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1. Wprowadzenie  

Potencjał kulturotwórczy Szałwinka i jego mieszkańców. Diagnoza-elementy 

zrealizowana została przez  Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie  w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury Kadra Kultury „Zaproś nas do siebie !” 2017.  Diagnoza, jej 

elementy polega na zebraniu opinii osób zróżnicowanych pod kątem płci, wieku, pełnionej 

funkcji, zamożności, stopnia zaangażowania w działalność kulturalną w Szałwinku, 

stanowiąca punkt wyjścia do stworzenia wspólnie „wypracowanej” oferty kulturalnej dla 

społeczności tejże miejscowości. Udział naszego Ośrodka w programie to rezultat polityki 

rozwoju instytucji nie tylko jako tej przygotowującej gotową ofertę kulturalną i dostarczającą 

ją do poszczególnych obszarów gminy i mających zaspokoić oczekiwania odbiorców, lecz 

także planującej włączenie mieszkańców do działalności na rzecz kultury na różnych 

poziomach zaangażowania.  

Gminny Ośrodek Kultury nie ma domyślnej siedziby, która skupiałaby uwagę, będącej 

swoistym centrum działań, za to ma w swojej dyspozycji 15 świetlic, którymi zarządza i stara 

się docierać do pozostałych 13 sołectw Gminy Kwidzyn. 

 Już na etapie projektowania koncepcja badania była budowana wspólnie w zespole 

projektowym Ośrodka przy wsparciu Katarzyny Sekutowicz – ekspertką z ramienia NCK. 

Wzorowaliśmy się także na diagnozie potrzeb kulturalnych, jaką przeprowadziliśmy w 2015 

roku  w ramach programu NCK „Dom Kultury + inicjatywy Lokalne 2015”. Założeniem badań 

było poznanie możliwości kulturotwórczych Szałwinka oraz nawiązanie współpracy  

z mieszkańcami przy opracowaniu wspólnej oferty kulturalnej dla społeczności tej wsi. 

Zebraliśmy opinie osób zróżnicowanych pod kątem płci, wieku, pełnionej funkcji, 

zamożności, stopnia aktualnego zaangażowania w działalność lokalną, by nie tylko 

przygotować gotową ofertę kulturalną i dostarczyć ją do Szałwinka i zaspokajać oczekiwania 

odbiorców.  

Na etapie planowania diagnozy zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie 

uczestniczącego badania w działaniu z mieszkańcami Szałwinka, starając się od początku 

procesu by znali i rozumieli cel badania,  zostali włączeni w realizację badań, prezentować 

 i konsultować wyniki cząstkowe i finalne badania i by badanie było widoczne  

w społeczności.  

Zdecydowaliśmy się wyłącznie na podejście jakościowe ( wywiady indywidualne, 

grupowe , obserwacja – jawna i niejawna, analiza treści dokumentów), wykorzystując metody 

partycypacyjne – włączające mieszkańców w sposób aktywny i świadomy ( obserwacja 

uczestnicząca, wywiady indywidualne, grupy warsztatowe, wizualizacje – rysowanie map, 

metody multimedialne). Umożliwiło to zaczerpnięcie opinii o tym co się dzieje w Szałwinku  

i spojrzenie na sytuację wsi z punktu widzenia liderów liderek wsi, którzy mają możliwość 

współtworzyć życie społeczne oraz będących odbiorcami działań kulturalnych.    



3 
 

2. Analiza i przebieg badań  

Do udziału w badaniach zapraszaliśmy wszystkich mieszkańców Szałwinka, sołtysa, 

zespół tworzący Radę sołecką, aktywnych przedstawicieli, którzy zainteresowani  

są podejmowaniem współpracy z GOK we wspólnym współtworzeniu oferty dla swojej 

miejscowości oraz odbiorców działań oferowanych przez GOK.   

