
                                                                                              

 

 

1 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH 

SPOŁECZNOŚĆI LOKALNEJ  

GMINY KAZIMIERZ BISKUPI 

 

 

 

 

 

Opracowała: Sylwia Kudła 

Główny koordynator projektu: Joanna Gołyńska-Woźniak 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              

 

 

2 

 

WSTĘP 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim uczestniczy w programie Narodowego 

Centrum Kultury – „DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2015”, którego głównym celem 

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 

projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. Projekt podzielono na dwa 

etapy. Pierwsza część to przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy 

Kazimierz Biskupi. Głównym założeniem jest przeprowadzenie, opracowanie i upublicznienie 

diagnozy społecznej zorientowanej na potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz 

przeprowadzenie konkursu na  najlepsze inicjatywy lokalne. Drugi etap to realizacja projektów 

wyłonionych w drodze konkursu. Przed przystąpieniem do diagnozy przeanalizowano 

funkcjonowanie placówki pod kątem oferty i głównych celów jakie stawia sobie GOK.  

 

GOK KAZIMIERZ BISKUPI 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim jest samorządową jednostką kultury, 

która prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury służących 

rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. Ponadto promuje 

dorobek kulturalny regionu poprzez organizację przeglądów, konkursów, plenerów i 

warsztatów umożliwiających prezentację i konfrontację zespołów i twórców 

nieprofesjonalnych, a także organizuje imprezy o charakterze festynów kulturalnych, które 

umożliwiają integrację i zapewniają wypoczynek mieszkańcom gminy. Gminny Ośrodek 

Kultury realizuje swoje zadania zgodnie ze statutem. W  swojej ofercie posiada takie stałe 

formy zajęć jak:  zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne – taniec współczesny, Mażoretki – 

grupa taneczna, akrobatyka taneczna, koło recytatorskie, zajęcia wokalne z emisji głosu, 

zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych, dętych i na gitarze, zajęcia nauki gry na 

instrumentach smyczkowych, zajęcia nauki gry na gitarze basowej, zajęcia nauki gry na 

instrumentach perkusyjnych, Zumba i Zumba Kids, Młodzieżowy BigBand, Młodzieżowy zespół 

przy OSP w Kazimierzu Biskupim. 

Poza stałymi formami zajęć, Gminny Ośrodek Kultury współpracuje z Kołem Emerytów i 

Rencistów oraz z Kołami Gospodyń Wiejskich. Współtworzy wydarzenia kulturalne wraz z 
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placówkami szkolnymi, stowarzyszeniami , referatem sportu. Udostępnia zaplecze sprzętowe 

w postaci sceny z nagłośnieniem  i oświetleniem. 

 Dodatkowo GOK  sprawuje nadzór merytoryczny nad Orkiestrą OSP w Kazimierzu 

Biskupim dbając o zakup repertuaru, pomocy dydaktycznych, instrumentów oraz opłatę 

Dyrygenta.Do priorytetowych imprez planowanych przez Gminny Ośrodek Kultury należy 

zaliczyć : 

1. Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej ANIOŁY  

2. Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  

3. Przegląd Twórczości Wielkanocnej „Zadymka wielkanocna… Ale jaja” – warsztaty dla 

młodzieży i instruktorów plastyki 

4. Dni Kazimierza Biskupiego  

5. Regionalny Przegląd Zespołów Weselnych. 

6. Dożynki Gminne. 

7. Ogólnopolski Plener Malarski. 

Ponadto  GOK  realizuje następujące mniejsze przedsięwzięcia:  

1. Gminny Dzień Babci i Dziadka 

2. Wernisaż wystawy „Pocztówka Bożonarodzeniowa”  

3. Konkurs recytatorski – etap rejonowy 

4. Konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna” 

5. „Dzień Kobiet” – koncert dla Pań, wieczór poetycki „Dla Niej”, wystawa prac 

plastycznych z okazji Dnia Kobiet 

6. Koncert zespołów z okazji Festiwalu Miast Partnerskich  

7. Obchody Święta Konstytucji 3-ego Maja 

8. „Dzień Matki” – montaż słowno-muzyczny 

9. Gminny Dzień Dziecka – festyn w Kazimierzu Biskupim 

10. Przegląd Piosenki Religijnej 

11. Przedstawienie plenerowe „Nasi Patronowie” 

12. Ogólnopolski Plener Malarski 

13. „Dzień Papieski” – wieczór poezji i piosenki religijnej 

14. Hubertus 

15. Przegląd Małych Form Teatralnych 

16. Obchody Dnia Niepodległości 

17. Konkurs plastyczny na „Pocztówkę Bożonarodzeniową” 

18. Wigilia Kombatantów 

Znajdująca się w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury Biblioteka Publiczna przeprowadza: 

