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1. Wprowadzenie

1.1. Założenia ogólne
Badanie stanowiące podstawę niniejszego raportu zostało przeprowadzone przez zespół Fundacji
Obserwatorium na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku w dniach 23-24.04.2018 r. w
ramach projektu: „Pomiechówek działa z PomPĄ” współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018” prowadzonego
przez Narodowe Centrum Kultury. Dodatkowo zostały stworzone przez zespół GOK ankiety na temat
kultury w gminie Pomiechówek, które zostały wypełnione przez rodziców dzieci ze szkół z terenu gminy
oraz przez internautów.
Celem badania była aktualizacja diagnozy otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury z 2013 – zmieniły się
uwarunkowania (modernizacja obiektu). Zadaniem było odkrycie i ujawnienie potencjału mieszkańców
gminy Pomiechówek i jej 26 sołectw oraz zacieśnianie więzi, wzmacnianie inicjatyw oddolnych,
sieciowanie. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy uzyskaliśmy praktyczną wiedzę z zakresu potrzeb
kulturalnych i partycypacji w kulturze. Diagnozę przeprowadzono poprzez spotkania ze społecznościami
wsi, ankiety oraz warsztaty badawcze z grupami młodzieży, liderów społeczności wiejskich, rodziców
dzieci uczęszczających na zajęcia GOK, seniorów, nauczycieli.
Założenia badania wskazywały na dwa podstawowe aspekty, którym należało poświęcić uwagę:

▪

uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu potrzeb kulturalnych;

▪

partycypacja w kulturze.

Prócz dwóch ww. zagadnień, istotnym elementem projektu realizowanego przez GOK, było
przygotowanie i przeprowadzenie konkursu grantowego mającego na celu wsparcie finansowe
lokalnych inicjatyw. Czas realizacji badania był ograniczony harmonogramem projektu. Pomimo to, w
krótkim okresie, zebrano bogaty materiał opisujący oczekiwania mieszkańców gminy Pomiechówek.
Udało się także uaktualnić informacje zebrane w 2013 roku.
1.2. Przebieg badania
Badanie zostało rozpoczęte od ustalenia podstawowych założeń i kierunków prac. Ustalono
harmonogram prac uwzględniający:
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•

przeprowadzenie badania ankietowego (ankiety skierowane do dwóch grup: rodzice dzieci

w wieku szkolnym, inni mieszkańcy), w którym uzyskano 108 odpowiedzi (odpowiednio w grupach:
84, 24);
•

6 warsztatów diagnostycznych z przedstawicielami różnych grup społecznych - młodzież

gimnazjalna,

młodzież

ze

szkoły

ponadgimnazjalnej,

seniorzy,

nauczyciele,

rodzice

dzieci

uczęszczających na zajęcia w GOK oraz liderzy lokalni, sołtysi;
•

realizację debaty na temat kultury z władzami samorządowymi, przedstawicielami oświaty oraz

lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
•

organizację

punktu

konsultacyjnego

dotyczącego

konkursu

Inicjatyw

Lokalnych,

przedstawiającego wnioski z warsztatów diagnostycznych oraz kryteria konkursu programu dotacyjnego
Dom Kultury +.
Równolegle do badań diagnostycznych przeprowadzona została analiza danych zastanych
i dokumentów strategicznych. Przeanalizowano ankiety przygotowane przez pracowników GOK (108
odpowiedzi), wybrane wątki strategii rozwoju Gminy Pomiechówek oraz - jako punkt odniesienia - sam
program Domy Kultury +.
1.3. Założenia programowe i przyjęty model analizy
Wnioski z warsztatów diagnostycznych odnoszą się bezpośrednio do wizji rozwoju placówek
kulturalnych wdrażanych w ramach Programu Domy Kultury +. Zgodnie z zapisami ww. programu, dom
kultury powinien1:
•

posiadać umiejętność budowy strategii rozwoju i funkcjonowania w oparciu o analizę lokalnej

sytuacji społeczno-ekonomicznej,
•

być aktywnym uczestnikiem życia społecznego w danej gminie,

•

stwarzać możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,

•

być otwartym na wszystkie grupy społeczne,

•

kształcić postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze,

•

angażować artystów w życie kulturalne społeczności lokalnych,

•

integrować społeczności lokalne za pomocą działań kulturalnych,

1

Poniższa lista zaczerpnięta została w całości ze strony: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programydotacyjne-nck/dom-kultury/o-projekcie [dostęp z dn. 10.06.2018 r.]
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•

przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i jego skutkom,

•

przyczyniać się do rozwoju gminy,

•

być moderatorem dialogu w społeczności lokalnej,

•

budować postawy otwartości i tolerancji.

