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Część I  

Gmina Słupsk i lokalne organizacje 

 

I. Charakterystyka Gminy Słupsk 

 

Gmina Słupsk położona jest w województwie pomorskim, w powiecie słupskim w 

bezpośredniej bliskości miasta Słupska. Jest to gmina wiejska o powierzchni  260,58 km2. Na 

31 grudnia 2015 roku liczba mieszkańców wynosiła 16283 osoby + 377 z meldunkiem 

czasowym. Siedzibą gminy jest miasto Słupsk, które jako miasto na prawach powiatu nie 

wchodzi w jej skład i stanowi odrębną gminę. W skład gminy wchodzi 30 sołectw: Bierkowo, 

Bukówka, Bydlino, Bruskowo Wielkie, Bruskowo Małe, Gać, Gałęzinowo, Głobino, Grąsino, 

Jezierzyce, Karzcino, Krępa Słupska, Krzemienica, Kukowo, Lubuczewo, Redęcin, 

Redzikowo, Rogawica, Siemianice, Stanięcino, Strzelino, Strzelinko, Swołowo, Warblewo, 

Wieszyno, Wiklino, Wielichowo, Włynkowo, Włynkówko, Wrzeście i 3 osiedla: Jezierzyce 

(osada), Kusowo, Redzikowo-Osiedle. Najliczniejsze pod względem mieszkańców 

miejscowości to : Bierkowo (1064), Jezierzyce (1471) ,Redzikowo (1494) Siemianice (2417 

osób). Wśród mieszkańców 21,5 % stanowią osoby nieletnie, zaś 13,14% seniorzy ( kobiety 

powyżej 60 rż i mężczyźni powyżej 65 rż). Wśród osób nieletnich znajdują się 1124 osoby w 

wieku 0-6 lat, 1782 osoby w wieku 7-15 lat i 816 osób w wieku 16-19 lat. Na terenie gminy 

funkcjonuje 7 szkół – podstawowe w Bierkowie, Głobinie,  Włynkówku i Wrześciu, oraz 

Zespoły Szkół ( szkoła podstawowa + gimnazjum) w Jezierzycach Redzikowie i  

Siemianicach. Młodzież w wieku ponadgimnazjalnym uczęszcza do szkół na terenie miasta 

Słupska. 

Na terenie Gminy znajdują się dwa kompleksy sportowo- rekreacyjne. Są to Hala Sportowo-

Widowiskowa w Jezierzycach, oraz Park Wodny w Redzikowie. Oba ośrodki są zarządzane 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk. Infrastrukturę sportową uzupełniają boiska 

typu „Orlik” w Bierkowie, Redzikowie Osiedlu, Siemianicach, Bruskowie Wielkim, 

Włynkówku, Głobinie, oraz boiska klubów sportowych – Siemianice, Redzikowo, Jezierzyce 

Osiedle, Bruskowo Wielkie. 

II. Charakterystyka Ośrodków Kultury na terenie Gminy Słupsk. 

Na terenie Gminy Słupsk działa Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk z 

siedzibą w Głobinie. Centrum powstało w 2015 roku z połączenia Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Jezierzycach oraz Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk z/s w Głobinie. 

Centrum Kultury prowadzi Bibliotekę w Jezierzycach, filie biblioteki w Bruskowie Wielkim 

oraz 27 świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach . Spośród nich świetlice w Bydlinie i 

Siemianicach pilotażowo od lutego 2016 zostały powierzone do prowadzenia Stowarzyszeniu 
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„Inspiracje” Każda ze świetlic prowadzona jest przez opiekuna – animatora środowiska 

lokalnego. Są to osoby w większości zatrudnione na część etatu, pozostałe zaś na umowę 

zlecenie. Świetlice czynne są najczęściej 4-5 dni w tygodniu – w zależności od potrzeb 

łącznie tygodniowo po 16-20 godzin. Zajęcia prowadzone przez pracowników skierowane są 

najczęściej do dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej. 

Dodatkowo przy świetlicach działają zespoły wokalne i taneczne 

 Jezierzyce Os. – zespół wokalny „Świerszcze” ( szkoła podstawowa/gimnazjum), oraz 

zespół wokalny przy świetlicy wiejskiej( gimnazjum/dorośli) 

 Grąsino – grupa tańca breakdance Haribo Crew 

 Bierkowo – zespół wokalny Bierkowianki ( dorośli/seniorzy) , zespoły tańca 

współczesnego Flame ( młodzież) oraz Mini Flame (dzieci) 

 Siemianice – chór Pasjonata ( dorośli) 

 Głobino – zespół wokalny Świtezianki ( dorośli/seniorzy) 

Prowadzone są także warsztaty gry na instrumentach klawiszowych: Bruskowo Wielkie, 

Bukówka, Gałęzinowo, Jezierzyce, Jezierzyce Os., Redęcin, Rogawica, Wiklino. 

 

III. Charakterystyka lokalnych organizacji: 

 

Na terenie Gminy Słupsk działa 21 Kół Gospodyń Wiejskich. Funkcjonują w oparciu o bazę 

lokalową zapewniana przez świetlice wiejskie. Większość z nich posiada osobowość prawną. 

Należą do nich najczęściej Panie w wieku 40+. Koła Gospodyń aktywnie włączają się 

zarówno w organizację imprez lokalnych jak i gminnych. Liczą najczęściej 10-20 osób. W 

jednym przypadku do KGW należą także Panowie. 

 

W 10 miejscowościach Gminy działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy do nich 

280 czynnych członków w tym 212 mężczyzn i 68 kobiet. W jednostkach tych działają 4 

Kobiece Drużyny Pożarnicze (47 kobiet)  i 7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (124 

osoby w tym 68 dziewcząt i 56 chłopców). Podobnie jak KGW jednostki OSP pomagają przy 

organizacji imprez lokalnych i gminnych. 
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Na terenie Gminy Słupsk poza KGW i OSP działają następujące Stowarzyszenia1: 

 

1.Stowarzyszenie Agroturystyczne „Pomorzanie i Kaszubi” w Strzelinie, Strzelino, 76-

200 Słupsk 2 

2. Stowarzyszenie Tenisowe w Redęcinie, Redęcin 5, 76-206 Słupsk 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w 

Redzikowie, Redzikowo, 76-204 Słupsk 6 

4. Stowarzyszenie „Agrointegracja Pomorze” w Jezierzycach, Jezierzyce 1, 76-219 

Jezierzyce 

5. Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich „Nowator” w Strzelinie, Strzelino 

36A, 76-200 Słupsk 

6. Stowarzyszenie Wsi Krainy w Kratę w Krzemienicy, Krzemienica 4/4, 76-206 

Słupsk 8 

7. Stowarzyszenie ”Dać Szansę” we Wrześciu, Wrzeście, 76-200 Słupsk 

8. Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej „Stal” w Jezierzycach, Jezierzyce, 76-

219 Jezierzyce 

9. Pomorskie Stowarzyszenie pilotów Wojskowych w Redzikowie, Redzikowo, 76-204 

Słupsk 6 

10. Stowarzyszenie „Straż Ochrony Zwierząt”, ul. Dębowa 1, 76-217 Siemianice 

11. Stowarzyszenie „Zacisze” Lubuczewo, Lubuczewo 29A, 76-200 Słupsk 

12. Stowarzyszenie „Nasza Krępa” Krępa Słupska, Krępa Słupska, ul. Słupska 7, 76-

200 Słupsk 

13. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. Czesława Miłosza w Siemianicach 

„Edukacja na Miarę Czasu” Siemianice, ul. Słupska 42, 76-200 Słupsk 

14. Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” w Bruskowie Wielkim, Bruskowo 

Wielkie 33c, 76-206 Słupsk 8 

15. Stowarzyszenie „Jesteśmy Konsumentami” w Głobinie Głobino 60 C 76-200 

Słupsk 

16. Stowarzyszenie Pomorska Grupa Odtwórstwa Historycznego w Strzelinku, 

Strzelinko 15 A,76-200 Słupsk 

17. Stowarzyszenie Mega do Zdrowia - Krępa Słupska, ul. Malinowa 1, 76 - 200 

18. Stowarzyszenie Drużyna Pomorska Wilce - Redzikowo 10a 

19. Stowarzyszenie Salvere - Włynkówko, ul. Makowa 8 

20. Stowarzyszenie „DOBRE SERCA”, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk 

 

Dodatkowo na terenie Gminy działa 13 klubów seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku 

w Redzikowie , a także Młodzieżowa Rada Gminy. 

 
                                                 
1 Stan na 2015 rok. Źródło http://www.bip.slupsk.ug.gov.pl/strony/9430.dhtml   

http://www.bip.slupsk.ug.gov.pl/strony/9430.dhtml
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Część II  

Badania jakościowe 

Badania prowadzone były dwutorowo: w ramach badań ilościowych za pomocą 

kwestionariusza ankiety opracowanego przez Biuro Badań Społecznych Question Mark z 

Łodzi, oraz w trakcie spotkań z mieszkańcami w 26 miejscowościach Gminy Słupsk – 

badania jakościowe. 

W trakcie spotkań opracowywano mapę zasobów miejscowości – instytucjonalnych, 

materialnych, ludzkich i kulturowych. Pytano także mieszkańców o zagadnienia związane z 

pozytywnymi i negatywnymi aspektami życia w ich miejscowości, o ich zainteresowania, 

formy aktywności społecznej i kulturalnej. Część pytań stanowiło poszerzenie kwestii ujętych 

w badaniach ankietowych. W trakcie dyskusji starano się zidentyfikować zarówno obszary z 

potencjałem do działań w dziedzinie kultury jak i potencjalne bariery. 

Często podstawę do dyskusji o zainteresowaniach, potrzebach w dziedzinie kultury stanowiła 

część poświęcona „dobrym praktykom” oraz przygotowane blisko 100 fiszek z opisami 

zrealizowanych w ramach DK+ w poprzednich latach projektów 

W spotkaniach brały udział najczęściej osoby starsze 40+ ze znaczna przewagą kobiet. W 

Redęcinie wzięła udział kilkunastoosobowa grupa młodzieży, zaś w Swołowie zarówno 

młodzież jak i osoby starsze. 

Informacje – zaproszenie na spotkania kolportowane było w formie plakatów na stronach 

internetowych, profilu facebook Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk oraz 

Gminy Słupsk, a także za pośrednictwem sołtysów i świetlic ( plakaty, przekaz ustny). 

Ogłoszenie o projekcie i zaproszenie na spotkania ukazało się także w gazecie „Nasza Gmina, 

Nasze Życie” docierającej do wszystkich mieszkańców Gminy Słupsk. 

W poszczególnych miejscowościach w spotkaniach wzięła udział różna liczba uczestników – 

od zerowego zainteresowania w Strzelinie po 16 osób w Swołowie. Na 157 osób około 80% 

stanowiły kobiety. W większości miejscowości były to osoby dorosłe w wieku 40+. W 

Bruskowie Wielkim, Redęcinie, Swołowie a także w Bukówce wzięła udział także młodzież. 

Dodatkowo zorganizowano spotkania z pracownikami świetlic wiejskich oraz 

przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy. 

W trakcie spotkań pozyskano zarówno informacje odnośnie samych miejscowości, ich 

potencjału jak i rodzajów aktywności atrakcyjnych dla mieszkańców: 
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Bierkowo 

 

Na spotkanie przyszła 1 osoba, modelarz którego zainteresowała możliwość napisania projektu skupionego 

wokół lotnictwa. Pod hasłem „wszystko co lata” padł pomysł organizacji zajęć zarówno dla dzieci, młodzieży 

jak i rodzicami z dziećmi. Założono organizację warsztatów zarówno modelarskich jak i plastycznych – 

zdobienie modeli. Zaplanowano konkurs na najładniejszy latawiec – przygotowany i ozdobiony w trakcie zajęć, 

spotkanie z pilotami, wycieczkę do Redzikowa gdzie stoją pomniki – samoloty MIG, . 

 

W Bierkowie znajduje się szkoła, świetlica, boisko orlika, świeżo zagospodarowany teren przy stawku, kościół , 

dwa sklepy, zakład produkcyjny, plac na obrzeżach przygotowany pod festyny, pomniki przyrody, pozostałości 

po dawnym wiatraku, stary cmentarz. Na terenie Bierkowa postawionych jest kilka elektrowni wiatrowych 

zapewniających miejscowości dodatkowe fundusze dla sołectwa. 

W świetlicy wiejskiej działają dwa zespoły tańca współczesnego – Flame oraz Mini Flame, Klub Seniora oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich. Aktywnie działa sołtys i Rada Sołecka 

 

Bruskowo Małe/ Wierzbięcin 

 

W spotkaniu wzięło  udział 7 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, remizę OSP, plac zabaw, boisko, stawek OSP, pozostałości po dawnym cmentarzu poniemieckim, zaś 

w Wierzbięcinie sklep i boisko. W ramach potencjału ludzkiego wymieniono pracownice świetlicy, sołtysów, 

członków OSP ( obecnie działalność OSP zawieszona z powodu zbyt małej liczby członków – w trakcie 

spotkania dodatkowo podjęto decyzje o naborze i próbie wznowienia działalności, osoby utalentowane 

plastycznie i wokalnie. 

