
 



  2 

         

Realizator projektu: 

Bieruński Ośrodek Kultury 

43-150 Bieruń, ul. Spiżowa 4 

tel. 32 216 4016, bok@bok.bierun.pl, www.bok.bierun.pl 

Koordynacja projektu: 

Joanna Lorenc - dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury, 

Magdalena Klyta - kierownik kinoteatru Jutrzenka. 

Realizacja badań oraz opracowanie raportu: 

Magdalena Świergolik. 

Korekta: 

Agnieszka Kozielska. 

Animatorka Narodowego Centrum Kultury: 

Ligia Jaszczewska. 

 

 

 

 

 



  3 

         

 

Wstęp ................................................................................................................................................... 4 

1. Kultura w Bieruniu – podstawowe informacje ................................................................................ 5 

2. Podejście metodologiczne ................................................................................................................ 5 

3. Badania ilościowe ............................................................................................................................ 6 

3.1 Badanie ankietowe młodzieży ................................................................................................... 6 

3.2 Badanie ankietowe dorosłych .................................................................................................. 10 

4. Badania jakościowe........................................................................................................................ 20 

4.1 Warsztaty z młodzieżą szkolną ................................................................................................ 20 

4.2 Telefoniczne wywiady pogłębione ........................................................................................... 25 

4.3 Wywiady indywidualne ............................................................................................................ 31 

5. Wnioski i rekomendacje ................................................................................................................. 40 

 



  4 

         

Wstęp 

Raport podsumowuje realizację pierwszej części projektu pn. „OgarniaMY młodych” Bieruńskiego 

Ośrodka Kultury. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w oparciu o dofinansowanie pozyskane  

z Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020 Narodowego Centrum Kultury. 

Zamierzeniem zespołu Bieruńskiego Ośrodka Kultury było nawiązanie twórczej współpracy ze 

środowiskiem młodzieży szkolnej, studentów, jak i aktywnych zawodowo przedstawicieli młodego 

pokolenia. Na bazie zebranych w okresie od marca do maja 2020 r. informacji udało się 

uporządkować wiedzę na temat potencjału kulturotwórczego grup, które nie współpracują 

z BOK-iem lub robią to sporadycznie. Instytucja kultury nie chce pozostawać „z boku”, a wręcz 

przeciwnie – zachęca do współpracy, współtworzenia lokalnej kultury, zwłaszcza osoby otwarte, 

kreatywne, czujące potrzebę działania i zmieniania otoczenia na lepsze. 

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia realizowanego pn. „OgarniaMY młodych” udało się  

wygenerować pomysły na działania, które mają szansę na realizację w ramach drugiej części 

projektu. 

Dyrekcja i pracownicy Bieruńskiego Ośrodka Kultury dziękują wszystkim osobom 

zaangażowanym w realizację projektu „OgarniaMy młodych.” 
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1. Kultura w Bieruniu – podstawowe informacje 

Bieruński Ośrodek Kultury działa od 1992 roku, realizując swoje cele statutowe w oparciu 

o edukację artystyczną i kulturalną mieszkańców w każdym wieku, pielęgnowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu oraz współpracę z lokalną społecznością na rzecz realizacji wspólnych działań 

społeczno-kulturalnych. W ofercie BOK-u można znaleźć spektakle, spotkania literackie, koncerty, 

wieczorki poetyckie, spotkania z autorami książek dla dzieci i dorosłych oraz jasełka uczniów 

bieruńskich szkół i przedszkoli. Bieruński Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem imprez 

plenerowych takich jak: Dzień Dziecka i Noc Świętojańska, współorganizuje również Dni Bierunia 

oraz Turniej Tańca Towarzyskiego, Dożynki oraz festyny osiedlowe, a latem 2019 roku po raz 

pierwszy zorganizował cykl niedzielnych warsztatów i recitali pod wspólną nazwą „Letni Rynek”. 

Swoją siedzibę znalazły w nim także bieruńskie chóry „Polonia” i „Harmonia” oraz zespoły 

teatralne: Teatr ruchu „Epidemia”, działający do lutego 2019 roku, młodzieżowa grupa teatralna 

„Fantom” oraz „Teatr dla Dorosłych”. Wspólnie z Jezuickim Centrum Kształcenia Ustawicznego 

realizuje także zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w postaci wykładów i warsztatów, 

podczas których seniorzy mogą zdobyć nową wiedzę i umiejętności. 

 Ruch amatorski 

 - Zespoły folklorystyczne: „Nowobierunianki”, „Bierunianki”, „Ściernianeczki”, ZPiT „Ziemia 

Bieruńska” (trzy grupy), 

 - Bieruńskie chóry: „Harmonia” oraz „Polonia”, 

 - Ruch teatralny: „Teatr dla Dorosłych”, „Epidemia”, „Fantom”, 

 - Grupy wokalne, zespoły, orkiestra. 

 Zespoły mające swoje zajęcia w BOK-u 

„Fire”, „Bieruńskie Giganty”, „Metamenardi”, „Mixer Band”, „Fedra Blues Band”, „Mantra”, 

Orkiestra 

Dęta KWK „Piast”. 