Odnosząc się do tego katalogu właściwości domu kultury można określić, na ile GOK wypełnia
poszczególne kryteria. Najpierw przedstawiony jest potencjał Gminnego Ośrodka Kultury oraz jego rola
w gminie Pomiechówek. Następnie zaprezentowano wyniki ankiet oraz analizę warsztatów
diagnostycznych. Na końcu przedstawione są wnioski oraz rekomendacje opisane przez badacza
Fundacji Obserwatorium.
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2. Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku – potencjał
Potencjał rozwojowy Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku należy rozpatrywać na dwóch
płaszczyznach. Pierwsza z nich to położenie blisko Warszawy i dobra komunikacja ze stolicą. Czynnik ten
kształtuje praktyki kulturalne głównie mieszkańców pracujących w mieście. Druga płaszczyzna dotyczy
walorów przyrodniczych, które mają znaczenie przy wyborze spędzania czasu wolnego. Dodatkowo w
2017 roku rozpoczęła się przebudowa budynku GOK. Powstaną pracownie tematyczne, przestrzeń
wystawiennicza, a nawet kino i studio nagrań. Te nowe przestrzenie stanowią wyzwanie, by otworzyć je
na społeczność lokalną, inspirując do uczestnictwa w różnych formach spędzania wolnego czasu. Jest to
także wyzwanie, by dom kultury jeszcze pełniej stawał się miejscem otwartym na wszelkie działania
artystyczne i kulturalne, integrujące społeczność lokalną.
2.1. Realizowane działania
Działalność GOK w Pomiechówku można podzielić na trzy główne typy:
a)

Zajęcia prowadzone w trybie ciągłym, przez zespół stałych współpracowników. W roku szkolnym

2017/2018 były one ograniczone ze względu na modernizację budynku GOK. Część zajęć odbywała się
Bibliotece Publicznej, część w Centrum Integracji Społecznej, a jeszcze część w sali parafialnej.
Wszystkie zajęcia mieszczą się w obszarze edukacji kulturalnej.
Tabela 1
Zajęcia

Grupa adresatów

Nauka śpiewu

b.o. (przede wszystkim dzieci)

Nauka tańca, zajęcia ruchowe

Dzieci 4-7 lat, 8-12 lat, seniorzy

Nauka gry na instrumentach klawiszowych

b.o. (przede wszystkim dzieci)

Zajęcia twórcze (ceramika, rękodzieło,

Dzieci, młodzież, dorośli

malarstwo, rysunek)
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b)

Wydarzenia cykliczne i wsparcie inicjatyw społeczno-kulturalnych, których GOK jest

organizatorem lub współorganizatorem:
•

ArtBazar (przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą)

•

Dzień Dziecka

•

Kulturalny Dzień Kobiet

•

Dożynki

•

Akademia Dorosłego Człowieka

•

Teatralka

•

Leśne Kino Letnie

•

Dzień Pomiechowskiego Bezdomniaka

•

pikniki sołeckie

Są to działania skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Pomiechówek oraz gości, odwiedzających
naszą miejscowość.
c)

Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, m.in.:

•

„Odkrywamy Fort III w Pomiechówku” projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego
•

„Nasze Wielkie Historie” projekt realizowany w ramach programu „Niepodległa”

•

„Stacja Pomiechówek – upamiętnienie akcji zbrojnej oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza ps.

Rój” projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
•

„Z rodzicami poznaję świat. Program zajęć rozwojowych dla najmłodszych i rodziców”

dofinansowany przez Fundację BGK w ramach projektu „Na dobry początek”
•

„Z książką do przyrody ruszamy po przygody”, dofinansowany ze środków Fundacji BGK im. J. K.