Wśród pomysłów na projekt wypracowano cykl działań związanych z założeniem gminnego kabaretu. Bazując 

na dotychczasowych działaniach okazjonalnych zostanie stworzona próba zaangażowania kilkunastu osób oraz 

przygotowania w ramach warsztatów około godzinnego występu. 

 

Bruskowo Wielkie 

 

W spotkaniu wzięło  udział 9 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, bibliotekę, przychodnię zdrowia, 2 sklepy, kościół wraz z cmentarzem ( w tym część poniemiecka), 

teren przy stawku, przetwórnie drobiu. Wśród potencjału ludzkiego wymieniono pracownika 

świetlicy/bibliotekarkę, p sołtys, najstarszych mieszkańców, księdza, członkinie Klubu Seniora 

Jako podstawowy problem wskazano małe zaangażowanie mieszkańców. 

 

W pierwszej części spotkania udział wzięli praktycznie sami seniorzy. Zgłosili oni chęć napisania projektu na 

warsztaty rękodzielnicze. 

Po zakończeniu spotkania przyszła młodzież. W trakcie rozmowy o tym jakie zajęcia ich by interesowały padł 

pomysł cyklu warsztatów pod hasłem „Świat Cyrku” – warsztaty plastyczne, cyrkowe, teatralne, rękodzielnicze 

których efektem byłoby przygotowanie przedstawienia „Świat Cyrku” z udziałem zarówno dorosłych jak i 

młodzieży. 

 

Bukówka 

 

W spotkaniu wzięło  udział 5 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, remizę OSP, plac zabaw, sklep, minikort, a także stary pałac z parkiem przypałacowym, pozostałości 

po cmentarzu ewangelickim,oraz staw w lesie . Wśród potencjału ludzkiego miejscowości wymieniono przede 

wszystkim prężnie działające OSP, radę sołecką, radnego. 

Wśród zalet mieszkania w Wieszynie wymieniono wzajemne zintegrowanie mieszkańców ( wszyscy się znają) 

oraz brak osób napływowych ( nie ma działek gminnych na sprzedaż) 

Jako podstawowy problem wskazano zaangażowanie zbyt małej grupy mieszkańców w podejmowane działania 

– jest tylko stała grupa kilkunastu osób. 

Wśród pomysłów na projekt wypracowano cykl działań związanych rajdem rowerowym opartym na poznawaniu 

zabytków, oraz miejsc historycznych na terenie ziemi pomorskiej. Działanie to połączone było by z konkursem 

fotograficznym oraz wcześniejszymi warsztatami tego typu. Pozwoli to zdaniem mieszkańców na wciągnięcie 

do wspólnej aktywności przede wszystkim młodzieży. 

 

 

 

 



 

 

 

7
 

Bydlino 

 

W spotkaniu wzięło udział 10 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli: 

świetlicę, plac zabaw, pałac, sklep GS, zakład produkcji kartonów, stodołę, wylęgarnię, Gościniec Słupski, 

zakład ślusarski, cmentarz, rzekę Słupia, wiatę, tartak, most, ulicę Wspólną, pensjonat „Pod brzozami", zakład 

przetwórstwa rybnego „MORS".  

Wśród zalet mieszkania w Bydlinie wymieniono:  

 Panuje dobra atmosfera we wsi, mieszkańcy w zdecydowanej większości jest zintegrowana.  

 Atrakcyjna turystycznie (leży w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi", przez Bydlino 

przepływa rzeka Słupia, dzięki której możliwe jest wędkowanie i organizacja spływów kajakowych).  

 Zadbana. 

 Jest usytuowana blisko Słupska, Ustki i „Doliny Charlotty".  

 Rodzinna atmosfera.  

W ramach potencjału ludzkiego wskazano: przede wszystkim KGW i sołtysa, Tomasza Kunysza -właściciela 

gościńca, właściciela firmy MORS, księdza proboszcza.  

Wśród pomysłów na projekt pojawiły się takie pomysły jak: 

-  festynu sportowo-rekreacyjnego z rybą w tle, festynu rybnego z zawodami wędkarskimi,  

- warsztatów teatralnych zakończonych widowiskiem plenerowym osnutym na stworzonej na tę okazję legendzie 

o pałacu,  

- warsztatów cukierniczych zdobienia ciast na bazie zdobytych wcześniej umiejętnościach z carvingu  

- opracowanie przepisów kulinarnych, w oparciu o przeprowadzone rozmowy z najstarszymi mieszkańcami wsi 

zakończone warsztatami kulinarnymi. 

 

Gałęzinowo 

 

W spotkaniu  wzięło  udział 5 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, remizę OSP, plac zabaw, sklep, przedwojenny cmentarz  

(duża liczba zachowanych elementów), budynek w którym dawniej znajdowała się stara świetlica, kaplicę, 

przydrożną kapliczkę, przystanek PKP, plac zabaw ( Wielichowo), miejsce po przedwojennej świetlicy 

(Wielichowo) , budynek przedwojennej szkoły, dawną cegielnię, miejsce starego grodziska, kompleks „Dolina 

Charlotty” 

Wśród potencjału ludzkiego wymieniono jednostkę OSP, pracownika świetlicy , Koło Gospodyń Wiejskich, 

sklepową, dzieci utalentowane muzycznie, sklepową 

 

Głobino 

 

W warsztatach wzięło udział 6 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk wraz z świetlicą i pracownią ceramiczną, Ośrodek 

Zdrowia, szkołę , stację benzynową, Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz firmy działające w niej, Kościół , 2 

sklepy, stawy rybne, winnicę,  krzyż , cmentarz, miejsce po dawnej kuźni, pomnik poświęcony mieszkańcom 

poległym w czasie II wojny światowej, plac zabaw, boisko orlika przy szkole, skwer przy sklepie, wąwóz, który 

mieszkańcy planują przekształcić w miejsce rekreacyjne, drzewa-pomniki przyrody. W ramach potencjału 

ludzkiego wymieniono pracowników CKiBP, szkoły, ośrodka zdrowia, członkinie KGW, sołtysa – zarazem 

muzyk, właściciela winnicy, księdza, p. Wandę Adamska – społecznika i założycielkę, zespół wokalny 

„Świtezianki”, mieszkankę Głobina – sybiraczkę, lokalnych społeczników 

Wśród zalet mieszkania w Głobinie wymieniono: 

 Dobrą współpracę z CKiBP 

 Pozytywnych ludzi 

 Organizowane zabawy 

 Nowy skwer 

 Lokalizacje 

 Ścieżkę rowerową 

 Fajnych sąsiadów 

 Nowy chodnik i przystanki 

Wśród mankamentów znalazły się: brak internetowej sieci kablowej, brak spowalniaczy, brak dobrej sieci dróg 

wewnętrznych, potrzebę modernizacji boiska a przede wszystkim brak miejsca integracji mieszkańców w 

plenerze. Zwrócono uwagę także na potrzebę polepszenia współpracy z mieszkańcami sąsiednich sołectw – 

zwłaszcza Stanięcina, na potrzebę wspólnych działań integrujących mieszkańców. Zauważono także na brak 

ciągłości pokoleniowej pewnych grup – np. zespołu wokalnego, KGW, tradycji wicia wieńca dożynkowego, 
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kultywowania tradycji związanych z dożynkami, pokopkami. Z uwagi na dużą liczbę osób napływowych istnieje 

potrzeba włączenia ich w działania środowiska wiejskiego i jego obyczajowość 

 

Wśród pomysłów na projekt wypracowano cykl działań związanych z organizacją cyklu działań pod hasłem „I 

nastał czas plonów” W ramach działań zostanie zorganizowany warsztat wicia wieńca dożynkowego – zarówno 

dla dorosłych jak i dla dzieci. Powstałe wieńce zostaną zaprezentowane w trakcie dożynek gminnych, 

zorganizowane zostaną warsztaty ceramiczne ( konkurs), konkurs fotograficzny. Finałem projektu będzie 

organizacja tradycyjnych pokopek połączonych z konkursami tematycznymi związanymi z rozmaitymi plonami, 

zajęcia z lepienia z gliny, konkurs na potrawę z ziemniaka, wystawa narzędzi i maszyn rolniczych, ognisko wraz 

z ziemniakami z ogniska, konkurs na najciekawsze warzywo, konkur5s na warzywnego ludzika, największą 

bulwę itp. Zostanie zorganizowana także wystawa Głobino i Stanięcino wczoraj i dziś, oraz przygotowany folder 

w pliku pdf o tych miejscowościach. Wystąpi zespół ludowy „Świtezianki” a na zakończenie festynu odbędzie 

się zabawa taneczna 

 

Grąsino 

 

W spotkaniu wzięły udział 2 osoby. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, plac zabaw  i boisko przy świetlicy, sklep, przystanek, dawny pałac (obecnie przekształcony w 

pomieszczenia mieszkalne), kapliczkę, zabytkowy dom sołtysa, budynek po dawnej szkole, stary cmentarz, plac 

zabaw , kort, kamień poświęcony pamięci dawnych mieszkańców niemieckich, park, teren gospodarstwa rolnego 

W ramach potencjału ludzkiego wskazano radnego, sołtysa, pracownika świetlicy, KGW, lokalnego lidera i 

społecznika, rolnika, osobę utalentowaną wokalnie, grającą na keyboardzie, tancerza breakdance. 

 

Jezierzyce 

 

W spotkaniu wzięło udział 8 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, plac zabaw przy niej, siłownię zewnętrzną , ogólnodostępną wędzarnię, remizę OSP, Stację Hodowli 

Roślin oraz sklep i zaniedbany pałac wraz z przypałacowym parkiem. Uczestnicy zaznaczyli także blisko 

stuletnie cisy (nie są zabytkiem przyrody) dawny cmentarz za miejscowością, wskazali także że dawniej w 

miejscowości znajdował się piec chlebowy, oraz była tradycja wypiekania w nim przez mieszkańców chleba. 

Wśród potencjału ludzkiego miejscowości wymieniono świetliczankę, członkinie KGW, sołtysa i Radę Sołecką, 

krawcową , panią zajmującą się szydełkowaniem, dwójkę policjantów, a także grupę wokalno-taneczną przy 

świetlicy, dziewczynkę grającą na keyboardzie, grupę piłkarzy. 

W trakcie rozmowy wskazano dodatkowo istnienie w pobliskim lesie kilku stawów należących przypuszczalnie 

do Nadleśnictwa. Mieszkańcy zwrócili uwagę na chęć zagospodarowania terenu oraz potrzebę uzyskania zgody 

na wędkowanie na przynajmniej jednym ze stawków. Okazało się dodatkowo że w Jezierzycach istnieje grupa 

wędkarzy hobbystów, dla których problemem jest brak miejsca do legalnego wędkowania. 

Wśród zalet mieszkania w Jezierzycach wymieniono ciszę i spokój, park i pałac, mieszkańców, zaplecze 

rekreacyjne – świetlica, plac zabaw , siłownia zewnętrzną, aktywne KGW oraz organizowane festyny. 

Jako podstawowy problem wskazano zaangażowanie zbyt małej grupy mieszkańców w podejmowane działania 

– jest tylko stała grupa około 10 osób. Zwrócono uwagę także na bardzo słabą współpracę z OSP. 

Wśród pomysłów na projekt wymieniono warsztaty kulinarne bazujące na przepisach mieszkańców połączone z 

opracowaniem lokalnej książki kucharskiej. Padły także pomysły wspólnego zadbania o stary cmentarz. 

 

 

Jezierzyce Osiedle 

 

W spotkaniu wzięły udział 2 osoby. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli halę 

sportowo – widowiskową, boisko klubu Stal Jezierzyce, Kościół, Elewatory Zbożowe, świetlice , bibliotekę, 

skwer rekreacyjny ze stolikami szachowymi, szkołę, ścieżkę edukacyjna szlakiem zeppelinów, cmentarz, stacje 

kolejową świetlicę, plac zabaw , 2 sklepy, pozostałości. Wśród potencjału ludzkiego miejscowości wymieniono 

przewodniczącego Rady Osiedla wraz z Radą, KGW, Tomasza Kołodziejskiego – kierownika hali, 

utytułowanego judokę, księdza, świetliczankę, prezesa klubu Stal Jezierzyce, grupę kibiców klubu, Klub 

Seniora, a także dobra współpracę ze słupskim Stowarzyszeniem Turystyki Rowerowej „Szprycha” 

Wśród zalet mieszkania w Wieszynie wymieniono zaplecze infrastrukturalne – hala, boisko, świetlica, skwer 

rekreacyjny. 

Jako podstawowy problem wskazano brak aktywności młodzieży i brak atrakcyjnej oferty skierowanej do niej.  

