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¹ https://www.user-participation.eu/pl/planowanie-procesu-partycypacyjnego/krok5-metody-partycypacyjne/planowa-
nie-przyszlosci-wizje-strategie-projekty/world-cafe [dostęp: 06.10.22]

Wstęp
 Niniejszy raport jest podsumowaniem Konwentu Kultury w Bieruniu zorga-
nizowanego przez Bieruński Ośrodek Kultury (dalej: BOK) 24 maja 2022 roku. Kon-
went, w zamyśle organizatorów, był swoistą kontynuacją udziału BOK-u w pro-
gramie Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, który skierowany jest do domów kultury, 
które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu 
o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośred-
nią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Badanie i diagnozowanie 
aktualnego stanu wybranych obszarów tematycznych związanych ze sferą kultury w mieście 
stało się osią konwentu. Celem konwentu była integracja zróżnicowanych środowisk działają-
cy
Ponadto chodziło o zarysowanie wyzwań stojących przed sektorem kultury, które decydują 
o obliczu kultury w Bieruniu, a w konsekwencji na takie planowanie działań, aby przynosiły one 
społeczne korzyści i polepszały jakość życia mieszkańców miasta.
 Partnerem konwentu był Instytut Myśli Polskiej im. Wojciech Korfantego wraz z jego 
przedstawicielami – ekspertami, którzy wspomagali przygotowanie, zaplanowanie, przepro-
wadzenie oraz podsumowanie konwentu. Odbiorcami konwentu byli przedstawiciele władz lo-
kalnych, samorządu, reprezentanci biznesu, działacze kultury, przedstawiciele szkół, młodzież 
i inni, którzy przyjęli zaproszenie uczestnictwa w wydarzeniu, które ostatecznie zgromadziło 
około 100 osób.
 Konwent prowadzony był metodą warsztatową w oparciu o narzędzie World cafe – 
„jest to zorganizowany proces konwersacji mający na celu ułatwienie otwartej dyskusji w ka-
meralnych warunkach. Łączy pomysły zebrane w większej grupie w celu uzyskania dostępu 
do „zbiorowej inteligencji” uczestników i zrozumienia wielu punktów widzenia oraz uczenia się 
na tej podstawie”¹.
 World Cafe to w przypadku bieruńskiej odsłony, 5 stolików tematycznych, do których 
uczestnicy mogli się dosiadać i uczestniczyć w pracach danego stolika w sposób aktywny (np. 
zabierając głos, wyrażając swoje zdanie, zgłaszając propozycje) bądź bierny (poprzez przysłu-
chiwanie się prowadzonym dyskusjom czy wyrażanych przez innych uczestnikom myśli). Praca 
przy każdym stoliku trwała ok. 15 minut. Każdy stolik był moderowany (poza jednym wyjątkiem) 
przez 2 osoby (przedstawiciela Instytutu oraz przedstawiciela BOK-u). Wspólna praca miała 
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służyć transmisji wiedzy bardziej doświadczonego moderatora ze strony IMP na rzecz jego bie-
ruńskiego odpowiednika. W zamyśle miało służyć to dokapitalizowaniu wiedzy i zdolności kadry 
BOK do prowadzenia podobnychmoderacji czy warsztatów w przyszłości. Moderator stolika na 
3 minuty przed zakończeniem pracy, a przed kolejną rotacją uczestników, informował dyskuta- 
ntów o planowanej zmianie. Efekty pracy w grupach zaprezentowane zostały przez modera-
torów stolików na zakończenie konwentu.
 Obszarami tematycznymi przypisanymi do konkretnego stolika były:
1. Sposoby Komunikacji
2. Przestrzeń w Kulturze
3. Oferta Kultury
4. Odbiorca Kultury
5. Wartości Kultury
 Każdy z moderatorów, a tym samym konkretny obszar tematyczny, wyposażony był 
w pytania wspomagające prowadzenie dyskusji stolikowej, a jednocześnie określał granice jej 
prowadzenia.

OOOrganizatorzy Konwentu (od lewej: AA Adam Kondla, Dorota Zawadzka, Jolanta Tkaczewska, Bożena Tomala,
Katarzyna Kleczko, Łukasz Balczarek, Sławomir Rosowski, Katarzyna Skiba, Joanna Lorenc, Łukasz Dziuba,
AAleksandra Krzykawska, Maciej Zygmunt)
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Oto zestaw pytań:
1. Sposoby komunikacji:
• Czy docierają do Ciebie informacje z ofertą kulturalną z BOK-u? Jeśli tak, to w jakiej for-
mie?
• Co robisz dalej z taką informacją?
• Jakimi narzędziami (plakat, facebook, instagram, sms, inne) można usprawnić komunika-
cję z odbiorcami kultury (z podziałem na grupy wiekowe)?
• Czy widzisz błędy w komunikacji? Jeśli tak, to jakie?
• Jak zachęcić odbiorców do większego zainteresowania się wydarzeniami kulturalnymi 
w mieście?
2. Przestrzeń w kulturze:
• Które miejsca w Bieruniu kojarzą Ci się z kulturą?
• Z których miejsc kultury korzystasz i dlaczego?
• Jak oceniasz infrastrukturę kultury w Bieruniu?
• Co powoduje że miejsce związane z kulturą można nazwać atrakcyjnym (co wpływa na 
atrakcyjność miejsca związanego z kulturą)?
• Jakie widzisz potrzeby oraz możliwości rozwoju infrastruktury kulturalnej w przestrzeni 
miejskiej? Jakich przestrzeni dla kultury brakuje w mieście?
• Jakie potencjalne nowe miejsce w przestrzeni miejskiej wskazałbyś do zorganizowania 
wydarzenia kulturalnego (plener/obiekt)?
3. Oferta kultury:
• Czy znasz ofertę zajęć edukacyjno – artystycznych oraz wydarzeń kulturalnych 
w BOK-u? Jeśli tak, czy z niej skorzystasz? Z jakich? Jeśli nie, dlaczego?
• Które z wydarzeń, w których brałeś udział najbardziej zapadło Ci w pamięć?
• O co powinna być rozszerzona oferta kulturalna w mieście (czego brakuje, czego jest za 
dużo) z podziałem na grupy wiekowe?
• Czy masz pasje, w rozwoju których może Ci być pomocny BOK?
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• W jaki sposób uatrakcyjnić i dopasować ofertę kulturalną do oczekiwań młodych
mieszkańców?
4. Odbiorca kultury:
• Kim jest odbiorca kultury w Bieruniu?
• Jak i gdzie „rodzi się” odbiorca kultury?
• Co pomaga w tworzeniu „nawyków” uczestnictwa w kulturze?
• Czy postrzegasz się jako odbiorca kultury i dlaczego? Jeśli nie, dlaczego?
• Jakie są Twoje najważniejsze potrzeby jako odbiorcy kultury?
• Czy będąc uczestnikiem kultury czujesz się częścią grupy/ wspólnoty? Jeśli tak, to 
w jaki sposób?
5. Wartości kultury:
• Jaki jest wpływ kultury na osobowy rozwój człowieka?
• W jaki
• Co zyskujesz korzystając z wydarzeń kulturalnych (koncert, kino, spotkania, itp.)?
• Co zyskujesz korzystając z zajęć edukacyjno – artystycznych?
• Czy rozmawiasz o swoich odczuciach/ wrażeniach po uczestnictwie w wydarzeniu kultural-
nym? Z kim rozmawiasz?
• W jaki sposób Twoje uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oddziałuje na osoby trzecie?
• Przed jakimi wyzwaniami staje lokalna kultura? Jak stawić im czoła?
• Jak radzić sobie z wyzwaniem, jakim jest integracja kulturalna w kontekście imigracji (Ukra-
ina)? (wydarzenia, inicjatywy)?
 Do każdego obszaru tematycznego przypisane zostały zaprezentowane poniżej hasła. 

są one silnie ukontekstowione i mogą w zaprezentowanej formie nie być do końca czytelne. 
Rozwinięcie ich znaczenia i ich dookreślenie znajduje się w dalszej części raportu.
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Sposoby komunikacji

Przekaz informacji
• Przekaz ustny, od rodziny, znajomych.
• Zaproszenia.
• Stowarzyszenia, grupy warsztatowe.
• Szkoła, przekaz nauczyciela, dziennik elektro-
niczny.
• Radio, tv, prasa.
• Media społecznościowe, strona internetowa, 
sms, mail.
• Plakaty.
• UTW.
• Biblioteka.

Narzędzia informacyjne
• Słup ogłoszeniowy.
• Większa ilość ulotek w poszczególnych dzielni-
cach (Bijasowice, Kopań).
• Większe, atrakcyjne plakaty.
• Transport lokalny, miejski.
• Billboard przy drodze wjazdowej/ wyjazdowej.
• Wizyta w szkole – zaproszenie połączone z pre-
zentacją.
• Ankieta skierowana do młodzieży.
• Internet „Kościelny”.
• Kalendarz wydarzeń kulturalnych.
•
• Konkursy z informacją o konkretnej nagrodzie.