Steczkowskiego w ramach programu „Na dobry początek”.
Jednocześnie GOK wspiera niezależnych artystów, a także jest przestrzenią prezentacji działań grup
mieszkańców: m. in. Klubu Seniora, Klub Mam Pomponik.
2.2. Zespół
Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia osiem osób: dyrektor, osoba odpowiedzialna za sekretariat, osoba
odpowiedzialna za administrację, organizator pracy artystycznej, instruktor muzyki, grafik, główna
księgowa oraz pracownik gospodarczy. Dodatkowo zatrudniani są na umowy zlecenie instruktorzy
prowadzący zajęcia muzyczne, malarskie i ceramiczne.
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2.3. Budynek
Siedziba GOK to dawna remiza strażacka. W 2017 roku rozpoczęła się modernizacja budynku. W drugiej
połowie 2018 roku zostanie on oddany do użytku. Poza pomieszczeniami biurowymi dla pracowników
GOK będzie sala kinowa z technologią 3D, laboratorium fotograficzne przeznaczone do obróbki zdjęć
analogowych, pomieszczenia na studio nagrań i studio radiowe, klubik malucha, dwie sale muzyczne. To
będą idealne przestrzenie do odkrywania i rozwijania talentów naszych mieszkańców.
2.4. Strategia rozwoju gminy
Obecnie obowiązującym dokumentem jest Strategia rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2016 – 2020.
Pracownicy Ośrodka brali udział w konsultowaniu tego dokumentu.
Gminny Ośrodek Kultury ma za zadanie wszechstronnie wspierać edukację i kulturę mieszkańców w
różnym wieku. Realizując te zadanie, przyczynia się budowania kapitału społecznego. Drugi cel ramowy
Strategii rozwoju gminy Pomiechówek, tj: "Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego
oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia"
zakłada również działania:
•

wykorzystujące walory przyrodnicze oraz potencjał dziedzictwa kulturowego do zwiększenia

atrakcyjności turystycznej regionu;
•

upowszechnianie kultury i twórczości;

•

wspieranie przemysłu kreatywnego;

•

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w działalności gospodarczej.

Na poziomie celów operacyjnych strategia nie jest precyzyjna. Jest to szansa dla GOK, by wykraczać poza
działania w zakresie edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury. Istotne jest to również w kontekście
turystyki, wskazywanej w strategii jako największa szansa rozwoju gminy.
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3. Odbiorcy działań Gminnego Ośrodka Kultury
3.1. Analiza ankiet
Pierwsze pytanie ankiety brzmiało: Kto z Państwa lub członków rodziny korzysta z oferty GOK-u? Prawie
połowa ankietowanych rodziców określiła, że nikt z ich rodzin nie korzysta z działań Gminnego Ośrodka
Kultury. Wśród osób korzystających z oferty GOK wskazano głównie dzieci i młodzież, uczęszczające na
zajęcia organizowane przez GOK (muzyczne, plastyczne, taneczne). W tej grupie było niewiele rodzin z
seniorami.

Ankiety wypełnione przez rodziców
Ankiety internetowe zostały wypełnione głównie przez osoby dorosłe w przedziale wiekowym 26-45 lat.
Większość określiła, że to właśnie dorośli korzystają z działań GOK. A poza tym dzieci i młodzież.

Ankiety wypełnione przez internautów
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Drugie pytanie dotyczyło udziału w wydarzeniach organizowanych przez GOK w tym roku szkolnym.
ArtBazar jest imprezą, na której pojawiła się większość ankietowanych, zarówno rodziców
gimnazjalistów, jak i internautów. Rodzice wskazywali również inne popularne wydarzenia, m.in.
dożynki, Jarmark Pomiechowski i zajęcia w GOK. Internauci chętnie uczestniczą w wykładach Akademii
Dorosłego Człowieka oraz w spotkaniach Klubu Kreatywnych Kobiet. Dodatkowo pojawiały się także inne
odpowiedzi, jak wakacje i ferie w GOK, Dzień Dziecka oraz Teatralki.
Ankiety wypełnione przez rodziców

Ankiety wypełnione przez internautów

W jaki sposób najchętniej spędzają Państwo czas wolny? Na to pytanie mieszkańcy Pomiechówka
odpowiedzieli, że najchętniej spotykają się ze znajomymi. Często też czytają książki, uprawiają sport
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i oglądają telewizję. Popularne jest także korzystanie z internetu. Jedynie pojedyncze osoby wskazały na
inne aktywności, np. grę na instrumencie, uczęszczanie na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury czy
granie na komputerze.
Ankiety wypełnione przez rodziców

