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"
Oddajemy w Państwa ręce raport, który jest wynikiem badań 
zrealizowanych w kwietniu 2016 roku na zlecenie Gminnego Ośrodka 
Kultury (dalej GOK) w ramach projektu „Kultura lokalna – aktywacja!”."

Celem badania było określenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy 
Tarnów Opolski. Z uwagi na ograniczenia czasowe nie byliśmy w stanie 
dokładnie przyjrzeć się wszystkim grupom mieszkańców. W związku z tym 
skoncentrowaliśmy się na młodzieży, która jest istotną grupą z punktu 
widzenia instytucji publicznych w Tarnowie Opolskim. Badaniem objęci 
zostali przede wszystkim uczniowie szkół gimnazjalnych w Tarnowie 
Opolskim (uczniowie dwóch klas trzecich) oraz w Przyworach (uczniowie 
klasy pierwszej i drugiej). Dodatkowo przeprowadzono trzy warsztaty 
badawcze w GOK-u ‒ jeden wśród młodzieży uczęszczającej do szkół 
średnich w Opolu oraz dwa wśród lokalnych liderów oraz pracowników 
świetlic działających na terenie gminy (filie GOK-u). Dodatkowo 
przeprowadziliśmy całodniowy sondaż wśród mieszkańców gminy, których 
pytaliśmy o sposoby spędzania czasu wolnego oraz oczekiwania, jakie 
mają wobec instytucj i kulturalnych dzia łających w Tarnowie 
Opolskim.Badaniami objętych zostało ok. 80 osób w wieku gimnazjalnym                        
i ponadgimnazjalnym (warsztaty), 15 lokalnych liderów (warsztaty) oraz 
blisko 50 przedstawicieli społeczności lokalnej (sondaż). "

Ważnym założeniem badania był jego animacyjny i partycypacyjny 
charakter. Oznacza to, że mieszkańcy biorący udział w spotkaniach 

"
"
badawczych traktowani byli jako „eksperci” którzy najlepiej znają swoje 
miejscowości, a także swoje codzienne potrzeby, problemy i bariery. Rolą 
badaczy było pobudzanie uczestników do refleksji, wspieranie ich                   
w ujawnianiu opinii i przekonań, ale również kreowanie potencjalnych 
rozwiązań, które będą odpowiedzią na ich potrzeby. W trakcie badań udało 
się pogłębić wiedzę w następujących obszarach: sposoby spędzania czasu 
wolnego; potrzeby i problemy mieszkańców Gminy Tarnów Opolski; 
ograniczenia i bariery w uczestnictwie w kulturze; wizerunek Gminnego 
Ośrodka Kultury. "

Raport został podzielony na cztery części. W pierwszej części 
przedstawione zostaną kluczowe wnioski z badań w Tarnowie 
Opolskim zorganizowane wokół dziesięciu szczegółowych wymiarów 
życia. W drugiej części znajdują się przykłady projektów i działań 
animacyjnych, które mieszczą się we wskazanych obszarach, i mogą 
być inspiracją  dla pracowników GOK-u oraz mieszkańców Tarnowa 
Opolskiego. W części trzeciej przyjrzymy się dokładnie sytuacji młodzieży 
mieszkającej na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk 
przestrzennych oraz barier. Zwieńczeniem raportu są podsumowanie 
diagnozy lokalnej i  propozycje zmian dla GOK-u oraz innych instytucji 

publicznych działających na terenie gminy. 	

Szczególnie polecamy państwa uwadze fragmenty zaznaczone 
grubszym drukiem.

Wprowadzenie
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Chcielibyśmy podkreślić nielinearny charakter naszych rozważań – teoria 
socjologiczna i antropologiczna łączy się tutaj z odniesieniami do 
konkretnych działań GOK-u, sytuacji Tarnowa Opolskiego i jego 
mieszkańców. Zastosowaliśmy metodę otwartych pytań do osób 
odpowiedzialnych za politykę kulturalną i społeczną gminy. Naszym celem 
jest bowiem otwarcie dyskusji na temat najważniejszych problemów               
i wyzwań związanych z funkcjonowaniem instytucji kulturalnych na terenie 
gminy Tarnów Opolski. 	

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
W tej części raportu prezentujemy ogólne rozważania na temat sytuacji 
mieszkańców Gminy Tarnów Opolski oraz GOK-u. Wnioski zostały 
zorganizowane wokół jedenastu zagadnień wyłonionych w trakcie badań, 
są to kolejno: trzecie miejsce, międzypokoleniowość, aktywność 
mieszkańców, karnawalizacja kultury, rytm życia, czas wolny/nowe 
technologie, gry tożsamościowe, animacja kultury vs. edukacja 
kulturalna, partycypacja, młodzież, bank pomysłów. Każde zagadnienie 
zostało szczegółowo omówione."
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"
osiągnięcia – np. kawiarnia, w której są bardzo wysokie ceny, lub gdzie 
jesteśmy zmuszeni opuścić lokal zaraz po konsumpcji, ma niewielkie 
szanse by stać się takim „trzecim miejscem”). "

Mówiąc o „trzecim miejscu” nie wolno zapominać o jego wartości 
kulturotwórczej. Nie mówimy tutaj koniecznie o tzw. „wysokiej 
kulturze”, lecz o szeregu innych aktywności, które mieszczą się             
w szerokiej antropologicznej i socjologicznej definicji kultury. 
Spotkanie, rozmowa, gra w karty, gra w ping-ponga lub czytanie 
komiksów, też jest takim społecznym, kulturotwórczym działaniem. )

Czy takie miejsca można odnaleźć w Tarnowie Opolskim, lub innych 
miejscowościach gminy? Czy tym miejscem dla mieszkańców jest Gminny 
Ośrodek Kultury? "

Z całą pewnością mieszkańcy gminy, w tym przede wszystkim osoby 
młode, takiego miejsca potrzebują i często sami je tworzą. Nie zawsze 
będą one odpowiadały naszemu wyobrażeniu o przestrzeni, która jest 
komfortowa, estetyczna czy bezpieczna. W Przyworach taką przestrzenią 
jest miejsce pod wiaduktem, gdzie spotyka się młodsza i starsza młodzież 
gimnazjalna (jedno z uzasadnień dlaczego akurat tam: „bo nie ma tam 
kamer i nikt nas nie widzi”). Nie musi to koniecznie oznaczać, że wybiera 
się to miejsce tylko po to by realizować zabronione dla małoletnich 
potrzeby. 	

Amerykański socjolog Ray Oldenburg ukuł ten termin aby zwrócić uwagę, 
że ludzie w zachodnich społeczeństwa dla dobrego funkcjonowania 
potrzebują przebywać w trzech różnych przestrzeniach. Poza najbardziej 
oczywistymi: domem – czyli miejscem gdzie mieszkamy oraz środowiskiem 
pracowniczym (tutaj także – szkoła) – czyli przestrzenią, w której 
realizowane są konkretne, profesjonalnie zdefiniowane cele (nauka, 
pozyskiwanie środków utrzymania, zawodowej satysfakcji, etc.), bardzo 
ważne jest też miejsce trzecie. Obszar fizycznie lub symbolicznie 
określony, który odwiedzamy z zamiarem realizacji innych potrzeb: 
odpoczynku, relaksu, odskoczni od codzienności. Bardziej konkretnie – 
może to być jakaś ulubiona kawiarnia, pub, ławka w parku, albo dom 
kultury właśnie (jeśli taką funkcję spełnia). "

Symbolicznym „trzecim miejscem” coraz częściej staje się rzeczywistość 
wirtualna, czyli internet, gry fabularne, portale społecznościowe. Trzecie 
miejsce stanowi odskocznię od rutynowych czynności dnia 
codziennego, jest przestrzenią, w której spotykamy się ze znajomymi  
i przyjaciółmi. Aby dany punkt w mieście mógł być tak kojarzony przez 
mieszkańców (dodajmy, że tych „trzecich miejsc” może być wiele, i nie 
muszą one być takie same dla wszystkich), musi być spełnionych kilka 
warunków, między innymi musi to być miejsce neutralne, raczej nie 
związane z koniecznością zakupów lub realizacji jakiejś usługi (albo 
przynajmniej wymóg ten nie może być dominujący i/lub trudny do 

1. Trzecie miejsce
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"
Może chodzić po prostu o doświadczanie cennego momentu bycia poza 
okiem dorosłych, ich stałą uwagą i potrzebą relacjonowaniaco się robi (tak, 
jak np. ma to miejsce w domu lub szkole, albo na podwórku, gdzie 
wszystkie okna wychodzą na plac zabaw a dodatkowo ulica jest 
monitorowana kamerą). "

W Tarnowie Opolskim taką funkcję, z braku innych przestrzeni 
(powiedzielibyśmy „bardziej cywilizowanych”), spełnia także teren 
wokół małego stawu w pobliżu kościoła oraz plac zabaw obok 
przedszkola (jednak tutaj znaczenie ma także pora użytkowania tej 
przestrzeni, czytaj: raczej po zmierzchu).)

Gminny Ośrodek Kultury niestety w świadomości mieszkańców                    
(a zwłaszcza młodzieży) nie funkcjonuje jako przykład takiego „trzeciego 
miejsca”. Jest raczej kojarzony jako „przedłużenie szkoły”, miejsce 
nieatrakcyjne, stateczne. Były próby oswojenia przez niektórych młodych 
ludzi ośrodka GOK-u w Tarnowie Opolskim (mowa o kanapie przy wejściu 
do budynku), jednak z pewnych powodów tradycja spędzania tam wolnego 
czasu się nie utrzymała. Niektórzy mieszkańcy, także młodzież, mówią         
o kawiarni oraz kinie, które mogłyby się znaleźć w GOK-u.	

Stworzenie takiego miejsca odgórnie często kończy się niepowodzeniem. 
„Trzeciego miejsca” nie da się zaprogramować, albo jest to dość trudne. 
Można jednak temu pomóc. Rekomendacje, które przedstawiamy w  innym 
miejscu raportu, mogą to ułatwić.	