 Rozwijanie pasji 

Organizacja różnorodnych tematycznie i wiekowo zajęć, które pozwalają na rozwój zainteresowań 

i umiejętności, kreatywne działania edukacyjno-warsztatowe. 

Zajęcia: balet, nauka tańca, szachy, ceramika, plastyczno-techniczne, robotyka, nauka gry na 

instrumentach, zumba. 

BOK prowadzi swoją działalność w następujących obiektach: 

1. Kinoteatr Jutrzenka, 

2. Dom Kultury Gama, 

3. Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze Remiza, 

4. Dom Kultury Triada, 

5. Miejska Biblioteka Publiczna nr 1, 

6. Miejska Biblioteka Publiczna nr 2. 
1
 

2. Podejście metodologiczne 

Przedmiotem badań realizowanych w ramach projektu „OgarniaMY młodych” był potencjał 

kulturotwórczy oraz przejawy aktywności społeczno-kulturalnej młodzieży i osób do 45 roku życia, 

mieszkających w Bieruniu. Jego analiza była prowadzona pod kątem możliwości nawiązania 

                                                 
1
Źródło: Raport o stanie miasta 2018, STRATEGIA ROZWOJU MIASTA BIERUŃ 2020, uchwała nr VII/1/2010 Rady Miejskiej w 

Bieruniu z dnia 29 lipca 2010r. 
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twórczej współpracy z Bieruńskim Ośrodkiem Kultury i zachęcenia młodych ludzi do 

współtworzenia lokalnej oferty kulturalnej. 

Zagadnienia, wokół których realizowano działania diagnozujące, dotyczyły następujących 

obszarów tematycznych: 

 czas wolny mieszkańców Bierunia, 

 ocena oferty Bieruńskiego Ośrodka Kultury, 

 identyfikacja potencjału kulturowego młodych mieszkańców Bierunia oraz ich potrzeb 

rozwojowych, 

 gotowość do partycypacyjnego tworzenia lokalnej oferty kulturalnej. 

Metody, narzędzia badawcze 

Działania diagnozujące były realizowane z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych, co 

pozwoliło na pogłębienie wiedzy na temat potencjału kulturowego badanej społeczności. Badania 

społeczne nałożyły się na okres pandemii wywołanej wirusem COVID-19, co uniemożliwiło 

zorganizowanie zaplanowanych spotkań, warsztatów i działań animacyjnych. Udało się natomiast 

zrealizować spotkanie warsztatowe z dwoma grupami młodzieży, a kolejne działania musiały już 

zostać zrealizowane z pomocą narzędzi internetowych. W celu zebrania materiału badawczego 

o charakterze jakościowym, opracowano scenariusze wywiadów indywidualnych oraz zagadnienia, 

które zostały poruszone w wywiadach telefonicznych. Badania ilościowe dotyczyły danych 

pozyskanych z wykorzystaniem kwestionariuszy dwóch ankiet internetowych, skierowanych do 

młodzieży i osób dorosłych. 

Mimo ograniczonej reprezentatywności zastosowanej próby badawczej, zróżnicowane podejście 

metodologiczne oraz przekrój osób zaangażowanych w działania diagnozujące mogą być podstawą 

dla zaproponowanych wniosków i rekomendacji, dotyczących przyjętej problematyki badawczej. 

3. Badania ilościowe 

3.1 Badanie ankietowe młodzieży 

Badanie ankietowe skierowane do młodzieży było realizowane online w okresie od marca do końca 

kwietnia z wykorzystaniem kwestionariusza udostępnionego w  formularzu Google. Udało się 

dzięki niemu zebrać odpowiedzi 53 młodych mieszkańców Bierunia na pytania dotyczące m.in. ich 

czasu wolnego, znajomości oferty Bieruńskiego Ośrodka Kultury, czy ich aktywności kulturalnej. 

Badanie ankietowe bazowało na kwestionariuszu z 17 pytaniami otwartymi i zamkniętymi (N=53). 

1. Co robię w czasie wolnym? 

• spotkania ze znajomymi: 35 odpowiedzi (67,3%), 

• oglądanie filmów: 26 odpowiedzi (50%), 

• gry komputerowe: 19 odpowiedzi (36,5%), 

• czytanie książek: 13 odpowiedzi (25%), 

• treningi: 13 odpowiedzi (25%), 

• inne: pomoc w sprzątaniu, treningi z kolegami (CS:GO), aktywność fizyczna z rodziną, gra 

na gitarze akustycznej, leżenie w łóżku (1,9%). 

2. Gdzie spędzam czas wolny? 

Pytani o to, gdzie najczęściej przebywają w czasie wolnym, wskazywali dom (65,4% wszystkich 

odpowiedzi), a tylko 34,6% deklarowało, że spędza go poza miejscem zamieszkania. 

3. Obecność w mediach społecznościowych. 

Najchętniej użytkowane portale: 

• Facebook: 46 odpowiedzi – 92%, 
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• Instagram: 35 odpowiedzi – 70%, 

• Snapchat: 36 odpowiedzi – 72%, 

• TikTok: 11 odpowiedzi – 22%, 

• Inne: Discord, Steam, Twitch, Xbox – 1 odpowiedź 2%, Twitter, Linkedin, Pinterest, 

Messenger, WhatsApp, YouTube. 