lekcje biblioteczne dla uczniów Szkół Podstawowych – „Dzieje książki od glinianych tabliczek 

do współczesności, spotkanie dla przedszkolaków „Szukamy wiosny w bibliotece” – wiersze, 

opowiadania, zagadki, rebusy, konkurs plastyczny „Moja pierwsza wizyta w bibliotece”, 

przedstawienie teatralne dla uczniów klas 1-3, spotkania autorskie, udział w Narodowym 
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Czytaniu, akcji ogłoszonej przez Prezydenta RP, konkurs recytatorski „Poezja dla mamy i taty” 

przygotowany wspólnie z zespołem teatralnym pod kierunkiem, Poetyckie Zaduszki - konkurs 

recytatorski. 

DIAGNOZA 

Po zapoznaniu się ofertą Gminnego Ośrodka Kultury rozpoczęto badania mające na celu 

konfrontacje propozycji kulturalnych GOK-u z oczekiwaniami mieszkańców gminy Kazimierz 

Biskupi. Diagnozę potrzeb kulturalnych prowadzono od lutego do maja 2015 roku przy 

pomocy trzech głównych narzędzi: 

- ankiet rozdawanych podczas spotkań z mieszkańcami 

- spotkań z konkretnymi grupami  mieszkańców  (sołtysi, motocykliści, gimnazjaliści) 

- wywiadu na portalu społecznościowym 

ANALIZA ANKIET 

W dniach 11 oraz 18 marca 2015 roku odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury 

spotkania z mieszkańcami gminy, podczas których omówiono szczegółowo cele oraz założenia 

projektu „DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2015”.  Do udziału w spotkaniach zachęcano 

mieszkańców poprzez plakaty, strony internetowe, w tym portal społecznościowy Facebook 

oraz poprzez media lokalne. Zachęcono uczestników spotkań do aktywnego udziału w 

projekcie.  W ramach pierwszej części programu rozdano obecnym na spotkaniu mieszkańcom 

ankiety badawcze.  Ankietę udostępniono w formie papierowej, którą wypełniło 50 

respondentów zamieszkujących tereny gminy Kazimierz Biskupi. W kwestionariuszu 

znajdowały się pytania m.in na temat ich aktywności kulturalnej, współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury, potrzebach kulturalnych mieszkańców, zajęciach organizowanych przez 

GOK, w których chcieliby wziąć udział oraz ich czasu wolnego i sposobu spędzania go.  Ankieta 

składała się łącznie z 21 pytań z czego 7 miało charakter zamknięty a pozostałych 14 pytań 

otwarty lub półotwar 

 
Plakat zachęcający mieszkańców do udziału w projekcie. 
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Poniższe wykresy przedstawiają analizę najistotniejszych wyników ankiety uwzględniając 

charakterystykę badanych respondentów. 

Ryc. 1 Płeć 

 
 

Ryc.2 Wiek 
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Ryc.3 Wykształcenie  

 
Jak wynika z ankiet przeważającą grupą respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz 

stanowią mężczyźni, bo aż 56% w porównaniu do kobiet, których jest 24%.  Pomimo, iż 20% 

badanych nie wypełniło metryczki umieszczonej w ankiecie, możemy śmiało uznać, iż to 

mężczyźni są bardziej zainteresowani projektem, a co za tym idzie kulturalnym rozwojem 

gminy Kazimierz Biskupi. Gdy weźmiemy pod uwagę wiek, największa grupę reprezentują 

osoby dorosłe, najbardziej produktywne i chcące aktywnie korzystać z oferty kulturalnej 

GOKu. To właśnie grupa wiekowa powyżej 40 lat stanowi aż 50 % ankietowanych co wskazuję, 