Wśród pomysłów na projekt zgłoszono chęć organizacji gry miejskiej związanej z Zeppelinami i bunkrem, lub 

organizację rajdu rowerowego szlakiem okolicznych śladów historii zakończonego ogniskiem przy bunkrze 

wraz z festiwalem piosenki turystycznej 
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Karzcino 

 

Na spotkanie przyszła 1 osoba – pracownik świetlicy. W związku z powyższym odstąpiono od sporządzania map 

potencjału na rzecz rozmowy o miejscowości i projekcie. 

W Karzcinie znajduje się świetlica, boisko i miejsce ogniskowe obok niej, pałac wraz z stadnina ( obecnie w 

prywatnych rękach), leśniczówka, pomniki przyrody (dęby), ruiny dawnej stacji kolejowej, a także bunkier 

znajdujący się na jednym z pól. Wśród potencjału niematerialnego wymieniono historię o zatopionym czołgu z 

czasów II Wojny Światowej. W Karzcinie urodził się niemiecki etnograf Otto Knoop – autor zbioru legend 

pomorza środkowego. 

Wśród potencjału ludzkiego wymieniono leśniczego, pracownika świetlicy, sołtysa, myśliwych. W miejscowości 

nie ma KGW, Klubu Seniora, ani OSP. Wymieniono także najstarsze mieszkanki Karzcina – żywe kroniki 

miejscowości. 

W miejscowości problemem jest zebranie mieszkańców w świetlicy, a także zaangażowanie ich do działań 

społecznych lub warsztatowych. Wypracowano pomysł spotkań plenerowych przy  świetlicy – miejsce 

ogniskowe. Spotkania te miały by być połączone z różnego typu warsztatami. Analiza dotychczasowych działań 

wskazuje że pozwala to efektywnie przyciągnąć na zasadzie „gapiów” mieszkańców oraz włączyć ich wtedy do 

niektórych działań. 

 

Krępa Słupska 

 

W spotkaniu wzięło udział 8 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, 2 sklepy, kaplicę , gospodarstwo agroturystyczne, stację pomp, lotnisko aeroklubu, pozostałości po 

dawnym PGRze, ścieżkę edukacyjną,  a także siedziby lokalnych firm Jako miejsca spotkań wskazali świetlicę, 

kaplicę, plac edukacyjny przy świetlicy, skwer, boisko wielofunkcyjne, sklepy, rondo przy jednym ze sklepów, 

zakole rzeki Glaźna (miejsce rekreacyjne z wiatą i placem na ognisko). Wśród ciekawych miejsc wymienili 

cmentarz poniemiecki (odrestaurowany siłami mieszkańców), pozostałości po dawnej trasie kolejowej ( w tym 

ruiny wiaduktu), elementy ścieżki edukacyjnej, ruiny dawnego PGR-u, stadnina (?), tarlisko, szlak rowerowy, 

ścieżki dydaktyczne, pomniki przyrody 

Aktywne osoby i grupy to Stowarzyszenie „Nasza Krępa”, Fundacja „Mega dla zdrowia”, Koło Łowieckie 

„Daniel”, nowo założone OSP, rada sołecka, sekcje przy świetlicy: jogi, zumby, karate. Wśród lokalnego 

potencjału  wymieniono sponsorów,  kombatanta,  lokalnych artystów ( plastycy, poetka), trenera i członków 

sekcji karate, trenerkę fitness, instruktora tańca towarzyskiego , a także lokalnych animatorów i społeczników. 

Uczestnicy zajęć wymienili następujące atuty mieszkania w ich miejscowości: 

Realizacja wielu projektów 

Promocja idei wolontariatu 

Położenie – „blisko miasta, a kameralnie” 

- lasy, pomniki przyrody, rzeka, staw, ścieżki rowerowe i dydaktyczne 

- ciekawi ludzie 

- mikroklimat 

- obiekty rekreacyjne – boisko, plac zabaw 

- „wieś aktywna i zintegrowana” 

-„wieś ekologiczna” 

Pracując przy odpowiedzi na pytanie: czego Wam brakuje w Krępie Słupskiej? Uczestnicy wskazali zarówno na 

problemy infrastrukturalne ( budowa nowej świetlicy, zagospodarowanie okolicy stawku, brak terenu do 

uprawiania sportów zimowych, brak kościoła (jest tylko stara kaplica) , miejscami brak chodników, brak 

oświetlenia przy boisku, brak wozu strażackiego dla OSP, zbyt małą liczbę autobusów, jak i związane z 

organizacja czasu wolnego i kultywowaniem tradycji. – brak Koła Gospodyń, brak zajęć aktywizujących 

młodzież w tym animacji zajęć o charakterze sportowym na boisku, brak lokalnych tradycji ( ludność 

napływowa), brak aktywizacji kulturalnej zwłaszcza młodzieży.  

Uczestnicy zgłosili chęć udziału w zajęciach np. rękodzielniczych, kulinarnych – bazujących na tradycyjnych 

przepisach mieszkańców, warsztatów dotyczących np. kultury Japonii, turniejach sportowych. 

 

Krzemienica 

 

W spotkaniu wzięła udział 1 osoba. Odstąpiono od sporządzania mapy potencjału na rzecz luźnej rozmowy, 

zaprezentowania możliwości jakie niesie projekt oraz próby znalezienia działań atrakcyjnych dla mieszkańców. 

Dało się wyczuć niewiarę w możliwość realizacji projektu, a także brak pomysłu na jakieś działania z dziedziny 

kultury na bazie świetlicy.  
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Kukowo 

 

W spotkaniu wzięło udział 14 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, plac i boisko przy świetlicy, dwór z parkiem ( obecnie w rękach prywatnych), sklep, tablice 

informacyjną, przystanek (miejsce spotkań młodzieży), cmentarz ewangelicki, kamienie graniczne z czasów 

państwa krzyżackiego, miejsce przypuszczalnego pochówku żołnierzy francuskich ( z czasów napoleona), 

zabytkowe budynki we wsi, a także przebiegający w pobliżu szlak rowerowy – „Pierścień Gryfitów”. 

W ramach potencjału ludzkiego wskazano sołtysa, a zarazem pracownika świetlicy, rękodzielnika, dyrektora 

gospodarstwa rolnego – sponsora, p. Ryszarda kombatanta i pasjonata historii, członków OSP i KGW ( jedno z 

nielicznych w regionie skupiające zarówno kobiety jak i mężczyzn, sklepową, Klub Seniora, społeczników, 

krawcowe, osoby uzdolnione wokalnie, członka zespołu wokalnego. 

 

Kusowo 

 

W spotkaniu wzięły udział 4 osoby. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, sklep, plac zabaw, boisko wraz z szatnią klubu sportowego Dąb Kusowo, remizę OSP, łowisko 

wędkarskie, ogródki działkowe, około 400- letnie dęby (nie są pomnikiem przyrody), zaniedbany cmentarz 

poniemiecki, park przypałacowy ( dawniej przy pałacu myśliwskim po którym nie ma już śladu), miejsce po 

dawnej kuźni,  a także siedziby lokalnych firm Jako miejsca spotkań wskazali świetlicę, altanę przy boisku, 

krzyż znajdujący się w pobliżu świetlicy, oraz miejsce przed sklepem. Zwrócili uwagę na to że w okresie 

napoleońskim z Kusowa do Słupska wyruszył jeden z oddziałów. 

 

Aktywne osoby i grupy to OSP , Koło Gospodyń Wiejskich, członkowie koła wędkarskiego, członkowie klubu 

sportowego „Dąb” Kusowo, członkowie zespołów piłkarskich. Wśród potencjału ludzkiego miejscowości 

wymieniono także skarbnik gminy, radnego, sołtysa wraz z rada sołecką, księgową, kasjerkę w UG, policjantów, 

malarkę (nurt amatorski), trenera sportowego – pasjonat ringo, wokalistki – dzieci i młodzież, tancerzy 

breakdance - młodzież( osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej), wolontariuszy angażujących 

się w organizację Gminnej WOŚP, rękodzielników – decoupage, ozdoby z bibuły.  

 

Uczestnicy zajęć wymienili następujące atuty mieszkania w ich miejscowości: 

 Promocja idei wolontariatu 

 Położenie w bliskiej odległości od Słupska 

 Wielość działających organizacji 

Pracując przy odpowiedzi na pytanie: czego Wam brakuje w Kusowie? uczestnicy wskazali zarówno na 

problemy infrastrukturalne ( budowa nowej świetlicy) jak i związane ze zbyt małą ofertą zajęć zwłaszcza dla 

dorosłych. Zwrócili także w uwagę na problem z zaangażowaniem dorosłych w działania na rzecz miejscowości 

– np. działania estetyzujące. Wśród potrzeb wymieniono potrzebę zadbania o pozostałości parku 

przypałacowego a także nowego cmentarza 

 

Wśród problemów społecznych wymieniono alkoholizm ( duża grupa mieszkańców nadużywająca), problemy z 

narkomanią ( jeden z mieszkańców jest dealerem), kradzieże. 

 

 Uczestnicy w ramach próby opracowania pomysłu na projekt zgłosili chęć działań aktywizujących 

mieszkańców wokół zadbania o teren parku przypałacowego i cmentarza połączonych z zebraniem informacji 

historycznych i dokumentacji odnośnie tych miejsc. Padł także pomysł warsztatów międzypokoleniowych 

bazujących na współpracy dzieci i młodzieży z KGW ( w tym warsztaty kulinarne bazujące na tradycyjnych  

przepisach mieszkańców)  zwieńczonych wspólnym przygotowaniem festynu 

 

Lubuczewo: 

 

W spotkaniu wzięło udział 8 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, 2 sklepy, plac zabaw przy świetlicy wraz z siłownią zewnętrzną i wiatą, boisko przy blokach, Dom 

Pomocy Społecznej, zabytkowy pałac ( obecnie wystawiony na sprzedaż) , pozostałości po dawnym PGRze, 

leśniczówkę gospodarstwa agroturystyczne, stawy hodowli pstrąga, stary cmentarz ewangelicki, pomniki 

przyrody (dąb)  a także siedziby lokalnych firm. Jako miejsca spotkań wskazali świetlicę, miejsce przy krzyżu, 

teren przy stawku przeciwpożarowym – ławeczki, sklepy i teren przed nimi, przystanek autobusowy 
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Aktywne osoby i grupy to głównie sołtys, rada sołecka, członkowie KGW i Klubu Seniora działającego przy 

świetlicy, pensjonariusze DPS (grupa teatralna). Wśród potencjału ludzkiego miejscowości wymieniono także 

leśniczego, panią zajmująca się haftem krzyżykowym, pana „postarzającego” meble, mieszkańca z własną 

wędzarnią 

 

Uczestnicy zajęć wymienili następujące atuty mieszkania w ich miejscowości: 

 Położenie w bliskości lasu 

 Ciekawe miejsca spacerowe 

 

Pracując przy odpowiedzi na pytanie: czego Wam brakuje w Lubuczewie? Uczestnicy wskazali głównie na brak 

działań międzypokoleniowych, problemy z zaangażowaniem do działań młodzieży oraz niewystarczająca ofertę 

zajęciową dla dorosłych i seniorów. Wskazano także na zbyt małą współpracę z Domem Pomocy Społecznej – 

do tej pory była jedynie mocno okazjonalna, oraz na brak lokalnych imprez dla mieszkańców (festyny) 

 Uczestnicy w ramach próby opracowania pomysłu na projekt zgłosili chęć udziału w warsztatach teatralnych i 

przygotowaniu przedstawienia wraz z pensjonariuszami DPS 

 

Redęcin 

 

W spotkaniu wzięło  udział 10 osób – głównie młodzież. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości 

mieszkańcy zaznaczyli świetlicę, plac przy świetlicy, zewnętrzny plac zabaw, miejsca postojowe – wiaty dla 

rowerzystów, sklep, przystanek, dekoracje wsi w kamienie pomalowane na biedronki, grób właściciela 

Redęcina, ruiny zamku. W potencjale ludzkim wymieniono radnego/sołtysa, pracownika świetlicy, młodzież – 

piłkarze, siatkarze, tenisiści stołowi, osoby utalentowane wokalnie i tanecznie, a także fotograficznie. Zwrócono 

także udział na osoby malujące grafitti oraz rapujące. 