4. Czy w Bieruniu można spędzić ciekawie czas? 

  
Wykres nr 1, Źródło: badania i obliczenia własne(N=53) 

• tak – 58,5%, 

• nie – 41,5%. 

5. Czym jest dla Ciebie wydarzenie kulturalne? 

Wydarzenie kulturalne wg młodzieży to: 

• koncert: 40 odpowiedzi – 78,4%, 

• warsztaty np. plastyczne: 26 odpowiedzi – 51%, 

• happening: 15 odpowiedzi – 29,4%, 

• inne: kino, teatr. 

6. W jakich wydarzeniach kulturalnych brałeś udział w 2019 roku? 

Wydarzenia, w których brałem/am udział w 2019 roku: 

 koncerty i festiwale: Festiwal Conrada, Miedziankafest, Dni Bierunia, Noc Świętojańska, 

przedstawienia teatralne, koncert Natalii Szroeder, występy Teatru dla Dorosłych, WOŚP, koncert 

Korteza w Krakowie, Open'er, koncerty Taco Hemingwaya, Dawida Podsiadło w Warszawie, 

Tomasza Organka, Twenty One Pilots, Festiwal Kolorów, Pol'and'Rock Festival, wolontariat, Jesień 

organowa w powiecie lędzińskim, seanse w kinie studyjnym AMOK w Gliwicach, spektakle w 

Teatrze Korez, wydarzenia organizowane w Mrowisku w Gliwicach. 

7. Czy znasz ofertę Bieruńskiego Ośrodka Kultury? 

• tak – 26,9%, 

• nie – 73,1%. 

8. Czy pamiętasz, jakie wydarzenia kulturalne zorganizowano w Bieruniu w ubiegłym roku? 

• Dni Bierunia, Noc Świętojańska, Dożynki, jarmark bożonarodzeniowy, spektakle Teatru dla 

Dorosłych, (mało imprez dla rodzin). 

9. Jak często pojawiasz się w BOK-u? 

• raz w miesiącu – 6 odpowiedzi (11,5%), 

• raz w roku – 9 odpowiedzi (17,3%), 

• kilka razy w roku – 11 odpowiedzi (21,2%), 

• nigdy – 28 odpowiedzi (53,8%). 

10. Czy w domu kultury można realizować swoje pasje, zainteresowania? 
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• odpowiedź twierdząca: tak/myślę, że tak – 8 odpowiedzi, 

• brak wiedzy – 4 odpowiedzi, 

• nie – 1, 

 inne: „zależy jakie, jeśli chodzi o zainteresowania związane z czytaniem lub nauką to 

owszem, jest do dyspozycji biblioteka. Ale niestety, mając więcej niż 12–13 lat, nie można nawet 

rekreacyjnie poćwiczyć choćby tańca klasycznego, bo zajęcia w większości są dedykowane dzieciom 

klas I–IV”, „od dawna nie korzystałem z oferty domu kultury, więc nie wiem”, „wszystko zależy od 

podejścia do życia i własnych zainteresowań”. 

11. Na jakie zajęcia mógłbyś przyjść? 

• taneczne – 23 odpowiedzi (50%), 

• plastyczne – 14 odpowiedzi (30,4%), 

• teatralne – 13 odpowiedzi (28,3%), 

• wokalne – 12 odpowiedzi (26,1%), 

• inne: muzyczne, rękodzielnicze, e-sportowe. 

12. Co przyciągnęłoby Twoich rówieśników do Domu Kultury? 

• nie wiem – 7 odpowiedzi, 

• zebrane propozycje: turnieje gier komputerowych, koncerty gwiazd rapu/rocka/metalu, 

spotkania ze znanymi ludźmi, imprezy dla rodzin, ciekawe zajęcia, impreza np. dyskoteka bądź 

koncert albo zajęcia teatralne dla nastolatków od 14 do 18 lat, warsztaty 

z autoprezentacji, pracy w grupie, negocjacji, plenery malarskie, warsztaty fotograficzne, time 

management, koncert ciekawej osoby (rapera), premiery filmowe, koncert zespołu Luxtorpeda. 

13. Jak oceniasz promocję imprez Bieruńskiego Ośrodka Kultury? 

Zapytani o ocenę efektywności działań promocyjnych realizowanych przez dom kultury, najczęściej 

przyznawali jej ocenę dostateczną (średnio 3 pkt w skali od 1 do 5). 

Ocena promocji działań podejmowanych przez BOK: 

• 1 pkt – 4 odpowiedzi, 

• 2 pkt – 6 odpowiedzi, 

• 3 pkt – 25 odpowiedzi, 

• 4 pkt – 11 odpowiedzi, 

• 5 pkt – 2 odpowiedzi. 