Dobra oferta ośrodka kultury, to taka, w której znajdą coś dla siebie 
reprezentanci różnych grup wiekowych. Nie jest jednak sztuką – kierując 
się stereotypem o zainteresowaniach poszczególnych kategorii osób 
– tworzyć pozycje w programie separujące przestrzennie                            
i symbolicznie różne grupy wiekowe. Cennym pomysłem, realizowanym 
już w pewnej postaci w GOK-u w Tarnowie Opolskim, jest tworzenie okazji 
do spotkania się tych grup w jednym miejscu, przy wykonywaniu jednej 
aktywności. Warto mniej sztampowo podejść do danej propozycji                      
i zastanowić się, czy można ją tak skonstruować by mogła zainteresować 
różne osoby, w różnym wieku. "

Oczywiście wymaga to dostosowania komunikatu, języka, formy                       
w zależności od tego do której grupy osób się kierujemy. Brytyjskie 
przykłady pokazują, że ten sam „produkt kulturalny” komunikuje się               
w różny sposób, do różnych grup odbiorców. Pracownicy Covent Garden 
Theatre  w Londynie, już od jakiegoś czasu stosują różne sposoby 
wizualnej komunikacji z widzami/słuchaczami. Inaczej wygląda plakat 
kierowany do dobrze sytuowanej klasy średniej i seniorów, a inaczej 
do grup studenckich. Odbiorcy pochodzący z tych środowisk 
zwracają uwagę na różne rzeczy, dlatego też język komunikacji musi 
być odpowiednio do nich dostosowany.	

2. Międzypokoleniowość
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Pomysł i rozpoznanie potrzeby za nim stojącej pochodzi bezpośrednio od 
mieszkańców. Nie mamy do czynienia z sytuacją, gdy to „eksperci” 
decydują jakie przedsięwzięcie zorganizować „na dzielnicy”. Część z 
niezrealizowanych pomysłów stanowi ciekawą bazę inicjatyw (bank 
pomysłów) dla miasta – jest to wskaźnik kulturalno-społecznych potrzeb 
wrocławian. Można po nie sięgać w przyszłości."

Podczas naszych rozmów z mieszkańcami gminy Tarnów Opolski wynikł 
generalny podział na dwie główne przestrzenie aktywności mieszkańców   
w tzw. „czasie wolnym”. Z jednej strony jest to DOM, gdzie gramy w gry 
komputerowe (młodzi rozmówcy), czytamy lub… „nie robimy nic” (nudzenie 
się, lub tzw. „nicnierobienie” jest też formą aktywności, odpoczynku!). Drugi 
segment naszych aktywności odbywa się poza domem, w przestrzeni 
otwartej (to właśnie potencjalne „trzecie miejsce”, które jednak                         
w przypadku gminy Tarnów Opolski występuje rzadko, ma raczej formę 
„trzeciego nie-miejsca”, w sensie, że cała wioska czy osiedle stają się taką 
przestrzenią poza domem, przestrzenią aktywności sportowej/ruchowej 
(motocykle, nordic walking, rolki, rowery, spacery, „piwkowanie”, 
„działkowanie” albo „wózkowanie – czyli spacerowanie z wózkami                          
z dziećmi). Są też przestrzenie liminalne (pomiędzy strefą zewnętrzną           
a wewnętrzną /dom/), na przykład ogród. Pozornie różne od 
„kulturalnych” aktywności mieszkańców gminy mogą być pretekstem 
do proponowania aktywności bazujących lub związanych z tymi, o 
których wspominają mieszkańcy.	

W s z y s t k i m z a l eży n a t y m a b yśm y b y l i a k t y w n i . A b yśm y 
„twórczo” (kreatywnie) spędzali nasz czas wolny. Sami też wolimy 
myśleć o sobie, jak o kimś aktywnym. Co to jednak znaczy?                 
I który rodzaj aktywności uznajemy za wartościowy, cenny, a który 
nie? Trzeba mieć te kwestie na uwadze gdy programujemy ofertę instytucji 
kultury. To co jest przejawem twórczej ekspresji innych, nie musi wcale się 
mieścić w naszej definicji aktywności. Nie jest to jednak wskazanie, że 
„ludzie się mylą”, a raczej podpowiedź dla nas samych jak zbudować 
naszą ofertę uwzględniając potrzeby mieszkańców realizowane na różne 
sposoby. Niech to stanowi dla nas podpowiedź (nie musimy już zbyt 
wiele wymyślać, skoro mieszkańcy sami informują nas poprzez 
dzia łanie, że ich to interesuje). W metodologi i „audience 
development” (czyli rozwoju publiczności: tak w sensie ilościowym, jak                 
i jakościowym) mówi się między innymi o tym, by włączać aktywności/
zwyczaje/nawyki ludzi do naszej oferty. Istnieje wówczas większa szansa, 
że przedstawiona propozycja „zaskoczy”."

We Wrocławiu, od dwóch lat realizowany jest projekt „mikroGRANTY”. 
Mieszkańcy, grupy nieformalne, mogą zgłaszać swoje pomysły na działania 
kulturalno-społeczne. Najlepsze pomysły (oceniają je komisja oraz 
mieszkańcy miasta) są nagradzane dofinansowaniem w wysokości 
5000 złotych. To często bardzo proste pomysły: podwórkowy koncert, 
plenerowa projekcja, wystawa prac artystycznych ”na działkach”. To 
co je wszystkie łączy, to inicjatywa oddolna. 

3. Aktywność mieszkańców
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Kulturę, jak już to zostało napisane, można rozumieć na wiele sposobów. 
Także jej definicji jest nieskończenie wiele. Nie będziemy w tym miejscu 
uzgadniać jednego, wspólnego jej rozumienia. Nie jest to naszym celem. 
Chcemy tylko zwrócić uwagę na dość powszechną tendencję wśród 
(instytucjonalnych) organizatorów życia kulturalnego, a za taki 
uważamy także GOK, do traktowania kultury jako pewnej celebry, 
czasu niezwykłego, karnawału. I takież – spójne z tą charakterystyką – 
dobieranie programu. Stąd festynowość i jarmarczność niejednego 
przedsięwzięcia (zmienia się tylko ich skala – przykładem kalendarz imprez 
organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu w 
2016 roku). Nie twierdzimy, że jest to niepotrzebne lub błędne. Funkcje 
więzotwórcze, wzmacniające lokalną tożsamość są dla nas oczywiste. W 
prezentowanym komentarzu chodzi tylko o zachętę do mniej 
sztampowego, tradycyjnego spojrzenia na kulturę. To zaproszenie do 
ćwiczenia wyobraźni, szukania nieoczywistego w oczywistym. Czy 
sąsiedzkie spotkanie pod blokiem, gra w warcaby albo dawne 
podwórkowe gry i zabawy mogą stać się częścią programu 
realizowanego przez GOK? Czy będą aktywnością „kulturalną”? 
Naszym zdaniem: tak."

Na świecie, w tym w Polsce, od jakiegoś czasu cieszą się co raz większą 
popularnością tzw. „ogrody społeczne”. Pomysł polega na wspólnym (pod 

"
"
okiem doświadczonego ogrodnika) uprawiania fragmentu ziemi."

Artystka Elżbieta Jabłońska jest autorką projektu „(Nie)użytki sztuki”, który 
realizują największe galerie i muzea sztuki współczesnej w Polsce (m.in. 
Muzeum Współczesne Wrocław). Przy okazji spotkań organizowane są 
pogadanki, wspólne warsztaty albo biesiady. Jest to oczywiście opcja 
atrakcyjna zwłaszcza w dużych miastach. Idea ogrodnictwa miejskiego 
mogłaby się w Tarnowie Opolskim nie sprawdzić, z racji, że większość 
domów ma swoje ogródki (choć niewykluczone, że podobny pomysł 
na osiedlu, mógłby mieć uzasadnienie).)

4. Karnawalizacja podejścia do   
   Kultury
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Czas wolny, sposób jego spędzania to tak naprawdę najważniejszy dla 
GOK-u temat. Wszak to o jego współorganizowanie zabiegamy. Nie 
chcemy konkurować z czasem dedykowanym pracy lub prywatnemu życiu 
domowemu. Gra się toczy o ten moment w indywidualnym zegarze 
mieszkańca gminy, kiedy powstaje przestrzeń do zagospodarowania 
jej innymi aktywnościami. O różnych formach jego spędzania przez 
mieszkańców gminy było już trochę w innych punktach tego opracowania. 
My wychodzimy z założenia, że „kultura czasu wolnego” może przyjmować 
bardzo różne formy i nie powinniśmy się obawiać jeśli nie mieszczą się one 
w naszym wąskim, tradycyjnym rozumieniu aktywności kulturalnej. 
Podczas warsztatów realizowanych w gimnazjach w Tarnowie Opolskim         
i Przyworach, wyszło, że młodzież bardzo dużo czasu poświęca na 
„komputery”. "

Nowe technologie, „przebywanie w internecie”, komunikowanie się za 
pomocą portali społecznościowych staja się powoli pierwszą 
przestrzenią –  lub z braku innych – jedynym „trzecim miejscem” dla 
młodych ludzi w wieku gimnazjalnym (dzieci uczęszczające do szkół 
podstawowych wydają się być wciąż w polu oddziaływania GOK-u, jednak 
już teraz warto pomyśleć, jak można związać najmłodszych z ofertą GOK-
u, tak by nie znikali z pola widzenia wraz z rozpoczęciem nauki                       
w gimnazjum).	

O młodzieży piszemy obszernie w innym miejscu. Tutaj chcemy zwrócić 
tylko uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to powstające wrażenie o oddaleniu 
od siebie dwóch światów: „oni”, czyli młodzież, oraz „my” – dorośli. "

Nie rozumiemy dlaczego separują się od reszty, czemu poszukują 
przestrzeni gdzie są niewidoczni, nie akceptują naszych propozycji na 
spędzanie czasu wolnego. Ta pogłębiająca się niewiedza nie sprzyja 
formułowaniu oferty kulturalnej, która może być dla młodzieży czytelna, 
atrakcyjna. "

Druga uwaga dotyczy samej kategorii „młodzież”. Podobnie jak 
zostało to napisane w jednym z wcześniejszych komentarzy, należy 
unikać uogólnień i generalizacji. Grupa młodzieży jest wewnętrznie 
bardzo zróżnicowana i można by stworzyć rozbudowane jej typologie 
niewyczerpujące i tak w pełni całego zakres. "

Tylko jeden przykład: trzeba pamiętać, że nie wszyscy chłopcy interesują 
się piłką nożną, lub sportem w ogólności – a łatwo ulec takiemu 
stereotypowi. Warto także zawsze mieć na uwadze zróżnicowanie tej grupy 
pod względem płci. Inne potrzeby i sposoby spędzania czasu wolnego 
mogą mieć dziewczęta, a inne chłopce – i nie wynika to wcale z kwestii 
biologicznych, lecz kulturowych."