Ankiety wypełnione przez internautów

Na pytanie: Jakie dziedziny są dla Państwa najbardziej interesujące?, rodzice wskazali turystykę i sport.
Ważna jest dla wielu osób też przyroda. O wiele mniej wskazań było na teatr, taniec i historię.
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Ankiety wypełnione przez rodziców

Internauci
bardziej zainteresowani są muzyką, teatrem i rękodziełem niż rodzice gimnazjalistów. Równie ważna
jest dla nich turystyka i przyroda. 28% ankietowanych chętnie gra w gry planszowe i interesuje ich
tradycja. Małe jest zainteresowanie grami terenowymi i komputerowymi.
Ankiety wypełnione przez internautów

Na pytanie: Skąd dowiadują się Państwo o zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez GOK?,

rodzice gimnazjalistów odpowiedzieli, że z plakatów oraz z internetu, zarówno z mediów
społecznościowych, jak i ze strony internetowej. Ponad 25% osób otrzymuje informacje o wydarzeniach
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GOK od rodziny i znajomych.
Ankiety wypełnione przez rodziców

Internauci dowiadują się o wydarzeniach GOK, głównie z mediów społecznościowych. W następnej
kolejności są to plakaty, strona internetowa i informacje od rodziny i znajomych. Prasa w obu
przypadkach odgrywa niewielką rolę.
Ankiety wypełnione przez internautów
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3.2. Warsztaty diagnostyczne
Celem warsztatów było zdiagnozowanie oczekiwań społeczności lokalnej względem GOK w
Pomiechówku, zdiagnozowanie praktyk uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnej oraz identyfikacja
lokalnego potencjału (jednostek i/lub grup) oraz możliwości i sposobów jego aktywizacji.
Postawiono następujące pytania badawcze:
•

Jakie działania „przyciągnęłyby” nowych odbiorców do GOK?

•

Jakie są potrzeby i oczekiwania społeczności gminy Pomiechówek w odniesieniu do oferty

kulturalnej w gminie oraz samego GOK?
•

Jakie są zasoby i potencjał mieszkańców gminy (np. samodzielne inicjatywy kulturotwórcze,

lokalne talenty, twórcy-amatorzy)?
•

Jakie są możliwości wzajemnej współpracy?

•

Jakimi metodami można wspierać rozwój kapitału społecznego i kulturowego mieszkańców gminy

Pomiechówek?
•

W jaki sposób mieszkańcy gminy spędzają swój czas wolny? - definiowany jako: czas nie

