zadanie miało też na celu
utworzenie sieci wsparcia na linii
instytucja–jednostka,
instytucja–
instytucja,
jednostka-jednostka,
poszerzenie grona odbiorców
i aktywnych społeczników oraz
przybliżenie mieszkańcom CKiAL.

Samodzielne przeprowadzenie całego
procesu
działań
diagnostycznych
przez pracowników CKiAL miało na
celu
podniesienie
kompetencji
pracowników w tym obszarze.
Grupami
docelowymi
wśród
mieszkańców gminy Gowarczów były
osoby dorosłe (świadome swoich
potrzeb)
oraz
młodzież,
której
aktywności
brakuje
w
lokalnej
przestrzeni.

WYBÓR I OPRACOWANIE NARZĘDZI
BADAWCZYCH

Rozpoczęcie
działań
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Pierwszym działaniem w ramach
diagnozy
było
spotkanie
pracowników CKiAL z animatorem
Adamem Radoszem i wspólne
omówienie
i
wypracowanie
sposobów
przeprowadzenia
samodzielnej diagnozy. Określony
został plan, sposoby promocji i
kontaktu
z
odbiorcami
oraz
narzędzia badawcze:
- ankieta, która w początkowej
fazie działania była podstawowym
narzędziem
ze
względu
na
ograniczone możliwości spotkań
związane
z
pandemicznymi
obostrzeniami
- happeningowe spotkania
- tablica „ZaPLANujMY”
- wystawa plenerowa z wywiadem
indywidualnym

Działania
rozpoczęła
akcja
informacyjna
i
promocyjna.
Pracownicy
CKiAL
przygotowali
filmik
wprowadzający,
który
dostępny
był
w
mediach
społecznościowych (fb CKiAL) na
stronie i kanale You Tube oraz w
lokalnej telewizji internetowej tkn24.
Ponadto
plakaty
i
informacje
dostępne były w lokalnej prasie
(Tygodnik
Konecki,
Echo
Dnia
Koneckie), na stronach urzędu gminy,
szkoły oraz w przestrzeni publicznej
na
słupach
ogłoszeniowych,
tablicach sołeckich .

Ankieta

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
w Gowarczowie (CKiAL) zaprosiło
mieszkańców gminy Gowarczów do
określenia kulturalnych potrzeb
i pomysłów na lokalne kreatywne
inicjatywy
oraz
Wspólne
ZaPLANowanie kulturalnych wydarzeń
w najbliższym otoczeniu poprzez
udział
w
ankiecie.
Ankieta
"ZaPLANujMY" zawierała 15 pytań
i dostępna była zarówno w wersji
elektronicznej jak i papierowej.
Dla
ułatwienia
przekazywania
formularzy do CKiAL, w przestrzeni
gminnej rozlokowane były Skrzynki
„ZaPLANujMY”. W okresie od marca
do kwietnia 2 skrzynki czasowo
rozmieszczone
były
w
różnych
lokalizacjach np. w ośrodku zdrowia,
urzędzie gminy, sklepie spożywczym,
sklepie
budowlanym.
Podczas
spotkań skrzynki zabierane były do
poszczególnych sołectw.

Rys.1 Udział w ankiecie z
podziałem na płeć

W
tej
formie
badania
udział
wzięło
127
mieszkańców gminy
Gowarczów w tym
43
w
formie
wypełnienia ankiety
on-line a 84 osoby
wypełniły
ankietę
papierową.

Rys.2 Udział w ankiecie z podziałem na wiek

Rys.3 W jakich formach działań najczęściej uczestniczysz

W
badaniu
udział
wzięły
w
przeważającej części kobiety (rys.1)
oraz osoby z zakładanego przedziału
wiekowego - łącznie 83,40 %
(powyżej 13 lat, poniżej 65 r.ż.)(rys. 2)
Pierwsze pytania dotyczyły zbadania
w jakich formach działań związanych
z kulturą uczestniczą nasi ankietowani
(rys.3) oraz czy kiedykolwiek podjęli
się czynnego udziału w takich
inicjatywach (rys.4).
Najpopularniejszymi odpowiedziami
jest uczestnictwo w festynie gminnym
św. Rocha (97) oraz czynny w nim
udział
(12
odpowiedzi)
oraz
uczestnictwo
w
wydarzeniach
organizowanych przez sołectwo (71)
oraz czynne w nich uczestniczenie
(14). Pozostałe odpowiedzi pokazują
wykresy