że być może to dla nich oferta GOKu powinna być najbardziej rozbudowana.  Nieznaczną 

grupę, bo tylko 4% stanowią osoby w przedziale wiekowym 19-25 lat. Osoby niepełnoletnie, 

pomimo promocji projektu, nie brały udziału w spotkaniach. Kolejną cechą społeczno-

demograficzną jest struktura wykształcenia, która pokazuję, iż przeważają osoby  w 

wykształceniem średnim oraz zawodowym (po 28% badanych). W nieznacznej mniejszości są 

osoby z wykształceniem wyższym – 24%. W ankietach pytano również status zawodowy. Tutaj 

w przeważającej grupie były osoby pracujące zawodowo, prowadzące działalność gospodarczą 

oraz emeryci bądź renciści. 

W celu zweryfikowania aktywności kulturalnej mieszkańców w ankiecie umieszczono 

pytanie: „ Czy podejmował/a Pan/Pani kiedykolwiek inicjatywy kulturalne w ramach swojej 

działalności społecznej?”  Jak się okazuje ponad 50% badanych nie podejmowało nigdy 

żadnych inicjatyw o charakterze kulturalnym.  Blisko 40% ankietowanych brało udział w 

organizacji wydarzeń kulturalnych będąc członkiem organizacji, stowarzyszeń lub 

indywidualnie.  Z pytań otwartych wynika, iż  większość podejmowanych działań miało 

charakter kulturalny, a kierowane były najczęściej do lokalnej społeczności lub członków 
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własnej organizacji lub stowarzyszenia. Głównym motywatorem do podejmowania różnych 

form inicjatyw, było przekonanie, iż właśnie tego potrzebuje lokalna społeczność. 

Ryc.4 Aktywność kulturalna mieszkańców 

 
 

Dodatkowym parametrem była współpraca aktywnych kulturalnie osób z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Kazimierzu Biskupim.  Jak się okazało osoby podejmujące działania o 

charakterze kulturotwórczym do swoich akcji włączają również GOK, który udostępnia 

pomieszczenia, zaplecze sprzętowe, zapewnia formę reklamy.  

Ryc.5 Współpraca GOKu z osobami aktywnymi kulturalnie 
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Dalsza część ankiety to pytania o czas wolny i sposoby jego spędzania. Założeniem pytań było 

określenie zainteresowań i hobby mieszkańców w celu zweryfikowania oferty prezentowanej 

przez GOK. Na pytanie „ Kiedy ma Pan/Pani najwięcej czasu wolnego ?”  okazuje się, że aż 66% 

badanych deklaruje, iż czas wolny posiada wieczorem.  Należy zatem zwrócić uwagę na ten 

czynnik przy dobieraniu oferty kulturalnej GOK zarówno przy organizowaniu imprez 

kulturalnych jak również zajęć stałych czy warsztatów. 

Ryc.5 Czas wolny

 
 

Ryc.6 Formy spędzania czasu wolnego  
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Odnosząc się do czasu wolnego zapytano mieszkańców o formy, w jaki ten czas najczęściej 

wykorzystują. Jak się okazało najczęściej padającą odpowiedzią było spędzanie czasu z rodziną 

lub znajomymi oraz telewizja. Wśród odpowiedzi inne: zadeklarowano podróże motocyklem 

oraz służba w OSP. Powyżej przedstawiamy schemat najczęściej padających odpowiedzi 

(pytanie otwarte z możliwością wielokrotnego wyboru).Kierując się wartościami kulturalnymi, 

zapytano respondentów o zainteresowania bazujące na tej dziedzinie. Poniżej przedstawiamy 

wykres zainteresowań mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi (pytanie otwarte z możliwością 

wielokrotnego wyboru). 

Ryc.7 Zainteresowania kulturalne mieszkańców gminy 

 
 

Poza  tym respondenci w pytaniu otwartym o hobby wymieniali: rozwiązywanie krzyżówek, 

wędkarstwo, skoki spadochronowe, ogrodnictwo, chodzenie z kijkami, motoryzację i 

gotowanie.  