Wypracowano pomysł  cyklu warsztatów: bębniarskich, grafitti – zakończonych wykonaniem pracy na murze 

przy świetlicy, a także tańca street-dance 

 

Redzikowo 

 

W spotkaniu wzięło udział 10 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy 

zaznaczyli: staw rybny, bloki mieszkaniowe, źródło, oborę, magazyn, pałac, Park Wodny, szkołę, 

boisko z placem zabaw i siłownią, stadninę koni, stodołę, kompleks parkowy, sklep i stolarnię. Od czerwca 

2016 miejscowość dysponuje pomieszczeniem zaadaptowanym na świetlice wiejską. Wśród zalet 

mieszkania w Redzikowie wymieniono: 

  W i e ś  z a d b a n a ,  

  Dobre położenie - jest usytuowana blisko Słupska, posiada dobre rozwiązania komunikacyjne,  

  Wieś jest niezbyt liczna, ale bardzo aktywna, sporo się dzieje,  

  Dobra współpraca z takimi instytucjami jak: szkoła.  Park Wodny, gospodarstwo rolne 

„Rędzina", 

 Aktywność na wszelkiego rodzaju imprezach gminnych i ponadlokalnych,  

 Aktywność senioró w  

W ramach potencjału ludzkiego wskazano: przede wszystkim KGW oraz pełniącą obowiązki sołtysa i 

radnej p. Beatę Juryś. Ponadto podano całą listę osób, które charakteryzują się poszczególnymi 

umiejętnościami jak: krawiectwo robótki ręczne, haft ,kulinarne, plastyczne (w tym pisanki), 

gastronomia ,florystyka  

Uczestnicy spotkania na szczególne wyróżnienie ze względu na ożywioną i efektywną współpracę z 

sołectwem wyróżnili: 

- dyr. Zespołu Szkół w Redzikowie 

- Prezesa OSiR Gminy Słupsk 

- Prezesa UTW w Redzikowie 

- dyr. CKiBP Gminy Słupsk 

- właściciela stadniny koni 

- historyka amatora 
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Wśród pomysłów na projekt pojawiły się :  

- warsztaty plastyczne w plenerze zakończone wernisażem  

- cykl imprez z historią w tle 

- warsztaty kulinarne z udziałem dzieci i młodzieży  

 

Redzikowo Osiedle 

 

W spotkaniu wzięły udział 2 osoby Odstąpiono zatem od sporządzenia mapy potencjału miejscowości i mapy 

potencjału ludzkiego. Prowadzący przedstawili szczegółowo zasady konkursu ,,Razem ku kulturze” oraz zrobili 

wszystko aby zachęcić uczestników do wzięcia w nim udziału. Ze strony prowadzących  padła deklaracja, że w 

przypadku większego zainteresowania lokalnej społeczności  w niedalekiej przyszłości, gotowi są oni jeszcze raz 

przyjechać na spotkanie, które zaowocuje powstaniem projektu konkursowego. W związku z tak małą 

frekwencją spotkanie skupiło się na rozmowie o sprawach bieżących, dotyczących przede wszystkim życia 

kulturalnego i społecznego sołectwa. W trakcie spotkania okazało się, że nawet w tak skromnym gronie mogą 

pojawić się ciekawe pomysły. Pierwszy o tematyce regionalnej związany z Kaszubami, a w nim: innowacyjne 

warsztaty tabakarskie, wystawa haftu kaszubskiego, kaszubskie bajki, warsztaty kulinarne kuchni kaszubskiej 

oraz spotkanie z muzyką kaszubską. 

Drugi pomysł związany był z lotnictwem (Redzikowo posiada piękną w tym zakresie tradycję – funkcjonowanie 

28 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego), którą to tematykę determinowały takie zagadnienia jak: historia lotnictwa, 

warsztaty latawcowe, piknik lotniczy (w tym stoiska i kuchnia), pokazy spadochronowe itp. Od samego 

początku spotkania dało się wyczuć niewiarę w stworzenie produktu finalnego, czyli napisanie projektu 

konkursowego. Spotkanie, acz ciekawe, wykazało, że grono osób chętnych do działań społecznych w tej 

miejscowości  jest zastanawiająco małe.    

Rogawica 

Mieszkańcy nie wykazali zainteresowania spotkaniem. Przyszły dwie osoby ( w tym pracownik świetlicy) 

jednak po krótkiej rozmowie odstąpiono od przeprowadzania diagnozy. 

Siemianice: 

Odbyły się dwa spotkania. W pierwszym w nich wzięły udział 3 osoby, w drugim 14. Wśród potencjału 

miejscowości można wskazać świetlicę, Zespół Szkół, boisko orlika, plac na nowym osiedlu, 3 sklepy, lokalne 

firmy, kościół, trasę rowerową „Zwinięte tory”. W ramach potencjału ludzkiego KGW, Chór Pasjonata 

działający przy świetlicy wiejskiej, księdza, sponsorów, sołtysa i Radę Sołecką. Wśród głównych problemów 

miejscowości wskazano brak integracji „Starych Siemianic” z nowymi mieszkańcami ( w ostatnich latach duża 

liczba osób napływowych), a także w odniesieniu do świetlicy problemy wandalizmem. W trakcie spotkań nie 

udało się wypracować pomysłu na projekt. 

Strzelino 

Spotkanie nie odbyło  się z powodu zerowego zainteresowania 

 

Swołowo 

W spotkaniu wzięło  udział 16 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, remizę OSP, Muzeum Pomorza Środkowego, budynki szachulcowe w miejscowości, stawek w środku 

wsi, 2 sklepy, zabytkowy kościół, plac parkingowy z wiatą na obrzeżach Swołowa. 

Wśród potencjału ludzkiego wskazano pracownika świetlicy, sołtysa i radę sołecką, jednostkę OSP, 

pracowników muzeum. 

Mieszkańcy z jednej strony zwrócili uwagę na to że ich miejscowość jest wyjątkowa pod względem zabudowy 

(żywy skansen) , z drugiej zaś strony uciążliwe jest dla nich życie w sezonie imprez organizowanych Muzeum. 

Zwrócono także uwagę na małe zintegrowanie mieszkańców pomimo dość zamkniętej społeczności, rodziny 

żyjące od pokoleń, brak osób nowo napływających. 

Wśród pomysłów na projekt początkowo zgłoszono chęć udziału w zajęciach powiązanych z kulturą kaszubską 

w tym wyjazdem, ostatecznie padł i został przedyskutowany pomysł projektu „Swołowo – tradycja i 

nowoczesność” – warsztaty: zumby, nauki gry na gitarze, zajęcia wikliniarskie, plener malarski, geocaching, rajd 

rowerowy – integracyjny, wystawa fotograficzna, zawody sportowe 

 

Warblewo 

 

W spotkaniu wzięło udział 9 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, wiatę , boisko, oraz miejsce na ognisko przy świetlicy, sklep, kościół (dawniej kaplica) staw, zakład 
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metalurgiczny, leśniczówkę, budynki szachulcowe , pałac wraz z parkiem przypałacowym, miejsce po dawnym 

cmentarzu poniemieckim, dom z którym związana jest historia francuskiego robotnika przymusowego, miejsca 

po dawnych piekarni, gorzelni, kuźni, starej szkole, pomniki przyrody, historie o przejeździe Napoleona przez 

Warblewo, cmentarz przypałacowy. 

Wśród zalet mieszkania w Warblewie wymieniono ciszę i spokój, oraz atrakcyjność miejscowości – 

infrastruktura i historia 

Jako podstawowy problem wskazano problemy z dojazdem do i z Słupska, brak współpracy z sołtysem 

W ramach potencjału ludzkiego wskazano pracownika świetlicy, właściciela sklepu, właściciela gospodarstwa 

rolnego, aktywna młodzież, KGW, Księdza, osobę kolekcjonującą militaria, pasjonata historii, informatyka, 

osoby zajmujące się szydełkowaniem i krawiectwem 

Wśród pomysłów na projekt wypracowano cykl działań związanych z stworzeniem legendy o Warblewie na 

bazie potencjału historycznego oraz przygotowanie gry edukacyjnej typu gra miejska. 

 

Wieszyno: 

 

W spotkaniu wzięły udział 3 osoby. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, 2  place zabaw , mini scenę, sklep, a także stary pałac, zabytkowy kościół i cmentarz. Na mapę 

miejscowości uczestnicy nanieśli także ścieżkę historyczno-przyrodniczą, ruiny gorzelni, kamienie nagrobne, 2 

dęby – pomniki przyrody, park przypałacowy, oraz aleje lipową przy drodze z Redzikowa do Wieszyna. Wśród 

potencjału ludzkiego miejscowości wymieniono najdłużej mieszkającego w Wieszynie mieszkańca, najstarszych 

mieszkańców, sołtysa, właściciela sklepu, osoby zaangażowane w powstanie ścieżki edukacyjnej, muzyka, 

grafika komputerowego – autora kroniki Wieszyna, sponsorów, kilku społeczników, organizatora gier 

geocachingowych, właściciela spółki rolnej, panią zajmującą się carvingiem, świetliczankę, radę sołecką, 

obecnego starostę słupskiego – mieszkańca miejscowości 

Wśród zalet mieszkania w Wieszynie wymieniono ciszę i spokój, ścieżkę historyczno – przyrodniczą, 

organizowane festyny 

Jako podstawowy problem wskazano zaangażowanie zbyt małej grupy mieszkańców w podejmowane działania 

– jest tylko stała grupa kilku osób, a także zbyt małą znajomość historii miejscowości przez mieszkańców. 

Wśród pomysłów na projekt wypracowano cykl działań związanych z stworzeniem legendy o Wieszynie – 

konkurs, muralu nawiązującego do niej, tablic informacyjnych na świetlicy, konkurs fotograficzny Wieszyno 

wczoraj i dziś,  a także warsztaty teatralne w oparciu o scenariusz stworzony na podstawie legendy zakończone 

przedstawieniem 

 

Wiklino 

 

W spotkaniu wzięło udział 7 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę z pracownia ceramiczną, remizę OSP, boisko sportowe, sklep, staw, plac zabaw, dom sołtysa, stary 

cmentarz ewangelicki, pasiekę, dworek, a także zabytkowy budynek mieszkalny po starej przedwojennej szkole, 

miejsce starego młyna, plac ze starą poniemiecka studnią, krzyż oraz polanę jako miejsce ognisk. W Lękwicy 

zaznaczono stadninę koni, szkółkę drzewną, stawy karpiowe i pstrąga, budynek po starej szkole  a także żeremia 

bobrowe. 

Wśród zalet mieszkania w Warblewie wymieniono ciszę i spokój, oraz atrakcyjność miejscowości – 

infrastruktura i historia 

W ramach potencjału ludzkiego wskazano sołtysa, pracownika świetlicy, sklepową , strażaków z OSP, p. Tomka 

zajmującego się ceramiką, właścicieli stadniny koni i stawów karpiowych, właściciela pasieki, nauczycieli, 

najstarszą mieszkankę, a także sponsorów. 

W ramach spotkania uczestnicy stwierdzili że muszą zapoczątkować spotkania ze sobą w świetlicy przynajmniej 

2 razy w miesiącu – w trakcie tych spotkań chcą wypracować pomysł na projekt. 

Padł także pomysł skupiony wokół przygotowania przez mieszkańców widowiska plenerowego połączonego z 

festynem. 

 

Włynkowo 

 

W spotkaniu wzięły udział 2 osoby. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, plac zabaw, boisko, remizę OSP , sklep, firmę zajmującą się fitness (sala). Wśród potencjału ludzkiego 

miejscowości wymieniono świetliczankę, sołtysa i radę sołecką, strażaków z OSP, właściciela sklepu, 

właściciela jednej z firm, osobę zajmująca się projektami i zamówieniami publicznymi.  

Wśród zalet mieszkania w Wieszynie wymieniono ciszę i spokój, Jako podstawowy problem wskazano brak 

zaangażowania  mieszkańców w podejmowane działania – jest tylko stała grupa kilku osób. 
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Wśród pomysłów na projekt wypracowano cykl działań związanych z organizacją wyjazdu integracyjnego 

mieszkańców szlakiem zamków pomorskich. Wcześniej zadaniem uczestników miałoby być przygotowanie 

prelekcji o poszczególnych punktach programu. Ogłoszony byłby także konkurs fotograficzny i reporterski. 

Finałem projektu byłyby wystawy i prezentacja przygotowanego materiału z wycieczki. 

 

Włynkówko 

 

W spotkaniu wzięło udział 9 osób. Na stworzonej przez siebie mapie miejscowości mieszkańcy zaznaczyli 

świetlicę, , szkołę, boisko, kościół, sklep, zabudowę plombową i szachulcową, boisko klubu sportowego KS 

Włynkówko, altanę , plac zabaw, 2 sklepy, dom sołtysa, wytwórnie okien, komin z gniazdem bociana, Słupska 

Specjalna Strefę Ekonomiczna, elektrownie wiatrowe (dodatkowe  pieniądze dla sołectwa), stary park, stare 

drzewo – lipa na rondzie, , pozostałości dawnego młyna, stawy, przedszkole, oraz tzw. „Góry Włynkowskie”. 

Wśród zalet mieszkania we Włynkówku wymieniono: 

 „bo to jest moja rodzinna wieś, tu mieszkali moi rodzice, mieszkają dzieci i wnuki 

 To przepiękna miejscowość 

 Bezpieczna 

 Jest usytułowana blisko miasta z doskonałym dojazdem 

 Rodzinna atmosfera. 