5. czas wolny i nowe technologie 6. Młodzież
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Gminy takie, jak Tarnów Opolski powinny być szczególnie wrażliwe na 
kwest ie charakterystyki spo łeczno-demograficznej. Etniczne 
zróżnicowanie mieszkańców Opolszczyzny (duży odsetek mniejszości 
niemieckiej, Ślązaków, osób o podwójnej narodowości, itd.) sprawia, 
że grupy te mogą się samoorganizować i zamykać w pewnych 
impregnowanych klastrach. Tożsamość jest już ważnym tematem 
działalności GOK-u, aktywnie wzmacniana jest lokalność i tradycje tych 
ziem. Mniejszość niemiecka wydaje się być prężnie działającą wspólnotą, 
jednak nie zebraliśmy zbyt wiele dowodów dobrej komunikacji pomiędzy 
grupami etnicznymi. Przy tej okazji powstaje pytanie, z myślą o kim 
tworzona jest oferta GOK-u? "

Jeśli mówimy „dla wszystkich”, to musimy mieć świadomość, że 
„wszyscy” nie istnieją. Należy rozminować i rozłożyć na części 
pierwsze taką zbiorczą kategorię i zobaczyć, kto konkretnie kryje się 
za taką zbiorczą, „parasolową” kategorią? Nagle okaże się, że 
z a p o m i n a m y n p . o p o t r z e b a c h o s ó b z r ó żn e g o r o d z a j u 
niepełnosprawnościami lub ignorujemy właśnie osoby innej niż polska 
narodowość uznając, że „oni sami dają sobie radę”. Z pewnością tak może 
być, ale chodzi w tym miejscu o sprawdzenie, czy ewentualna współpraca 
może nas w jakimś stopniu rozwinąć, otworzyć nowe drogi?

Kwestia budowania katalogu różnych grup funkcjonujących w gminie. 
Szkicowanie ich potrzeb, budowanie „cha łupniczej” typologii/
charakterystyki pozwala nam lepiej poznać i zrozumieć naszych 
potencjalnych odbiorców. Unikajmy kategorii „wszyscy mieszkańcy 
gminy”. Zawsze musimy widzieć i wiedzieć o kim konkretnie mówimy. 
Już samo skomplikowanie współczesnych losów mieszkańców 
województw przygranicznych (migracja zarobkowa, „euro-sieroty”) sprawia, 
że mamy do czynienia z nowymi zjawiskami/problemami/tematami, które 
jeśli trafnie je wytypujemy i opiszemy, mogą ponownie stanowić przedmiot 
uwagi GOK-u.	

"

7. Mieszkańcy. Różne grupy i ich (nie)przenikanie
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Animację kultury należy rozmieć szeroko, jako sposób pracy z 
osobami, grupami, społecznością lokalną, która nie tyle ma na celu 
proste zagospodarowanie czasu wolnego osób, co uczynienie z 
podejmowanych aktywności o kulturalnym charakterze, narzędzia do 
uzyskiwania rzeczy ważniejszych: zwiększona sprawczość, poczucie 
obywatelskości, budowanie kompetencji społecznych, rozwój 
kapitałów kulturowych, symbolicznych, społecznych grup i jednostek, 
itd. Edukacja kulturalna – rozumiana najwężej, to takie działania, których 
celem jest przekazanie konkretnych umiejętności (zwykle artystycznych: 
malowanie, ceramika, taniec, fotografia, itd.). Metody edukacji kulturalnej 
mogą i są narzędziami, którymi operuje animator kultury. Te dwie rzeczy 
nie stoją ze sobą w sprzeczności. Uznajemy jednak, że perspektywa 
animacji kulturalnej jest trochę szersza i w sposób bardziej właściwy 
kładzie akcenty na to co jest przedmiotem i powinnością działalności 
domów kultury, w tym GOK-u."

Wierzymy, że w przemyślany sposób realizowana edukacja kulturalna 
może przyczyniać się nie tylko do zwiększania wiedzy i umiejętności 
artystycznych mieszkańców ale także przyczyniać się do wzmacniania ich 
kompetencji społecznych, co powinno bezpośrednio przekładać się na 
powstawanie więzi społecznych, gotowości do współpracy, zaufania do 
siebie nawzajem, czyli tego wszystkiego czego niedobory w polskim 
społeczeństwie sygnalizują wszystkie diagnozy społeczne realizowane w 

"
od kilku dekad.	 Warto mieć ambicję takiego formatowania oferty 
kulturalnej, by całościowy program był dowodem przemyślanej 
strategii kulturalnego animowania społeczności gminy, z zamiarem jej 
społecznego rewitalizowania. Rewitalizację społeczną rozumiemy 
właśnie jako „miękkie”, nie infrastrukturalne, działanie, które może/powinno 
być realizowane także przy wykorzystaniu kultury, a mające na celu 
rozwiązywanie problemów i bolączek polskiego społeczeństwa. Co 
konkretnie jest tym problemem wspominaliśmy wyżej w tym paragrafie. 
Tarnów Opolski niestety nie różni się od reszty kraju pod względem 
niskiego poziomu kapitału społecznego.

8. Animacja kultury vs. Edukacja
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"
"
Nasza praktyka oraz wiedza dowodzą, że (choć trudniejsze do 
osiągnięcia), to bardziej długotrwałe i zaangażowane są takie relacje 
instytucji kultury z odbiorcami, które opierają się na ich większym 
(odbiorców) upodmiotowieniu, włączeniu do współtworzenia programu           
i aktywności. Zwiększając faktyczną sprawczość publiczności zbliżamy się 
do momentu, w którym część mieszkańców zacznie myśleć o GOK-u, jak   
o swoim „trzecim miejscu”. Co ważne, nie mamy tutaj na myśli wyłącznie 
stworzenie możliwości zgłaszania swoich uwag i propozycji (choć i te są 
szalenie istotne), lecz głównie stopniowe sprawienie, że mieszkańcy 
Tarnowa Opolskiego staną się współtwórcami oferty kulturalnej poprzez 
zaproszenie ich do wymyślania i wspólnego realizowania nowych 
pomysłów. Inaczej wygląda zaangażowanie i frekwencja na 
wydarzeniach, które stają się niejako „uszyte pod nas”, których 
opiekunami, gospodarzami się czujemy. "

Byłby to z jednej strony dowód zaufania dla mieszkańców,  a z drugiej 
spełnienia bardzo ważnej funkcji edukacyjnej (to jest właśnie praktyczne 
zastosowanie aktywności w obszarze kultury do realizacji innych polityk; 
podejście animacyjne). Partycypacyjne podejście do tworzenia 
instytucji kultury w Polsce nie jest wciąż powszechne. Częściej 
traktujemy publiczność jak klientów, nie tworząc z nimi długotrwałej       
i głębszej relacji.

"
"
Rozpoczęcie takiej pracy z pewnością wymaga od nas większego zaufania 
do naszej publiczności i bardziej partnerskiego współdziałania (nie zakłada 
to oczywiście pozbawienia się funkcji koordynującej, moderującej, 
zarządzającej procesem). Model partycypacyjny można rozpoczynać 
od sytuacji czysto plebiscytowych, sondujących (co też jest pewną 
formą badawczą!): czyli, którą z aktywności chciałbyś/chciałabyś 
podjąć? (i tutaj padają propozycje, na które można głosować               
np. doklejając swój znaczek na tablicy umieszczonej w miejscu gdzie 
przebywają ludzie. Okazją do tego może być organizowany festyn lub 
dożynki).

9. Partycypacja
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"
W ramach naszego trzydniowego pobytu oraz późniejszej jednodniowej 
wizyty, udało się usłyszeć kilka propozycji/pomysłów, które mogłyby być 
realizowane mieszkańców lub uwzględnione przez włodarzy gminy 
podczas formułowania oferty kulturalnej. Często nie są to konkretne 
rozwiązania, lecz pewne obszary problemowe, w obrębie których można 
tworzyć konkretne propozycje."

Zaznaczmy, że bardzo często propozycje te padały sprowokowane 
pytaniem z naszej strony. Mogą one być spontaniczne i niewykluczone, że 
padłyby również inne, gdyby udało się na przykład zorganizować 
kilkugodzinny generator pomysłów (wg. metodyki Towarzystwa Inicjatyw 
Twórczych „ę”), gdzie mieszkańcy sami wymyślaliby od „a do z” swoje 
projekty. Prezentowane tu inicjatywy potraktujmy zatem, jako bardzo 
wstępne, niepogłębione propozycje,"

Uzupełnieniem tej części raportu są przykłady działań animacyjnych, 
które mogą być inspiracją zarówno dla pracowników GOK-u, jak 
również dla mieszkańców gminy, którzy zechcą  włączyć się w 
tworzenie oferty kulturalnej.	

1o. bank pomysłów

- Zajęcia dla młodych mam z dziećmi"
- Wyprawy/ wycieczki turystyczne, jednodniowe"
- Jakieś projekty dla właścicieli zwierząt	

- Turnieje graczy (gry komputerowe, planszówki)"
- Występy lokalnych zespołów muzycznych"
- Konkursy fotograficzne"
- Warsztaty fotograficzne (specja l is tyczne, zaawansowane,                            

z wykorzystania programów komputerowych do obróbki zdjęć)"
- Gry terenowe (fabularne)"
- Żywa biblioteka („wypożyczamy” zamiast konwencjonalnych książek, 

osobę na rozmowę. Takie „czytelnie” mogłyby być tematyczne,                
np. rozmowy z przedstawicielami różnych zawodów/profesji)"

- Spotkania z zakresu coachingu zawodowego"
- Spotkania podróżnicze (warsztaty, dobre rady, spotkania z ciekawymi 

osobami, pokazy zdjęć, wystawy)"
- Kluby dyskusyjne (wykłady, debaty z ciekawymi ludźmi, ciekawe tematy)"
- Kino, klub filmowy (tematyczne wieczory z filmem)"
- Wydarzenia plenerowe, inne niż festyny (strefa kibica, konkurs 

Eurowizji, inne)"
- Przegląd gminnych talentów, w formule znanych programów 

telewizyjnych"
- Odnawianie kolejnych tradycji śląskich w formule łączącej pokolenia 

(zbieranie dawnych fotografii)"
- Przedstawienia teatralne"
- Stworzenie tarnowskiej orkiestry dętej"
- Zabawy historyczne (tworzenie makiet grodów, gry, tańce dawne, 
łucznictwo, walki rycerskie) / tworzenie grup rekonstrukcyjnych"

- Turniej gier plenerowych i olimpiada gier podwórkowych („dwa ognie”, 
„czarne piwko”, „baba jaga patrzy”, itd.)"



bank inspiracji
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Trzecie miejsce. Mural w Oławie 

!
W ramach projektu Orlik Lab Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przeprowadziło 
diagnozę lokalną, z której wynikało, że młodzież w Oławie nie ma swojego 
„trzeciego miejsca”. Podczas „generatora pomysłów”, specjalnego warsztatu na 
którym młodzież mogła sama tworzyć projekty skierowane dla rówieśników, pojawił 
się pomysł, aby stworzyć mural na Orliku, który był ważnym miejscem dla młodych 
ludzi. !
!
Rozpisany został konkurs na hasło, które miało być namalowane na ścianie 
jednego z budynków socjalnych. Młodzi ludzie zdecydowali, że wygrywa hasło 
„Rób swoje”. Do stworzenia projektu muralu zgłosił się lokalny artysta Kamil 
Tobiasz. Jego propozycja powstała w oparciu o rozmowy z młodymi ludźmi,                
a ostateczny efekt pracy był konsultowany z nimi na Facebooku. Gmina Miasta 
Oława wyłożyła środki na zakup materiałów potrzebnych do wykonania malunku,        
a lokalna firma budowlana w ramach wolontariatu pomogła w przygotowaniu 
ściany. Mural został namalowany przez Kamila Tobiasza we wrześniu 2015 roku. !
!