Rys.4 Czy podjąłeś/łaś się kiedykolwiek czynnego udziału
w lokalnych działaniach na rzecz kultury
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Pytanie otwarte dotyczące
chęci zaangażowania się w
działanie kulturalne w gminie
i określenia jego zakresu
przyniosło wiele różnorodnych
odpowiedzi łącznie 79 (rys.5)
wskazując przede wszystkim
na chętne zaangażowanie się
w
działania
sołeckie,
wydarzeń dla dzieci, akcji
charytatywnych, filmu i tańca.
Podobnie wygląda sytuacja w
zakresie
zainteresowań
naszych
respondentów
spektrum jest szerokie (rys. 6)
a
wśród
najczęściej
typowanych
odwiedzi
są
podróże,
taniec,
muzyka,
kulinaria, sztuki plastyczne ,
film , śpiew, fotografia,
przyroda
i
działalność
społeczna. . Wśród bardzo
różnorodnych
odpowiedzi
dotyczących
ulubionych
gatunków
muzycznych,
filmowych
czy
literackich
najczęściej
wymieniane
zostały w muzyce: pop (27),
rock (9) i disco-polo (9),
filmie: komedia (9), film
przygodowy (7) i akcji (7), zaś
w literaturze: fantastyka (8),
kryminał
(6)
i
powieść
przygodowa (5)

Rys.5 Zaangażowałabym/łbym się w działanie kulturalne, jeśli dotyczyłoby…

Rys.6 Moje zainteresowania, które chętnie
rozwinąłbym, rozwinęłabym w CKiAL

Rys.7 Co jest największą przeszkodą
w uczestnictwie w kulturze ?
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Na pytanie co jest największą przeszkodą w
uczestnictwie w kulturze (rys.7) najczęstszą
odpowiedzią jest brak czasu (73) i funduszy
(38),
sporą
przeszkodą
jest
aspekt
komunikacyjny w tym: brak komunikacji (23)
i zbyt duża odległość (17). Wśród innych
przeszkód (13) pojawił się tez głos słabej
komunikacji z rówieśnikami oraz słabej
dostępność
zajęć
w
godzinach
popołudniowych. Swoich kulturalnych potrzeb
nie zna 6 osób, które udzieliły odpowiedzi na
to pytanie a 2 osoby nie widzą przeszkód w
uczestnictwie w kulturze.

Pytania dotyczące znajomości lokalnych zasobów zarówno osób (twórczych)
jak i ciekawych miejsc, historii z nimi związane, legendy czy podań miały
najmniej odwiedzi: odpowiednio 43 i 27. Były one też zbieżne. Najbardziej
rozpoznawalna twórczo jest rodzina Gärtnerów, zespół ludowy Bębnowianka
i osoby działające w CKiAL. Najczęściej wymieniane miejsca to kościółek
św.Rocha oraz wysiedleń - oraz historia z nimi związana. 100 osób na pytanie
odpowiedzi nie udzieliło bądź odpowiedziało nie wiem.

Kolejną istotną kwestią poruszoną w
ankiecie był sposób komunikacji z
mieszkańcami (rys.8) oraz określenie
z jakich mediów korzystają (rys.9).
Dla zdecydowanej większości osób
aktualny sposób komunikowania się
jest wystarczający. Niemal wszyscy
też korzystają z internetu i telefonu
komórkowego

Rys.9 Czy masz dostęp do urządzeń mobilnych i czy
korzystasz z komunikatorów.

Rys.8 O wydarzeniach działaniach chciałabym
chciałabym się dowiedzieć z

Spotkania
i tablice
„ZaPLANujMY
”

CKiAL zorganizowało 6 spotkań i akcji
haapeningowych na terenie gminy
Gowarczów. Spotkania odbyły się w
świetlicach wiejskich w : Bębnowie(21
osób),
Rudzie
Białaczowskiej(32),
Morzywole (10) i Korytkowie (25) oraz
w szkole z nauczycielami i młodzieżą
z 8 klas (50) oraz podczas wystawy
plenerowej przed CKiAL (28).