Badanie objęło 30 osób zróżnicowanych pod kątem wiekowym (młodzież w  wieku 

gimnazjalnym, osoby dorosłe, seniorzy) a także pod kątem statusu majątkowego  

i wykształcenia. Ponadto uczestnicy przejawiali różnorodny stosunek do kultury: jako 

współtwórcy oraz jako obserwatorzy. Wśród badanych znalazły się osoby aktywne jak i nie 

angażujące się w działalność społeczno-kulturalną, ale korzystające z niej jako odbiorcy 

Proces badawczy rozpoczęliśmy od diagnozy i mapowania Szałwinka oraz grup 

społecznych. Badanie zostało przeprowadzone w plenerze w formie  warsztatów  

angażujących mieszkańców w sposób aktywny w ramach zadania „Mapa okolicy”. Takich 

informacji dostarczyło nam również zadanie „Plastyczny kolaż” zrealizowany z dziećmi 

podczas Dnia Dziecka. Zależało nam na poznaniu miejsc ważnych dla lokalnej społeczności 

z punktu widzenia integracji, możliwości swobodnych spotkań i rozmów, ich emocjonalnego 

nastawienia do tych miejsc. Chcieliśmy się dowiedzieć także jakie grupy społeczne 

zamieszkują Szałwinek i kim są.  

W badaniu wzięło udział 18 osób w przedziale wiekowym 10-63 lata. Mieszkańcy 

zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem pierwszej  było zrobienie tzw. „Mapy miejsc” – na 

mapę miejscowości  nanieśli ważne punkty, istotne pod względem formalnym  

i nieformalnym. Druga grupa w tym samym czasie na innej kartce narysowała „Mapę 

społeczną”,  zastanawiała się, kto na interesującym ich terenie żyje, jakie grupy społeczne 

występują w ich okolicy i jakie ważne osoby  mieszkają lub działają. Następnie  wcieliła się  

w rolę „Ambasadorów” poszczególnych grup społecznych i starała się odpowiedzieć  

Co czują? Co myślą? Czego im brakuje?. Na koniec spotkania grupy zaprezentowały wyniki 

swojej pracy.  

Dla mieszkańców z punktu widzenia integracji całej społeczności lokalnej miejscem 

istotnym jest plac zabaw, służący poza swoją podstawową funkcją zabawową dla dzieci, 

organizacji corocznego festynu  z okazji Dnia Dziecka. Miejsce to ma niewykorzystany 

potencjał, choćby ze względu na to, że posiada infrastrukturę sprzyjająca  organizacji 

wydarzeń integrujących społeczność : miejsca siedzące – ławki ze stołami czy też miejsce 

na ognisko.  Drugim miejscem ważnym jest przystanek autobusowy, który sprzyja 

swobodnym spotkaniom młodzieży wsi. Udało się wyodrębnić trzy wyraźne grupy : młodzież, 

osoby dorosłe 30 + oraz seniorzy. Wśród aktywnych udało się określić Panią sołtys z radą 

sołecką i kilku osobową grupą mieszkańców włączających się w chociażby w organizację 

Dnia Dziecka. Aktywność społeczna  mieszkańców w ciągu roku  ogranicza się  tylko do pór 
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ciepłych i dotyczy głównie młodzieży i osób dorosłych, seniorzy raczej spędzają czas wolny 

w sposób indywidualny. Największym problemem mieszkańców, akcentowanym  wyraźnie 

jest brak miejsca do spotkań czyli świetlicy.  Interesowało nas Jakie nastawienie mieszkańcy 

mają do swojej miejscowości – czy lubią tu mieszkać? Czego w niej nie lubią? Co chcieliby 

zmienić? Większość „pytanych” lubi miejsce w którym mieszkają, świadomie wyrażają swoje 

obawy i niepokoje wynikające z poczucia „zapomnienia” ale też akcentują potrzebę wsparcia 

instytucji i chęci podjęcia współpracy.   