Wśród minusów wymieniono brak biblioteki oraz oferty kulturalnej – warsztaty dla dorosłych 

W ramach potencjału ludzkiego wskazano p. radną a zarazem sołtys, pracownika świetlicy, rodzinną 

miejscowość p. Wójt, byłego wójta GS,, obecnie prezesa PGK, księdza ( misjonarz), KGW,  OSP i jej prezesa, 

kółko wędkarskie, KS Włynkówko, Klub Seniora, , rękodzielników, florystkę, najstarszych mieszkańców, 

laureatów konkursów pożarniczych, sekcje kobiecą OSP, wolontariuszy, sponsorów, osoby utalentowane 

wokalnie i tanecznie, kowala artystycznego, a także osoby potrafiące wić wieńce dożynkowe. 

Wśród pomysłów na projekt pojawił się pomysł zajęć o charakterze rękodzielniczym 

 

Podsumowując wyniki wywiadów grupowych jak i rozmów indywidualnych  mieszkańcy 

wśród mocnych stron wskazują zazwyczaj dobre zaplecze infrastrukturalne, wielość 

organizacji, bezpieczeństwo, rodzinne miejsce zamieszkania, potencjał historyczny 

miejscowości ( budownictwo, cmentarze ewangelickie itd.), ciszę i spokój, dobrą ofertę 

zajęciową dla dzieci i seniorów w świetlicach. Wśród słabych stron powtarza się zbyt małe 

zaangażowanie mieszkańców w działania społeczne (ciągle ta sama niewielka grupa osób), 

problemy komunikacyjne ( zwłaszcza w miejscowościach oddalonych od Słupska), brak 

czasu wolnego, brak działań międzypokoleniowych, niewystarczająca oferta kulturalna dla 

dorosłych i niepełnosprawnych. Co ciekawe pomimo wskazywania potrzeby szerszej oferty 

kulturalnej w świetlicach uczestnicy spotkań często mieli problem z doprecyzowaniem o 

jakiego typu zajęcia chodzi.  

Projekt „Razem ku kulturze” stwarza możliwość realizacji pomysłów mieszkańców w 

dziedzinie kultury. Zarówno na etapie spotkań jak i składania projektów uwidoczniła się 

obawa odnośnie znalezienia odpowiedniej grupy osób do udziału w proponowanych 

działaniach odnośnie znalezienia czasu na udział w nich. Pojawiła się także obawa przed 

odpowiedzialnością za zrealizowanie stworzonego pomysłu – na przeszło 20 opracowanych w 

trakcie spotkań projektów w konkursie ostatecznie złożono 9. Przy złożonych projektach 

pomysłodawcy podpierali się lokalnymi organizacjami – KGW, sołtys, sołectwo, którzy w ich 

imieniu sygnowali wniosek. 
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Część III 

Badania ilościowe 2 

 

Poniższa diagnoza oparta jest na badaniu Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, jako 

gminnego domu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjału związanego z inicjatywami 

lokalnymi. Diagnoza jest częścią projektu realizowanego przez CKiBP w ramach programu MKiDN 

„Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne”. Celem diagnozy jest:  

 określenie profilu osób korzystających z działań kulturalnych; 

 analiza preferencji i potrzeb kulturalnych mieszkańców (marzeń mieszkańców); 

 ustalenie głównych przyczyn (barier) niekorzystania z kultury, barier i utrudnień w korzystaniu 

z działań kulturalnych lub ich organizowaniu; 

 analiza dotychczasowych działań kulturalnych w kontekście silnych i słabych stron; 

 analiza potencjału miejscowości odnośnie oddolnych działań kulturalnych. 

Diagnoza, ma z jednej strony pokazać potencjał mobilizacyjny gminy Słupsk, z drugiej zaś, dać 

wskazówki do zaktywizowania jej mieszkańców, zachęcenie ich do udziału w kreowaniu oblicza 

własnej miejscowości. Diagnoza ma służyć rozbudowaniu pomysłów i oczekiwań mieszkańców.  

Efektem projektu ma być zwiększanie dostępności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy 

Słupsk oraz podległych jej świetlic, otwarcie na pomysły i działania społeczności lokalnej oraz 

przygotowanie pracowników ośrodków do ewolucji dotychczasowego charakteru ich pracy  

i wypracowanie nowego modelu współpracy z mieszkańcami. Diagnoza ma służyć lepszej integracji 

społecznej, a tym samym rozwojowi społeczności lokalnej. Wyniki diagnozy mają stać się dla 

pracowników CKiBP podstawą do wzajemnej edukacji i nawiązania współpracy opartej na 

partnerstwie i zaufaniu z lokalnymi mieszkańcami.  

Jednym z narzędzi do przeprowadzenia diagnozy była technika wywiadów 

kwestionariuszowych/ankiet. Kwestionariusz wywiadu jest narzędziem wystandaryzowanym, które 

pozwala na porównywalność otrzymanych wyników. Badani mają ustosunkować się do konkretnych 

pytań wybierając spośród zaproponowanych im kategorii odpowiedzi. Wywiad kwestionariuszowy jest 

techniką opartą na procesie bezpośredniego komunikowania się między ankieterem a respondentem, 

za pomocą pytań i odpowiedzi w procesie ustnego komunikowania. Jest relacją interpersonalną, gdzie 

zapisu wypowiedzi respondenta dokonuje ankieter według pytań zawartych w kwestionariuszu 

wywiadu. Dzięki temu badacz otrzymuje ujednolicone informacje. W zależności od potrzeb, istnieje 

możliwość zastosowania w tym narzędziu również pytań otwartych. Niedomknięcie pytania umożliwia 

badanym trochę większą swobodę wypowiedzi. Uzyskane w ten sposób wypowiedzi są ostatecznie 

analizowane ilościowo. 

                                                 
2 Opracowane przez Biuro Badań Społecznych Question Mark 
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W ramach diagnozy zrealizowano łącznie 162 wywiady kwestionariuszowe. Ankiety zostały 

przeprowadzone na terenie gminy Słupsk, z jej mieszkańcami, w trakcie spotkań warsztatowych, 

dodatkowo kolportowane przez pracowników świetlic i Rady Sołeckie.  

 

Wyniki badań ilościowych 

Charakterystyka badanych 

Przebadano 162 osoby w różnych miejscowościach i wsiach gminy Słupsk. Zdecydowana większość 

badanych to kobiety. Najwięcej osób plasuje się w przedziale wiekowym 25-64 lata, co oznacza, że 

najmniejszą grupę stanowi młodzież i seniorzy. Wykształcenie respondentów to w znacznej mierze 

wykształcenie średnie i zawodowe. Najwięcej badanych zamieszkuje miejscowości: Jezierzyce, 

Jezierzyce Osiedle, Swołowo, Bruskowo Wielkie, Redzikowo, Kukowo i Włynkówko.  

Znaczną większość respondentów stanowiły kobiety – 75,5%. Mężczyźni, którzy wzięli udział  

w ankiecie to 24,5%. Z jednej strony stanowi to odzwierciedlenie feminizacji wyższych kategorii 

wiekowych (kobiety statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni), z drugiej,  faktu, na co wskazują różne 

badania, iż to kobiety częściej niż mężczyźni uczestniczą w kulturze. 

Wykres 01. Płeć badanych 

 

 

 
Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowiły osoby w wieku 35-44 lata (20,8%). Nie jest to jednak 

znaczna przewaga, ponieważ po 19% próby stanowili reprezentanci przedziału wiekowego 25-34 lata 

oraz 55-64 lata. Nieco mniej liczną grupą byli ankietowani w wieku 45-54 lata (16,5%). Ludzie młodzi 

stanowili 15,2% - po 7,6% dla osób w wieku 18-24 lata oraz dla młodzieży poniżej 18 roku życia.  

 

75,5%

24,5%

kobieta mężczyzna
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Wykres 02. Wiek badanych 

 

Większość ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim – 41,9%. Ponad ¼ badanych to 

osoby legitymujące się wykształceniem zawodowym – 28,4%.Studia ukończyło 17,4% ankietowanych, 

z czego 13,5% posiada wykształcenie wyższe magisterskie, a 3,9% wykształcenie wyższe 

licencjackie. Najmniejsza grupa to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 12,3%.Trzeba 

jednak pamiętać, że osoby poniżej 18 roku życia mogą być w trakcie nauki, co może wpływać  na fakt, 

że co dziesiąty badany posiada tylko wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe.  

 

Wykres 03. Wykształcenie badanych 

 

 

20,8%

19,0%

19,0%

16,5%

9,5%

7,6%

7,6%

35-44 lata 25-34 lata 55-64 lata 45-54 lata 65 i więcej 18-24 lata Poniżej 18 lat

41,9%

28,4%

13,5%

12,3%

3,9%

średnie zawodowe wyższe magisterskie gimnazjum i niżej wyższe licencjackie
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Respondenci wypełniali ankiety w różnych sołectwach w gminie Słupsk. Poniższa tabela przedstawia 

dokładne dane dotyczące ilości ankietowanych z danej miejscowości.  

 

Tabela 01. Miejsce zamieszkania badanych 

Miejscowość % 

Swołowo 8,8% 

Jezierzyce Osiedle  7,8% 

Bruskowo Wielkie 7,4% 

Redzikowo 6,7% 

Kukowo 6,1% 

Włynkówko 6,1% 

Jezierzyce 5,7% 

Bydlino 5,4% 

Redęcin 5,4% 

Bukówka 5,3% 

Głobino 4,1% 

Wieszyno 4,1% 

Siemianice 3,4% 

Wiklino  3,4% 

Warblewo 3,4% 

Bierkowo 2,7% 

Lubuczewo 2,7% 

Włynkowo 2,7% 

Kusowo 2,7% 

Grąsino 2% 

Rogawica 1,4% 

Gałęzinowo 1,3% 

Wielichowo 0,7% 

Karzcino 0,7% 

 

Analiza preferencji i potrzeb kulturalnych 

Aby poznać preferencje kulturalne badanych, zapytano w jaki sposób najczęściej spędzają czas 

wolny. Najwięcej spośród respondentów spędza czas spotykając się z rodziną i znajomymi – 55,9%. 

Duża część mieszkańców gminy Słupsk słucha muzyki – 36,6% oraz spędza czas przed telewizorem 

– 32,9%. Mieszkańcy gminy Słupsk także chętnie czytają książki – 29,8% oraz uprawiają sport –28%. 

Co czwarty badany odwiedza w czasie wolnym instytucje kultury (26,7%). Najmniej osób w wolnym 

czasie zajmuje się fotografią – 6,2% oraz uczęszcza na zajęcia dodatkowe – 6,2%. Pośród zajęć 
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dodatkowych respondenci wymienili: Nordic Walking, zajęcia muzyczne, basen i piłkę nożną. 

Dodatkowo w kafeterii można było wybrać odpowiedź inne. Taką opcję wybrało 6,8% ankietowanych. 

Po 3 wskazania uzyskało szydełkowanie i spędzanie czasu na działce. Wśród odpowiedzi pojawiło się 

również modelarstwo, krzyżówki, praca w ogrodzie i rękodzielnictwo3.  

 

Wykres 04. Sposoby spędzania czasu wolnego 

 

 

 

 
Pogłębiając poprzednie pytanie zapytano respondentów o to, jaka forma aktywności kulturalnej jest 

dla nich najbardziej interesująca. Zdecydowana większość uznała, że jest to udział w pikniku lub 

festynie – 64,8%. Wiele innych badań potwierdza, że dla mieszkańców wsi i miasteczek taka forma 

aktywności jest najbardziej pożądana. Podobną liczbę wskazań uzyskały spotkania z ciekawymi 

osobami – 61%.Taką odpowiedź najczęściej zaznaczały osoby między 35 a 64 rokiem życia. 

Dodatkowo taka forma aktywności kulturalnej została zaznaczona przez wszystkie osoby posiadające 

wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie. Ludzie bardzo chętnie chodzą na spotkania  

z artystami, pisarzami, podróżnikami. Mieszkańcy gminy Słupsk przyznali także, że interesujące jest 

dla nich uczęszczanie na kursy umiejętności ruchowych i manualnych – 41,5% (taką odpowiedź 

zaznaczyło 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn). Interesujące są dla nich także koncerty – 39% 

(w szczególności ludzie młodzi, od osób poniżej 18 roku życia do 34 lat). Warsztaty tematyczne  

i projekcje filmowe oscylują w granicy 20-26%. Niską skalę odpowiedzi zyskały jedynie wykłady –

                                                 
3 W tym pytaniu odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać 
maksymalnie 3 odpowiedzi spośród kafeterii.  

55,9%

36,6%

32,9%

29,8%

28,0%

26,7%

21,7%

14,3%

10,0%

6,8%
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6,2%
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czytając prasę

podróżując
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fotografując
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dodatkowe
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5,7%, co może świadczyć o tym, że respondenci cenią sobie aktywne poszerzanie wiedzy zamiast 

biernego uczestnictwa (co ciekawe, to mężczyźni byli bardziej zainteresowani taką formą). Kilka osób 

zdecydowało się na wybranie odpowiedzi inne – 2,5%. W jej ramach zaznaczono, że interesującą 

formą aktywności kulturalnej jest także rękodzieło, wycieczki rowerowe, turniej koszykówki i prace 

społeczne4.  