poświęcany na zajęcia szkolne lub przygotowanie się do nich (w przypadku uczniów), lub jako czas nie
poświęcany na pracę, dojazdy do niej i obowiązki domowe (opiekuńcze, porządkowe etc.) w przypadku
dorosłych.
3.2.1. Młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej
Badanie wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej pozwoliło określić najważniejsze aktywności w czasie
wolnym, miejsca spędzania czasu wolnego oraz ich potrzeby i marzenia kulturalne.
Aktywności w czasie wolnym to przede wszystkim granie na komputerze oraz oglądanie seriali i telewizji.
Młodzież chętnie też spędza czas na spotkaniach ze znajomymi i/lub z chłopakiem/dziewczyną.
Popularna jest także gra w piłkę nożną, jazda na rowerze i uprawianie innych dyscyplin sportowych.
Pojedyncze osoby wskazywały na czytanie książek, słuchanie muzyki i przeglądanie internetu.
Miejsca spędzania wolnego czasu. Młodzież chętnie chodzi do punktów gastronomicznych (zapiekanki,
lody, kebab), ale także na promenadę i plażę przy rzece. Popularne są także boiska szkolne, na których
można grać w piłkę nożną. W zimie chętnie korzystają z lodowiska.
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Potrzeby i marzenia. Uczniowie wskazywali, że chcieliby brać udział w festynach, koncertach muzyki
disco polo czy występach kabaretów. Zgłosili też zapotrzebowanie na profesjonalne boisko piłkarskie
otwarte dla każdego i chęć udziału w turnieju piłki nożnej.
3.2.2. Młodzież gimnazjalna
Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów szkoły gimnazjalnej, wolontariuszy GOK. Pozwoliło ono
określić najważniejsze aktywności w czasie wolnym, miejsca spędzania czasu wolnego oraz ich potrzeby i
marzenia kulturalne.
Aktywności w czasie wolnym to przede wszystkim jazda na rowerze lub rolkach oraz spacery.
Gimnazjaliści chętnie spędzają czas ze znajomymi. Tylko pojedyncze osoby wskazały na gry
komputerowe, oglądanie seriali i telewizji.
Miejsca spędzania wolnego czasu. Młodzież najchętniej spotyka się ze znajomymi we własnych domach,
ale korzystają również z przestrzeni publicznej, np. promenada, las naprzeciwko szkoły oraz punkty
gastronomiczne, m.in. kawiarnia/cukiernia, Fritz. Gimnazjaliści organizują również ogniska, głównie w
nielegalnych miejscach.
Jako inne formy spędzania czasu wolnego w Pomiechówku młodzież wskazała Klub Seniora, Dyskusyjny
Klub Książki, kajaki, park linowy oraz zajęcia teatralne.
Gimnazjaliści wskazali problemy pojawiające się w Pomiechówku związane z infrastrukturą:
- boisko koło osiedla – kradną elementy infrastruktury;
- poszerzenie mostu / stworzenie osobnej kładki dla rowerów;
- brak ścieżek rowerowych;
- brak legalnych miejsc na ogniska w lesie i okolicy;
- brak miejsca do spotkania na rozgrywki gier planszowych.
3.2.3. Seniorzy
Seniorzy tworzą dość aktywną grupę w gminie Pomiechówek. Do Klubu Seniora należy ok. 60 osób. Część
seniorów działa również w zespole DESA, który tworzy przedstawienia teatralne, muzyczne i kabaretowe.
Czas wolny seniorzy głównie spędzają na działce/w ogrodzie. Chętnie biorą też udział w zajęciach
organizowanych przez GOK, np. w zajęciach ceramicznych, malarskich, kinie plenerowym, wykładach
Akademii Dorosłego Człowieka, a także aktywnie spędzają czas spacerując lub jeżdżąc na rowerze. Poza
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tym pojedyncze osoby wskazywały na inne aktywności, np. gimnastykę, haftowanie czy wyjazdy do
warszawskich teatrów.
Seniorzy wskazywali, że inni mieszkańcy również korzystają z zajęć organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury, np. Klub Kreatywnych Kobiet, uczestniczą w piknikach sołeckich i imprezach, m.in.
WOŚP. Według seniorów prężnie też działa lokalne Koło Wędkarskie (np. organizują zawody), a
mieszkańcy często spotykają się przy grillu/ognisku w ogrodach prywatnych, jak i nad Narwią.
Pomiechowanie głównie spędzają czas na przestrzeni: las – rzeka – place zabaw – lodziarnie/cukiernie.
Seniorzy określili też swoje potrzeby związane z GOK. Pod względem infrastrukturalnym brakuje im piec
ceramicznego, projektora kinowego, sali dla klubu seniora z dostępem do kuchni, kawiarni i sprzętu do
ćwiczeń. Pod kątem oferty są zainteresowani dyskusyjnym klubem filmowym, spacerami z instruktorem
nordic walking, gimnastyką dla seniorów, zajęciami brydżowymi, szachowymi, wykładami tematycznymi,
wsparciem wyjazdów zespołu DESA oraz pomocą w docieraniu do innych (z poza klubu) seniorów w
gminie.
Potrzeby związane z GOK
infrastruktura

oferta

Piec do wypalania ceramiki

Dyskusyjny Klub Filmowy

Projektor kinowy

Spacery z instruktorem nordic walking

Sala dla klubu seniora z dostępem do kuchni

Gimnastyka dla seniorów

Kawiarnia

Zajęcia brydżowe

Sprzęt do ćwiczeń

Zajęcia szachowe
Wykłady tematyczne
Wsparcie wyjazdów zespołu DESA
Pomoc w docieraniu do innych (spoza klubu)
seniorów w gminie