Wywiady indywidualne i „wiszące pytania” pozwoliły  poznać bliżej styl życia jaki 

prowadzą mieszkańcy Szałwinka, dowiedzieć się  jak spędzają czas wolny i czy korzystają  

z usług kulturalnych poza miejscem zamieszkania. Ważne było dla nas poznać ich pasje, 

zainteresowania i chęci ich rozwijania.    Wywiady indywidualne zostały zrealizowane wśród 

24 respondentów w tym 3 wywiady z najstarszymi osobami zrealizowała rada sołecka 

Szałwinka.  Badani reprezentowali następujące grupy wiekowe: najmłodszą w przedziale 

 7-11 lat, nieco starszą w przedziale 15-19 lat i pozostałe w przedziale 20-85 lat. „Wiszące 

pytania” zrealizowaliśmy przy okazji Dnia Dziecka – wydarzenia plenerowego,  zadając 

uczestnikom trzy proste pytania :  Co lubisz robić w wolnym czasie ? Jaką masz pasję ?  

Co robisz żeby ją realizować ?.  Badani pisali odpowiedzi na kartonikach i wieszali na 

sznurku rozwieszonym w widocznym miejscu podczas imprezy.  Zależało nam aby uzyskać 

informację o preferencjach większej liczby osób,  badaniem wiszących pytań zostało 

objętych 35 osób – mieszkańców Szałwinka w wieku od 13 do 70 lat. 

Zarówno z wywiadów indywidualnych jak i z „wiszących pytań” jasno wynika,  

że większość mieszkańców organizuje sobie czas wolny w sposób indywidualny. 

Elementami wspólnymi dla mieszkańców są wspólne pasje realizowane w małych grupkach 

choć często różniące się w zakresie wieku uczestników. Mieszkańcy Szałwinka w większości 

nie mają jasno sprecyzowanych pasji, które byłyby dla nich czymś bardzo angażującym.  

Są one raczej odpowiedzią na brak oferty kulturalnej, która pozwoliłaby im nie tylko 

poszerzyć horyzonty zainteresowań, ale również doświadczyć innych form wyrażania siebie. 

Większość mieszkańców realizuje swoją pasję wykorzystując własne zasoby takie  

jak choćby książki, sprzęt wędkarski i sportowy etc. Wykorzystanie czasu wolnego wśród 

młodzieży związane jest z formą pewnego rodzaju wypoczynku, a wśród osób dorosłych 

przybiera on często charakter obowiązku z elementami wypoczynku, jak choćby praca  

w ogródku czy zajmowanie się dziećmi.  

 Mieszkańcy Szałwinka zostali zaproszeni do wypowiedzi na temat aktualnej oferty 

GOK, znajomości działań, uczestnictwa w wydarzeniach, własnych pomysłów na wydarzenia  

w Szalwinku,   a także na temat  wizerunku naszego Ośrodka tzn. Jak nas odbierają?  

Odpowiedzi na powyższe pytania dostarczyły nam wywiady indywidualne oraz ćwiczenie  

„Puzzle z tablicy ogłoszeń” w ramach zadania „Mapa okolicy”. Ćwiczenie wymagało 
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wcześniejszego przygotowania przez pracownika GOK karteczek z opisem wszystkich zajęć 

oferowanych przez naszą instytucję. Zadaniem grupy było przyporządkowanie zajęć  

do wyłonionych podczas mapowania grup społecznych.  Dzięki temu zadaniu 

zidentyfikujemy luki w ofercie domu kultury – czarno na białym zobaczyliśmy, dla kogo 

przygotowaliśmy zajęcia, a dla kogo nie. Dowiedzieliśmy na jakiej grupie społecznej możemy 

się oprzeć, a do kogo powinniśmy starać się dotrzeć, kogo zapraszać. 