W dalszej części badania ankietowego, mieszkańcy poproszeni zostali o odniesienie się do 

działalności samego GOKu oraz do form zajęć w których chętnie wzięliby udział.  Pierwszym 

pytaniem, które zadano w tej części ankiety było pytanie o częstotliwość korzystania z oferty 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim.  Jak się okazuje 52% pytanych korzysta z 

oferty domu kultury raz na kilka miesięcy. Niestety drugą najczęściej padającą odpowiedzią 

jest „wcale nie korzystam” i stanowi to aż 10% ankietowanych.  
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Ryc.8 Częstotliwość korzystania z oferty GOK  

 
Jednym z ważniejszych punktów ankiety było pytanie dotyczące tego, czym zdaniem 

mieszkańców powinien przede wszystkim zajmować się Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu 

Biskupim. Poniżej wykres obrazujący odpowiedzi respondentów.  

Ryc.9 Zadania Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim 
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W celu zweryfikowania potrzeb kulturalnych mieszkańców zbadano w jakich wydarzeniach 

mieszkańcy najchętniej braliby udział, gdyby mieli taką możliwość. Na Ryc. 10 i 11 

przedstawiono jak rozkładały się głosy mieszkańców dla zaproponowanych form. 

Ryc.10 Wydarzenia, w których chciałbym/chciałabym brać udział 

 
 

Ryc.11 Zajęcia stałe, w których chciałbym/chciałabym brać udział 
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Poza formami narzuconymi w ankiecie w pytaniu otwartym „ Jakich zajęć, wydarzeń, imprez 

Pana/Pani zdaniem brakuje lub powinno być więcej na terenie gminy?” padały odpowiedzi: 

- zajęcia dla dzieci i młodzieży edukacyjne – taneczne, kursy językowe, kluby hobbystyczne, 

- zajęcia artystyczne, muzyczne, sportowe, 

- zajęcia dla dzieci i młodzieży, 

- zajęcia dla dzieci i młodzieży,  zawody sportowe, zajęcia taneczne i śpiew, 

- bezpłatne zajęcia dla dzieci – taneczne, plastyczne, lub językowe, kluby gier, w parku 

kulturowym siłownia zewnętrzna, 

- więcej festynów, imprez wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęcia z języków obcych, 

wycieczki , 

- festiwale plenerowe, imprezy plenerowe, 

- plenerowe imprezy kulturalno – sportowe, 

- zajęcia aktywizujące małe społeczności lokalne, 

- spotkania rodzinne, 

- imprezy kinowe, teatralne, 

- małe imprezy lub zajęcia w poszczególnych miejscowościach, które będą integrowały 

społeczność lokalną, 

- imprezy sportowe, 

- imprezy i zajęcia w świetlicach wiejskich i remizach strażackich na wsiach, 

- imprezy plenerowe, 

- kino w plenerze, 

- wspólne oglądania zawodów sportowych, 

- cykliczne spotkania ze znanymi osobami, 

- koncerty,  

- otwarte imprezy integracyjne dla wszystkich mieszkańców gminy, 

- kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży. 

Odnosząc się do powyższych stwierdzeń, należy zwrócić uwagę na życie kulturalne i 

społeczne w miejscowościach poza Kazimierzem Biskupim. W związku z tym dla pogłębienia 

diagnozy zdecydowano się dotrzeć do rad sołeckich i sołtysów w celu zidentyfikowania grup i 

osób z potencjałem kulturotwórczym.  Udało się w trakcie diagnozy dotrzeć do osób 

aktywnych, liderów, członków Kół Gospodyń Wiejskich, członków OSP czy nauczycieli, którzy 

chętnie włączą się w działania kulturotwórcze.  
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ANALIZA SPOTKAŃ Z KONKRETNYMI GRUPAMI MIESZKAŃCÓW 

 

Kolejną z form uzyskania informacji na temat potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy 

Kazimierz Biskupi były spotkania z mieszkańcami, a konkretnie z wyselekcjonowanymi 

osobami z różnych kategorii wiekowych oraz kręgów zainteresowań. Do badania zaproszono 

sołtysów, grupę motocyklistów oraz gimnazjalistów. Diagnozowanie odbywało się najczęściej 

w formie swobodnej rozmowy podpartej wcześniejszą informacją o programie „DOM 

KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2015”. Najważniejsze pytania jakie postawiono we 

wszystkich trzech grupach to: jakie inicjatywy kulturalne powinny być realizowane na terenie 

naszej gminy, a także jakie problemy pojawiają się najczęściej podczas próby realizacji takich 

działań.   