Rys.10 Odpowiedzi z Tablicy "ZaPLANujMY"

Na
pytanie
"Jaką
kwotę
byłbyś/byłabyś w stanie przeznaczyć
na udział w wydarzeniu organizowanym
w CKiAL" odpowiadano odpowiednio
10-30zł (50os.), 30-50zł (41), powyżej
50zł (16), tylko działania darmowe(12)
inne (5)
Pracownicy CKiAL mieli możliwość
przeprowadzić z uczestnikami wywiad
bezpośredni
i
zachęcić
do
wypowiedzenia
się
na
Tablicy
"ZaPLANujMY"
odpowiadając
na
pytania :
1. "do Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej
najchętniej
przychodzę
(przyszedłbym/szłabym)
żeby.."(tu:
malować, śpiewać, tańczyć, grać, na
różne spotkania i warsztaty)
2. "w Gowarczowie najbardziej brakuje
mi (wydarzenie, element związany z
kulturą / rozrywką)". W efekcie
zebraliśmy 165 wypowiedzi (rys.11), które
w
dużej
mierze
zbieżne
są
z
odpowiedziami z ankiety na pytanie
"Jakich działań, wydarzeń kulturalnych
brakuje Ci na terenie gminy?" (rys.11)

Rys.11 Jakich działań brakuje na ternie gminy (ankieta)
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Spotkaniom towarzyszyły też prezentacje
przybliżające projekt na inicjatywy
lokalne, akcje animacyjne, i kreatywne
działania diagnostyczne w formie zabawy
z wyborem ulubionych dziedzin sztuki. Tu
każda grupa miała swoje zdanie - w
jednej miejscowości stawiano na sztuki
plastyczne (malowanie muralu) i taneczne
(potańcówka), w innej na muzyczne
(koncerty) w kolejnej zaś głosy rozkładały
się bez znaczącej przewagi.

Przeprowadzana
diagnoza
była
pierwszym
tego
typy
działaniem
zorganizowanym w 15-letniej historii
działalności Centrum Kultury
i Aktywności Lokalnej. Zgodnie z
założeniami
przybliżyła
nam
oczekiwania
uczestników
naszych
wydarzeń i pozwoliła odkryć nowe
potencjały ale też braki . Mieszkańcy
doskonale znają i cenią sobie wybitną
postać
kompozytorki
Katarzyny
Gärtner , widać też duże przywiązanie
do tradycji obchodów odpustu ku czci
św.Rocha oraz historycznych wydarzeń
związanych z wysiedleniami.
Społeczności a szczególnie młodzieży
brakuje miejsc do aktywnych spotkań,
przestrzeni integracyjnych i wydarzeń
blisko ich miejsca zamieszkania zwłaszcza inicjatyw sołeckich., w które
najchętniej się angażują. Im młodsze
pokolenie tym mniejsza jest znajomość
charakterystycznych dla miejscowości
legend. Jest to obszar z dużym
potencjałem
animacji
kultowej.
Niepokojącym
jest
niski
poziom
świadomości swoich potrzeb . Cieszy za
to fakt powstania w ostatnim czasie
nowych formacji KGW na

terenie gminy, ujawnienia się nowych
liderów, bardzo zróżnicowany zakres
zainteresowań i pobudzenie do
działania nowych osób z terenu gminy
oraz właściwy dobór przez CKiAL
narzędzi
do
komunikacji
z
mieszkańcami (rys.12)
Przeprowadzona diagnoza zachęciła
do wprowadzenia nowych form
aktywności w CKiAL - np. "Spotkań z
pluszówką", które planowane są już
na jesień tego roku oraz rozszerzenia
form warsztatowych o częstsze
goszczenie
w
sołeckich
przestrzeniach dając nadzieję na
bliższe relacje z szerszym gronem
mieszkańców naszej gminy.

Rys.12 O wydarzeniach, działaniach CKiAL
chciałabym/ałbym się dowiedzieć z (ankieta)
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
Plac XX-lecia 26 225 Gowarczów
Telefon 48 672 43 95 e-mail: ckial@onet.pl
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@KulturaGowarczow

@ckial.gowarczow

ckialgowarczow.naszdomkultury.pl