  Szałwinek jest miejscowością, w której brakuje zorganizowanej komunikacji 

transportowej a udział w niektórych z wydarzeń z oferty GOK, wiążę się z organizacją 

transportu mieszkańców do miejsca konkretnego wydarzenia, jest to sprawdzoną praktyką, 

którą GOK  „stosuje” ze społecznością jednego z sołectw Gminy Kwidzyn. W nawiązaniu do 

grupy „ młodzieży – 13 - 18 lat” proponowane wydarzenia, w których ,mogą wziąć udział to: 

„Mikołajki w świetlicach”; Bale karnawałowe; „Ferie z GOK Kwidzyn”. Ponadto wyżej 

wymieniona grupa może uczestniczyć w: „Wakacjach z GOK Kwidzyn”; „Konkursie  

na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”; „Konkursie Recytatorskim „Poetycki 

Październik”, dorosłym 30 + proponujemy udział w  Konkursie Inicjatyw Lokalnych w Gminie 

Kwidzyn,  seniorom – warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne w Pracowni Haftu 

Artystycznego w Pastwie.  

Równolegle były zbierane informacje dotyczące Szałwinka – poprzez analizę 

lokalnych i regionalnych mediów, publikacji, stron internetowych oraz danych statystycznych.  

Wyniki badań zostały zebrane i przedstawione podczas spotkania podsumowującego 

część badawczą,  Traktując jednak wyniki diagnozy jako dokument nadal „otwarty” 

poddaliśmy go ponownej analizie. Zaprosiliśmy do podjęcia dyskusji mieszkańców 

Szałwinka, wśród których liczną grupę stanowili uczestnicy wywiadów i spotkań. Ostateczne 

wyniki badań umieściliśmy na stronie internetowej naszego Ośrodka.  

Wnioski i rekomendacje zostały opracowane przez Zespół Ośrodka  i  mieszkańców 

Szałwinka stanowią one dla nas swoisty drogowskaz w planowaniu wzajemnej współpracy.  

 

3. Bariery  

Główną barierą jaką wskazywali respondenci  blokującą rozwój i dostęp do kultury  jest:  

 transportowe – brak możliwości sprawnego  (poza samochodem)  transportu między 

skrajnymi rejonami gminy. Do większości miejsc nie ma możliwości dojazdu 

komunikacją zorganizowaną 

 informacyjne – niedostateczny przepływ informacji , brak indywidualizacji przekazu, 

brak dobierania właściwego sposobu dystrybucji informacji o ofercie GOK Kwidzyn 

 brak tożsamości regionalnej i lokalnej co przekłada się na niską identyfikację oraz 

niski poziom zaangażowania 
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 brak miejsca spotkań mieszkańców np. świetlicy, nie ma także żadnej instytucji 

wspierającej jak np. szkoła, biblioteka czy kościół 

 mentalne – tkwiące o nawykach ludzi oraz w nawykach w korzystaniu z kultury: 

„oczekiwanie na to, że aż ktoś inny podejmie wyzwanie organizacji wydarzenia” 

 społeczne – poczucie pozostawienia „samym sobie”, „zapomnienia” 

 

4. Wnioski i rekomendacje  

 Szałwinek jest wsią położoną w pn-wch części Gminy Kwidzyn na skraju  granicy  

z Gminą Ryjewo i jedną z najbardziej oddalonych wsi od miasta Kwidzyna. 

Mieszkańcy innych miejscowości mają większą możliwość uczestniczenia  

w wydarzeniach oferowanych przez GOK Kwidzyn i Miasto Kwidzyn.  

 Niepokojącą tendencją jest  „izolacja” wynikającą z położenia Szałwinka . Utrzymanie 

takiej tendencji może wpłynąć negatywnie na relacje społeczne wewnątrz 

społeczności, brak identyfikacji z miejscem zamieszkania i z problemami 

występującymi w nim, a także brak odpowiedzialności za nie.  

 Mieszkańcy Szałwinka w większości nie mają jasno sprecyzowanych pasji, które 

byłyby dla nich czymś bardzo angażującym. Są one raczej odpowiedzią na brak 

oferty kulturalnej, która pozwoliłaby im nie tylko poszerzyć horyzonty zainteresowań,  

ale również doświadczyć innych form wyrażania siebie.  