 

Wykres 05. Najbardziej interesujące formy aktywności kulturalnej 

 

 

 
Ważnym elementem diagnozy było poznanie przeszkód w dostępie do kultury. Największym 

utrudnieniem jest po prostu brak wolnego czasu – 31,6%. Przeszkodą w dostępie do kultury wydają 

się także powody finansowe – 21,7%. Niektórzy twierdzą, że utrudnieniem jest brak informacji – 

15,1% (co w głównej mierze zaznaczały osoby z wykształceniem wyższym). Najmniej osób uznało, że 

oferta nie jest dopasowana do ich zainteresowań – 7,2% (takiego problemu w ogóle nie dostrzegają 

osoby do 24 roku życia). Kilka osób, 3% respondentów wybrała odpowiedź Inne, jakie?, przyznając, 

                                                 
4 W tym pytaniu odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać 
maksymalnie 3 odpowiedzi spośród kafeterii. 
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że nie widzą żadnych przeszkód w dostępie do kultury. W kafeterii była także odpowiedź Nie mam 

odpowiednich kompetencji, nikt jednak nie zdecydował się udzielić takiej odpowiedzi.  

 

Wykres 06. Najpoważniejsze przeszkody w dostępie do kultury 

 

 

 

 

 

 
Zapytano badanych o to, jakie warsztaty lub zajęcia na terenie gminy Słupsk są najbardziej potrzebne. 

Najwyższy wynik uzyskały zajęcia sportowe – 56%. Respondentom brakuje także zajęć 

fotograficznych – 34,6% oraz warsztatów tanecznych – 31,4%. Potrzebne wydają się także zajęcia dla 

dzieci z rodzicami – 29,6% oraz warsztaty filmowe – 26,4% (co ciekawe, warsztaty filmowe 

zaznaczyło 2 razy więcej mężczyzn oraz osoby w wieku 18-34 lata. Jest to ważna informacja, 

ponieważ w całej Polsce jest problem z publicznością ośrodków kultury w takim przedziale wiekowym) 

Najmniej potrzebne wydają się zajęcia z majsterkowania – 5,7% oraz warsztaty tworzenia biżuterii – 

5,7%. Tylko jedna osoba zdecydowała się na wskazanie innej odpowiedzi, niż te podane w kafeterii  

i uznała, że w gminie Słupsk potrzebne są warsztaty kulinarne5.  

 

 

 

 

 

                                                 
5 W tym pytaniu odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać 
maksymalnie 3 odpowiedzi spośród kafeterii. 
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Wykres 07. Najbardziej potrzebne zajęcia i warsztaty 

 

 

 
 

 

Pogłębieniem poprzedniego pytania jest to, czego brakuje w lokalnej ofercie kulturalnej. Odpowiedzi 

na to pytanie po pierwsze dają obraz tego, czego według mieszkańców w gminie Słupsk nie ma, a po 

drugie sugerują, co jednak chcieliby, żeby w ofercie się znalazło. Żadna z odpowiedzi nie zyskała 

zdecydowanej przewagi. Najwięcej osób uważa, że w gminie brakuje przedstawień teatralnych, w tym 

amatorskich – 23,2%. Co piąty mieszkaniec myśli, że w gminie przydałyby się projekcje filmowe – 

19,9%. Po 14,6% uzyskały wystawy lokalnych artystów i kameralne koncerty. Najmniej głosów zdobył 

festiwal kuchni regionalnej – 8,6% oraz spotkania literackie – 7,8% (spotkania literackie 3 razy 

częściej zaznaczały kobiety). Spośród podanej kafeterii nikt nie wybrał sztuki opowiadania oraz klubu 

dyskusyjnego o literaturze.  
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Wykres 08. Braki w lokalnej ofercie kulturalnej 

 

 

Ocena oferty CKiBP oraz świetlic - analiza dotychczasowych działań 

kulturalnych 

Zapytano badanych czy znają lokalizację, godziny otwarcia i ofertę swojej świetlicy. Prawie wszyscy 

ankietowani znają lokalizację swojej świetlicy – 98,7%. Większość mieszkańców zna godziny otwarcia 

świetlicy – 74%. Duża część badanych zna ofertę świetlicy – 69,3%. Warto jednak, w tym miejscu, 

zwrócić uwagę, że jest to najsłabiej rozpoznawalny element. Co trzeci badany zadeklarował, żenie 

wie, jaką ofertę proponuje świetlica. W związku z tym, należy zwrócić większą uwagę na promocję 

działań lokalnych świetlic.  

 

Tabela 02. Znajomość lokalnej świetlicy 

Czy zna Pan/i: Tak Nie 

lokalizację świetlicy? 98,7% 1,3% 

godziny otwarcia świetlicy?  74% 26% 

ofertę świetlicy? 69,3% 30,7% 

 

 

Dowiedzieliśmy się od mieszkańców, jak często korzystają z oferty kulturalnej lokalnego ośrodka 

kultury/świetlicy. 32,1% ankietowanych robi to raz w tygodniu (taką odpowiedź najczęściej zaznaczały 

osoby poniżej 18 roku życia, w drugiej kolejności seniorzy, a zatem osoby dysponujące największą 

ilością czasu wolnego). Raz na 2-3 miesiące z lokalnego ośrodka kultury korzysta 23,1% 

23,2%

19,9%

14,6%

14,6%

11,3%
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7,8%

przedstawienia teatralne, w
tym amatorskie

projekcje filmowe
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spotkania literackie
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respondentów. 2-3 razy w miesiącu do placówki kulturalnej uczęszcza 17,7% mieszkańców. Najmniej 

osób zadeklarowało, że odwiedziny odbywają się raz w roku i rzadziej – 11,5%. 3,5% ankietowanych 

stwierdziło, że nie korzysta z lokalnego ośrodka kultury czy świetlicy bo w obszarze jego zamieszkania 

takowej placówki nie ma. 0,6% przyznało w odpowiedzi inne, że nie uczęszcza, ponieważ nie ma na 

to czasu. Rozkład danych świadczy o tym, że społeczność lokalna często lub bardzo często korzysta 

z usług świetlic. Najczęściej korzystają grupy dysponujące czasem wolnym, nieco rzadziej 

uczęszczają do ośrodka osoby w wieku produkcyjnym. Można domniemywać zatem, że jest to jedna  

z najważniejszych instytucji kultury na mapie aktywności kulturalnych mieszkańców gminy.  

 

Wykres 09. Częstość odwiedzania lokalnego ośrodka kultury/świetlicy 

 

 
 

 

Weryfikacji poddano ocenę oferty kulturalnej lokalnego ośrodka kultury/świetlicy. 70,6% mieszkańców 

ocenia ją bardzo dobrze lub raczej dobrze. 27,4% uznało, że nie ocenia oferty ani dobrze, ani źle 

(w przeważającej części taką odpowiedź zaznaczały osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata). Tylko 

2% ankietowanych stwierdziło, że nie jest dobrze i taką ocenę wydały jedynie kobiety. Nikt nie udzielił 

odpowiedzi bardzo źle.  
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Wykres 10. Ocena oferty kulturalnej lokalnego ośrodka kultury/świetlicy

 

 
Poproszono badanych, aby określili, czy oferta kulturalna jest wystarczająca dla różnych grup. Według 

mieszkańców oferta kulturalna najbardziej dopasowana jest dla dzieci – 74,2%. W drugiej kolejności 

badani uznali, że oferta sprofilowana jest głównie pod kątem seniorów – 55,7%. Za dopasowaną dla 

dorosłych ofertę uznało 43,4%, choć prawie tyle samo uznało ją za niedopasowaną – 41,4%.  

W pozostałych dwóch grupach oferta została uznana w większości za niedopasowaną. Zdecydowany 

deficyt w zajęciach ankietowani widzą w ofercie kierowanej do osób niepełnosprawnych – 60,7% 

wskazań dla odpowiedzi „nie” oraz młodzieży – 45% dla odpowiedzi „nie”. Rozkład odpowiedzi na to 

pytanie dość jednoznacznie wskazuje grupy, do których oferta powinna zostać lepiej sprofilowana.  

 

Tabela 03. Dopasowanie oferty dla poszczególnych grup 

Grupa: Tak Nie  Nie wiem 

Dzieci 74,2% 15,5% 10,3% 

Młodzież 36,5% 45% 18,5% 

Dorośli 43,4% 41,4% 15,2% 

Seniorzy 55,7% 26,2% 18,1% 

Niepełnosprawni 5,7% 60,7% 33,6% 
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Obszar oceny oferty CKiBP w Głobinie został pogłębiony poprzez zadania pytania o rozpoznawalność 

oraz uczestnictwo (czynne i bierne) w konkretnych działaniach/wydarzeniach organizowanych przez 

ww. ośrodek. Badani w największym stopniu słyszeli o takich działaniach jak: festyny lokalne w swojej 

i innych miejscowościach, dożynki, Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk oraz o zawodach sportowych. 

Wymienione działania cieszyły się także największą frekwencją wśród badanych. Mieszkańcy gminy 

najczęściej byli natomiast organizatorami festynu w swojej miejscowości, imprez okolicznościowych 

takich, jak Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci, dożynek, spotkań Koła Gospodyń Wiejskich oraz 

warsztatów organizowanych w świetlicach. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dysproporcję między 

słyszalnością, uczestnictwem a współorganizacją. Mieszkańcy współtworzyli działania kulturalne  

w bardzo niewielkim stopniu, nie przekraczając 14,2%, natomiast w większości przypadków 

współorganizacja nie osiągnęła nawet 10%. Trzeba zwrócić także uwagę na fakt, że słyszalność nie 

równa się z udziałem w danych wydarzeniach. Ankietowani mniej więcej dwa razy częściej słyszeli 

o konkursach, Dniu Mieszkańca, zawodach sportowych, dożynkach, Turnieju Sołectw aniżeli w nich 

uczestniczyli. Oznacza to, że problemem nie jest dotarcie samej oferty, ale dotarcie mieszkańców na 

same wydarzenia.  

Tabela 04. Słyszalność i uczestnictwo w poszczególnych działaniach Centrum Kultury  

i Biblioteki Publicznej w Głobinie 

Działania 
Tak, 

słyszałem/am 

Tak, 

brałem/am 

udział 

Tak, byłem/am 

współorganizatorem 

Konkurs 56,1% 25,2% 2,6% 

Festyny lokalne w mojej miejscowości 85,2% 75,5% 14,2% 

Festyny lokalne w innych 
miejscowościach 

92,9% 78,1% 5,2% 

Dzień Mieszkańca Gminy Słupsk 83,2% 50,3% 2,6% 

Zawody sportowe 80,6% 41,3% 4,5% 

Dożynki 91,9% 60,6% 7,7% 

Turniej Sołectw 73,5% 29,7% 3,9% 

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek 56,8% 11,6% 0% 

Powiatowy Przegląd Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie wiosna” 

47,1% 3,2% 0% 

Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich 71% 38,1% 7,1% 

Warsztaty organizowane  
w świetlicach 

44,5% 27,1% 5,2% 

Spotkania Klubu Seniora 46,5% 16,1% 4,5% 

Imprezy Okolicznościowe,  
np. Dzień Matki, Dzień Ojca 

72,3% 38,1% 14,2% 

Inne 7,7% 5,2% 1,9% 
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Badani wyjaśnili, dlaczego nie wzięli udziału w proponowanych działaniach czy inicjatywach. Ponad 

połowa ankietowanych stwierdziła, że przeszkodą był brak czasu – 55,6%. Przeszkodą okazały się 

także powody rodzinne – 22,2%. Po 11,1% uzyskały odpowiedzi: Nie interesowały mnie te wydarzenia 

oraz Nie miałem/am z kim pójść, a nie chciałem/am iść sam/a. Nikt nie uznał, że nie wiedział o danych 

wydarzeniach.  

 

Wykres11. Powody braku uczestnictwa w działaniach Centrum Kultury 

 

 

 

 

Członkostwo w lokalnych grupach/organizacjach oraz potencjał inicjatyw 

oddolnych 

Jednym z ważnych obszarów diagnozy była ocena możliwości i potencjału dla działań oddolnych.  

W tym celu zapytaliśmy badanych o to, do jakich organizacji lokalnych przynależą oraz o udział  

w działaniach oddolnych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowym celem była próba oceny 

rzędu wielkości potencjału mobilizacyjnego.   

Większość mieszkańców gminy Słupsk, która wzięła udział w ankiecie przynależy do Koła Gospodyń 

Wiejskich – 67%. Pośród badanych pojawiały się także osoby należące do Ochotniczej Straży 

Pożarnej – 18,7%. 16,5% ankietowanych zdecydowała się wybrać odpowiedź inne, gdzie 7 wskazań 

uzyskał Klub Seniora, 3 - Klub Sportowy, a 2 osoby zaznaczyły Radę Sołectwa.  
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Wykres 12. Przynależność do organizacji lokalnych6 

 

 

 
 

Zapytano mieszkańców, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy brali udział (dobrowolnie i nieodpłatnie)  

w pracach, działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Ponad połowa osób zrobiła to kilka razy – 

59%. Jednokrotnie w takich inicjatywach wzięło udział 14,1% ankietowanych. 26,9% mieszkańców 

przyznała, że w ciągu ostatniego roku nie brała udziału w inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej 

i przyznało to prawie 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet. Wynik ten pokazuje, że istnieje szeroki zasób 

osób, które są przychylne działaniom na rzecz społeczności lokalnej, a co więcej uczestniczą w nich 

dość często. Otwiera to szerokie pole przed pracownikami CKiBPoraz poszczególnych świetlic, do 

opracowania takich działań, które wykorzystywałyby potencjał kapitału społecznego gminy Słupsk. 