Inne Ciekawe projekty 

Vlepki - http://pomysly.e.org.pl/vlepki/!
Osiedlowe graffiti - http://pomysly.e.org.pl/osiedlowe-graffiti/!
Oblepianie miasta - http://pomysly.e.org.pl/oblepianie-miasta/!
Warsztaty typograficzne - http://filtrator.org/galerie/23/!
Zrób to sam - http://filtrator.org/strony/diy--project/!
Mural pamięci - http://teatrnn.pl/kalendarium/node/1517/
mural_pamięci_graffiti_memories_give_life!
Miejsca szczególne - http://www.festiwalsztuki3m.pl/cialo/artysci-i-
goscie/artur-zmijewski/178-realizacja-miejsca-szcegolne.html
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Partycypacja. Teledysk hip-hopowy 

!
W sierpniu 2015 roku Bartek Łuś i Damian Kaczmarek – animatorzy z Oławy 
zaangażowani w projekt OrlikLab – ogłosili Sport Rap Contest na najlepsze zwrotki hip-
hopowe o sporcie. Lokalni artyści mieli nagrać zwrotkę składającą się z 16 wersów do 
podkładu muzycznego stworzonego przez organizatora. Utwór miał promować sport jako 
aktywność fizyczną, bez wulgaryzmów i  nacisku na jedną dziedzinę. Na konkurs 
odpowiedziało siedem osób – wszystkie zwrotki zostały zamieszczone na YouTube:!
https://www.youtube.com/watch?
v=KpbRlQ8Shto&index=1&list=PLyyHQ0q_heAGV75uln0hvUhsnB29noXAp!
Spośród nadesłanych zwrotek – w wyniku publicznego głosowania – wybrano trzy, które 
stanowią trzon oficjalnego utworu promującego sport. We wrześniu utwór został 
dokończony, tj. uzupełniony o refren, nowy podkład i nagrany w profesjonalnym studio.!
We wrześniu 2015 roku rozpoczęły się prace nad teledyskiem do utworu. Za jego 
realizację odpowiedzialni był lokalny filmowiec Damian Kaczmarek, zaangażowany               
w projekt na zasadzie wolontariatu. W pracę nad teledyskiem włączeni zostali wykonawcy 
poszczególnych zwrotek, ale również lokalni sportowcy oraz dzieci i młodzież korzystający 
z Orlika. Obok teledysku. Teledysk jak dotąd ma ponad 11 tyś. wyświetleń. !
Link do teledysku: https://www.youtube.com/watch?v=NO-v9p_dnPY !

Inne Ciekawe projekty 

Kino na dachu - http://pomysly.e.org.pl/kino-na-dachu/!
Fablab - http://www.fablabt.org!
Miasto w odcinkach - http://www.ikm.gda.pl/activity/sztuka-w-
przestrzeni-miejskiej/odcinki/!
MediaLab - http://www.ikm.gda.pl/activity/medialab/!
Horyzonty kultury - http://www.insitu.pl/projekty/projekty-
edukacyjne/item/horyzonty-kultury !
Wszyscy jesteśmy reżyserami - http://www.insitu.pl/projekty/
projekty-edukacyjne/item/wszyscy-jestesmy-rezyserami 
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Działania międzypokoleniowe. wspomnienia osiedlowe 

!
Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa to jedno z bardziej rozpoznawalnych warszawskich 
osiedli. Skojarzenia są różne: dla jednych plac Konstytucji z okolicami to przede wszystkim 
modelowy przykład socrealizmu, inni pomyślą o świętowaniu pierwszych częściowo wolnych 
wyborów w kawiarni Niespodzianka, albo o słynnych „budach", z których w pierwszych latach 
kapitalizmu sprzedawano wietnamskie jedzenie. Wśród tych wszystkich wyobrażeń na temat 
MDM-u funkcjonują mieszkańcy, dla których osiedle jest przede wszystkim miejscem 
codziennego życia. !
Celem działania animatorów było zebranie wspomnień mieszkańców związanych z miejscem, 
w którym mieszkają. Nagrali kilkanaście wywiadów biograficznych, a ich fragmenty stały się 
elementami wielogłosowej opowieści na temat osiedla. W finale rozmówcy, mieszkańcy MDM-
u oraz warszawiacy zaproszeni zostali do wspólnego odsłuchania zebranych historii, a każde     
z nagrań wywoływało liczne komentarze, uzupełnienia, a także stawało się punktem wyjścia do 
przedstawienia kolejnych epizodów. !
Nagrania znalazły się później w przestrzeni miasta - w różnych punktach MDM-u umieszczone 
zostały tabliczki z QRcodami umożliwiające odsłuchanie ich przy pomocy smartfonów. !
Projekt „Mój MDM" Pracowni Badań i Innowacji „Stocznia", Jan Mencwel, Jan Wiśniewski !
Źródło: http://pomysly.e.org.pl/osiedlowe-wspomnienia/!
Więcej informacji: mojmdm.pl!

Inne Ciekawe projekty 

Szydełkiem i drutem - http://pomysly.e.org.pl/szydelkiem-i-
drutami/!
Haftowanie makatki - http://pomysly.e.org.pl/haftowane-makatki/!
Szyciem o życiu - http://pomysly.e.org.pl/szyciem-o-zyciu/!
Ślubne historie - http://pomysly.e.org.pl/slubne-historie/!
Gotowanie nie parzy - http://filtrator.org/galerie/7/!
Książka kucharska - http://pomysly.e.org.pl/ksiazka-kucharska-
naszej-okolicy/!
Opowiem Ci jak to było - http://nazmiane.org.pl/projekt-
opowiem-ci-jak-to-bylo-czas-zaczac-kultura-dostepna/!
Wrocław. Pamiętam, że… - http://www.wroclaw.pl/wroclaw-
pamietam-ze-i-ty-mozesz-napisac-ksiazke !
W poszukiwaniu jutra - https://naszorlik.pl/naszorlik/aktualnosci/
grzegorz-sipa-o-orliklab-mlodziez-ma-teraz-nowa-pasje-taniec 
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Aktywność mieszkańców. Olimpiada gier podwórkowych 

Impulsem do zorganizowania olimpiady była dla Marcina Kozińskiego rozmowa z synem, który 
grał w „papier, nożyce, kamień" na konsoli do gier wideo - prosta zabawa, do której kiedyś 
wystarczały dłonie, została przerobiona na piksele. Postanowił przypomnieć tę i inne, trochę 
zapomniane gry podwórkowe, które nie wymagają wielkich nakładów finansowych,                      
a jednocześnie świetnie integrują dzieci. Marcin zorganizował olimpiadę na warszawskim 
podwórku. Zebrał instrukcje oraz materiały do prostych i znanych gier pamiętanych                      
z dzieciństwa, znalazł przestrzeń do zabawy i animatorów prowadzących gry. Przy wsparciu 
miejscowej świetlicy zaprosił okolicznych mieszkańców i zagrał z nimi w kapsle, cymbergaja, 
„szczura" i kilka innych gier. Za pomocą kredy i balonów z helem wyznaczyli tory do wyścigów 
w workach i kapsli i wydzielili stanowiska do pozostałych gier. Z europalet przygotowali 
podium, a z mebli z pobliskiej świetlicy - punkt zapisu uczestników połączony z atelier 
fotograficznym i stanowiskiem sędziów. Można było wziąć udział w pięciu różnych grach, 
posłuchać muzyki na żywo granej przez DJ-a, albo po prostu posiedzieć i pokibicować 
startującym w wyścigach. Marcin skupił wokół pomysłu nieznające się wcześniej osoby, które 
zaangażowały swój czas i energię, dobrze się przy tym bawiąc. !
program „Animator in Residence" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę" !
Więcej informacji: animatorinresidence.blogspot.com/2012_07_01_archive.html!
Źródło: http://pomysly.e.org.pl/olimpiada-gier-podworkowych/!

Inne Ciekawe projekty 

Piknik sportowy - http://pomysly.e.org.pl/piknik-sportowy/\!
Inwazja ruchem - http://pomysly.e.org.pl/inwazja-ruchem/!
Zrób sobie meble - http://pomysly.e.org.pl/zrob-sobie-meble/!
Eko-design - http://filtrator.org/galerie/3/!
Latawce - http://filtrator.org/galerie/11/!
Zabawy - http://zabawy.zrodla.org/zagraj/!
Kieszonkowy przewodnik podwórkowy - http://bbc.mbp.org.pl/
Content/3700/2012-09-30_Gry.pdf!
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Integracja. Fotowidokówki 

Otłoczyn to mała wieś niedaleko Ciechocinka. Dzisiaj mieszka tu około 300 osób i na 
pierwszy rzut oka niewiele się tu dzieje. Ale Otłoczyn ma ciekawą historię - znajdował się na 
granicy zaboru rosyjskiego i pruskiego. Nosi w sobie przeszłość małego, niemieckiego, 
ewangelickiego miasteczka, w którym był hotelik, karczma, szkoła, plebania i areszt. Taki 
Otłoczyn można zobaczyć na starych pocztówkach. Dzisiaj działa tu Pracownia Orange - 
miejsce, do którego przychodzą głównie dzieci i młodzież, przede wszystkim, żeby 
korzystać z internetu. Agnieszka, animatorka, zaprosiła użytkowników Pracowni do 
twórczego działania. Podczas jednodniowych warsztatów z aparatami fotograficznymi 
(cyfrowymi i zrobionymi z puszek po farbie) razem przespacerowali się po okolicy - uważnie 
się jej przyglądając, fotografując ciekawe miejsca, zaznaczając na wielkiej mapie ważne 
punkty. Potem w zaimprowizowanej ciemni fotograficznej wywołali zdjęcia, które 
wydrukowane stały się podstawą pocztówek-kolaży, łączących technikę cyfrową                       
z analogową, stare pocztówki z nowymi krajobrazami. Prezentacja pocztówek była okazją 
do promocji Otłoczyna i spotkania w Pracowni osób w różnym wieku - dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów. !
program „Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla Pracowni Orange" 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę" !
Źródło: http://pomysly.e.org.pl/fotowidokowki/!