14. Wybierz opis, który pasuje do Ciebie. 

Opis, który mnie charakteryzuje: 

• ciągle rozwijam swoje umiejętności – 28 odpowiedzi (54,9%), 

• jestem osobą kreatywną – 26 odpowiedzi (51%), 

• jestem osobą twórczą – 20 odpowiedzi (39,2%), 

• jestem osobą skrytą, spokojną – 20 odpowiedzi (39,2%), 

• kultura nie jest najważniejsza, mam inne zainteresowania – 15 odpowiedzi (29,4%), 

• mam zdolności, ale nie mam możliwości dla ich rozwoju – 15 odpowiedzi (29,4%), 

• jestem liderem – 10 odpowiedzi (19,6%), 

• jestem aktywnym odbiorcą kultury – 8 odpowiedzi (15,7%). 

15. Czy masz pomysł/pomysły na organizację wydarzeń kulturalnych dla młodzieży? 

Pomysły na organizację wydarzeń kulturalnych dla młodzieży: koncerty, zajęcia z autorami, 

spotkania autorskie, turnieje e-sportowe, kulinaria (degustacje), mały festiwal/przegląd muzyczny 

połączony z koncertem jakiejś gwiazdy (niekoniecznie dużego formatu). 

16. Czy chciałbyś zorganizować jakieś wydarzenie z pomocą Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

• tak – 12, 

• być może – 3, 
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• nie – 21 

• brak odpowiedzi – 17. 

Zebrane propozycje: spotkanie autorskie z szefem kuchni, wieczór poetycki/literacki, mogę 

zorganizować warsztaty z brandingu, plenerowe wydarzenie dla rodzin, turniej e-sportowy. 

17. Co byłoby potrzebne do realizacji? 

• pomoc BOK-u, pieniądze, większa pewność siebie, kontakty i w sumie to tyle, nadzór 

dorosłego i kilkoro pomocników, chętna grupa i czas wolny (forma może być również online), dużo 

komputerów, najlepiej hala sportowa, komentator, scena, biurka ze stanowiskami komputerowymi 

dla każdego (pięć miejsc dla dwóch drużyn), ludzie, pomoc 

w kontakcie z gwiazdami wieczoru, miejsce. 

18. Proszeni o dokończenie zdania „Bieruński Ośrodek Kultury to miejsce, w którym ……” 

wskazywali, iż instytucja ta jest kojarzona głównie ze względu na szanse rozwojowe, które stwarza, 

ale i jako przestrzeń oceniana przez pryzmat gościnności i panującej w niej dobrej atmosfery. 

• szanse rozwoju: „można rozwijać swoją pasję”, „można się spotkać, nauczyć czasem 

czegoś nowego, poczytać książki”, „warto się rozwijać, bo samemu jest o wiele trudniej”, „jest 

bardzo duży potencjał do organizacji wspaniałych imprez kulturalnych”, 

• zabawa i przygoda: „może zdarzyć się coś fajnego”, „można czasem dobrze się bawić”, 

• dobra atmosfera i gościnność: „można spędzić czas miło i rodzinnie”, „jest przyjaźnie”, 

„można znaleźć coś dla siebie”, „[BOK]powinien być miejscem spotkań”. 

Pojawiły się również nieliczne głosy osób, dla których BOK jest miejscem, które nie ma im wiele 

do zaproponowania: „nie ma nic wartego uwagi”, „nic się nie dzieje”. 

Metryczka 

Płeć:  dziewczęta – 58,8%, chłopcy – 41,2%. 

Wiek: 15 lat – 2%, 16-18 lat – 53%, 19-20 lat – 17%, 23-28 lat – 6%, brak odpowiedzi – 22%. 

Miejsce zamieszkania: Lędziny – 11%, Jedlina – 2%, Imielin – 4%, Bieruń – 41%, Bieruń Stary – 

6%, Bieruń Nowy – 6%, Chełm Śląski – 2%, Gliwice – 2%, brak odpowiedzi – 26%. 

● Podsumowanie 

Najczęściej wybieraną przez młodzież formą spędzania czasu wolnego był kontakt z rówieśnikami 

(67,3% wskazań). To ważny obszar aktywności młodych, którzy poszukują własnego miejsca 

w społeczności, własnej tożsamości, uczą się tworzenia relacji partnerskich w kontaktach z innymi. 

Co ważne, czas wolny od zajęć i obowiązków spędzają najczęściej w domu, grając w gry 

komputerowe, czytając książki, oglądając filmy. Sporo z nich uprawia sport, w który wpisują się 

treningi z kolegami, jak i działania realizowane w kręgach rodzinnych. Ponad połowa (58,5%) 

uważa, że w Bieruniu można ciekawie spędzić czas wolny. 

Stały kontakt z rówieśnikami możliwy jest dzięki ich powszechnej obecności w mediach 

społecznościowych i korzystaniu z komunikatorów. W badanej grupie aż 92% osób miało swoje 

konto na Facebooku, nieco mniej na Snapchacie i Instagramie (72% i 70%), a prawie co piąty 

wskazywał również popularnego TikToka. 

W ramach ankiety sprawdzano skojarzenia młodzieży dotyczące wydarzeń kulturalnych. 