Poziom aktywności mieszkańców w działaniach o charakterze oddolnym stoi bowiem w kontraście ze 

współorganizacją przez mieszkańców działań lokalnych ośrodków kultury (zob. tabela 04).  

 

 

 

 

 

                                                 
6W tym pytaniu odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż 
jedną odpowiedź. 
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Wykres 13. Uczestnictwo w działaniach na rzecz społeczności lokalnej 

 

 
Dopytano także, czy mieszkańcy wzięliby udział w organizacji przedsięwzięcia kulturalnego, zgodnego 

z ich zainteresowaniami. 51,3% uznało, że zdecydowanie tak (taką odpowiedź zaznaczyło 2 razy 

więcej kobiet niż mężczyzn). Trochę mniej mieszkańców stwierdziło, że raczej wzięliby udział w takiej 

inicjatywie (taką opcję wybierali częściej mężczyźni). To pokazuje, że chęć udziału w organizacji 

wydarzeń (pod warunkiem zgodności z zainteresowaniami) wykazuje 99,4%! Tylko 0,6% 

ankietowanych uznało, że raczej by się nie zaangażowało w działanie kulturalne. Nikt nie zaznaczył 

odpowiedzi zdecydowanie nie.  

Wykres 14. Chęć organizacji przedsięwzięcia kulturalnego zgodnego z zainteresowaniami 
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Podsumowanie diagnozy ilościowej 

Niniejsze podsumowanie, a zarazem diagnoza obecnego stanu rzeczy odnosić się będzie do dwóch 

podstawowych obszarów – wyników przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców 

gminy Słupsk (N=162) oraz programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.  

Celem działań podejmowanych w ramach programu Dom Kultury + jest poszerzenie dostępu do 

kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie 

aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej 

edukacji kulturalnej i artystycznej. Zgodnie z założeniami modelowy dom kultury powinien: 

 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, 

 przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i jego skutkom, 

 przyczyniać się do rozwoju gminy, 

 być moderatorem dialogu w społeczności lokalnej, 

 budować postawy otwartości i tolerancji. 

 

Celem strategicznym programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących 

wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu  

i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów 

społeczności. Pierwszym ważnym etapem jest przeprowadzenie diagnozy, która ma pomóc  

w wypracowaniu a następnie prowadzeniu nowatorskich działań animacyjnych, ukierunkowanych na 

bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu 

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

terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować 

stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. Działania 

podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim: inicjowaniu nowych praktyk  

w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu 

rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy  

z mieszkańcami. Jednym z oczekiwanych efektów programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako 

miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. 

 

Diagnoza Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej gminy Słupsk miała na celu udzielenie odpowiedzi na 

kilku podstawowych kwestii. Pierwszym celem było określenie profilu osób korzystających  

z działań kulturalnych. Zdecydowana większość ankietowanych to kobiety – 75,5%. Trzeba zatem  

w głównej mierze zaktywizować do działania i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych mężczyzn. 
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Główną grupę ankietowanych stanowiły osoby od 25 roku życia do 64 lat. Najmniej osób, które wzięły 

udział w badaniu to osoby młode, do 24 roku życia i seniorzy, osoby 65+. Wykształcenie badanych  

w znaczącej mierze jest wykształceniem średnim i zawodowym. Po powyższym profilu widać, że 

grupą, o którą warto poszerzyć grono odbiorców CKiBP jest młodzież szkolna oraz studencka. Będzie 

się to na pewno wiązało, z koniecznością dostosowania oferty dla tej grupy, szczególnie, że badani 

wskazywali, iż dotychczasowe działania nie traktowały tej grupy priorytetowo.  

 

Drugim celem diagnozy była analiza preferencji i potrzeb kulturalnych mieszkańców. Badani 

najczęściej czas wolny spędzają w gronie rodziny i znajomych, słuchają muzyki, spędzają czas przed 

telewizorem, czytają książki i uprawiają sport. Najbardziej interesującą formą aktywności kulturalnej są 

dla mieszkańców pikniki i festyny, spotkania z ciekawymi osobami, kursy umiejętności ruchowych  

i manualnych oraz koncerty. Potrzebne w gminie według mieszkańców są zajęcia sportowe, 

fotograficzne, taneczne, zajęcia dla dzieci z rodzicami oraz warsztaty filmowe. Wiele spośród 

preferencji badanych jest związanych z ruchem i świeżym powietrzem. Należy zatem w dogodnych 

porach roku wyjść z przestrzeni centrum kultury czy świetlicy na łono natury. Dla mieszkańców bardzo 

istotny jest sport. Można im zaproponować kurs Nordic Walking, bardzo dzisiaj popularny, zawody 

piłki nożnej, koszykówki czy spacery po okolicznych terenach. Można także zorganizować zajęcia 

taneczne, na przykład cieszącej się dzisiaj zainteresowaniem Zumby, zarówno na łonie natury, jak  

i w centrum kultury. Zainteresowanie tańcem może być następstwem związanym z wciąż popularnym 

programami telewizyjnymi, takimi jak Taniec z Gwiazdami, YouCan Dance czy Got to dance. Tylko 

taniec. Dodatkowo trzeba pamiętać, że taniec przestał być już tylko rozrywką, ale stał się sposobem 

na życie, metodą na problemy, drogą do wyrażania emocji i samego siebie. Przy okazji tego przykładu 

zalecamy obserwowanie panującej mody w różnych dziedzinach kulturalnych, aby jak najlepiej 

dopasować organizację zajęć. Trzeba pamiętać o tym, że upodobania i trendy są procesem 

dynamicznym, czego konsekwencją powinno być ulepszanie i zmienianie profilu zajęć w placówkach 

kulturalnych. Oczywiście nie rekomendujemy ślepego podążania za każdą nowinką i modą, natomiast 

bycie czujnym na pojawiające się trendy i związane z nimi oczekiwania zarówno stałych odbiorców, 

jak i tych, którzy dotychczas nie korzystali z usług ośrodka. Tego typu nowości można próbować 

przekuć w określoną ścieżkę edukacyjną. W tym przypadku taniec, jak i inne aktywności ruchowe, 

mogą stać się częścią programu „zdrowego stylu życia”, szczególnie, że spora część badanych czas 

wolny spędza przed telewizorem.  

Badani lubią słuchać muzyki i uczestniczyć w koncertach. Można organizować częściej dla 

mieszkańców tego typu imprezy, zarówno plenerowe, jak i zamknięte. Nie trzeba zapraszać tylko 

rozpoznawalnych wykonawców czy zespołów. Ludzie chętnie wybierają się także na kameralne 

koncerty, np. lokalnych artystów. Można także pomyśleć o stworzeniu amatorskiego ruchu 

artystycznego dla młodzieży i osób dorosłych związanych z muzyką. Nie chodzi tutaj o stworzenie 

warsztatów muzycznych, tylko o zorganizowanie miejsca ludziom, od jakiegoś czasu związanym już  

z muzyką i stworzenia im przestrzeni do rozwoju. Można także rozważyć możliwość połączenia 

festiwalu filmowego z muzycznym.  
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Mieszkańcy cenią sobie również spotkania z ciekawymi osobami, do tego czas wolny spędzają 

między innymi na czytaniu książek, jednak już niekoniecznie są chętni do udziału w spotkaniach czy 

dyskusjach literackich. Być może wynika to z braku doświadczeń. W takiej sytuacji można spróbować 

stworzyć „mobilną bibliotekę”, np. zorganizować samochód, który w określone dni przyjeżdżałby do 

danej wsi, w ten sposób stwarzając możliwość i okazję wypożyczenia książek (tego typu praktyki są 

wdrażane szczególnie na obszarach wiejskich). Na bazie rejestru pobranych pozycji można 

zorganizować 4-5 razy w roku spotkania i dyskusje dotyczące książek najczęściej wypożyczanych 

przez mieszkańców gminy Słupsk. Inną możliwością jest zaproszenie do gminy autorów najbardziej 

poczytnych książek. Są to działania, które mogłyby ośmielić mieszkańców do większego czytelnictwa 

(problemu powszechnego w całej Polsce) a w następnie do brania udziału w bardziej aktywnych 

formach, jakimi są dyskusje.  

Odnośnie spotkań z rożnymi osobistościami, ciekawym rozwiązaniem byłoby stworzenie cyklu 

spotkań z podróżnikami, w połączeniu z organizowanymi wycieczkami 2-3 razy do roku, o czym 

również w badaniu wspominali nasi respondenci. Można także spróbować spotkań z kucharzami 

(niekoniecznie rozpoznawalnymi) i połączyć to z warsztatami kulinarnymi. Dodatkowo, można to 

połączyć z cyklem spotkań o zdrowym odżywianiu, co jest dzisiaj również niezwykle modne. Z drugiej 

strony można postawić na promocję kół gospodyń wiejskich (do których przynależność zadeklarowała 

duża część badanych) i ich wyrobów w dużych miastach, na przykład w Słupsku. Dzisiaj w większych 

aglomeracjach bardzo popularne są eko-targi, które mogłyby być świetną okazją do promocji 

regionalnych wyrobów. Proponujemy rozważanie tej formy, ponieważ z badania wynika, że sami 

mieszkańcy, wewnętrznie, są nieco znudzeni kuchnią regionalną. Nie znalazła ona szerokiego 

zainteresowania w opiniach badanych. Natomiast cieszy się ona dużym zainteresowaniem  

w miastach, które nie zawsze mają dostęp do tradycyjnych produktów. Byłaby to także okazja do 

współorganizacji takiego działania przez same uczestniczki Kół Gospodyń Wiejskich.  

Zdaniem mieszkańców w gminie brakuje warsztatów filmowych. To cenna wskazówka, ponieważ 

może przyciągnąć grono odbiorców w każdym wieku, zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Można 

zorganizować tematyczne projekcje filmowe i późniejsze dyskusje. Trafioną formą jest także 

zorganizowanie tak zwanych „polówek”, czyli kina letniego na świeżym powietrzu. Ciekawym 

pomysłem są także warsztaty kręcenia filmu telefonem komórkowym. Nie wiąże się to z dużymi 

kosztami, a jest bardzo interesującą propozycją. 

Badani wskazali także na zapotrzebowanie odnośnie zajęć fotograficznych. Można zaproponować 

mieszkańcom plenery twórcze, czyli połączenie wycieczek z robieniem zdjęć i kręceniem krótkich 

filmów. By nie obciążać instytucji kultury dodatkowymi kosztami, proponujemy wykorzystanie 

telefonów komórkowych. Jest to w tej chwili bardzo modny trend na świecie. Wielu znanych reżyserów 

i fotografików współpracuje z producentami telefonów komórkowych promując możliwości, jakie 

stwarza współczesny telefon, jednocześnie pokazując jak robić dobre zdjęcia za jego pośrednictwem. 

Zwieńczeniem takiej inicjatywy mógłby być pokaz powstałych prac lub ogłoszenie konkursu i jego 

uroczysty finał. Wydaje się, że mogłaby to być forma zajęć szczególnie interesująca dla młodzieży, a 

jest to grupa, do której, w opinii naszych respondentów, oferta ośrodka i świetlic nie jest dostosowana.  
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Innym deficytowym obszarem są wydarzenia o charakterze teatralnym. O dostęp do tych najtrudniej 

na terenach wiejskich. Nie zawsze natomiast ich mieszkańcy mają możliwość i czas na dotarcie do 

najbliższego miasta. Istnieją w Polsce sprawdzone pomysły, w jaki sposób przybliżyć teatr 

mieszkańcom mniejszych miast i miasteczek. Taką ideą są tzw. sceny regionalne, które powstają  

w domach kultury, na których regularnie np. raz w miesiącu wystawia spektakle teatr mający swoją 

główną siedzibę w stolicy województwa lub innym jego dużym mieście. Zdajemy sobie sprawę, że jest 

to pomysł, który wymagałby czasu i środków (np. na infrastrukturę) ale być może w dłuższej 

perspektywie do rozważania.  