Wykład wprowadzający wygłosił Maciej Zygmunt z Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
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Losy informacji
• Zapewnienie towarzystwa.
• Wpisanie w kalendarz.
• Wybór, czy mnie to interesuje.
• Przekaz obrazkowy.
• Finanse.

Błędy w komunikacji
• Brak cykliczności.
• Suche komunikaty.
• Nowy Bieruń – zbyt mała ilość.
• Zbyt dużo oferty regionalnej (Śląskiej) skierowa-
nej do młodych niezainteresowanych tematem.

Jak zachęcać 
do udziału w wydarze-
niach kulturalnych?
• Patronat nad grupami nieformalnymi i formal-
nymi.
• Konwent Kultury dla Młodzieży.
• Kanały informacyjne dla młodzieży np.TIK TOK 
i inne.
• Młodzież głównie informacje przekazane przez 
przyjaciół.
• Ważne jest to, z kim planuje się udział.
• Mówienie językiem odbiorcy.
• Przyciągające wzrok plakaty.

Fragment plansza z odpowiedziami uczestników Konwentu kultury / stolik Sposoby komunikacji
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Przestrzeń w kulturze

Miejsca, które kojarzą się 
z kulturą
• Wianki (Noc Świętojańska).
• Rynek.
• Gama, Remiza, Jutrzenka, Triada, Biblioteka.
• Muzeum.
• Baraniec.
• Łysina – kino letnio. Pub Gwarek – koncerty.
• Arboretum.
• Grobla.
• Stadnina koni.
• Przedszkola, szkoły.
• Kościoły – Jesień Organowa.
• Bieg Utopca, Bieg Trzech Kopców.
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
– zbiórki, koncerty.
• Orszak Trzech Króli.
• Kopiec.
• Skate part, hale sportowe (BOSiR).

Miejsca, z których 
korzystają uczestnicy
• Teatr.
• Domy Kultury.
• Dożynki „Paciorkowce”.
• Remiza – Spotkania z Tradycją.
• Spotkania podróżnicze (Triada, Jutrzenka, 
Remiza).
• Cmentarz żydowski – spotkania z historią.

Konwent zgromadził licznych uczestników



9 24 MAJA 2022 r.

Ocena infrastruktury
• Niewykorzystana muszla koncertowa przy Remizie.
• Brak kina na szerszą skalę.
• Groble – brak ławek, młodzież ocenia bardzo pozytywnie infrastrukturę w mieście, brakuje kina, po-
trzeba jednego budynku w jednym miejscu.
• Niewykorzystana przestrzeń kopców bieruńskich.
• Powiększenie Jutrzenki, renowacja domów kultury, parkingu przed DK Gama – brak nowoczesności, 
potrzeba powiewu świeżości.
• Zespół werblistów – dobra inicjatywa (różne grupy wiekowe).
• Mentalny podział na Bieruń Nowy i Stary (różne zaplecze).
• Więcej atrakcji w Bieruniu Nowym.
• Dożynki: brak pokazów sprzętu rolniczego, prezentacji dzielnic.

Wśród uczestników ważne miejsce zajęła też młodzież z bieruńskich szkół
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Ocena infrastruktury
• Spotkania dla kobiet – pokaz umiejętności, 
rękodzieło.
• Solec (Tura) dożynki nad Wisłą, pokazy 
maszyn rolniczych.
• Turniej tańca dla dzieci, przegląd – hale spor-
towe BN, BS.
• Powrót do imprez dzielnicowych – festyny, 
dożynki.
• Spotkania zespołów ludowych opartych 
na przypomnieniu tradycji (na wzór spotkań 
z tradycją) rozszerzonych o śpiew w języku  
śląskim i obrzędy.
• Maszkecynie na rynku.
•  
imprezy plenerowe.
• Ludzie z pasją.
• Mobilna scena.
• Puby bieruńskie – koncerty młodych grup mu-
zycznych.

Fragment planszy z odpowiedziami uczestników Konwentu kultury / stolik Przestrzeń w kulturze
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Atrakcyjność
• Wygląd miejsc, oferta kulturalna.
• Poprawa nagłośnienia w DK Gama.
• Doposażenie domów kultury.
• Remont i modernizacje wewnątrz budynków.

Potrzeby
• Potrzeba wspólnoty na zajęciach (swoboda 
miejsca).
• Poczucie bycia u siebie.

Partner Konwentu - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
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Oferta kultury

Oferta zajęć i wydarzeń 
kulturalnych
• Jeśli ktoś chce, to pozna ofertę.
• Nie korzystają z oferty z powodu braku czasu.
• Zanim ktoś się zdecyduje, to już kończą się za-
jęcia.
• Ludzie korzystają z oferty nawet jej nie znając.
• Potrzeba cykliczności.
• Ludzie nie szukają informacji, nie znają oferty, 
nie wiedzą, gdzie szukać.
• Znalezienie się na konwencie świadczy chociaż 
o małym zainteresowaniu.
• Kultura spoza śląska jest dominująca, wypiera 
kulturę śląską.

Brakuje zajęć
• Zajęcia pomiędzy pokoleniami.
• Zajęcia aktywizujące mężczyzn.
• Więcej zajęć związanych nie tylko z lokalnością.
• Joga dla dzieci.
• Kreatywne pisanie.
• Malowanie.
• Zajęcia dla początkujących.
• Klub młodzieżowy (liderzy).
• Spotkanie twórców – osób prowadzących za-
jęcia.
• Oferta dla Nowego Bierunia.
• Zajęcia z pieczenia i gotowania tradycyjnego.

Fragment planszy z odpowiedziami uczestników Konwentu kultury / stolik Oferta kultury
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Wydarzenia 
zapadające w pamięć
• Dawna noc świętojańska
• Projekty, w którym ludzie otrzymują granty 
na prowadzenie zajęć.
• Joga.
• Malarstwo.
• Zumba w remizie i na hali.
• Ceramika.
•  
zainteresować.

BOK w pasjach 
mieszkańców
• Rozszerzenie oferty kinowej.
• Malowanie w stylu ludowym.
• Dzięki realizowaniu pasji trzeba wyjść z domu 
i socjalizować się.

Oferta kultury ogólnie
• Więcej plakatów i aktualizowanie ich w różnych 
częściach Bierunia.
• Ludzie nie korzystają przez brak czasu.
•
• Warto wrócić do grantów, gdzie ludzie mogą 
sami realizować pomysły.
• Organizowanie zajęć dla Nowego i Starego Bie-
runia.
• Rozeznanie w szkołach na temat zaintereso-
wań młodzieży.
• Rozeznanie wśród dorosłych.
• Stworzenie ramowej oferty.
• Informacja o tym, że wykłady UTW są otwarte.
• Niewielka opłata byłaby motywacją, żeby cho-
dzić na zajęcia.
•
• Oferta edu-art., np. decoupage.

Dyskusja stolikowa moderowana przez pracownicę Miejskiej Biblioteki Publicznej
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Odbiorca kultury

Kim jest?
•  Mieszkańcy.
•  Samorozwój.
•  Dom.
•  Uniwersytet Trzeciego Wieku.
•  Dzieci w szkole.
•  Otwartość poszukiwanie, człowiek /przekaz/
potrzeba.
•  Dorośli.
•  Społeczność.
•  Środowisko/wychowanie.
•

Gdzie się rodzi?
•  Rodzina, szkoła, przedszkole.
•  Środowisko i jego zmienność.
•  Współistniejący ekosystem szkół.
•  Nowe horyzonty.
•  Stan wojenny/covid.
•  Różnice międzypokoleniowe.

Potrzeby
•  Lokalność rdzeń/korzenie.
•  Odkrywanie historii – łącznik z przeszłością.
•  Tworzenie.
•  Własne zainteresowania.
•  Tabu kulturowe, historyczne.
•  Edukacja regionalna.
•  Tradycja/nowoczesność.

Wyzwania
•  Trudna konkurencja z gigantami.
•  Młodzi obserwują i naśladują.
•  Liczymy na młodych.

Fragment planszy z odpowiedziami uczestników Konwentu kultury / stolik Odbiorca kultury
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Wartości kultury
Wpływ kultury na 
rozwój
• Fundament zrównoważonego rozwoju.
• Wpływa na wrażliwość, tożsamość i osobo-
wość człowieka.
• Pozwala dokonywać właściwych wyborów.
• Uczy umiejętności śpiewu, tańca itp.
• Tworzy z nas „cywilizowanego” człowieka.
• Pokazuje jakie mamy zdanie, kim jesteśmy.
• Uczy kontaktu z ludźmi.
• Odpowiedzialność dorosłych za wpływ.
• Uczestnik kultury to też nośnik kultury.
• Podstawowy, kierunkuje na działanie.
• Idę do teatru, żeby się…
• Wzbogaca człowieka.
• Odkrywanie talentów.