Z odpowiedzi wynika, że są nimi głównie koncerty i festiwale. Aby wziąć w nich udział, młodzi 

potrafią zorganizować się, wyjeżdżając np. do oddalonych o 55 km Gliwic, ale i bardziej odległych 

miejscowości, takich jak Kraków, Warszawa czy Gdynia. Są również uczestnikami popularnych 

festiwali muzycznych, takich jak m.in. Open’er, Pol’and’Rock. Z drugiej strony, w wymiarze 

lokalnym, ich rozeznanie w ofercie Bieruńskiego Ośrodka Kultury jest niewielkie, 

a rozpoznawalnymi wydarzeniami są głównie eventy plenerowe oraz działania realizowane przez 

Teatr dla Dorosłych. Ponad połowa zapytanych nigdy nie pojawiła się w ośrodku kultury, a 

pozostali robią to okazyjnie, kilka razy w roku. Niemniej w tej grupie badanych pojawiło się kilka 

osób, które regularnie, co najmniej raz w miesiącu, odwiedzają bieruński dom kultury. Średnio 

oceniana przez młodych jest skuteczność podejmowanych przez BOK działań promocyjnych (3 pkt 
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w skali 1-5), co wskazywało by, że wzmocnienia wymagają działania informacyjno-promocyjne 

pod względem częstotliwości przekazu, ale również jego formy, która powinna zawierać chwytliwe 

treści, trafiające do świadomości młodego odbiorcy. 

W ocenie młodych ludzi ośrodek kultury w Bieruniu jest miejscem, które stwarza możliwości 

rozwoju określonych pasji i zainteresowań, lecz raczej dla ograniczonej grupy osób, zwłaszcza dla 

tych nieco od nich młodszych. Pytani o zajęcia, z których chcieliby skorzystać, wskazywali 

najczęściej aktywności taneczne, plastyczne i teatralne. Sugerowano też, aby BOK 

organizował więcej wydarzeń pozwalających na rodzinne uczestnictwo w kulturze. Trudniej 

natomiast było im określić, co miałoby szansę przyciągnąć do BOK-u ich kolegów i koleżanki. 

Wśród propozycji znalazły się: koncerty zespołów prezentujących różne gatunki muzyczne, 

spotkania z ciekawymi ludźmi czy warsztaty doskonalące umiejętności fotograficzne, 

plastyczne. Były to również formy szkoleniowe poświęcone takim zagadnieniom, jak: 

autoprezentacja, time management, praca w grupie, sztuka negocjacji. 
Badanie ankietowe były także okazją, aby zachęcić młodych ludzi do samooceny pod kątem 

własnych predyspozycji i kompetencji. Ponad połowa respondentów określiła siebie jako osobę 

twórczą, kreatywną, nastawioną na rozwój/samorozwój, poszukującą nowych, 

niekonwencjonalnych podejść i rozwiązań, wychodzącą poza schemat i utarte ramy myślowe. W 

opiniach na własny temat było znacznie mniej przekonań, że ich uzdolnienia nie mają szans 

realizacji. Najmniej z kolei pojawiło się osób, określających siebie jako aktywnych odbiorców 

kultury czy liderów.   

W związku z tym, iż podejmowanym w ramach projektu „OgarniaMY młodych” działaniom 

przyświeca dążenie do znalezienie płaszczyzny współpracy pomiędzy BOK-iem i młodzieżą, 

sprawdzano także poziom gotowości młodych do organizacji autorskiego wydarzenia, 

realizowanego z pomocą ośrodka kultury. Ponad połowa pytanych nie była zainteresowana 

współpracą, natomiast ci, którzy byli otwarci na tego rodzaju inicjatywę, proponowali 

zorganizowanie spotkania autorskiego z szefem kuchni, wieczorku poetyckiego/literackiego, 

plenerowego wydarzenia dla rodzin, turnieju e-sportowego. Pojawiła się również deklaracja 

ze strony jednej osoby, która mogłaby zorganizować warsztaty z brandingu. 
Wśród zebranych pomysłów na działania angażujące młodzież znalazły się spotkania autorskie, 

koncerty, działania kulinarne i e-sportowe. Do ich realizacji potrzebne byłoby im wsparcie 

pracowników ośrodka kultury, środki finansowe, miejsce i niezbędny sprzęt (np. do 

przeprowadzenia turnieju e-sportowego), ale również „większa pewność siebie”. 

Wykorzystując metodę projekcyjną, sprawdzano stosunek emocjonalny do BOK-u jako instytucji 

oraz znajomość celów jego działalności. Większość odpowiedzi dowodzi, że bieruńska instytucja 

kultury jest pozytywnie kojarzona „[BOK]jest/może być/powinien być miejscem rozwoju, miejscem 

spotkań, miejscem z potencjałem”. Tylko nieliczne głosy wskazywały, że to „miejsce, które nie ma 

nic do zaproponowania”, „nie ma nic wartego uwagi” czy „nic się [w nim]nie dzieje”. BOK to 

instytucja, która zdaniem większości młodzieży stwarza szanse rozwoju zainteresowań, to 

przestrzeń do nauki 

i spotkań, ale także zabawy i przygody. Miejsce określane w kategoriach „przyjazne”, „miłe 

i rodzinne”, „gościnne”, co może być dobrym kapitałem do budowania współpracy z 

przedstawicielami bieruńskiej młodzieży. 