Badani chętnie spędzają czas z rodziną, znajomymi a zarazem brakuje im w ofercie zajęć dla 

dzieci z rodzicami. Bez wątpienia trzeba rozszerzyć działalność centrum kultury i lokalnych świetlic  

o taki właśnie aspekt. Tutaj znowu dobrym pomysłem byłyby zajęcia kulinarne czy wspólne tworzenie 

filmu. Kończąc analizę preferencji i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Słupsk należy 

zastanowić się nad zmianą profilu niektórych zajęć i warsztatów. Na podstawie wyników badania, 

wydaje się, że można rozważyć rezygnację z takich zajęć jak: majsterkowanie, robótki ręczne, 

decoupage czy tworzenie biżuterii, ponieważ zgromadzone dane nie wskazują na szerokie 

zainteresowanie nimi. Można natomiast postawić zdecydowanie na wszelkie zajęcia o charakterze 

ruchowym. 

 

Trzecim celem diagnozy było wyłonienie głównych przyczyn/barier niekorzystania z kultury lub jej 

organizowania. Najpoważniejszym problemem okazał się brak czasu. Jest to powód, z którym trudno 

polemizować, w dzisiejszym świecie ludzie są niezwykle zapracowani. Trzeba zastanowić się nad 

rozszerzeniem działalności lokalnych świetlic. Niektórzy mają za daleko do centrum kultury, co wiąże 

się z poświęceniem większej ilości czasu na dotarcie do miejsca docelowego. Można zatem stworzyć 

cykl warsztatów (kulinarnych, tanecznych, sportowych) na terenie lokalnych świetlic, a nie w centrum 

kultury. Dodatkowo należy pogłębić diagnozę o to, kiedy mieszkańcy dysponują wolnym czasem. 

Dzięki temu  można stworzyć taki profil oferty, który odpowiadałby grafikowi mieszkańców. Kolejnym 

powodem braku korzystania z oferty kulturalnej jest kwestia finansowa. Trzeba mocno promować 

bezpłatne inicjatywy oraz w miarę możliwości organizować jak najwięcej wydarzeń kulturalnych 

niebiletowanych. Kolejną przeszkodą jest brak informacji. To jest poważny sygnał, że wszelakie 

inicjatywy są mało nagłaśniane. Sprawdzoną formą promocji są plakaty czy adnotacje w prasie. Nic 

jednak nie sprawdza się lepiej niż tak zwana poczta pantoflowa oraz Internet. Internet jest źródłem,  

z którego korzystają wszyscy młodzi ludzie (stanowią oni sporą część próby), dodatkowo coraz 

częściej takim medium posługują się również osoby starsze. Strona internetowa musi być czytelna, 

dodatkowo jak najwięcej informacji powinno się pojawiać na stronie internetowej gminy Słupsk. 

Bardzo popularną formą promocji różnorakich wydarzeń jest stworzenie stałego profilu na Facebooku 

lub tak zwanych wydarzeń.  

Kolejny elementem diagnozy była analiza dotychczasowych działań kulturalnych, określenie 

słabych i mocnych stron. Większość badanych dobrze zna lokalizację i godziny otwarcia lokalnej 

świetlicy. Nieco gorzej to wygląda jeśli chodzi o znajomość oferty, co znowu łączy się z promowaniem 

działań. Większość mieszkańców odwiedza lokalne ośrodki raz w tygodniu, raz na 2-3 miesiące, 2-3 
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razy w miesiącu czy raz w miesiącu, co jest stosunkowo dobrym wynikiem. Taki obraz oznacza, że 

lokalne ośrodki kulturalne mają stałe grono odbiorców, jednak cały czas należy dążyć do poszerzenia 

tego grona. Badani oceniają lokalną ofertę kulturalną bardzo dobrze albo raczej dobrze. 

Niewątpliwie jest to satysfakcjonujący wynik, jednak prawie 1/3 (27,4%) mieszkańców nie umie 

jednoznacznie ocenić oferty. Zaradzić temu problemowi można poprzez uwzględnienie propozycji 

podanych w analizie preferencji mieszkańców, na które wskazywaliśmy powyżej. Wtedy zadowolenie 

z oferty może znacznie wzrosnąć. Badani zwrócili także uwagę na to, że oferta skierowana jest 

głównie do dzieci i seniorów. Konieczne wydaje się włączenie do działalności kulturalnej działań 

skierowanych do młodzieży oraz osób dorosłych. Ta ostatnia grupa stanowi bowiem obecnie główne 

grono odbiorców. Natomiast oferta skierowana do nich nie jest, w ich opinii, satysfakcjonująca. Jest to 

dość istotny problem, ponieważ stwarza zagrożenie utraty dotychczasowych odbiorców, jeśli nie 

wprowadzi się do oferty stosownej korekty. Mieszkańcy zwrócili także uwagę na to, że oferta nie jest 

dopasowana dla osób niepełnosprawnych. W ramach możliwości finansowych trzeba dostosować 

budynek centrum kultury i biblioteki dla takich właśnie osób. Poza tym warsztaty filmowe czy 

kulinarne można zorganizować w taki sposób, żeby osoby niepełnosprawne w sposób komfortowy 

mogły wziąć w nich udział. Centrum kultury i lokalne świetlice  powinny się bardziej otworzyć na 

wszystkie grupy społeczne, co wiąże się z posiadaniem dość szerokiej oferty.  

Mieszkańcy zostali także poproszeni o wskazanie, o których inicjatywach kulturalnych słyszeli,  

w których brali udział, a które współorganizowali. Badani w największym stopniu słyszeli lub brali 

udział w festynach, Dniu Mieszkańca Gminy Słupsk, dożynkach, imprezach okolicznościowych, 

zawodach sportowych, turnieju sołectw, spotkaniach koła gospodyń wiejskich. Z kolei 

współorganizowali najczęściej festyny i imprezy okolicznościowe takie jak Dzień Matki, Dzień Ojca, 

Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka. Świadczy to o tym, że mieszkańcy najchętniej angażują się  

w działania integrujące społeczność lokalną. Należy jednak zauważyć sporą dysproporcję między 

słyszalnością czy uczestnictwem w wydarzeniach, a ich współorganizacją. Badani wykazują bardzo 

dużą chęć bycia współorganizatorem działań, szczególnie, jeśli pokrywają się one z ich 

zainteresowaniami. Trudno, na podstawie otrzymanych wyników, jednoznacznie rozstrzygnąć, 

dlaczego tak rzadko odbiorcy wchodzą w rolę nadawców – nie mają ku temu okazji, nie dostają do 

tego narzędzi, czy jednak trudno się mobilizują do samych działań. Wydaje się jednak, że pracownicy  

i instruktorzy świetlic i CKiBP powinni również w taki sposób skonstruować ofertę by stwarzać 

możliwość współkreowania oferty, jak i samych działań. Należy skupić się na inicjatywach, które 

pozwalają na aktywne uczestnictwo całej społeczności. Dużym wyzwaniem, jakie stoi przed CKiBP 

jest zwiększenie działań, gdzie współorganizatorami byliby mieszkańcy gminy Słupsk, szczególnie że 

w ramach programu Dom Kultury +należy nie tylko poszerzyć dostęp do kultury, ale także trzeba 

stworzyć warunki sprzyjające współpracy oraz pobudzić aktywność obywatelską w przestrzeni kultury. 
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Tabela 05. Analiza SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Znajomość lokalizacji i godzin otwarcia świetlicy Niewystarczającą znajomość oferty 

Stałe grono odbiorców Niewystarczająca skala informowania  

o wydarzeniach (promocja) 

Regularne korzystanie z oferty Zbyt niski poziom uczestnictwa  

w zorganizowanych wydarzeniach 

Dobra opinia odbiorców o ofercie 
Zbyt niski poziom współorganizacji wydarzeń 

przez odbiorców 

Uczestnictwo mieszkańców w wydarzeniach  

o charakterze plenerowym (dożynki, festyny) 

Niedopasowanie oferty do potrzeb młodzieży  

i osób niepełnosprawnych  

SZANSE ZAGROZENIA 

Wysoki stopień przynależności do lokalnych 

organizacji społecznych – łatwość mobilizacji do 

działań 

Pozostanie ośrodkiem wyłącznie z ofertą dla 

dzieci i seniorów 

Możliwość poszerzenia oferty o działania dla 

młodzieży i osób dorosłych 

Feminizacja aktywności kulturalnej (brak udziału 

mężczyzn) 

Możliwość poszerzenia oferty o działania sportowe, 

taneczne, filmowe i muzyczne 

Brak otwarcia na nowe trendy w organizacji 

działań kulturalnych – spadek zainteresowania 

ofertą 

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

Wykluczenie z udziału w kulturze osób o niskich 

dochodach 

Chęć brania udziału przez mieszkańców w 

działaniach na rzecz społeczności lokalnej 

(potencjał społeczny i kulturowy) – organizacja 

inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną 

Koncentracja na organizowaniu zajęć, na które 

nie ma już zapotrzebowania, np. 

majsterkowanie, decoupage 

Nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami Możliwość utraty odbiorców z grupy dorosłych 

 

Ostatnim celem diagnozy była analiza potencjału miejscowości odnośnie oddolnych działań 

kulturalnych. Badani zapytani o uczestnictwo w lokalnych organizacjach najczęściej zaznaczali Koło 

Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną oraz inne, takie jak Klub Seniora czy Rada Sołecka. 

Jest to sygnał, że warto nawiązać współpracę odnośnie inicjatyw kulturalnych z tymi właśnie grupami. 

Dodatkowo taki zabieg może być krokiem w budowaniu kapitału społecznego. Spora część 

mieszkańców w ciągu ostatnich 12 miesięcy brała udział w pracach czy działaniach na rzecz 

społeczności lokalnej. Jednak prawie 1/3 badanych nie zrobiła tego ani razu. Mieszkańcy zapytani  

o to, czy włączyliby się w organizację przedsięwzięcia kulturalnego, zgodnego z ich 

zainteresowaniami wykazali się bardzo dużą przychylnością do takiego pomysłu. Wydaje się, że jest 

to jedno z ważniejszych „odkryć” niniejszej diagnozy i bardzo ważna wskazówka dla CKiBP. Należy,  
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w naszej opinii, wykorzystać ten potencjał do wypracowania projektów na rzecz społeczności lokalnej. 

W tym celu warto zwrócić uwagę na dziedziny działań i zajęć, które szczególnie interesowały naszych 

respondentów. Badani wysoko wśród swoich zainteresowań zaznaczali słuchanie muzyki, czytanie 

książek i uprawianie sportu. Dodatkowo preferowane przez nich zajęcia to pikniki, spotkania  

z ciekawymi ludźmi, kursy ruchowe i manualne oraz koncerty. W takim kierunku powinno się rozwijać 

centrum kultury i lokalne świetlice. W takie też działania powinno się na wstępie włączać mieszkańców 

i zachęcać do ich współorganizacji. Mieszkańcy gminy Słupsk być może chętniej włączą się  

w organizację koncertów, zajęć muzycznych, zajęć i zawodów sportowych, spotkań z różnymi 

osobistościami. Oprócz tego, mieszkańcy z większym zapałem mogą organizować pikniki czy festyny. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania nie trzeba ich do tego specjalnie zachęcać, a raczej dać 

narzędzia i możliwości do kreowania wydarzeń we własnej społeczności i dla własnej społeczności.  

Trzeba pamiętać, że główny nacisk programu Dom Kultury + położony jest na nawiązywanie przez 

dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie 

talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na 

rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej, dlatego warto jest się wsłuchać w głos 

mieszkańców i wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom.  
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Podsumowanie 

 

Działania podjęte w ramach projektu „Razem ku kulturze” zakładały diagnozę stanu i potrzeb 

w zakresie kultury na terenie Gminy Słupsk. Przeprowadzone badania ankietowe oraz 

spotkania i wywiady z mieszkańcami gminy dały dość zbieżne wyniki. Mieszkańcy wskazują 

na chęć angażowania się w działania ograniczone czasowo – np. festyny, jednorazowe lub 2-3 

dniowe warsztaty. Dotyczy to głównie osób dorosłych i starszych wymieniających wśród 

potencjalnych obszarów uczestnictwa decoupage, florystykę, warsztaty kulinarne. 

Młodzież zainteresowana jest głównie zajęciami o charakterze turystyczno-sportowym. 

Wymieniano także zajęcia taneczne, grafitti, bębniarstwo. Co ciekawe dla wszystkich grup 

wiekowych – co wynikało zarówno z  ankiet jak i przeprowadzonych rozmów atrakcyjne 

byłyby spotkania z ciekawymi ludźmi czy kameralne koncerty – nie znalazło to jednak 

większego odzwierciedlenia w składanych projektach. Należy także zwrócić na z jednej 

strony wysoką deklarowaną chęć włączenia się w interesujące dla danej osoby działania 

kulturalne, z drugiej zaś wysuwane nagminnie w trakcie spotkań obawy że będzie problem ze 

znalezieniem osób do udziału w danych działaniach. Często także uczestnikom brakowało 

pomysłu na nowe aktywności  – poruszali się w obszarach sobie znanych – warsztaty 

kulinarne, rękodzielnictwo, decoupage. Tutaj dużą rolę odegrały zajęcia o tzw „dobrych 

praktykach” zarówno z regionu, jak i działaniach podejmowanych w ramach Programu Dom 

Kultury + Inicjatywy Lokalne w latach wcześniejszych. 