Wartość w kulturze
• Prawda, dobro, piękno, empatia.
• Estetyka, uniwersalne wartości.
• Kultura jako nośnik wartości.
• Przekaz emocji, spotkania z ludźmi.
• Ogólnodostępne.
•  
inspiracja, naśladownictwo.

Fragment planszy z odpowiedziami uczestników Konwentu kultury / stolik Wartości kultury
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Oddziaływanie 
na innych
•  Poszerzanie horyzontów.
•  Wpływ na osoby trzecie.
•  Nauka nowych rzeczy, tradycji.
•  Przekaz jest też zaproszeniem.
•  Poznajemy perspektywę innej osoby.
•  Każdy z nas jest animatorem/ambasadorem 
kultury.
•  Przekaz informacji czasem oszczędza czas 
i pieniądze.
•  Reklama/antyreklama.
•  Aura.

Jak sobie radzić
•  Oddolne zaangażowanie.
•  Integracja pokoleniowa.
•  Wyjść z ofertą warsztatową (KGW).
•  Dopasować ofertę do odbiorcy.
•  Praktyczna wiedza.
•  To wymaga czasu, muszą się oswoić.
•  Nic na siłę – wydarzenia poświęcone tradycji 
wzbudzające zainteresowanie.

Rozmowa
•  Z rodziną, przyjaciółmi/ewaluacja.
•  W sieci, mediach społecznościowych, porta-
lach, szkole.
•  Tworzy się wspólna sieć, wymiana zdań, 
informacji – ma to wartość edukacyjną.
•  Kontakt z twórcami, artystami – brawa jako in-
formacja zwrotna.
•  Różnorodność poglądowa.
•  Motywowanie się wzajemnie.
•  Komentujemy nie zawsze pozytywnie.
•  Rytuał współuczestnictwa.
•  Komunikacja, wspólny komentarz – wartość 
dodana.
•  Koło gospodyń wiejskich.

Dyskusja stolikowa moderowana przez pedagog szkolną i aktorkę Teatru dla Dorosłych Bożenę Tomalę
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Co zyskujesz
• Upust emocji
• Poznajemy perspektywy innych ludzi.
• Możliwość kontaktu z wartościami.
• Kontakt i spotkanie z ludźmi.
• Tożsamość etniczna.
• Wstęp do dalszego życia kulturalnego.
• Możliwość wyboru tego, co chcemy.
• Odskocznia, relaks, rozrywka (kino/koncert 
=młodzież), poszerza horyzonty.
• Poszerzenie kreatywności, samorozwój, satys-
fakcja.
• Doskonalenie umiejętności, współpracy, edu-
kacja.
• Nauka tworzenia, umiejętności tworzenia.
• Mile spędzony wolny czas.
• UTW rozruch, nauka języka, zajęcia in-
formatyczne, wykłady, spotkania z ludźmi, 
aktywne uczestnictwo.

Wyzwania dla lokalnej 
kultury
• Wysoka konkurencja innych prywatnych przed-
siębiorstw.
• Małe instytucje nie mogą naśladować 
dużych instytucji, powinny znaleźć swoje nisze.
• Przebicie się. Pomysł, chęć, innowacja.
• Barierą może być zespolenie z wydarzeniami 
religijnymi.
• Mała ilość nowych członków (KGW).
• Brak wśród publiczności młodych osób (15+).
• Stopniowo oderwać ofertę od lokalności.
• Znaleźć wspólny mianownik dorosły i młodzież.
• Rozwój kultury to proces (od małego).

Dyskusje trwały też w kuluarach
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Podsumowanie 
dyskusji stolikowych
Uczestnikami stolika były zróżnicowane grupy osób następujące po sobie po kolei, zgodnie 
z przyjętą podczas konwentu metodologią konsultacji społecznych. Kilkunastominutowe moderowane 
dyskusje z kolejnymi grupami pozwoliły scharakteryzować poszczególne zagadnienia, będące przed-
miotem stolików tematycznych.
 Uczestnicy byli żywo zaangażowani w dyskusję, większość osób chciało się wypowie-
dzieć, przedstawiając swoje spostrzeżenia oraz uwagi. Wiele osób bardzo pozytywnie wypowia-
dało się również o samym konwencie, o potrzebie organizacji tego typu spotkań dla mieszkańców, 
gdzie będą mogli w swobodny sposób komunikować o swoich potrzebach kulturalnych. Uczest-
nicy byli dobrze zorientowani w przestrzeni kulturalnej miasta i mieli świadomość różnorodności 
i mnogości wydarzeń kulturalnych.
 Przedstawiciele różnych środowisk potraktowali konwent jako okazję do przedstawienia swo-
ich skonkretyzowanych potrzeb kulturalnych, których ich zdaniem brakuje w bieruńskiej przestrzeni 
lub które powinny mieć nieco inną formę.
Poniżej w sposób syntetyczny podsumowano prace w każdym ze stolików:

Informacje związane z ofertą kulturalną BOK-u docierają do mieszkańców w formie tradycyjnej 
i z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Mieszkańcy otrzymują informację poprzez 
przekaz ustny ze strony pracowników BOK-u, ale też indywidualne zaproszenia kierowane bezpo-
średnio przez BOK lub zaprzyjaźnione stowarzyszenia i grupy warsztatowe. Czasami jest to za-
proszenie – przekaz ustny kierowane od członków rodziny czy znajomych. Jako ważny sposób 
komunikacji uczestnicy wskazywali też UTW, bibliotekę, a w przypadku wydarzeń kierowanych do 

/ Czy docierają do Ciebie informacje z ofertą kulturalną z BOK-u? Jeśli tak, 
to w jakiej formie?

Sposoby komunikacji



19 24 MAJA 2022 r.

Część podsumowującą Konwentu rozpoczęła Joanna Lorenc – dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury 
wraz z prowadzącym Łukaszem Balczarkiem z IMP
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dzieci – informacje kolportowane przez szkołę za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
-

dium informacyjne wskazywano też radio, tv i prasę lokalną.

/ Co robisz dalej z taką informacją?

Po otrzymaniu informacji o organizowanym przez BOK wydarzeniu/stałej ofercie, uczestnicy 
dyskusji sprawdzali, czy w ogóle ich to interesuje. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że często 

są interesujące, czy przyciąga spojrzenie). Jako kolejną czynność, w przeważającej większo-
ści (bez względu na wiek) wskazywali na potrzebę zapewnienia sobie towarzystwa podczas 
uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym. Oferta jest też wpisywana w kalendarz zaintereso-

-
ne/płatne, czy daną osobę stać na uczestnictwo.

/ Jakimi narzędziami (plakat, facebook, instagram, sms, inne) można usprawnić 
komunikację z odbiorcami kultury (z podziałem na grupy wiekowe)?

Narzędzia komunikacji wskazane do usprawnienia:
• Większe, atrakcyjniejsze plakaty/seniorzy
• Większa ilość ulotek w poszczególnych dzielnicach (Bijasowice, Kopań)
• Wykorzystanie transportu lokalnego, miejskiego do promocji wydarzeń
• Więcej informacji na słupie ogłoszeniowym
• Billboard przy drodze wjazdowej/wyjazdowej
• Wizyta w szkole przez przedstawiciela BOK-u; zaproszenie dzieci/młodzieży połączone  
z prezentacją oferty/dotyczy dzieci i młodzieży
• Ankieta skierowana do młodzieży badająca ich preferencje nt. oferty, ale też oczekiwanych 
sposobów komunikacji /dotyczy młodzieży/
• Internet „kościelny” – wykorzystanie tablicy ogłoszeniowej przy kościele, prośba o ogłoszenie 
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/ Czy widzisz błędy w komunikacji? Jeśli tak, to jakie?

Jako najczęstsze błędy w komunikacji stosowanej przez BOK, uczest-
nicy wskazywali na zbyt „suche komunikaty”, które nie angażują od-
biorców. Według uczestników za duży nacisk położony jest na promo-
cję (i organizowanie) oferty regionalnej (śląskiej) skierowanej do osób 
młodych, którzy nie są nią dostatecznie zainteresowani. Kolejnym pro-
blemem jest zbyt mała ilość komunikatów w Nowym Bieruniu na temat 
oferty BOK-u.

przez księdza o danym wydarzeniu/dotyczy seniorów, rodzin/
• Ogólnodostępny (internetowy) kalendarz wydarzeń kulturalnych

określonej grupy odbiorców w zależności od tematyki wydarzenia
• Konkursy z informacją o konkretnej nagrodzie. Z informacji od uczest-
ników wynika, że informacje „o atrakcyjnych nagrodach” nie zachęcają 
uczestników /dotyczy młodzieży, dzieci/

/ Jak zachęcić odbiorców do większego zainteresowania się 
wydarzeniami kulturalnymi w mieście?