3.2 Badanie ankietowe dorosłych 

Ankieta internetowa dla dorosłych mieszkańców Bierunia była dostępna online w okresie od 

marca do końca maja 2020 r. Kwestionariusz ankiety zawierał 28 pytań otwartych i zamkniętych. 

W badaniu wykorzystywano narzędzie w postaci formularza Google, dzięki któremu zebrano 

online odpowiedzi 165 respondentów (N=165). 

1. Gdzie spędza Pan/Pani czas wolny? 
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• prawie zawsze wolny czas spędzam w okolicy mojego miejsca zamieszkania – 44 (26,7%), 

• często większość czasu wolnego spędzam w mojej okolicy – 54(32,7%), 

• rzadko znajduję dla siebie coś ciekawego do zrobienia w mojej miejscowości – 37 (22,4%), 

• trudno powiedzieć, różnie bywa – 29 (17,6%), 

• kiedy chce się rozerwać lub odpocząć, wyjeżdżam zawsze poza miasto – 11 (6,7%). 

2. Czy uważa Pan/Pani, że oferta spędzenia ciekawie czasu wolnego w Bieruniu jest zadowalająca? 

  
 Wykres nr 2, Źródło: badania i obliczenia własne(N=165) 

• zdecydowanie tak, oferta zorganizowanych zajęć jest bogata – 6,1%, 

• raczej tak, w okolicy można znaleźć ciekawe zajęcia dla siebie – 33,9%, 

• nie mam zdania, trudno mi to ocenić – 23,6%, 

• raczej nie, oferta spędzenia czasu wolnego jest niewystarczająca – 26,1%, 

• zdecydowanie nie, nic ciekawego i godnego uwagi nie dzieje się w mojej okolicy – 10,3%. 

3. Czy korzysta Pani/Pan z oferty kulturalnej dostępnej w Bieruniu? 

 tak – 59%, 

• nie – 41%. 

4. Jakie czynniki decydują o Pana/Pani uczestnictwie w życiu kulturalnym gminy ? 

• potrzeba rozwijania własnych zainteresowań – 63 (39,1%), 

• potrzeba uczestnictwa w życiu towarzyskim – 63 (39,1%), 

• chęć poznania nowych form aktywności – 42 (26,1%), 

• przyciągająca, atrakcyjna oferta zajęć – 49 (30,4%), 

• potrzeba wzbogacenia lub ugruntowania wiedzy, lub podniesienia kwalifikacji – 17 (10,6%), 

• potrzeba tworzenia, dzielenia się własnymi umiejętnościami i wiedzą – 18 (11,2%). 

5. Co ogranicza Pana/Pani udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Bieruniu? 
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Wykres nr 3, Źródło: badania i obliczenia własne(N=165) 
Czynniki ograniczające uczestnictwo w kulturze: 

• brak czasu – 89 (54,3%), 

• brak atrakcyjnej oferty kulturalnej – 57 (34,8%), 

• brak wystarczających środków finansowych – 17(10,4%), 

• brak informacji na temat organizowanych imprez – 48(29,3%), 

• trudności z dojazdem, stan zdrowia, inne obowiązki – 7 (4,3%). 

• inne: stan zdrowia, zbyt późno rozwieszane plakaty, opieka nad dziećmi. 

6. Czy w swoim środowisku, wśród znajomych i rodziny dostrzega Pan/Pani osoby, grupy 

nieformalne, które same tworzą bądź organizują działania artystyczne i kulturalne, a które powinny 

zostać dostrzeżone i wsparte przez instytucje? 

 
Wykres nr 4, Źródło: badania i obliczenia własne(N=165) 

• tak, znam takie osoby lub grupy osób – 11%, 

• nie, nie znam takich osób – 89%. 
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7. Proszę wskazać te osoby i podejmowane przez nie działania. 

 emeryci spotykający się przy kawie w salce przy kościele, Natalia Piekorz (x2), Natalia 

Sikora (szycie maseczek), modelarnia w Bieruniu – organizuje wyjazdy na zawody 

i zdobywa osiągnięcia na skalę ogólnopolską, Bieruński Pub – koncerty, pokazy zdjęć. 

8. Czy uczestniczył/uczestniczyła Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 lat w jakichkolwiek wydarzeniach 

kulturalnych organizowanych przez Bieruński Ośrodek Kultury? 

   

 Wykres nr 5, Źródło: badania i obliczenia własne(N=165) 

 

• tak – 67,7%, 

• nie – 32,3%. 

9. W jakich wydarzeniach kulturalnych, zajęciach organizowanych przez Bieruński Ośrodek 

Kultury uczestniczył/uczestniczyła Pan/Pani w ciągu ostatnich 2 lat? 