Jako problemy seniorzy wskazali brak oddolnych inicjatyw, pracę mieszkańców poza gminą (dojazdy)
oraz to, że młodzież jeździ do Warszawy, np. do kina, do centrum handlowego.
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3.2.4. Nauczyciele
W warsztacie diagnostycznym brali udział przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych z terenu
gminy. Obecni byli nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Wszyscy pracują na terenie gminy Pomiechówek, jednak nie wszyscy są jej mieszkańcami.
Nauczyciele aktywnie spędzają czas czytając książki, słuchając muzyki. Często wskazywali na spacery
i wycieczki rowerowe po okolicy. Część osób odpoczywa i śpi w czasie wolnym, część jeździ do
kina/teatru (Nasielsk + Warszawa). Pojedyncze osoby wskazywały na pracę w ogrodzie, działalność
harcerską i korzystanie z internetu.
Aktywności innych grup mieszkańców w czasie wolnym to przede wszystkim klub sportowy KS Wkra
i inne drużyny piłkarskie oraz działalność OSP (w Pomiechówku i Goławicach) – współorganizacja imprez
gminnych, szkolenia, ratownictwo. Poza tym nauczyciele wskazali na działalność amatorskiej grupy
teatralnej z Goławic, orkiestry przy kościele, Klubu Seniora, Klubu Kreatywnych Kobiet, grupy
charytatywnej przy kościele. Wiedzą również o istnieniu zespołów garażowych, koła teatralnego
w szkole, zajęciach sportowych, np. aerobik, nordic walking, kajaki. Nauczyciele określili, że młodzież
spędza głównie czas na boiskach, placach zabaw, w pizzeri, pod mostem kolejowym, w hali sportowej
i w restauracji Magnolia.
Potrzeby związane z GOK
infrastruktura
Sala do zajęć plastycznych i malarskich

oferta
Edukacja filmowa jako uzupełnienie podstawy
programowej

Pracownia komputerowa

GOK jako miejsce spotkań młodzieży

Kino

Miejsce

aktywizowania

mieszkańców

(np.

wolontariat i samorozwój)
Zajęcia muzyczne:wokalne i nauka gry na
instrumentach
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Główne problemy, na które zwracali uwagę nauczyciele to:
•

brak wytyczonych szlaków pieszych i rowerowych;

•

brak własnej siedziby dla harcerzy;

•

brak wolnego czasu mieszkańców;

•

brak informacji o ofercie GOK;

•

bliskość i dostępność oferty kulturalnej w Warszawie

•

brak szkoły muzycznej w powiecie

•

praca związana z dojazdami – brak chęci / sił do aktywnego spędzania wolnego czasu

3.2.5. Rodzice dzieci uczęszczających na zajęciach
Rodzice spędzają swój czas wolny głównie z dziećmi, rodzinami, znajomymi. Chętnie czytają książki,
jeżdżą na rowerze i pracują na działce. Pojedyncze osoby wskazywały na inne aktywności:
fotografowanie, harcerstwo, uczestnictwo w zajęciach plastycznych organizowanych przez GOK,
uczestnictwo w koncertach, kino (Nasielsk/Warszawa). Wskazywali też na działalność Stowarzyszenia
BORYNA w Wymysłach oraz popularności lodowiska zimą. Jako problemy został wskazany brak ścieżek
pieszych i rowerowych.
Potrzeby związane z GOK
infrastruktura

oferta

Maszyna do szycia

Zajęcia dla dzieci 6+

Zakup akordeonu

Kursy kreatywne dla dzieci i dorosłych

Modelarnia

Zajęcia z jęz. angielskiego (dzieci i dorośli)
Specjalistyczne porady i zajęcia dla rodziców
Warsztaty kroju i szycia
Organizacja śniadań mieszkańców
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3.2.6. Lokalni liderzy
Wśród lokalnych liderów znaleźli się sołtysi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przedstawili
oni działania w poszczególnych sołectwach:
•

Wójtostwo – dożynki

•

Nowe Orzechowo – Pikniki dla dzieci, wycieczki integracyjne

•

Wólka Kikolska – dożynki, wycieczki, „czyny społeczne”