Inne Ciekawe projekty 

Opowieści o miłości - http://pomysly.e.org.pl/opowiesci-o-milosci/!
Gra terenowa - http://pomysly.e.org.pl/gra-terenowa/!
Emocjonalna makieta - http://pomysly.e.org.pl/emocjonalna-
makieta/!
Święto ulicy - http://pomysly.e.org.pl/swieto-ulicy/!
Lokalni przewodnicy - http://www.ikm.gda.pl/activity/z-
mieszkancami/przewodnicy/!
Miasto jako galeria - http://www.insitu.pl/projekty/projekty-
edukacyjne/item/miasto-jak-galeria!
Biblioteka otwarta - http://namiejscu.org/biblioteka-otwarta/!
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Technologia. Fotogramy 

Otłoczyn to mała wieś niedaleko Ciechocinka. Dzisiaj mieszka tu około 300 osób i na 
pierwszy rzut oka niewiele się tu dzieje. Ale Otłoczyn ma ciekawą historię - znajdował się na 
granicy zaboru rosyjskiego i pruskiego. Nosi w sobie przeszłość małego, niemieckiego, 
ewangelickiego miasteczka, w którym był hotelik, karczma, szkoła, plebania i areszt. Taki 
Otłoczyn można zobaczyć na starych pocztówkach. Dzisiaj działa tu Pracownia Orange - 
miejsce, do którego przychodzą głównie dzieci i młodzież, przede wszystkim, żeby 
korzystać z internetu. Agnieszka, animatorka, zaprosiła użytkowników Pracowni do 
twórczego działania. Podczas jednodniowych warsztatów z aparatami fotograficznymi 
(cyfrowymi i zrobionymi z puszek po farbie) razem przespacerowali się po okolicy - uważnie 
się jej przyglądając, fotografując ciekawe miejsca, zaznaczając na wielkiej mapie ważne 
punkty. Potem w zaimprowizowanej ciemni fotograficznej wywołali zdjęcia, które 
wydrukowane stały się podstawą pocztówek-kolaży, łączących technikę cyfrową                       
z analogową, stare pocztówki z nowymi krajobrazami. Prezentacja pocztówek była okazją 
do promocji Otłoczyna i spotkania w Pracowni osób w różnym wieku - dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów. !
program „Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie dla Pracowni Orange" 
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę" !
Źródło: http://pomysly.e.org.pl/fotowidokowki/!

Inne Ciekawe projekty 

Fotopodróż w czasie - http://pomysly.e.org.pl/fotopodroz-w-czasie/!
Foty na płoty - http://pomysly.e.org.pl/foty-na-ploty/!
Co pamięta miasto - http://pomysly.e.org.pl/co-pamieta-miasto/!
Wędrujące aparaty fotograficzne - http://pomysly.e.org.pl/
wedrujace-aparaty-fotograficzne/!
Interaktywna mapa wspomnień - http://pomysly.e.org.pl/
interaktywna-mapa-wspomnien/!
Animacja poklatkowa w sieci - http://pomysly.e.org.pl/animacja-
poklatkowa-w-sieci/
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Sytuacja młodzieży 
w gminie 
Tarnów Opolski
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Podstawą dla naszych badań wśród młodzieży była hipoteza wyrażona 
przez przedstawicieli instytucji publicznych z Tarnowa Opolskiego, zgodnie 
z którą młodzież jest nieaktywna, brakuje jej inicjatywy oraz zapału, tylko  
w znikomym stopniu korzysta z oferty instytucji kulturalnych działających 
na terenie gminy. Najważniejsze wnioski z badań wskazują na 
niejednoznaczną  postawę młodych osób z Tarnowa Opolskiego i innych 
miejscowości wchodzących w skład gminy wobec instytucji publicznych. 
Młodzi ludzie z zasady nie mają zaufania do oferty zajęć opracowanej 
przez dorosłych, bez względu na jej atrakcyjność.

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Jednocześnie pozostają niewidoczni dla samych instytucji – nawet jeśli 
podejmują aktywności o charakterze kulturalnym i społecznym, to dzieje 
się to poza zasięgiem wzroku dorosłych. Niepokojącym zjawiskiem jest 
masowe znikanie młodzieży z instytucji publicznych po zakończeniu 
gimnazjum ‒ wraz z rozpoczęciem edukacji w Opolu przenoszą oni 
swoje aktywności społeczne i kulturalne do tego miasta. W tym 
miejscu przyjrzymy się, w jaki sposób gimnazjaliści spędzają czas wolny, 
opiszemy ich praktyki przestrzenne, na koniec zaprezentujemy przykłady 
mocnych stron młodych – ich kompetencje i zainteresowania.	
"
"
"
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Najważniejsze czynności czasu wolnego z punktu widzenia młodych 
osób to: 1) komunikacja i spędzanie czasu wolnego z rówieśnikami,  
2) gry, 3) sport.)
"
Uczestnicy warsztatów deklarowali, że posiadają dostęp do komputera, 
telefonu komórkowego oraz Internetu. Komputer służy im przede 
wszystkim do gier, odrabiania zadań domowych, oglądania filmów                     
i słuchania muzyki. Najważniejszą rolę w codziennych praktykach pełni 
telefon komórkowy, który służy nie tylko do dzwonienia i wysyłania SMS-ów 
‒ jest on raczej wielofunkcyjnym, mobilnym narzędziem (telefon, aparat, 
kamera, dostęp do Internetu). Młodzi ludzie traktują nowe technologie 
czysto funkcjonalnie, a nie jako cel sam w sobie. Za sprawą telefonu 
komórkowego mogą być online w domu, szkole, na boisku czy podczas 
spaceru po lesie. Gry na telefonie są ważne przede wszystkim dla 
młodszej młodzieży. Starsi zwracają większą uwagę na możliwość 
komunikowania się z innymi, ponieważ bycie w nieustannym kontakcie jest 
dla nich kluczowe i pozostaje najważniejszą wartością. Młodzi komunikują 
się na różne sposoby – klasycznie (SMS-y i rozmowy telefoniczne), za 
pośrednictwem aplikacji mobilnych i komunikatorów (Messanger, 
Whatsapp, Skype, TEAMtalk), poprzez social media (Facebook, Instagram, 
Snapchat, Tweeter). Im starsza młodzież, tym większa liczba aplikacji 
mobilnych zainstalowanych na telefonie. 	

"
"
Młodzież, która wzięła udział w warsztatach, ma liczne hobby, interesuje 
się przede wszystkim sportem – najczęściej wskazywano na grę w piłkę 
nożną, jazdę na rolkach i na rowerze. Poza tym gra w gry komputerowe 
(HS, LOL, WOW, HOTS , TF2, CS, FiFa, Margonem, Metin, Cold, Leagne 
of Legends, GTA, WOT, PES, Need for speed), zajmuje się zwierzętami 
(m.in. zabawa z pupilami, spacery z psami, jazda konno), gra w różnego 
typu gry plenerowe (dwa ognie, podchody). Ważną rolę w praktykach 
młodych ludzi odgrywa też muzyka – słuchana bezpośrednio na telefonie, 
także za pośrednictwem You Tube’a albo innych aplikacji (Spotify), poza 
tym młodzi oglądają filmy i seriale zarówno w telewizji, jak również                  
w Internecie (CDA). Wśród uczestników badań znalazły się także osoby 
zainteresowane rysowaniem, czytaniem książek, fotografią, malowaniem, 
wolontariatem, treningami, grą na instrumentach."
"
W ramach badań przyjrzeliśmy się aktywności młodzieży pod kątem 
przestrzennego rozmieszczenia poszczególnych działań i rozrywek. 
Uczestnicy warsztatów zostali poproszeni o sporządzenie map swoich 
aktywności, tj. zaznaczenie miejsc, w których spędzają czas, w których 
czują się dobrze oraz takich, których nie lubią i unikają. Młodzież stworzyła 
również krótkie opisy praktyk podejmowanych w miejscach zaznaczonych 
na mapach."
"
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"
"
Powstało łącznie czternaście map sześciu miejscowości. Każda mapa 
została opracowana graficznie na potrzeby raportu; w przypadku 
miejscowości, dla których powstała więcej niż jedna mapa (Tarnów 
Opolski, Przywory), zaznaczone zostały punkty, które były widoczne 
przynajmniej na dwóch mapach. Miejsca spotkań ważne dla lokalnej 
młodzieży – szkoła, Jeziórka, centra handlowe (Solaris, Turawa Park), 
boiska i place zabaw, Ferre."
"
Aktywność młodzieży jest rozbita przestrzennie i obejmuje zarówno 
miejscowości należące do gminy Tarnów Opolski, jak również takie, 
które znajdują się poza jej obrębem (Opole, Kamień Śląski). Oznacza 
to, że młodzi ludzie funkcjonują pomiędzy kilkoma miejscowościami, 
najbardziej rozbite przestrzennie są aktywności osób mieszkających w 
Kosorowicach i Raszowej. Tarnów Opolski jest zaznaczony na wielu 
mapach z uwagi na to, że młodzież chodzi tutaj do szkoły (Kosorowice, 
Nakło, Raszowa, Walidrogi), równocześnie jest nieobecny na mapach osób 
uczących się w Przyworach. Ważną rolę w praktykach przestrzennych 
starszej młodzieży odgrywają Opole oraz Kamień Śląski. Najczęściej na 
mapach zaznaczano infrastrukturę sportową (lokalne boiska do piłki 
nożnej, hala sportowa, Orlik oraz stadion w Tarnowie Opolskim) oraz 
szkoły (Tarnów Opolski oraz Przywory), dla starszej młodzieży atrakcyjne 
są centra handlowe (Opole), możliwość jedzenia w restauracjach                    