Zebrane odpowiedzi wraz z liczbą powtarzających się działań kulturalnych: 

• imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka x 12, andrzejki x 2, mikołajki x 2, odpust 

z okazji walentynek, 

• wydarzenia plenerowe: Dni Bierunia x 26, Noc Świętojańska x 14, festyny x 12, korowód, 

dożynki x 8, jarmark świąteczny x 7, kino plenerowe przy akwenie wodnym „Łysina” x 2, 

• sport i rekreacja: rajd rowerowy x 3, biegi utopca x 2, bieg, fitness, rodzinny turniej piłki 

nożnej, rodzinne wycieczki rowerowe, imprezy sportowe, zumba, 

• warsztaty, kursy, zajęcia: balet x 4, kurs tańca x 3, nauka gry na instrumentach x 2, kurs 

szycia x 2, kółko plastyczne, zajęcia z ceramiki x 2, warsztaty dla dzieci: nauka gry na gitarze, klub 

maluszka, szachy, zajęcia wokalne, zajęcia umuzykalniające w DK Triada x 2, zajęcia w DK Gama 

- np. ceramiczne („szkoda że nie ma szkliwienia i możliwości sprzedaży tych dzieł np. podczas 

festynów, z których dochód zasiliłby pracownię”), 

• koncerty x 6 (m.in. IRA, Kasia Kowalska), 

• biblioteka, 

• występy kabaretowe: kabaret x 4, spektakl Kabaretu Młodych Panów x 3, kabaret w Domu 
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Kultury Gama, 

• działania teatralne: spektakle x 16, spektakle Teatru dla Dorosłych x 5, wyjazdy do teatru 

x 2, spektakle dla dzieci x 2, operetka x 2, 

• spotkania tematyczne: spotkania w Jutrzence, spotkania tematyczne, konkursy, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, 

• sztuki wizualne: wystawy x 6, wernisaże, wystawy w Domu Kultury Triada, 

• inne: obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości, ferie dla dzieci. 

10. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o wydarzeniach BOK-u? 

• Facebook – 80 (48,2%), 

• plakaty, ulotki – 90 (54,2%), 

 strona internetowa BOK-u – 55 (33,1%), 

 rekomendacje znajomych – 57 (34,3%), 

 informacje pracowników BOK-u – 12 (7,2%), 

 lokalne media – 24 (14,5%), 

• (mało ogłoszeń - starsi nie mają komputera) – 1 (4,8%). 

11. Ocena dotycząca działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury – ocena oferty zajęć stałych 

(kompetencje i doświadczenie instruktorów, zaangażowanie). 

• 5 pkt – 30 (18,2%), 

• 4 pkt – 69 (41,8%), 

• 3 pkt – 43 (26,1%), 

• 2 pkt – 17 (10,3%), 

 1 pkt – 6 (3,6%), 

średnia ocena: 3,6 pkt. 

12. Atrakcyjność oferty estradowej (koncerty, festiwale, spektakle taneczne/teatralne). 

• 5 pkt – 23 (14%), 

• 4 pkt – 55 (33,5%), 

• 3 pkt – 50 (30,5%), 

• 2 pkt – 26 (15,9%), 

• 1 pkt – 10(6,1%), 

średnia ocena: 3,3 pkt. 

13. Oferta edukacyjna (kursy, warsztaty, szkolenia). 

• 5 pkt – 21 (13%), 

• 4 pkt – 47 (29%), 

• 3 pkt – 52 (32,1%), 

• 2 pkt – 26 (16%), 

 1 pkt – 16 (9,9%), 

średnia ocena: 3,2 pkt. 

14. Dostępność (godziny pracy, system sprzedaży biletów, organizacja widowni). 

• 5 pkt – 32 (19,5%), 



  15 

         

• 4 pkt – 46 (28%), 

• 3 pkt – 53 (32,3%), 

• 2 pkt – 20 (12,2%), 

 1 pkt – 13 (7,9%), 

średnia ocena: 3,4 pkt. 

15. Estetyka budynku (sale, otoczenie budynku). 

• 5 pkt – 43 (26,2%), 

• 4 pkt – 53 (32,3%), 

• 3 pkt – 51 (31,1%), 

• 2 pkt – 11 (6,7%), 

 1 pkt – 6 (3,7%), 

średnia ocena: 3,7 pkt. 

16. Doposażenie (sprzęt, wygodne miejsca siedzące w korytarzach). 

• 5 pkt – 25 (15,5%), 

• 4 pkt – 57 (35,4%), 

• 3 pkt – 57 (35,4%), 

• 2 pkt – 12(7,5%), 

 1 pkt – 10 (6,2%), 

średnia ocena: 3,5 pkt. 

17. Kadra (kompetencje, otwartość na współpracę i rozwój). 

• 5 pkt – 46 (28,6%), 

• 4 pkt – 64 (39,8%), 

• 3 pkt – 33 (20,5%), 

• 2 pkt – 14 (8,7%), 

 1 pkt – 4 (2,5%), 

średnia ocena: 3,8 pkt. 

18. Czy wie Pani/Pan, jakie działania BOK-u są organizowane w jego placówkach? 

  
Wykres nr 6, Źródło: badania i obliczenia własne(N=165) 

• tak – 53,6%, 

• nie – 46,4%. 