 Większość mieszkańców realizuje swoją pasję wykorzystując własne zasoby takie jak 

choćby książki, sprzęt wędkarski i sportowy etc. Wykorzystanie czasu wolnego wśród 

młodzieży związane jest z formą pewnego rodzaju wypoczynku, a wśród osób 

dorosłych przybiera on często charakter obowiązku z elementami wypoczynku, jak 

choćby praca w ogródku czy zajmowanie się dziećmi. Brakuje również  konkretnej 

formy edukacji, która podnosiłaby poziom realizowanych pasji tj. szkoleń, warsztatów, 

kursów etc. 

 Większość mieszkańców organizuje sobie czas wolny w sposób indywidualny  

i  grupowy a sposób organizacji czasu wolnego wynika często z  tych samych 

zainteresowań  i pasji, ale różni w zależności od wieku i płci respondentów. 

 Badane osoby wskazują, iż istotnym kierunkiem jest podejmowanie działań 

 z myślą o wszystkich grupach wiekowych np. dla młodzieży, dorosłych, starszych. 

Konieczne jest uwzględnienie różnorodnych potrzeb tych grup związanych z ofertą, 

częstotliwością, porą dnia i tygodnia a nawet porą roku. Ponadto działania mają 

integrować lokalną społeczność.  

 Niezbędne jest podjęcie działań zachęcających do podjęcia oddolnych inicjatyw  

dla grupy nieformalnej w konkursie GOK Kwidzyn „Inicjatywy Lokalne w Gminie 
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Kwidzyn”. Położenie większego nacisku na aktywizację, dawanie narzędzi, 

wspieranie niż dawanie gotowych rozwiązań, tworzenie gotowych działań, które nie 

angażują w sposób czynny a sprowadzają osoby do roli osób uczestniczących.  

 Aby ułatwić dostęp do kultury mieszkańcom Szałwinka, należałoby umożliwić  

im uczestnictwo w wydarzeniach z oferty GOK Kwidzyn. Wiąże się  

to z koniecznością organizacji transportu dla mieszkańców Szałwinka do miejsca 

konkretnego wydarzenia.  

 Mieszkańcy Szałwinka nie znają oferty kulturalnej GOK Kwidzyn, współpracują  

z Ośrodkiem podczas organizacji jedynego wydarzenia plenerowego jakim jest „Dzień 

Dziecka”. Zespół GOK jest postrzegany jako zespół ludzi otwartych, zaangażowanych  

i komunikatywnych stanowiąc dobrą podstawę do dalszej współpracy.  

 

                     ILE OSÓB WZIEŁO                                                                          EKSPERT 

                         UDZIAŁ W REALIZACJI                                                                   

                          4 osoby                                                                                    zespół GOK przy 

                                                                                                                       wsparciu eksperta  

                                                                                                                       zewnętrznego NCK                                                                        

 

 OKRES BADANIA                                                                         UCZESTNICY BADANIA  

                       cały proces: 5 miesięcy                                                    30 osób 

 

 

 

  ZASIĘG TERYTORIALNY                                                                NARZĘDZIA  

                       Szałwinek                                                                               24 wywiady indywidualne, 

                                                                                                                        badanie w działaniu: 

                                                                                                                        „Mapowanie zasobów”;  

                                                                                                                        „Wiszące pytania”; „Puzzle 

                                                                                                                        z tablicy ogłoszeń”;  

                                                                                                                       „Plastyczny kolaż”, analiza  

                          KOSZT                                                                                  dokumentów, fotoesej,  

                          0 zł                                                                                       spotkanie z lokalną  

                                                                                                                       społecznością.                                   

                                                                                                                                                                                                                      

                            

                            

                                                                                                                                                                                                                                         

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY 
koordynator: Katarzyna Bednarek 

zespół: Krzysztof Lis, Marcin Kurkus, Elżbieta Jabłońska                              