"
"
i spędzania czasu w przyjemnym otoczeniu (Opole, Kamień Śląski), jak 
również kluby muzyczne (Kamień Śląski). Na kilku mapach zaznaczone 
zostały miejscowości, w których odbywają się festyny (Daniec, Krośnica, 
Kosorowice).	
"
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Gminny Ośrodek Kultury zajmuje miejsce peryferyjne na mapach 
stworzonych przez młodzież. Zaznaczony został tylko na trzech z nich ‒ na 
jednej został oznaczony czerwonymi i zielonymi kropkami, co oznacza, że 
budzi wśród młodzieży ambiwalentne odczucia. "
Młodzież ma wyraźnie negatywny stosunek do szkół, które zarówno             
w Przyworach, jak i w Tarnowie Opolskim zostały oznaczone czerwonymi 
kropkami; niechęć budzi również droga w okolicy kościoła w miejscowości 
Nakło."
Istotnym aspektem przestrzennego rozbicia aktywności młodzieży są 
odległości pokonywane przez nich każdego dnia oraz czas, jaki 
zabiera przemieszczanie się z jednej miejscowości do innej. Ważną 
rolę w tym procesie odgrywają  środki transportu – wyznaczają rytm 
przyjazdów i odjazdów młodzieży. Częstotliwość kursowania autobusów 
i pociągów stwarza ramy dla aktywności młodych osób, wyznacza 
zakres, w jakim mogą oni korzystać z tego, co znajduje się w innych 
miejscach. Dla młodych osób mieszkających w Przyworach i Kątach 
Opolskich dużo łatwiejszy jest dojazd do Opola niż do Tarnowa Opolskiego. 
Natomiast dla młodzieży z Tarnowa Opolskiego dojazd komunikacją 
publiczną z Opola do Tarnowa ma wyraźne ograniczenia – najpóźniejszy 
pociąg z Opola wyjeżdża o godz. 20:40. Jeśli chcą zostać tam dłużej, 
muszą skorzystać z prywatnych środków transportu."
 "
Osoby, które wzięły udział w warsztacie, wskazują, że starają się spędzać 
czas poza domem, chętnie spotykają się z rówieśnikami „w plenerze”. "

Ważnymi punktami na wszystkich mapach są obiekty sportowe ‒ nie 
tyle z uwagi na możliwość uprawiania sportu, ale przede wszystkim 
dlatego, że są istotnymi miejscami spotkań młodzieży. Jak twierdzi 
jedna z uczestniczek badania, „zawsze można spotkać tam kogoś, 
kogo się zna”. Obok infrastruktury sportowej, kluczowymi miejscami 
spotkań są place zabaw (Tarnów Opolski, Kosorowice, Nakło, Raszowa) 
oraz przestrzeń pod wiaduktem, gdzie spotyka się młodsza i starsza 
młodzież gimnazjalna (Przywory)."
"
Słowo „plener” nie ogranicza się tylko do miejsc, w których można 
spędzać czas z innymi osobami. Opisuje ono miejscowość, z której 
pochodzą uczestnicy badania oraz jej najbliższą okolicę. Młodzież 
dużo spaceruje wspólnie z rówieśnikami lub zwierzętami (psy, konie), 
zdarza się, że wędrówki są dobrym pretekstem do robienia zdjęć 
plenerowych. Poza tym także tutaj można zakreślić punkty, które są 
wyjątkowo popularne, szczególnie wśród starszej młodzieży (tzw. Jeziórka, 
stawy), oraz ulubione czynności (spotkania, ogniska, imprezy, kąpiele, 
również inicjacje różnego typu). Młodzież zna okolice, w których mieszka, 
eksploruje i obserwuje swoje najbliższe otoczenie."
Wyraźnie zaznacza się brak miejsca, w którym	młodzież mogłaby „legalnie” 
spędzać czas wieczorami, szczególnie w okresie zimowym. Wobec braku 
tzw.	trzeciego	miejsca, młodzi ludzie starają się stworzyć podobną przestrzeń 
na własny użytek poprzez anektowanie, zawłaszczanie miejsc, które są 
dedykowane innym aktywnością (np. place zabaw, okolice stawu                   
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w Tarnowie Opolskim, wiadukt w Przyworach) oraz eksportowanie swoich 
aktywności do rzeczywistości wirtualnej (gry komputerowe, spotykanie się   
z innymi za pośrednictwem social media). "
Jednocześnie warto zaznaczyć, że młodzi ludzie nie stawiają wyraźnej 
granicy pomiędzy światem realnym i wirtualnym – obie rzeczywistości 
splatają się w ich praktykach i tworzą hybrydyczną całość. "
Można wskazać kilka cech, które charakteryzują miejsca atrakcyjne 
dla młodzieży. Najważniejszą z nich jest zdolność przyciągania innych 
młodych osób, dzięki czemu zawsze jest pewność, że spotka się tam 
kogoś znajomego. Młodzi ludzie lubią spędzać czas wśród 
podobnych do siebie osób, nie znaczy to jednak, że są otwarci na 
zawieranie nowych znajomości albo przebywanie wśród osób, 
których nie akceptują. Dlatego też kolejnym wyznacznikiem 
atrakcyjnych miejsc jest możliwość zachowania ich elitarnego 
charakteru ‒ służy temu przypisywanie sobie prawa do decydowania  
o tym, z kim spędza się czas, kto może w danych miejscu przebywać, 
a kto nie. )
Równie ważną cechą jest możliwość pozostawania poza widokiem 
dorosłych. Chodzi tutaj nie tylko o bycie niewidocznym dla oczu 
konkretnych dorosłych osób, co przede wszystkim o przebywanie 
poza kontrolą rodziców (dom) i instytucji (szkoła, dom kultury, 
świetlica i in.), w których młodzi spędzają dużą część swojego życia. 
W końcu ważna jest też możliwość ustalania i egzekwowania 
własnych zasad. )

"
Kanapa w GOK-u 

"
Czarna kanapa w korytarzu Gminnego Ośrodka Kultury pojawiła się w 
GOK-u w grudniu 2015 r. Jest jednym miejsc, które regularnie są 
zawłaszczane przez młodzież. Kanapa jest popularna wśród młodzieży z 
Osiedla, szczególnie w okresie jesienno-wiosennym, gdy aktywności „w 
plenerze” są ograniczone przez warunki pogodowe. Być może warto 
wykorzystać kanapę, jako symbol dla działań z młodzieżą. Ciekawym 
pomysłem są warsztaty z tworzenia mebli. Inspiracją mogą być zajęcia 
organizowane przez Fab Lab z Trójmiasta: http://www.fablabt.org/mebel/	

http://www.fablabt.org/mebel/
http://www.fablabt.org/mebel/
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Konsumenci / prosumenci 

Termin ten składa się z połączenia dwóch słów – „produkcja”                           
i „konsumpcja”, i oznacza zjawisko wzajemnego przenikania się tych 
aktywności. Po raz pierwszy słowo to pojawiło się w książce Alvina Tofflera, 
„Trzecia fala”. Zdaniem autora można wyróżnić trzy fale rozwoju 
społeczeństw: 1) społeczeństwo rolnicze, 2) społeczeństwo przemysłowe, 
3) społeczeństwo cyfrowe. Prosumpcja jest charakterystyczna przede 
wszystkim dla trzeciej fali, choć oczywiście już w przypadku społeczeństw 
rolniczych jednostki wytwarzały dobra na własny użytek. Rozwój przemysłu 
doprowadził jednak do tego, że jednostki przestały być samowystarczalne, 
nastąpiła fragmentacja produkcji, równocześnie rozwinął się system 
wymiany, dawni prosumenci stali się przede wszystkim konsumentami. Ten 
stan zmienił się wraz z nastaniem trzeciej fali – społeczeństwa cyfrowego. 
Współczesny prosument nie jest samowystarczalny, tak jak przedstawiciele 
pierwszej fali, raczej nawiązuje współpracę z producentami, która 
umożliwia mu aktywny udział w tworzeniu oferty rynkowej. Producenci 
oddają coraz większe pole do aktywności jednostek, dostarczając im 
narzędzia do podejmowania twórczych aktywności, wpływania na 
ostateczny kształt produktów i usług. Zdaniem Toffela etap biernej 
konsumpcji, gdy wystarczyło dostarczyć produkt na rynek, powoli kończy 
się, a jej miejsce zajmuje prosumcja, która wyraża się w: (1) utracie przez 
producentów (firmy, instytucje) kontroli nad produktami, tzn. konsumenci 
modyfikują je zgodnie z własnymi pomysłami; (2) udostępnianiu klientom 
odpowiednich narzędzi i materiałów; (3) partnerstwie – klienci czy 
publiczność stają się partnerami producentów; (4) dzieleniu się owocami – 
użytkownicy chcą uzyskiwać op łacalne korzyści z w łasnego 
zaangażowania [Tapscott, 2008, s. 215–216].	

"""
Młodzież, która wzięła udział w badaniach, jest skłonna do korzystania           
z gotowej oferty produktów i usług instytucji kultury, takich jak koncerty 
znanych osób, występy taneczne, seanse filmowe, festyny itp. W podobny 
sposób korzystają też z wirtualnej rzeczywistości, w której spędzają czas 
na konsumowaniu gier komputerowych, muzyki, filmów. Konsumpcja jest 
wyrazem bierności, braku inicjatywy, a czasem także roszczeniowości, 
przejawiającej się w narastających oczekiwaniach wobec konkretnych 
producentów i instytucji. Młodzi ludzie z Tarnowa Opolskiego mają problem 
w samodzielnym zorganizowaniu się i wykazaniu inicjatywy w ramach 
instytucji kultury, czego znamiennym przykładem jest rada młodzieży, która 
od dwóch kadencji nie potrafiła określić swoich celów i podjąć stosownych 
działań. Z drugiej strony, młodzi ludzie wykazują pewne zdolności                            
w samoorganizowaniu się poza systemem instytucjonalnym (np. tworzenie 
miejsc spotkań, organizacja imprez plenerowych). Wykorzystują też 
ogólnodostępne narzędzia do tworzenia fotografii i wideo, które masowo 
publikują w sieci za pośrednictwem Facebooka, Snapchata czy 
Instagrama, prezentując je mniej lub bardziej szerokim grupom odbiorców/
znajomych. W czasie spotkań pojawiło się także kilka przykładów 
postaci lokalnych artystów, którzy tworzą własną muzykę czy starają 
się profesjonalnie zajmować fotografią. Warto w przyszłości 
wykorzystać ten potencjał i wzmocnić go odpowiednimi działaniami 
(patrz. Partycypacja). )
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Jednocześnie należy mieć na uwadze, że szczególnie młodzi uczestnicy 
badań mają trudność w samodzielnym określeniu swoich potrzeb 
kulturalnych, wskazaniu interesujących inicjatyw oraz tworzeniu pomysłów 
na działania skierowane do rówieśników. Wydaje się, że młodzież jest 
zadowolona z tego, w jaki sposób spędza czas. Nie oznacza to jednak, 
że należy zrezygnować z włączania ich w tworzenie oferty kulturalnej. 
Brak jasno zdefiniowanych potrzeb i pomysłów na działania może być 
wyrazem nie tle braku zaangażowania i inicjatywy, co przede 
wszystkim braku świadomości co do sposobów twórczego spędzania 
czasu oraz tego, czego można oczekiwać od instytucji kultury i od 
samych siebie."
"
Inicjatywy podsunięte w czasie badania wywołały spore ożywienie 
uczestników, choć – jak szczerze przyznali młodzi ludzie – sami nie 
wpadliby na podobne pomysły. W czasie rozmów z dorosłymi 
mieszkańcami pojawi ł się pomys ł , aby popracować nad 
rozszerzaniem horyzontów młodzieży, tak aby pokazać im możliwości, 
jakie przed nimi stoją czy – jak powiedziała jedna z uczestniczek 
badania: ”aby wiedzieli, że nie muszą robić tego samego, co ich 
rodzice czy sąsiedzi". Co ciekawe, podobny pomysł padł również ze 
strony młodzieży licealnej, która chętnie poznałaby osoby 
zamieszkujące gminę i wykonujące ciekawe zawody."
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podsumowanie 
diagnozy lokalnej 
I propozycje zmian
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Zadanie, które przed nami postawiono, miało polegać na stworzeniu 
diagnozy potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Tarnów 
Opolski, ze szczególnym uwzględnieniem części populacji dotąd biernie 
uczestniczącej w działaniach podejmowanych przez Gminny Ośrodek 
Kultury. Ponieważ nie jest możliwa odpowiedź na tak przedstawione 
zapotrzebowanie bez szerszego spojrzenia na sytuację i politykę 
kulturalno-społeczną gminy – część przedstawionych w raporcie uwag ma 
szerszy zakres niż tylko ograniczający się do opowieści o potrzebach."