•

Kosewo – imprezy integracyjne (Sołtys), spotkania „Grupy twórczo zakręconych kobiet” (filia
biblioteki, rewitalizacja terenu wokół stawu, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej,
pozaszkolna praca z dziećmi w wieku 6-15 lat

•

Szczypiorno – popołudniowa praca z dziećmi w wieku 6-15 lat, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji
materialnej, pikniki sołeckie

•

Nowy Modlin - praca z dziećmi w wieku 6-15 lat, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej,
spotkania dla mieszkańców

•

Goławice – pikniki integracyjne, amatorska grupa teatralna Goławice

•

Wola Błędowska – pikniki rodzinne, wycieczki integracyjne

•

Błędowo – wyjazdy

•

Zapiecki – wydarzenia integrujące, dożynki

•

Pomiechówek: warsztaty rękodzieła

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne:
•

Klub mam „Pomponik”

•

Stowarzyszenie „Rodzina w drodze”

•

OSP Pomiechówek

•

Stowarzyszenie Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi

•

Parafia

•

Chór parafialny

•

PTTK

Najbardziej aktywne osoby w gminie Pomiechówek:
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•

Kosewo – Sołtys i Radny

•

Szczypiorno – Sołtys, Julita Szafrańska (Członkini Rady Sołeckiej)

•

Nowy Modlin –Sołtys

•

Wola Błędowska – Sołtys

•

Błędowo – Sołtys
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Najbardziej znane wydarzenia gminne:
•

ArtBazar

•

Kino letnie

•

Dożynki

•

Festyny

•

Wigilia mieszkańców

•

Dzień dziecka

Potrzeby związane z GOK
infrastruktura

oferta

Sale dostosowane do zajęć

Kino

Zaplecze kuchenne

Koncerty
Kabarety
Zajęcia teatralne
Zajęcia taneczne
Gry planszowe
Warsztaty stolarskie
Warsztaty kulinarne
Warsztaty z elektroniki
Klub tenisa stołowego
Warsztaty z robienia „ogródków w słoikach”
Dom kultury jako miejsce spotkań
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Lokalni liderzy wskazali grupy osób, które nie uczestniczą w życiu kulturalnym: młodzież (głównie
licealna), osoby publiczne (politycy, urzędnicy gminni), mieszkańcy napływowi, opozycja (w Goławicach).
Brakuje liderów młodzieżowych i osób z charyzmą, którzy aktywizowaliby młodzież. Jako problem
wskazali także brak wyznaczonych miejsc w lesie do spędzania czasu (ławki, kosze, miejsca na ogniska),
brak kortu tenisowego na terenie gminy oraz potrzebę naprawy kładki w Kosewku.
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4. Wnioski i rekomendacje
4.1. Wnioski ogólne
Fundacja Obserwatorium przedstawiła po warsztatach wnioski. Diagnoza przeprowadzona w oparciu o
warsztaty z mieszkańcami wskazuje, że na terenie gminy Pomiechówek oferta kulturalna jest szeroka.
Zauważalna jest rola Gminnego Ośrodka Kultury jako głównego podmiotu realizującego działania w
obszarze kultury. Jednocześnie jednak uczestnicy warsztatów wskazywali, że część proponowanej oferty
nie trafia do poszczególnych grup mieszkańców. Dla części mieszkańców problemem wydaje się nie tyle
brak oferty co jej charakter. Uczestnicy zwracali uwagę na problem zaangażowania się mieszkańców w
tworzenie lub współtworzenie oferty kulturalnej. Ich zdaniem w obecnej sytuacji większość dostępnych
przedsięwzięć w obszarze kultury jest organizowana (i zwykle też inicjowana) odgórnie (GOK, Urząd
Gminy), brakuje zaś inicjatyw oddolnych. Istotnym problemem – który prawdopodobnie jest jedną z
przyczyn sytuacji wskazanej powyżej – jest brak u znacznej części mieszkańców wolnego czasu oraz idące
za tym zmęczenie. Jest to efektem pracy znacznej części mieszkańców poza obszarem gminy, a więc
powiązanej z codziennymi, uciążliwymi dojazdami. Niezależnie od kwestii oferty i uczestnictwa w
kulturze, uczestnicy warsztatów stosunkowo często – w sposób spontaniczny – wskazywali na
różnorodne problemy o charakterze infrastrukturalnym, utrudniające codzienne życie na terenie gminy.
4.2. Wnioski szczegółowe
Czas wolny
•

Spośród mieszkańców najczęściej – niezależnie od grupy wiekowej – wskazywaną formą spędzania
wolnego czasu są różnego rodzaju aktywności fizyczne, sport i rekreacja (w szczególności jazda na
rowerze [samemu lub w grupach], spacery i wycieczki piesze po okolicy).