Jako sposoby na zachęcenie odbiorców do zainteresowania wydarze-
niami kulturalnymi BOK-u, uczestnicy wskazywali:
• Objęcie patronatem grupy nieformalne i formalne, które są dosko-
nałym kanałem komunikacyjnym. Z informacji uczestników wynika, że 
zaproszenia przekazywane przez przedstawicieli grup, których jest się 
członkiem, są częściej przez nich brane pod uwagę.
• Mówienie językiem odbiorcy. W zależności od grupy docelowej, powi-
nien to być np. język młodzieżowy. Jako niepożądany uczestnicy wska-
zywali „sztywny”, „suchy”, „urzędniczy” ton komunikatu.

Wśród uczestników Konwentu dr Anna Początek – lokalna działaczka i społecznik
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• Plakaty przyciągające wzrok. Uczest-
nicy wskazywali, że powinny one być 
kolorowe, coś powinno się na nich 
dziać. Informacja wizualna zachęca 
do zapoznania się z treścią plakatu.
• W przypadku wydarzeń skierowa-
nych dla młodzieży, informacje zachę-
cające do udziału powinny być prze-
kazywane poprzez np. TIK TOK i inne 
(nie fb – młodzież wskazała, że nie 
jest on miejscem, w którym wyszukują 
informacji). W tym miejscu warto za-
znaczyć, że młodzież (wg uczestników 
spotkania) głównie czerpie informacje 
od przyjaciół. Jako dobry pomysł na 
zaangażowanie tej grupy wiekowej, 
a tym samym zainteresowanie ofertą 
kulturalną w mieście, wskazano orga-
nizację przez BOK Konwentu Kultury 
Młodzieży.
• Wszystkie grupy wiekowe, jako waż-
ny aspekt uczestnictwa w wydarze-
niach kulturalnych wskazywał to, z kim 
planuje się udział w nich.

W dyskusjach brali udział przedstawiciele szkół, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele zespołów ludowych i grup nieformalnych 
działające w Bieruniu
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Stolik był aktywnie odwiedzany przez uczestników konwentu. Ze względu na swoje usytuowanie (na ze-
wnątrz), zasiadali w nim zarówno uczestnicy, którzy rotacyjnie zmieniali stoliki dyskusyjne, jak również 
osoby, które pojawiły się na konwencie nieco później. Przekrój wiekowy był bardzo szeroki, od uczniów 
szkół podstawowych, poprzez młodzież, osoby w średnim wieku kończąc na seniorach.
 Uczestnicy byli żywo zaangażowani w dyskusję, większość osób chciało się wypowie-
dzieć, przedstawiając swoje spostrzeżenia oraz uwagi. Wiele osób bardzo pozytywnie wypowia-
dało się również o samym konwencie, o potrzebie organizacji tego typu spotkań dla mieszkańców, 
gdzie będą mogli w swobodny sposób komunikować o swoich potrzebach kulturalnych. Uczest-
nicy byli dobrze zorientowani w przestrzeni kulturalnej miasta i mieli świadomość różnorodności 
i mnogości wydarzeń kulturalnych.
 Przedstawiciele różnych środowisk potraktowali konwent jako okazję do przedstawienia swo-
ich skonkretyzowanych potrzeb kulturalnych, których ich zdaniem brakuje w bieruńskiej przestrzeni 
lub, które powinny mieć nieco inną formę. Pojawiła się tutaj potrzeba organizacji wyjazdów na przeglą-
dy artystyczne dla dzieci i młodzieży, oraz na ogólnopolskie przeglądy zespołów folklorystycznych.
 Mówiono o promowaniu i kultywowaniu spotkań z tradycją, śląskością i różnorodnością nasze-
go regionu, w których to uczestniczyć będą mogły różne środowiska.
 Dla uczestników ważna była również promocja dożynek w różnych częściach miasta 
i udział w wojewódzkich dożynkach.
 Duży nacisk kładziony był na to, aby wydarzenia kulturalne odbywały się w każdej dzielnicy 
naszego miasta, aby każda z dzielnic czuła się wyróżniona. Ciekawym wątkiem było częste traktowa-
nie wydarzeń sportowych jako istotnych z punktu widzenia wytwarzania potencjału kulturotwórczego 
i wzmacniającego integrację.
Całość dyskusji można określić jako pozytywną, twórczą, oraz niczym nieskrępowaną wymianę myśli.

Przestrzeń
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/ Przestrzenie, które kojarzą się z kulturą mieszkańcom Bierunia to:

• WIANKI (miejsce nad rzeką, gdzie puszczane są wianki w trakcie Nocy Świętojańskiej). Miejsce to jest 
ojarzone stricte z tym wydarzeniem.

• Rynek – centrum Bierunia
• GAMA - Dom Kultury „GAMA” – miejsce, które naturalnie kojarzy się z działalnością kulturalną.
• Remiza - Dom Kultury „REMIZA” – kolejny obiekt kulturalny w mieście, który posiada scenę na ze-
wnątrz
• Jutrzenka - Kinoteatr „Jutrzenka” – kolejne miejsce administrowane przez BOK Bieruń
• Muzeum - Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) – już dostrzegana jest działalność tego
miejsca, które dopiero nabiera swojego kształtu
• Biblioteka – MBP w Bieruniu – naturalny partner kulturalny BOK w mieście
• Triada - Dom Kultury „TRIADA” to jedna z placówek Bieruńskiego Ośrodka Kultury
• Łysina - kąpielisko „Łysina” znajduje się w Bieruniu, przy ulicach Polnej i Łysinowej, obok mleczarni 
Danone. Jest to popularne miejsce wypoczynku dla mieszkańców okolicznych miejscowości
• Kino letnie – plenerowe kino organizowane między innymi przy kąpielisku „Łysina”
• Groble - w pobliżu bieruńskiej ulicy Krakowskiej znajduje się niezwykły zabytek inżynierii wodnej.
Grobla usypana w latach 1530- 1540 z inicjatywy Jana Turzo miała chronić miasto przed zalaniem wo-
dami z nieistniejącego obecnie Wielkiego Stawu Bieruńskiego. Potężny wał ziemny osiąga szerokość 
około 18 metrów, a na szczycie 5,5-6 metrów. Jego wysokość wynosi 5 metrów a rozciąga się na długo-
ści ponad kilometra - od ulicy Krakowskiej do rzeki Mlecznej. Bieruńska grobla jest jednym z nielicznych 
obiektów tego typu w Europie zachowanych w tak dobrym stanie. Pierwotna długość grobli wynosiła 
ponad 3 kilometry. Grobla ma również duże znaczenie przyrodnicze - rosną tu wiekowe drzewa, jest 
siedliskiem roślin takich jak konwalia majowa i kalina koralowa oraz ptaków, m.in. brodźca samotnego.
• -
miot. Mieszkańcy sądzą, że jest niewykorzystany.
• Przedszkole nr 1 w dzielnicy Ściernie (najstarszej dzielnicy Bierunia), gdzie organizowane są imprezy.
• Stadnina koni - pierwsza wzmianka o majątku Solec pochodzi z końca XVI w. Nazwa wywodzi się 
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od położonych tutaj źródeł solankowych. Do dzisiaj zachowały się powstałe na przełomie XIX/XX w. 
budynki należące do zespołu dworsko-pałacowego: dwór, pozostałości parku oraz zabudowania go-

Tura, który udostępnia teren Ludowemu Klubowi Jeździeckiemu „Solec” w Bieruniu.
•  Kościół św. Walentego – Jesień Organowa - muzyczne spotkanie w ramach Jesieni Organowej 
w powiecie bieruńsko-lędzińskim (obecnie 21 edycja)
•  Bieg Utopca - Bieruński Bieg „Utopca” to inicjatywa promująca zdrowy tryb życia oraz aktywne formy 
wypoczynku, integrująca środowisko biegaczy, a także wspierająca Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy. Nazwa Biegu nawiązuje do legendarnych stworów zamieszkujących dawniej tereny pod- 
mokłe powiatu bieruńsko-lędzińskiego, które potrafiły przyjmować postacie zwierząt, ludzi, półludzi
i elementów przyrody nieożywionej. Umiejętności te były często wykorzystywane do czynienia lokalnej 
społeczności przeróżnych żartów.
•  Bieg Pięciu Kopców – sportowa akcja charytatywna
•  WOŚP – szereg wydarzeń związanych z zbiórką na cele publiczne połączona z Biegiem Utopca
•  skatepark umiejscowiony na terenie Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
•  Kopiec - najstarszy zabytek miasta pochodzi z 1295 roku. Jest to usypany za czasów komesa Urbana 
kopiec, usytuowany na południowy zachód od starówki, w dolinie rzeki Mlecznej. Ten sztuczny pagórek 
u podstawy zbliżony jest kształtem do czworoboku (34 x 32 m) o zaokrąglonych narożnikach i ścię-
tym wierzchołku. Jego wysokość wynosi od 5 do 5,5 m. Na szczycie znajduje się murowana kapliczka 
św. Jana Nepomucena. Do końca XIX wieku Kopiec był samodzielną gminą polityczną posiadającą 
własną pieczęć z kopcem w herbie. Przez historyków takie kopce określane są jako „gródki stożkowe”. 
Odgrywały one ogromną rolę w obronności kraju szczególnie w XIII wieku. Otoczone były fosą i palisa-
dą, a na ich szczycie znajdowały się wieże mieszkalno-obronne. Z racji swej niedużej wielkości mieściły 
one tylko załogę, co podkreślało charakter militarny budowli. Oprócz funkcji obronnych gródki pełniły 
także funkcję centrum administracji terenowej, jako siedziba kasztelana.
•  Bary – Bieruński PUB, PUB Leśna w Bieruniu, Rynek 12 – miejsca koncertów i imprez kulturalnych.