Poniżej przedstawiamy kilka rekomendacji, których przemyślenie                    
i ewentualne wprowadzenie mogłoby naszym zdaniem pomóc                       
w rozwiązaniu problemu niskiego uczestnictwa (nie tylko) młodzieży              
w działaniach GOK-u. "

Jest kilka naczelnych zagadnień, które wymagają rozwinięcia, a które są 
powiązane z naszymi rekomendacjami. Część z nich omawiamy bardziej 
szczegółowo, inne tylko sygnalizujemy. Dwie najważniejsze naszym 
zdaniem kwest ie dotyczą sposobu/stylu komunikacj i GOK-u                            
z mieszkańcami gminy oraz poziomu włączania mieszkańców do 
budowania oferty GOK-u (czyli na ile są konsumentami a na ile 
prosumentami, czyli współtwórcami tego z czego korzystają?). Innym 
zagadnieniem, o którym trzeba pamiętać to czynniki, które potencjalnie 
mogą przeszkadzać w uczestnictwie w działaniach kulturalno-społecznych 
organizowanych przez GOK. Będą to konkretnie m.in.: "

- brak funduszy na uczestnictwo w wydarzeniach"

- brak czasu wolnego"

- istniejące, poza-instytucjonalne, alternatywy spędzania czasu wolnego 
są bardziej atrakcyjne (telewizja, internet)"

- bliskość innych dużych ośrodków miejskich (Opole)"

- negatywny stereotyp GOK-u"

- brak wystarczającego sieciowania (tworzenia partnerstw, porozumień 
organizacji, współdziałania)"

- język i forma komunikacji niedostosowana do wymogów współczesności 
i zróżnicowanych potrzeb grup odbiorców"

- brak nawyku uczestnictwa w kulturze (problem bardziej strukturalny, 
makro – wymagający reformy systemu edukacji w polskich szkołach"

"
Poniżej rozwijamy, niektóre z poruszonych wyżej kwestii. Większość z nich 
była już sygnalizowana w innych miejscach raportu.	
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"
"
Strategia komunikacyjna musi być zmieniona, ponieważ istniejący sposób 
informowania o ofercie GOK-u, nie przystaje do zmieniających się czasów 
oraz nowych trendów i stylów komunikowania się z odbiorcami oferty, 
zwłaszcza w kontekście grupy, na której pozyskaniu zależy nam 
najbardziej, czyli osób m łodych. Nie da się sprzedać nawet 
najciekawszego produktu osobie, która zwraca uwagę na opakowanie 
(formę stawia na równi z treścią), jeżeli to opakowanie nie jest 
przemyślane, sprytnie skonstruowane. Już samo przejrzenie strony 
internetowej GOK-u oraz profilu na Facebooku, pokazują że gminna 
instytucja kultury ma tutaj bardzo wiele do nadrobienia. Nasi rozmówcy 
opowiadali o tym, że posty na FB są „przegadane”, nudne, nie operują 
najbardziej dostępnym dla odbiorców językiem, czyli językiem wizualnym 
(zdjęcia, filmiki). Plakaty lub ulotki, miejsca ich dystrybucji, zaangażowanie 
lokalnych i ponadlokalnych mediów, wykorzystanie metod mniej-
konwencjonalnych (szeptany marketing, flash-moby, metody animacyjne /
patrz: Dobre pomysły „ę”), to wszystko wymaga spójnego projektu, 
przemyślanej strategii i konsekwencji. Dobór grafiki i estetyka przekazu 
też nie są bez znaczenia. Niektórzy odbiorcy są bardziej wymagający 
od innych, a młodzież do tej grupy z pewnością się zalicza. Niestety, 
żyjemy  w czasach, w których również kulturę trzeba dobrze opakować, 
stworzyć z niej „brand” i dopiero potem próbować sprzedać. Stworzeniu 
spójnej strategii komunikacji powinien być poświęcony oddzielny warsztat 
skierowany do pracowników GOK-u."

Strategia komunikacyjna

"
Warto mieć na uwadze, że osoby uczące się w gimnazjum lub w szkole 
średniej mają dużo mniej czasu wolnego niż osoby chodzące do szkoły 
podstawowej. Kluczowa kwestia to liczba zajęć lekcyjnych i dodatkowych 
oraz dojazdy związane z tym, że szkoły znajdują się zazwyczaj poza 
miejscem zamieszkania (wyjątek Tarnów Opolski i Przywory). Tworząc 
ofertę dla młodzieży należy zaprojektować ją w taki sposób, aby 
uwzględnić ich dostępność czasową: piątek po lekcjach, weekendy, 
okres okołoświąteczny, wakacje. W szczególnych sytuacjach zadbać                        
o zapewnienie dojazdu dla osób z innych niż Tarnów Opolski 
miejscowości."
"
"
"
Sugeruje się tworzenie wydarzeń, które będą miały różne progi 
wejścia: uwzględniające potrzeby zarówno osób ambitnych, jak 
również nowicjuszy. Zajęcia dla zaawansowanych: trudniejsze 
wyzwania, dłuższe terminy, dyplomy; dla pozostałych: krótkie 
terminy, jasne cele, marchewka i nagroda.	
"

czas

Progi wejścia 
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"
Zachęcamy do tego, aby stopniowo, we współpracy ze szkołą i innymi 
instytucjami działającymi w gminie, pokazywać GOK jako miejsce („trzecie 
miejsce”), w którym można samodzielnie, we współpracy z pracownikami 
domu kultury, realizować swoje pomysły. Nie tylko zgłaszać inicjatywy, ale 
także mieć szansę przeprowadzenie ich od początku do końca (oczywiście 
pod doświadczonym okiem kadry GOK-u). Młodzież chce stanowić o samej 
sobie i choć dysponujemy negatywnymi przykładami (gminna rada 
młodzieży, która mimo początkowego zapału, w tej chwili jest ciałem 
martwym), to istnieje też szereg pozytywnych dowodów na to, że choć na 
początku trudno jest przekonać młodych ludzi do działania, to potem – gdy 
zobaczą, że są nie tylko odbiorcami, lecz również twórcami/gospodarzami 
wydarzenia – pociągną za sobą innych. "

Ta propozycja powinna zresztą dotyczyć nie tylko młodzieży. Panie 
zrzeszone w Klubie Seniora, działkowcy, działacze organizacji zrzeszającej 
mniejszość niemiecką, mogą np. otrzymać do zagospodarowania jedno 
popołudnie w miesiącu. GOK wspomagałby ich technicznie, logistycznie, 
doradzałby w kwestii programu, ale to ta grupa sama organizowałaby 
wydarzenie. Dzięki temu będzie miała większą motywację do tego by 
wypromować wydarzenie i poinformować zainteresowanych. 
Partycypacyjność, którą tutaj popularyzujemy, nie może opierać się tylko 
na sugerowaniu pomysłów przez odbiorców, lub wybieraniu ich spośród 
przedstawionych przez GOK opcji. Aby była rzeczywista i przynosiła 
d ługofalowe rezultaty w postaci zaangażowania mieszkańców                         
i wypracowania innych korzyści (rozwój kapitału społecznego), powinna 

"
być rozciągnięta na wszystkie etapy i szczeble organizacji wydarzeń. Od 
pomysłu, jego wymyślania, doskonalenia, konsultowania, poprzez 
realizację i ewaluowanie."

Pomysłem wartym rozważenia jest wydzielenie pewnej, niedużej puli              
w rocznym budżecie GOK-u i stworzenie „kulturalnego budżetu 
obywatelskiego”. Mieszkańcy sami mogą proponować pomysły (stworzone 
i opisane zgodnie z formułą myślenia projektowego: Odpowiedzi na pytania 
- Co? Po co? Dla kogo? Jak? Kiedy? Gdzie? Za ile? Można w tym celu 
zorganizować w GOK-u spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które potem, 
po uzyskaniu nagrody (oceniałoby jury), byłoby realizowane wspólnie z 
pracownikami GOK-u."

"
"
Mieszkańcy Tarnowa Opolskiego wykazują duży stopień aktywności. 
Preferują spędzanie czasu na wolnym powietrzu, zwłaszcza w miesiącach 
wiosennych i letnich. Może jednym z pomysłów wartych rozważenia byłoby 
opuszczanie murów GOK-u, wędrowanie z ofertą w inne miejsca, 
organizowanie warsztatów lub spotkań w otwartej przestrzeni – także poza 
„osiedlem” – lub gościnnie w siedzibach partnerskich organizacji? 
Wychodząc na zewnątrz mamy szansę zaciekawić nowe osoby, pochwalić 
się naszą ofertą, przypomnieć i pokazać od innej, mniej tradycyjnej strony. 
Jeżeli mierzymy się z nie do końca pozytywnym stereotypem młodzieży na 

Przebudowa oferty GOK-u

Wyjście na zewnątrz
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temat GOK-u, może warto zerwać z nim wychodząc poza budynek. 
Pokazać się z nieco mniej normatywnej strony. Organizowanie części zajęć 
w plenerze tworzy ku temu okazję."