•

Równie często – lecz tylko w odniesieniu do osób dorosłych - wskazywana była praca w ogródku/na
działce. Warto zwrócić uwagę na paradoks: aktywność w czasie wolnym – praca.

•

Popularne są również indywidualne formy spędzania wolnego czasu, takie jak czytanie książek,
słuchanie muzyki, oglądanie filmów i seriali, gry komputerowe, czy inne aktywności związane
z wykorzystywaniem komputera.

•

W odniesieniu do oferty kulturalnej dominuje uczestnictwo w wydarzeniach masowych. Trudno
natomiast jednoznacznie stwierdzić, które – za wyjątkiem warsztatów teatralnych – stałe elementy
oferty GOK cieszą się największą popularnością.
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•

Warto zwrócić uwagę, że wiele osób deklaruje uczestnictwo w ofercie kulturalnej poza gminą
Pomiechówek (w szczególności dotyczy to wyjazdów do kina, teatru i na koncerty).

•

Niemal wszyscy uczestnicy warsztatów wskazywali, że ważna dla nich jest możliwość spędzania czasu
wolnego z dziećmi, rodzinami, w gronie znajomych.

Miejsca spędzania wolnego czasu
•

Zdaniem uczestników warsztatów generalnie brakuje miejsc sprzyjających spędzaniu czasu w gronie
znajomych / rodziny… choć jednocześnie część z nich wskazywała, że kilka takich przestrzeni już
funkcjonuje.

•

Najczęściej wskazywanym miejscem jest plaża/promenada nad rzeką. Część mieszkańców spędza też
czas w lokalach gastronomicznych, niemniej niemal wszystkie grupy wskazywały, że oferta ta jest
niewystarczająca.

•

Uczestnicy wskazywali na zaniedbania już istniejących przestrzeni wspólnych (boiska, las), które
warto by zrewitalizować, posprzątać i zapewnić podstawową infrastrukturę (kosze, ławki etc.).

•

Niemal w każdej z grup pojawiły się głosy wskazujące na brak wytyczonych szlaków rowerowych
i pieszych na terenie gminy.

GOK moich marzeń
•

Na wstępie należy zwrócić uwagę na bardzo zróżnicowane i rozdrobnione propozycje uczestników
warsztatów dotyczące oferty i infrastruktury GOK.

•

Najczęściej powtarzającym się postulatem było stworzenie repertuarowego kina wraz z dodatkową
ofertą edukacyjną.

•

Powszechnym postulatem jest też otwarcie się GOK na mieszkańców – a więc nie tylko stworzenie
oferty dostosowanej do potrzeb, ale też przekształcenie ośrodka kultury w otwarte miejsce spotkań
różnych grup mieszkańców: zapewnienie przestrzeni i (opcjonalnie) zaplecza do różnego rodzaju
oddolnych aktywności.
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4.3. Rekomendacje
•

Budowanie oferty GOK dostosowanej do trybu i stylu życia mieszkańców – a więc uwzględnianie
charakteru pracy mieszkańców.

•

Równocześnie budowanie – w szczególności w weekendy – oferty rodzinnej (dla dzieci i ich rodziców),
która pozwoli przyciągnąć osoby, dla których ważniejsze od oferty kulturalnej sensu stricte jest
możliwość spędzenia czasu z rodziną.

•

Budowanie oferty GOK, która byłaby uzupełnieniem dla możliwości spędzania czasu w Warszawie,
a nie próbą konkurowania, która z góry jest skazana na porażkę.

•

Tworzenie przestrzeni i inicjatyw aktywizujących mieszkańców do tworzenia oraz współtworzenia
w miejsce odgórnego programowania oferty.

•

Budowanie oferty korespondującej z popularnymi formami spędzania czasu jako pierwszy krok
do przyciągania nowych odbiorców do GOK.
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