Stolik „Przestrzeń” moderował Łukasz Balczarek z IMP
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/ Miejsca, z których korzystają mieszkańcy:

• Teatr dla Dorosłych w Bieruniu – przestrzeń symboliczna, bowiem mieszkańcy biorąc udział w spek-
taklach Teatru organizowanych w Dom Kultury „Gama”
• Domy Kultury, w których odbywają się zajęcia dla słuchaczy UTW – kinoteatr „Jutrzenka”, Dom 
Kultury „Gama” i „Remiza”
• Kopalnia „Piast” – dawniej miejsce inicjowania społecznej aktywności
• Spotkanie z tradycją – organizowane cyklicznie w Dom Kultury „Remiza” przy współudziale zespołów 
ludowych, KGW, a prowadzone są przez dr Annę Początek
• Noc Świętojańska nad rzeką Wisłą w Bieruniu - plenerowa impreza muzyczna

oraz kierowniczka MBP Jolanta Tkaczewska
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• Dożynki – Dożynki Miejskie w Bieruniu
• Remiza – scena przy DK Remiza
• Spotkania podróżnicze (DK: Triada, Jutrzenka, Remiza)
• Spotkania z historią - Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji) wykorzystuje infrastrukturę DK 
aby promować historię.

/ Ocena infrastruktury:

• niewykorzystana muszla koncertowa (Remiza)
• brak kina na szerszą skalę – brak propozycji typu multiplex – trzeba wyjeżdżać z miasta
• Groble – brak ławek, choć młodzież ocenia bardzo pozytywnie infrastrukturę w mieście. 
• Brakuje kina. Potrzeba jednego budynku w jednym miejscu.
• niewykorzystana przestrzeń Kopców – przestrzeń hałd pokopalnianych, marzenie niektórych
mieszkańców, żeby z nich zrobić park. To głównie miejsce do crossu.
• powiększenie Jutrzenki, renowacja Domów Kultury. DK GAMA – renowacja, adaptacja przestrzeni 
przed budynkiem, brak nowoczesności i świeżości przestrzeni. Bardzo bogata oferta kulturalna, ale 
w brzydkim opakowaniu.
Na dożynkach brak pokazów związanych z tradycją dożynkową. Więcej powinno być prezentacji dziel-
nic – każda dzielnica w trakcie dożynek powinna się pokazać.

/ Nowe miejsce działania:

• Spotkania dla kobiet
• Solec (Tura) – miejsce z potencjałem dla wydarzeń społeczno-kulturalnych
• dożynki nad Wisłą – sugestia powrotu do „starego” miejsca organizacji dożynek
• turniej tańca dla dzieci, przegląd taneczny (hale sportowe BN, BS) – działania te były i są obecne 



28KONWENT KULTURY - RAPORT

/ Atrakcyjność:

• poprawić wygląd miejsca, ofertę kulturalną (choć już jest 
bardzo bogata)
• poprawa nagłośnienia w DK Gama
• doposażenie miejsca, modernizacja budynków (kwestie elek-
tryki i estetyki)
• remont wewnątrz budynków – estetyka

/ Potrzeby:

• wspólnota – potrzeba więcej przestrzeni dla zajęć stałych, 
swobody, potrzeba „bycia u siebie”.
Mieszkańcy chcą mieć swój kąt dla działań plastycznych, mu-
zycznych, rękodzielniczych.

w ofercie BOK-u, ale podkreślono znaczenie wykorzystania hal 
sportowych w obu częściach miasta do organizacji tego typu 
wydarzeń.
• spotkanie zespołów ludowych na wzór podobnych wydarzeń 
organizowanych w okolicznych miejscowościach oraz chęć po-
wrotu do organizowanych spotkań tych zespołów, które miało 
miejsce w Bieruniu.
• powrót do imprez dzielnicowych
• Maszkycynie na rynku - kulinaria
• Puby bieruńskie – wciągnąć je we współpracę
• Mobilna scena – obsługiwałaby każdą dzielnicę
• Promocja ślonski godki – potrzeba mieszkańców, która regu-
larnie przebijała się w trakcie rozmów.
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Oferta kultury

/ Oferta zajęć i wydarzeń kulturalnych 

Uczestnicy uznali, że oferta zajęć kulturalnych jest ogólnie dostępna. Założono, że poznanie ofer-
ty jest minimalnym wysiłkiem po stronie odbiorcy, aby docelowo z niej skorzystać. Jednocze-
śnie wskazano, że są osoby, które nie znają oferty i nie wiedzą gdzie jej szukać. Można przypusz-
czać, że ta ostatnia grupa w każdej społeczności występuje i mimo wysiłków promocyjnych nie 
będzie zainteresowana dotarciem do oferty. Należy ponadto uznać, że korzystanie z dobrodziejstw 
kultury jest dopiero jedną z kolejnych ludzkich potrzeb. Wcześniej zaspokajane są te związane 
z codziennymi obowiązkami i wyzwaniami, stąd „brak czasu” na kontekście korzystania z ofer-
ty kulturalnej uznaje się za normalne zjawisko. Kulturę śląską uznano za będącą w defensywie 
w kontekście dominującej kultury masowej. Za wartościowe wskazano organizację konwentu, który 
zgromadził liczne grono odbiorców, co także świadczy o korzystaniu, a nawet współtworzeniu oferty 
kulturalnej w mieście.

/ Wydarzenia zapadające w pamięć 

W pamięci zbiorowej zachowane zostały wspomnienia z wydarzeniami kulturalnymi, które stanowiły 
dla mieszkańców wartość. Należały do nich: Noc Świętojańska, zajęcia rekreacyjne (zumba, joga) czy 
artystyczne (malarstwo, ceramika). Z uznaniem wspomniano o działaniach angażujących mieszkań-
ców poprzez umożliwienie im dysponowania grantami na lokalne inicjatywy kulturalne.
Ciekawym głosem było uznanie roli prowadzącego i jego wiedzy czy charyzmy, co powodowało więk-
szą -
ny emocjonalny stosunek.
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/ Rozszerzenie oferty kulturalnej

Upatruje się możliwość rozszerzenia oferty kulturalnej poprzez zwiększenie ilości plakatów we wszyst-
kich dzielnicach Bierunia i ich bieżąca aktualizacja - w skrócie - zwiększenie dostępności informacji 
o ofercie. Dostępność oferty rozumiana jest także jako możliwie równomiernie jej dedykowanie miesz-
k -
nych metod informacyjnych. Ponadto wskazówką dla BOK-u jest bieżące rozpoznawanie oczekiwań 
i potrzeb dotyczących oferty w miejscach gromadzących określoną grupę odbiorców – dorosłych, 
młodzieży (w szkołach). Miałoby to służyć zbudowaniu ramowej oferty zaspokającej różnorakie 
ambicje i aspiracje kulturalne (trzeba zaznaczyć, że brzmi utopijnie - przyp. aut.). Należy pamiętać, że 
jakakolwiek oferta będzie do dyspozycji społeczności, nie spełni ona oczekiwań wszystkich mieszkań-
ców miasta. Wskazano, że rozszerzenie oferty kulturalnej możliwe jest także dzięki powrotowi do idei 
of
pobieranie symbolicznych opłat za zajęcia w BOK-u jako motywacja do kontynuowania udziału w nich, 
co może stać się pośrednim przyczynkiem do utrzymywania, ale i rozszerzania oferty BOK-u.