 

SOŁTYSI 

 

Spotkanie zorganizowano 27 lutego 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu 

Biskupim.  

Znając problemy oraz potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw w trakcie spotkania 

padły następujące  propozycje wydarzeń kulturalnych: 

- festyny plenerowe w poszczególnych sołectwach, 

- zajęcia tematyczne, artystyczne w świetlicach wiejskich, 

- imprezy integrujące mniejsze społeczności lokalne, 

- warsztaty kulinarne organizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich,  

- kino plenerowe w kazimierskim parku, 

- wycieczki do kina bądź teatru dla seniorów, 

- wycieczki do kina lub teatrów dla najmłodszych mieszkańców gminy 

- warsztaty z profilaktyki zdrowia i zasad bezpieczeństwa dla seniorów.  

Problemy z jakimi mogą borykać się mieszkańcy w odbiorze kultury zdaniem sołtysów: 

- słaba promocja wydarzeń kulturalnych ( brak plakatów, ulotek, wzmianek w lokalnej prasie) 

- kłopot z dojazdem do Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim części 

mieszkańców poszczególnych sołectw ( brak samochodu, brak kursującego autobusu) 
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MOTOCYKLIŚCI 

 

Spotkanie z motocyklistami z kazimierskiego klubu "Quinque Fratrum" odbyło się 11 marca 

2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim.  W spotkaniu wzięło udział 10 

motocyklistów.  Wśród pomysłów na działalność kulturalną w gminie pojawiły się: 

- kino plenerowe na rynku bądź w parku kulturowym, 

- zloty motocyklowe jako element wydarzeń kulturalnych i promocyjnych gminy, 

- koncerty lokalnych kapel bluesowo – rokowych, 

- targi motocyklowe, 

- integracyjne imprezy kulturalno – sportowe 

- wystawy malarstwa, wernisaże, 

- warsztaty fotograficzne dla osób w każdym przedziale wiekowym, 

- festiwale tematyczne z uwzględnieniem lokalnej historii i tradycji  

Obawy związane z organizowaniem imprez kulturalnych w gminie: 

- imprezy plenerowe uzależnione od warunków atmosferycznych, 

- brak zaplecza noclegowego w gminie, 

- trudność w przekonaniu mieszkańców do udziału w niszowych inicjatywach kulturalnych. 

 

 
Spotkanie z mieszkańcami gminy Kazimierz Biskupi, głównie motocyklistami grupy "Quinque Fratrum". 

 

GIMNAZJALIŚCI  

 

Największą grupę badawczą stanowiła młodzież z Gimnazjum im. Polskich 

Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim. W warsztatach wzięło udział 30 uczniów po kilku z 

każdego przedziału wiekowego.  Wykazali się oni szeroką wiedzą na temat funkcjonowania 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, jak również imprez kulturalnych 

organizowanych na terenie gminy. Pokazali również swoją kreatywność w tworzeniu oferty 

GOK.  Wydarzenia proponowane przez najmłodszą grupę to: 

- maraton filmowy w GOKu, 
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- koncerty młodzieżowe, 

- warsztaty wokalne w GOKu, 

- warsztaty zdrowego trybu życia, 

- wymiana kulturowa pomiędzy innymi szkołami i ośrodkami kultury, 

- kursy tańca, 

- kursy językowe, np. hiszpański w celu przybliżenia kultur innych państw, 

- letnie kino w parku, 

- warsztaty medialne ( kursy dziennikarskie, fotograficzne, video), 

- czytanie z Kubusiem Puchatkiem, 

- mini Mam Talent, 

- wyjazdy do teatru lub kina, 

- rodzinne spotkania integracyjne (np. gry planszowe), 

- warsztaty teatralne, 

- wycieczki poza gminę, 

- festyny sportowe, 

- konkursy plastyczne. 

Zagrożenia jakie młodzież widziała w organizacji życia kulturalnego gminy to: 

- brak funduszy na działania, 

- brak chętnych osób do udziału w wydarzeniach, 

- brak chętnych opiekunów w trakcie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez osoby 

niepełnoletnie, 

- brak imprez nakierowanych na konkretną grupę wiekową (młodzież) 

- stereotypowe myślenie o GOKu (w GOKu jest nuda) 

- mały rozgłos wydarzeń.  