"
"
"
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim, także przez fakt bycia 
zarządzanym przez charyzmatyczną kierowniczkę, dał się nam poznać 
jako instytucja dość dobrze zsieciowana (przynajmniej na poziomie 
nieformalnym) z innymi organizacjami działającymi w gminie. Warto jednak 
bardziej porządkować to, co działa w tej chwili trochę „na słowo”, aby miało 
szansę dalej dobrze funkcjonować po ewentualnych zmianach 
personalnych. Zmapowanie całej gminy pod kątem zasobów osobowych            
i organizacyjnych oraz stworzenie matrycy partnerstw (BANK partnerów: 
co z kim i kiedy organizujemy, lub z czyjej pomocy możemy skorzystać) 
może ułatwić dalszą działalność. Ponieważ zdiagnozowany został 
niesatysfakcjonujący udział młodzieży w życiu GOK-u, szkoła i gminna 
biblioteka stają się niezwykle istotnymi partnerami, których warto włączać 
częściej i na bardziej rozbudowanych zasadach niż dotychczas. Również 
lubiany przez część młodych osób „Orlik” powinien być bardziej aktywnie 
obecny w programie tworzonym przez GOK. Podobnie jest w przypadku 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tworzenie realnych partnerstw

"
"
Na świecie, w tym w Polsce, z powodzeniem realizowane są różnego 
rodzaju programy rezydencjalne. Oznacza to, że na jakiś czas – od dwóch 
tygodni do kilku miesięcy – do nowego środowiska trafia osoba (artysta, 
menadżer kultury, animator, edukator), która wspólnie ze społecznością 
lokalną pracuje nad bardzo konkretnym projektem (może to być jakiś 
mural, wspólnie zaprojektowany i zbudowany plac zabaw, pomysł na cykl 
plenerowych pokazów filmowych, itd.). Osoba ta w pełni poświęca się 
realizacji projektu, poznaniu mieszkańców, wypracowaniu z nimi 
wspólnego języka, przekazaniu konkretnych umiejętności i takiego 
przygotowania zespołu, by potem był on już sam w stanie się organizować 
i działać (np. pod opieką GOK-u). Naszym zdaniem idealne byłoby 
realizowanie tego pomysłu w dwóch formatach. Pierwszy – opisany 
pokrótce wyżej – zakładający pewną zewnętrzność i „niezwykłość” wizyty 
rezydenta, mógłby być uruchamiany raz do roku, jako uzupełnienie innej, 
stałej pracy rezydenta „in situ” (na miejscu). Taki animator kultury – osoba 
zatrudniona w GOK-u – powinien być kimś „stąd”, z Tarnowa Opolskiego. 
Znać ludzi i okolice, mieć dobry kontakt z młodzieżą, potrafić się z nimi 
dogadać, może sam być osobą, która tutaj dorastała i czasy „młodzieńcze” 
jeszcze dobrze pamięta. Osoba taka stałaby się niejako ambasadorem 
GOK-u na osiedlu, na wiosce. Mogłaby wciągać konkretne osoby (nic tak 
nie działa jak osobisty kontakt) do działalności w domu kultury. 

Ambasador in residence
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Wytypowanie (odszukanie) takiego animatora nie należy z pewnością do 
rzeczy najprostszej, jednak warto taka pracę wykonać. Zamiast zajmować 
pozycję zewnętrznego obserwatora wobec problemów i spraw młodych 
ludzi, warto postarać się o bycie częścią ich świata, zasłużyć na miano 
„trzeciego miejsca”, a pretekstem do tego mogłoby być zatrudnienie              
w GOK-u miejscowego animatora kultury – osobę młodą „z bloków” albo          
„z wioski”.	

"
"
Gmina, osiedle, wioska, tak samo jak duże miasta nie są w taki sam 
sposób użytkowane przez wszystkich i o wszystkich porach dnia             
i roku. Warto przyjrzeć się, jak wygląda nasze miejsce życia pod 
względem tych zmiennych (czas, grupa docelowa). Stwórzmy mapę 
aktywności (do jej powstania warto zaprosić samych mieszkańców, 
także młodzież). Sam proces może przyjąć formę oddzielnego 
projektu, punktu w programie GOK-u. )

Zmapowanie Tarnowa Opolskiego pod tym kątem (co, gdzie i kiedy lubimy 
robić oraz kogo dana aktywność interesuje) było także elementem badania 
podczas naszej wizyty w gminie, jednak aby dogłębnie i bardziej 
systemowo do tego tematu podejść należy taką pracę powtarzać lub robić 
ją w sposób bardziej kompleksowy/ciągły. Poznanie rytmu życia 
mieszkańców to doskonała podpowiedź dla organizatorów życia 
kulturalnego (GOK) jak przygotowywać ofertę. 	

Rytm Życia

Pracownik domu kultury, powinien być też „badaczem”, ale nie w sensie 
„twardej socjologii”, lecz stale nastawiającym ucha, życzliwym rozmówcą. 
Źródłem inspiracji i podpowiedzią niech będą metody zaproponowane           
w „Pomysłach do zrobienia” opracowanych przez Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” (http://e.org.pl/pomysly-do-zrobienia/). "

Zmapowanie, poznanie rytmu gminy pozwoli nam także poznać, które 
fragmenty miejscowości są „centrum”, a które są „perferiami” i jako 
zapomniane, opuszczone wymagają naszej większej uwagi. Oddzielnym – 
niezwykle ważnym – tematem jest status i miejsce Opola w indywidualnych 
strategiach rozpisywania sposobów spędzania czasu wolnego (i nie tylko 
wolnego). Czy stolica województwa zasysa pewien rodzaj aktywności 
mieszkańców? Czy stanowi konkurencję? Wyzwanie? A może szansę?        
W sensie twórczego wykorzystania faktu częstego kursowania 
mieszkańców gminy pomiędzy Opolem a miejscowościami. Jak konkretnie 
można ten fakt „ograć” mogłoby być już przedmiotem oddzielnego 
„generatora pomysłów”."

http://e.org.pl/pomysly-do-zrobienia/
http://e.org.pl/pomysly-do-zrobienia/
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Wiemy, że GOK ma opracowany dokument, w którym jest mowa o wizji           
i misji. Warto jednak często wracać do tych zapisów, aby nie stracić ich           
z pola widzenia, nie wpaść w marazm/stagnację. Aby GOK mógł stać się 
„bazą pomysłów i warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych                 
i cennych inicjatyw kulturalnych i społecznych” (cytat ze Strategii Rozwoju 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim, na lata 2011-2016) 
trzeba konsekwentnie działać z myślą o tym. Tak konstruować swoją ofertę 
i programować aktywność GOK-u by faktycznie miejsce stało się „trzecim 
miejscem”. Dotychczasowa działalność domu kultury jest bogata                   
w różnego rodzaju wydarzenia (zwłaszcza te realizowane dzięki 
dofinansowaniu ze środków centralnych (m.in. „Re-Animacja Rzemiosła”, 
„Pro-Moda” zwracają uwagę jako nowatorskie, bardzo współcześnie 
mierzące się z problemami, a przez to dostrzeżone przez komisje oceny 
wniosków). Część z nich jest dość tradycyjnie skonstruowana („szkolnie”), 
co oczywiście nie stanowi zarzutu, tak długo, jak znajdują się odbiorcy tak 
sformatowanych zajęć. W pełni wydaje się być także realizowany, 
zarysowany w Strategii, postulat zachowania wielokulturowego dziedzictwa 
i tradycji tej ziemi."

Czasami może tylko zastanawiać, czy przedstawiciele innych organizacji 
(np. mniejszości niemieckiej) nie powinni być bardziej włączani do tych 
aktywności. Wiemy, że jest dialog, są kontakty, nie zauważyliśmy złych 
relacji, potrafimy sobie jednak wyobrazić, że zacieśnienie tej współpracy 
może tylko odbić się z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, i jeszcze 
bardziej wpłynąć na realizację tego celu zapisanego w Misji GOK-u. 	

Cele zapisane w omawianej Strategii w różnym stopniu udaje się 
realizować. Cieszy fakt rozpoczęcia diagnozy potrzeb społeczności 
lokalnej w kontekście kultury. Badanie realizowane przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” jest tego najlepszym dowodem. 
Stałą komunikację, dialog z mieszkańcami warto kontynuować w 
przyszłości. Buduje to pozycję zainteresowanego zdaniem 
mieszkańców animatora życia kulturalno-społecznego.  Ważne jednak, 
aby wiedzę, która powstaje   z takich badań umiejętnie potem wprowadzać 
w życie. Nie ma nic gorszego niż zawiedzione nadzieje. Zwiększenie 
możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze – jeden z celów GOK-u – 
dobrze by oznaczało właśnie postulowaną przez nas w rekomendacjach, 
zwiększoną partycypacyjność mieszkańców w tworzeniu oferty kulturalnej 
GOK-u (tego tyczy się także cel mówiący o sprzyjaniu powstawania 
oddolnych inicjatyw mieszkańców).GOK wykazał się także umiejętnością 
pozyskiwania środków na realizację programu. Tę cenną kompetencję 
załogi GOK-u należy wspierać i popularyzować. Najsłabiej wygląda 
realizacja celu odnoszącego się do wzmacniania integracji pomiędzy 
różnymi grupami społecznymi i wiekowymi. Rozdźwięk między potrzebami 
osób dorosłych        i młodzieży, był jednym z najbardziej dostrzegalnych w 
trakcie naszej wizyty („my” – „oni”). Także praca zmierzająca do stworzenia 
przestrzeni dla kreatywności mieszkańców” powinna być usilnie pogłębiana                      
i kontynuowana.	
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Zrealizowanie wszystkich celów jest z pewnością długim procesem. Każde 
z podejmowanych działań musi wpisywać się w cele wyższego rzędu. Jeśli 
zapomnimy o procesie, zamienimy się tylko w fabrykę, mniej lub bardziej 
udanych projektów/zajęć, które bez spójnej myśli przewodniej, będą tylko 
miejscową „akupunkturą”. Do kolejnej strategii warto również dopisać tę 
społeczną użyteczność GOK-u. Niech dom kultury będzie narzędziem           
w społecznej rewitalizacji. Angażując mieszkańców w prace GOK-u nie 
tylko rozwijamy ich kompetencje artystyczne, ale przede wszystkim 
społeczne."

"
Gminny Ośrodek Kultury powinien wprowadzić rekomendowane przez nas 
zmiany (wizerunkowe, programowe, strategiczne) i otworzyć się na nowo. 
Takie symboliczne rozpoczęcie działalności w nowych ramach będzie 
czytelnym sygnałem dla mieszkańców. Dobrze, aby już wtedy mieszkańcy 
Tarnowa Opolskiego mogli zobaczyć postulowane przez siebie zmiany. 
Może letnia kawiarenka w pobliżu stawu, z wypiekami lokalnych gospodyń, 
domowym sokiem i świeżą kawą? Miejsce gdzie można poczytać                 
w niedziele po mszy gazetę, albo posłuchać kameralnych koncertów? 
Można też zorganizować tam po zmroku plenerowy pokaz filmowy. Będzie 
to wyraźny sygnał dla tarnowian o nowym otwarciu GOK-u. "

"
"
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