/ BOK w pasjach mieszkańców

Z
mieszkańców oraz artystycznego (malarskiego wyrazu) związanego ze sztuka ludową. Realizacja 
swoich pasji, w opinii uczestników, stanowi kluczowy element socjalizacji, przy założeniu, że nie jest 
wykonywana w domowym zaciszu, a w gronie osób z podobnymi zainteresowaniami.
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/ Brakujące zajęcia

W opinii uczestników tematyka zajęć, których w ofercie BOK-u brakuje jest zróżnicowana. Do braku-
jących można zaliczyć: joga dla dzieci, zajęcia międzypokoleniowe, zajęcia aktywizujące mężczyzn 
(zob. np. makerspace przyp. aut.), warsztaty z kreatywnego pisania, malowania czy tradycyj-
ne kulinaria. Warto rozważyć zawiązanie klubu młodzieżowego, będącego potencjalna kuź-
nią przyszłych lokalnych liderów. Ponadto umożliwienie cyklicznych spotkań twórców i instrukto-
rów prowadzących zajęcia wskazuje się jako niedostatek. Zajęcia oferowane dla mieszkańców 
Nowego Bierunia są w mniejszości w stosunku do tych, które dedykowane są mieszkańcom 
Starego Bierunia. Ważnym głosem było sugestia zwiększenia zajęć, które nie są związana 
z lokalną kulturą.

Na konwencie nie zabrakło też przedstawicieli Rady Miejskiej obecny był m.in. radny Edward Andrejczuk
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Odbiorca kultury

/ Kim jest?

Mieszkańcy; Dom; Uniwersytet Trzeciego Wieku; Dzieci w szkole; Dorośli; Społeczność; 

Wszystkie powyższe odpowiedzi pojawiały się w trakcie przetaczających dyskusji stolikowych 
i wskazywały pewne konkretne grupy i społeczności, które znajdują się wokół BOK oraz w Bieruniu. 
Rozmówcy zauważali, że oprócz tych grup, które pojawiają się najsilniej w centrum kultury i należy je 
wyszczególnić ważne są te, które zapisane nie zostały. Jako najbardziej liczna grupa tej kategorii mało 
obecnej w funkcjonowaniu BOK zauważona została młodzież. Młodzież, która znika z BOK po etapie 
obecności w wieku dziecięcym – kiedy to uczestniczy w różnorakiej ofercie dzięki współpracy z pla-
cówkami oświatowymi.
 Kiedy jednak młodzi ludzie osiągają wiek, w którym zaczynają w większym stopniu zarządzać 
swoim czasem, ich obecność w BOK się zmniejsza. Warto tutaj podkreślić, że dyskusja stolikowa w tym 

naturalnie wchodzi w etap, w którym rozwijając się musi zacząć szukać bodźców również z innych 
organizacji, obszarów i zainteresowań. Wychodząc również z Bierunia do placówek oświatowych 
w okolicznych miejscowościach właśnie te miejscowości stają się centralnym punktem spędzania 
ich wolnego czasu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w życiu młodych ludzi coraz większą rolę pełni 
internet, który nie zna granic administracyjnych, a zaspokaja ciekawość (a często też próżność) jego 
odbiorców. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności trudno jednoznacznie formatować ofertę kultu-
ry skierowaną do młodzieży – warto jednak pamiętać o bieżącym diagnozowaniu potrzeb tej grupy 
odbiorców tak, by obok tworzenia możliwości do zaspokajania ich potrzeb poprzez ciekawą ofertę, 
nieustannie tworzyć okazje do tworzenia relacji – budując miejsce i społeczność godne ich zaufania, 
wiarygodne w funkcji lidera, mentora.
 Przy okazji dyskusji o grupach, które pojawiają się jako odbiorcy kultury w BOK spora część 
dyskusji poświęcona była temu, co obecność w BOK daje tym odbiorcom działań kulturalnych. Jako 
najważniejsze tego typu funkcje wskazane zostały poniższe:
Otwartość; Poszukiwanie, Człowiek/i jego przekaz/; Potrzeba; Samorozwój.
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To tylko niektóre z funkcji, które rozmówcy zauważali jako pozytywnie wpływające na odbiorców oferty 
BOK. Katalog ten z pewnością można rozszerzać i warto to robić w dialogu z bezpośrednio zaangażo-
wanymi odbiorcami działań – warto też uzupełniać narzędzia badawcze i ewaluacyjne właśnie o taki 
cel tej ewaluacji, czyli o rzeczywiste potrzeby stojące za uczestnictwem odbiorców w ofercie kultural-
nej. Warto przy tej okazji pogłębiać wiedzę z zakresu psychologii odnośnie potrzeb i ich zaspokajania. 

/ Gdzie się rodzi? 

W dyskusji o tym gdzie rodzi się odbiorca kultury uczestnicy wskazywali:
Rodzina, szkoła, przedszkole; Środowisko i jego zmienność; Współistniejący ekosystem szkół; 
Nowe horyzonty; Stan wojenny/covid; Różnice międzypokoloniowe.
Powyższe odpowiedzi wychodziły od podstawowej komórki rodzinnej jako tej, która powinna zapewnić
i zagwarantować możliwości tworzenia się odbiorców kultury. Warto jednak pamiętać, że wpływ 
najbliższej rodziny z czasem się marginalizuje i to właśnie rówieśnicy i społeczeństwo z czasem coraz 
bardziej odpowiedzialni są za to jak kształtują się kolejne pokolenia obywateli.
 Dlatego też mając tę świadomość warto budować tą społeczną współodpowiedzialność za 
odbiorców kultury na poziomie instytucjonalnym – np. poprzez interdyscyplinarne projekty, animowa-
nie dialogu, zwiększanie jakości debaty w przestrzeni publicznej. System ten, zdaniem rozmówców, 
zdecydowanie dobrze działa na poziomie współpracy kultura-oświata, jednak to tylko część zinsty-
tucjonalizowanego życia mieszkańców Bierunia. Tego typu współpraca musi również rozlewać się na 
kolejne obszary życia mieszkańców.
 Powyższa obserwacja nabiera szczególnego znaczenia w zderzeniu z wyzwaniami, 
z którymi mierzymy się jako nowoczesne społeczeństwo – jako takie zauważone zostały właśnie pan-
demia COVID-19 czy też prowadzone działania wojenne za wschodnią granicą Polski.
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/ Potrzeby 

A na jakie potrzeby zwraca zdaniem dyskutantów BOK aktualnie i na jakie potrzeby 
szczególnie BOK powinien zwracać wśród swojej społeczności? Poniżej odpowiedzi, 
które się pojawiały:
Lokalność rdzeń /korzenie; Odkrywanie historii – łącznik z przeszłością; Tworze-
nie; Własne zainteresowania; Tabu kulturowe, historyczne; Edukacja regionalna; 
Tradycja/nowoczesność.
Rozmówcy zgodnie wskazywali, że szukanie korzeni kulturowych i opowiadanie 
o tradycji i historii to mocne strony BOK – i trend ten, ich zdaniem, powinien zostać 
utrzymany. Dzięki temu, zdaniem uczestników stolikowych rozmów, tworzy się silne 
poczucie współzależności i mocna społeczność lokalna.
 Silna świadomość przeszłości ma jednak również konsekwencje mniej po-
zytywne – zauważono pewnego rodzaju tabu kulturowe związane z nieoczywi-
stością losów mieszkańców Bierunia, a szerzej Śląska. Te historie, które często są 
historiami multikulturowymi, nie zawsze są historiami, które można opowiadać 
w szerokim gronie publiczności. Niezbędna jest tutaj nieustanna wraż-
liwość u osób pracujących na rzecz i we współpracy z odbiorcami kul-
tury BOK – wrażliwość, która pozwala zachować równowagę pomię-
dzy faktami czy historią, a empatią a bezpieczeństwem społeczności 
lokalnej. By to osiągać niezbędna jest kontynuacja wysokiej jakościowo edukacji 
regionalnej, która zachowując pamięć o przeszłości dba o przyszłość mieszkańców 
i ich silnie zakorzenioną tożsamość.

/ Wyzwania

Dyskusje stolikowe zarysowały też cztery wyzwania, które warto wskazać pamięta-
jąc o odbiorcach kultury w Bieruniu – warto mieć te wyzwania na horyzoncie przy 
długoterminowym planowaniu działalności placówek kultury i przy formatowaniu 
usług publicznych, w tym tych kulturalnych.
 1/ Trudna konkurencja z gigantami. Należy zdać sobie sprawę, że od-
biorcy kultury muszą dzielić swój czas wolny pomiędzy organizacje publiczne i pry-
watne, które zaspokajają ich potrzeby.