 

 
Warsztaty z młodzieżą. 
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WYDARZENIE NA FACEBOOKU 

 

Ostatnim narzędziem użytym do badania było wydarzenie założone w popularnym portalu 

społecznościowym. Pomimo popularności portalu, profil na nim utworzony stał się najsłabszą 

metodą diagnozowania potrzeb kulturalnych. Pomimo wyrażenia chęci udziału w projekcie 32 

osób, tylko kilka odpowiedziało na pytanie: jakich inicjatyw kulturalnych brakuje na terenie 

gminy.  W odpowiedziach na zadanie pytanie pojawiły się poniższe propozycje: 

 

- imprezy, wydarzenia kulturalne dla najmłodszych dzieci (0-2 lata) oraz ich rodziców, 

- spotkania ze sławnymi ludźmi, 

- cykliczne wyjazdy do teatrów dla mieszkańców gminy, 

- Noc Kupały 

- siłownie zewnętrzne, festyny sportowe. 

 

Wydarzenie na facebooku zostało  włączone jako część promocji programu „DOM KULTURY + 

INICJATYWY LOKALNE 2015”, gdzie mieszkańcy gminy mogą być na bieżąco z postępami w 

zakresie projektu.  

 

PODSUMOWANIE 

 

Dzięki programowi programu „DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2015” udało się 

przeprowadzić diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców. Jest ona świetnym początkiem do 

nowego spojrzenia na kulturę gminy i dostosowania jej do lokalnej społeczności oraz 

podążania za jej potrzebami.  Gminny Ośrodek Kultury powinien otworzyć się na pomysły 

mieszkańców, zwiększyć ofertę zajęć adresowanych do różnych grup wiekowych.  Brać pod 

uwagę ich zainteresowania, pasje, cele i możliwości.  Lokalna społeczność stawia najbardziej 

na integrowanie społeczeństwa poprzez festyny, koncerty oraz warsztaty tematyczne. 

Pokazuje, że nowo wybudowany Park Kulturowy świeci pustkami. We wszystkich metodach 

badania pojawiała się opinia o możliwości organizowania wycieczek do większych placówek 

kulturalnych (teatry, filharmonia). Rozwiązaniem może być zapraszanie artystów do 

Kazimierza Biskupiego, co również pokazują badania. Mieszkańcy chcą spotkań z ciekawymi 

twórcami i artystami. Nadrzędnym zadaniem GOKu według mieszkańców jest organizacja 

czasu wolnego grup w każdym przedziale wiekowym. Ciekawym zjawiskiem uwidocznionym w 

badaniach jest potrzeba organizowania dla mieszkańców imprez leżących w kompetencjach 

referatu sportu. We wszystkich metodach badania pojawiały się sugestie imprez sportowych, 

wspólnego kibicowania czy wybudowania siłowni na powietrzu. Oznacza to, że Gminny 

Ośrodek Kultury powinien w miarę możliwości i potrzeb współpracować z instytucją, która w 

gminie zajmuje się sportem. Wyzwaniem dla GOKu jest „wyjście do klienta”. Mieszkańcy 

sygnalizują kłopoty z dojazdem z najdalej oddalonych miejscowości gminy. Należałoby zatem 
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wejść w ścisłą współpracę ze szkołami, świetlicami wiejskimi, OSP, która działałaby w obie 

strony (warsztaty objazdowe).  

Trudności z jakimi boryka się GOK to przede wszystkim: niestabilność finansowa instytucji  

(budżet), bierność społeczeństwa w uczestnictwie w kulturze, pomimo promocji i reklamy, 

brak chętnych osób do udziału w zajęciach i warsztatach. Być może  wiedza i wnioski wysunięte 

z wyników badań pozwolą na lepsze radzenie sobie z przeciwnościami.  

Podsumowując, niniejsza diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Kazimierz 

Biskupi umożliwiła przyjrzenie się rzeczywistym oczekiwaniom i pozwoliła wyjść bezpośrednio 

do ludzi i nawiązać z nimi dialog. Mamy na dzieję, że diagnoza będzie wstępem do wywołania 

w gminie Kazimierz Biskupi pewnej kulturalnej rewolucji przy równoczesnej aktywizacji 

samych mieszkańców. 

 

 