Dyskusję stolikową moderował Łukasz Dziuba
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Na tym rynku konkurencja jest ogromna, a ich liderami są 
przede wszystkim duże korporacje dysponujące nieograni-
czonymi zasobami na reklamę i promocję. Nie oznacza to, że 
instytucje publiczne są tu na straconej pozycji, jednak ich spo-
sób działania musi w jakiś sposób reagować na to wyzwanie. 
Warto, by publiczne instytucje kultury inwestowały w budo-
wanie długotrwałych relacji ze swoimi odbiorcami starając się 

-
dowania nowych grup, lub tych grup, które zauważane są jako 
nieobecne w ich działalności.
 2/ Młodzi obserwują i naśladują. Wiele dyskusji 
stolikowych poświęconych było młodzieży, która „dziś jest inna 

jest jednak nieodłączną częścią wymiany pokoleniowej – warto 
w tym przypadku starać się stawiać na strategię budowania mo-
stów, niż na strategiach podkreślających te różnice. Szczególnie, 
że młodzież obserwuje i naśladuje osoby dorosłe z najbliższego 
otoczenia – dlatego  tak  ważna  wśród  tych  dorosłych  musi  być
postawa otwartego dialogu nastawionego na budowanie mo-  
stów i wzajemną wymianę wiedzy. Biorąc pod uwagę galopują-
cy postęp technologiczny niewątpliwie zauważamy, że młodzież
jest  w posiadaniu wiedzy i kompetencji, które mogą być cenne
dla starszego pokolenia.
 3/ Liczymy na młodych. Dyskusje stolikowe bardzo 
często kończyły się konkluzją, że to właśnie największe nadzieje 
pokładane są przez dorosłych uczestników tych rozmów wła-
śnie w młodzieży. To z jednej strony wyraz ogromnego zaufa-
nia uczestników dyskusji, a z drugiej strony ogromny ciężar, do 
niesienia którego młodzi ludzie niekoniecznie są przygotowani. 
Szczególnie biorąc pod uwagę fale krytyki, jaka niejednokrotnie 
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przetacza się pod ich adresem. Wydaje się, że młodzi ludzie, jeśli świadomie i odpowiedzialnie mają 
w przyszłości współkształtować najbliższe bieruńskie otoczenie, to do tego procesu muszą zostać 
zapraszani już wcześniej jako współdecydenci i/lub współtwórcy. Trzeba przy tej okazji pamiętać, 
że ich potrzeby i wizja rozwoju najbliższego otoczenia może odbiegać od potrzeb i wizji pozostałych 
grup społeczności lokalnej – a rolą współczesnego animatora kultury jest szukanie skutecznych form 
dialogu i kompromisu, moderowanie dyskusji i potrzebach i o rozwiązaniach, które najpełniej są w sta-
nie zabezpieczać interesy całej społeczności.
 4/ Wychowanie do odbiorcy. Szczególnie w kontekście tego pierwszego wyzwania – du-
żej konkurencji z gigantami branżowymi – wyzwanie to może wydawać się trudne do zabezpie-
czenia. Odbiorca kultury to ktoś więcej niż konsument kultury. Przygotowanie odbiorców kultury 
musi wykraczać poza zaspokajanie bieżących potrzeb – i o tym należy pamiętać tworząc ofertę 
kultury i działania towarzyszące tej ofercie. Odbiorca kultury może też zmieniać swoje znaczenie 
w miarę jak zmienia się świat wokół niego – warto zatem, by temat ten towarzyszył pracownikom każ-
dej instytucji kultury w działaniach badawczych i ewaluacyjnych tak, by na bieżąco móc aktualizować 
wiedzę w tym zakresie.

Stolik moderowany przez Macieja Zygmunta z IMP i Aleksandrę Krzykawską – pracownicę BOK-u
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Wartości kultury
Poniżej znajdują się kolejne pytania otwarte stolika tematycznego „Wartości Kultury” wraz z propozy-
cją syntezy danych zebranych podczas rozmów z rotującymi grupami jego uczestników.

/ Jaki jest wpływ kultury na osobowy rozwój człowieka? 

-
go rozwoju) oraz to, że stanowi ona tożsamość człowieka, jego osobowość. Argumentowano, że wpływ 
kultury na rozwój osobowy człowieka odnosi się do umiejętności podejmowania właściwych wyborów, 
odpowiedzialności. Podczas dyskusji pojawiła się także kwestia, że to kultura tworzy z nas „cywilizo-
wanego człowieka” (konserwatywny i dość przemocowy argument – przyp. aut.). Uczestnicy zwrócili 
uwagę, że kultura ubogaca i uwrażliwia człowieka, uczy kontaktu z ludźmi, ukierunkowuje ich na dzia-
łanie, a sam uczestnik kultury staje się jej nośnikiem. W opinii uczestników.

/ W jaki sposób z

Uczestnicy stolika wskazali katalog pojęć słowa „wartość” w kulturze, są to: prawda, dobro, piękno, 
empatia, 
wskazali, że wartością w kulturze jest spotkanie z ludźmi, a także, że istnieje zestaw uniwersalnych  
 ogólnodostępnych wartości kultury.

/ Co zyskujesz korzystając z wydarzeń kulturalnych (koncert, kino, spotkania, itp.)? 
Co zyskujesz korzystając z zajęć edukacyjno-artystycznych?

Uczestnictwo w kulturze – wydarzeniach kulturalnych, ale również w warsztatach animacji kulturowej 
– w opinii uczestników polepsza dobrostan osób – uczestników i odbiorców kultury – w trzech obsza-
rach:
a) społecznym – pozwala na kontakt z innymi ludźmi i ich wartościami, pozwala poznać perspektywę 
innych ludzi, daje satysfakcję,
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/ Czy rozmawiasz o swoich odczuciach/wrażeniach po uczestnictwie w wydarzeniu kultu-
ralnym? Z kim rozmawiasz?

Uczestnicy podzielili komunikację w powyższym zakresie na dwa typy:
a) kontakt z artystami i twórcami, w formie bezpośrednich rozmów - informacji zwrotnych lub po prostu 
braw,
b) wspólne z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi krytyczne komentowanie kultury i sztuki, mające 
wartość edukacyjną i motywującą oraz to zapośredniczone przez media społecznościowe. Oba 
wzmacniające rytuał uczestnictwa w kulturze, mogą budować różnorodność poglądową uczestników 
i odbiorców kultury.

/ W jaki sposób Twoje uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oddziałuje 
na osoby trzecie?

Tutaj ciekawą jest opinia, że każdy z nas jest po trosze animatorem kultury, ambasadorem kultury. Co 
do wpływu kultury – uczestnictwo w wydarzeniach - na osoby trzecie, to mowa była głównie o nauce 
nowych rzeczy, poszerzaniu horyzontów. Udział w kulturze pozwala zbudować w odbiorcach opinie na 
temat artystów, dzieł, wydarzeń, etc., a jej przekazywanie jest swoistą reklamą lub antyreklamą tychże.

b) kompetencji – pozwala na samorozwój, wzmacnia umiejętność współpracy oraz kreatywność, kon-
takt z kulturą to nauka i umiejętność tworzenia,
c) czas wolny – kontakt z kulturą i sztuką to rozrywka i relaks.
Należy dodać, że kultura to doskonała forma uzupełniająca edukację formalną na wszystkich etapach 
kształcenia. Treści kulturowe to także doskonała kanwa do edukacji grup zorganizowanych, np.: UTW 
lub nieformalnych.
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/ Przed jakimi wyzwaniami staje lokalna kultura? Jak stawić im czoła?

Podstawowym wnioskiem grup jest to, że rozwój lokalnej kultury to proces. Pozostałe wnioski koncen-
trują się wokół roli i powinności lokalnego podmiotu kultury – samorządowej instytucji kultury - a sze-
rzej, problemów lokalnej polityki publicznej w obszarze kultury.
 Uczestnicy stwierdzili, że samorządowe podmioty kultury funkcjonują w środowisku silnie kon-
kurencyjnym oraz, że na ogół małym podmiotom kultury „ciężko jest się przebić”. Istotnym wnioskiem 
jest ten, że lokalne instytucje kultury nie powinny naśladować tych dużych, a znaleźć swoje – autorskie 
-miejsce.
Co do programów instytucji kultury, uczestnicy wskazali dwa obszary warte interwencji:
a) ukierunkowanie działań w oderwaniu od religijności oraz stopniowe budowanie części oferty kultu-
ralnej niezależnej od lokalności,
b) praca na rzecz budowania publiczności wśród dzieci i młodzieży, a także międzypokolenio-
wej oraz rozwój uczestnictwa mieszkańców w grupach formalnych i nieformalnych, np.: KGW 
i wolontariacie.

/ Jak radzić sobie z wyzwaniem, jakim jest integracja kulturalna w kontekście imigracji 
(Ukraina)? (wydarzenia, inicjatywy)?

Integracja, o której mowa wymaga czasu – to najczęstsza opinia uczestników. Wnioskiem uzupełnia-
jącym powyższą tezę jest potoczne: „nic na siłę”. 
Co do konstruktywnych propozycji uczestników dotyczących integracji z imigrantami, są to:
a) wspieranie oddolnych inicjatyw,
b) dostosowanie oferty do konkretnych osób, działania nastawione na praktyczną wiedzę oraz warsz-
taty integracyjne,
c) akcje międzypokoleniowe.
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Wnioski
i rekomendacje
 Spośród wielu zalet związanych z orga-
nizacją konwentu, jedna z nich lokuje się jako 
kluczowa. Jest nią oczekiwanie cyklicznego kon-
tynuowania podobnych wydarzeń służących 

 
w mieście. To istotny głos lokalnej społecz-
ności, który winien zostać uwzględniony 
w planowaniu działalności BOK-u na kolejne 
lata. Wysoka frekwencja na konwencie wskazu-
je na ogromny potencjał społeczny i kulturotwór-
czy, który należy zagospodarowywać.Idąc dalej 
- materiał zebrany podczas tegorocznego wy-
darzenia zawiera sporo tematów, które można 
pogłębiać  w  kolejnych   edcjach   konwentu.    Jed-  
nym z    nich     jest     koncepcja     organizacji     Konwentu
 Kultury Młodzieży. Młodzież jest tą grupą wieko-
 wą, która stanowi wyzwanie dla BOK w kontekście
profilowania   dla   nich   i   z   nimi   oferty   kulturalnej 
w mieście. Wysłuchanie oczekiwań bieruńskiej

nach BOK  może przysłużyć się do osiągnięcia
obopólnych korzyści.
 Mieszkańcy miasta, a w szczególno-
ści młodzi ludzie uznają, że jedną z najsku-
teczniejszych form promocji wydarzeń kul-
turalnych jest tzw. marketing szeptany. On 
to w połączeniu z dostosowanym językiem 
dla konkretnych grup odbiorców (pod wzglę-

dem kulturowym, wiekowym itp.) stanowić 
może drożny kanał efektywnej komunikacji 
z mieszkańcami miasta.
 Interesującą propozycją jest moż-
liwość objęcia patronatem przez BOK 
działalności zrzeszeń czy organizacji (formal-
nych i nieformalnych), które zyskałby określone 

kadrowe, merytoryczne). W zamian BOK zyskał-
by stabilnego partnera wraz z jego otoczeniem 
(odbiorcami) do planowania i podejmowania 
inicjatyw kulturalnych. Sugeruje się zatem ogła-
szanie transparentnego konkursu na objęcie 
czasowym (półrocznym, rocznym) patronatem. 

-
maga pogłębionej analizy, uwzględniającej 
posiadane zasoby infrastrukturalne, kadrowe 

 Lokalna kultura bazująca na śląskiej 
tożsamości i wartościach wywołuje ambiwa-
lentne odczucia. Z jednej strony jest punk-
tem odniesienia dla wielu podejmowanych 
inicjatyw i swoistym gwarantem zgodności 
z historią i kulturą miasta, regionu, Śląska. 
Z drugiej, wraz z dynamicznie przeobrażają-
cą się rzeczywistością, model czerpania ze 
wspomnianych wartości jest dla części spo-
łeczności bieruńskiej niewystarczający, „zbyt 
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tradycyjny”. Jawi się zatem przed BOKiem, ale 
też i mieszkańcami, trudność w wyborze i zasto-
sowaniu optymalnych rozwiązań, które dbają 
i pielęgnują lokalne dziedzictwo, a jedno-
cześnie są otwarte na współczesne trendy 
i zmianę społecznych nawyków, szczególnie 
młodego i średniego pokolenia. W konsekwencji 
trudno rekomendować konkretne kroki, oprócz 
stopniowego uwrażliwiania społecznej wyobraźni 
i uważności na zachodzące przemiany z poziomu 
indywidualnego i zbiorowego, aby na bieżąco, 
i być może z różną intensywnością, skłaniać się ku 
konkretnemu modelowi (tradycyjnemu, współcze-
snemu) konstruowania oferty kulturalnej w mieście.
 Prowadzenie wysokiej jakości edukacji 
regionalnej wydaje się jedną z powinności BOK-u. 
Niemniej jednak zachowanie pamięci o przeszło-
ści, osadzenie w tożsamości - czytaj promowanie 
regionalnej (śląskiej) oferty winno być niuansowane 
z uwzględnieniem wieku potencjalnych odbiorców 
tejże. Regionalizm dla młodego pokolenia nie jest 
pierwszym wyborem i ich zainteresowaniem, co pa-
radoksalnie nie oznacza, że nie należy pooszukiwać 
atrakcyjnych, współczesnych form wywodzenia 
z tradycyjnej kultury nowoczesnych narzędzi 
i sposobów ekspresji.
 Nieustanną powinnością instytucji kul-
tury, w tym BOK-u, jest dbanie o integralność 

Relację z dyskusji stolikowej przedstawił 
Sławomir Rosowski – pracownik BOK-u
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podczas realizacji wydarzeń oraz ograniczona 
atrakcyjność wizualna przestrzeni BOK wpływają 
na ogólny „odbiór” instytucji wśród mieszkańców 
i artystów. Chodzi zatem o oczekiwane inwestycje 
w modernizację przestrzeni czy zasobów tech-
nicznych.
 Wyartykułowana została także potrze-
ba stworzenia przestrzeni, w której różne grupy 
twórcze uznałyby ją jako „swoją”. Wielofunk-
cyjne sale, w których raz odbywa się np. nauka 
angielskiego, a później kółko plastyczne nie 
spełnią swojej roli dla zaangażowanych twórców 
zrzeszonych w grupach inicjatywnych.
 W Bieruniu oferta kulturalna jest bar-
dzo bogata. Wielu mieszkańców zwróciło 
jednak uwagę, że warto byłoby powrócić do 
tradycji organizowania imprez w poszczegól-
nych dzielnicach Bierunia.
Rekomenduje się wspieranie wydarzeń dziel-
nicowych, które dają szanse na zintegrowanie 
mikrospołeczności bieruńskich. To pierwszy krok 
do integracji społecznej w szerszym wymiarze.
 -
dział wśród mieszkańców Bierunia na jego Starą 
i Nową część. Jest on utrwalany w społecznej 
świadomości i odczuwa się wrażenie, że oparty 
jest na wzajemnych stereotypach. Wydaje się, 
że należy docenić istnienie tego podziału i uczy-

społeczności lokalnej, na rzecz której działa 
i z którą pragnie współtworzyć miejscowe obli-
cze aktywności społeczno-kulturalnej. Obenie, 
wiąże się to także z zastosowaniem międzykultu-
rowych kompetencji, które winny być w dyspozycji 
kadry BOK-u, a docelowo promowane wśród 
mieszkańców Bierunia. Integracja lokalna, mię-
dzypokoleniowa czy międzykulturowa to spoiwo 
wspomagające społeczny dobrostan oraz pod-
stawa do kreowania innowacyjnej oferty kultu-
ralnej.
 Rekomenduje się cykliczne i stałe dia-
gnozowanie lokalnego potencjału i zasobów 
kulturotwórczych wszystkich grup wiekowych 
i środowiskowych działających w mieście. Bie-
żące zbieranie danych o potrzebach, oczekiwa-
niach czy aspiracjach mieszkańców to solidny 
fundament do aktualizowania oferty kulturalnej, 
do angażowania mieszkańców do jej współtwo-
rzenia,  do  tworzenia długotrwałych relacji,  do 
kształtowania zaufania, do kreowania postaw 
sprawczości i współodpowiedzialności za jakość 
działań kulturalnych w Bieruniu – do budowania 
obywatelskiego społeczeństwa przekonanego 

 Estetyka i funkcjonalność infrastruktu-
ry BOK-u to dwa „zadania”, które wymagają in-
terwencji. Pojawiające się problemy techniczne 
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nić z niego wartość reorientując społeczność na 
uznanie go jako zasobu kulturotwórczego. Uży-
cie narzędzi i metod kultury do „zarządzania” 
symbolicznymi podziałami stanowi atrakcyjne 
źródło dla inicjowania nieoczywistych działań 
społeczno-kulturalnych.
 Często artykułowany sentyment za wy-
darzeniami z przeszłości oraz samą przeszło-
ścią nie powinien stanowić jedynego punktu 
odniesienia dążącego do przywrócenia daw-

nych wartości, zdarzeń, inicjatyw, itp. Sugeruje 
się raczej zastosowanie krytycznego podejścia 
do przeszłości i czerpania z jej dorobku, bę-
dąc świadomym, że sprawdzone kiedyś spo-
soby funkcjonowania często nie są możliwe do 
przywrócenia ich w ówczesnej formie. Rozwój 
społeczny i dynamicznie zmieniająca się rze-
czywistość niejako wymuszają posługiwanie 
się współczesnymi sposobami planowania 
i organizacji wydarzeń.

Bieruński Ośrodek Kultury dziękuje za udział i opinie o wydarzeniu.
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