19. Jakie zna Pan/Pani placówki, należące do Bieruńskiego Ośrodka Kultury? 

• Gama x 60, 
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• Jutrzenka x 60, 

• Triada x 41, 

• Remiza x 27, 

• Biblioteka nr 1 i 2 x 14, 

20. Czy korzystała/korzystał Pani/Pan z działań tam organizowanych? 

• tak – 53,6%, 

• nie – 45,8%, 

• jak mam wolny czas – 0,6%. 

21. Czy ma Pan/Pani pomysł na własny projekt wydarzenia kulturalnego potrzebnego lokalnemu 

środowisku, które mogłoby być zrealizowane przy wsparciu Bieruńskiego Ośrodka Kultury? 

  
Wykres nr 7, Źródło: badania i obliczenia własne(N=165) 

• tak – 33 (20,5%), 

• nie – 131 (81,4 %). 

22. Pomysły na działania: 

 kino: festiwal filmowy, filmy pełnometrażowe, o ciekawej tematyce, dla widzów w różnym 

wieku, ale nie tylko dla dzieci (coś na kształt kina Światowid z Katowic), kino niszowe - cykliczne 

wydarzenie np. raz w tygodniu, w ramach którego wyświetlane byłyby filmy zdobywające nagrody 

na światowych festiwalach, których nie da się obejrzeć 

w komercyjnych kinach (taka inicjatywa odbywa się w OCK w Oświęcimiu od lat), 

 edukacja (zajęcia, warsztaty, kursy): zajęcia dla młodzieży rozwijające ich pasje, kurs 

ogrodnictwa, zajęcia z sensoplastyki, zajęcia kulinarne, zumba dla dzieci, szachy, ale tylko dla 

najmłodszych w BOK-u, aerobik dla dzieci, warsztaty gotowania dla dzieci, utworzenie sekcji gier 

planszowych, zajęcia dla dzieci (taniec, gry na instrumentach, kółko teatralne), zajęcia dla dzieci, 

spektakle dla dzieci, zajęcia z gimnastyki artystycznej dla dzieci, konkursy plastyczne dla 

młodzieży szkolnej, konkursy fotograficzne, 

• wydarzenie kulturalne (spektakle, koncerty): regularne spektakle dla dzieci, kabareton, 

• wystawy: wystawy plastyczne/techniczne/LEGO, 

• spotkania tematyczne: spotkania ze specjalistami „od ortopedy do weterynarza”, 

• działania integracyjne: potańcówki, np. raz w miesiącu, cykliczne śpiewanie, Dzień Kobiet, 

• atrakcje dla dzieci: formuła otwarta – można przyjść, kiedy się ma czas, nie trzeba się 

zapisywać, 
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• teatr, wydarzenia kulturalne i koncerty dla grupy wiekowej poniżej 50 lat bez 

konieczności wyjazdu do innych miast („niestety, młodzi ludzie nie pójdą np. na Damiana 

Holeckiego” oraz „przesyt występami zespołów Bierunianeczki i Ściernianeczki”), 

• koncerty młodych wykonawców w przestrzeni kościoła św. Walentego, 

• „więcej imprez dla ludzi niepełnosprawnych i starszych”, 

• „interesuję się japońskimi kimonami, mam ich całkiem dużo, mogłabym poprowadzić 

warsztaty 

o kimonach (opowiedzieć o nich trochę, zaprezentować sposób ubierania, udostępniając własne 

zbiory do tych zajęć)”, 

23. Proszę dokończyć zdanie: „W moim wymarzonym Domu Kultury chciałabym/chciałbym spędzać 

czas na ……...” 

Zebrane odpowiedzi: 

 rozrywce, spektaklach, ciekawych koncertach i kabaretach, letnim kinie, wydarzeniach 

wspólnych dla rodziców i dzieci, interesujących nowościach, ciekawych filmach, ciekawych 

wydarzeniach kulturalnych (teatr to nie wszystko), wystawie obrazów i innych dzieł sztuki, 

 kursach doszkalających, zajęciach kulinarnych, tańcu, kursach i zabawach z dziećmi 

(zumba, kółko teatralne dla dzieci 7–10 lat), rozwijaniu pasji swoich i dzieci, warsztatach 

artystycznych dla dorosłych, zajęciach z baletu (profesjonalnych), zajęciach tanecznych, 

gimnastycznych, robotyki dla dzieci, pracowni ikonografii, witraży, zajęciach muzycznych, 

robieniu na drutach i haftowaniu, ciekawych zajęciach np. z wikliny papierowej, robótkach 

ręcznych, czytaniu książek, graniu w gry planszowe, graniu w ping-ponga, spotykaniu się ze 

znajomymi, chodzeniu na warsztaty fotograficzne, warsztatach robotyki i programowania, 

zajęciach plastycznych z córką, kursie gotowania, kursie językowym, zajęciach dla 

pracujących mam z dziećmi (popołudniu), cyklicznych warsztatach teatralnych, kształceniu się 

i podnoszeniu kwalifikacji – kursy języka angielskiego, kurs szycia na maszynie w miłej atmosferze, 

 na spotkaniach z ciekawymi ludźmi przy kubku dobrej kawy, w czasie gdy moje dzieci 

spędzają czas na interesujących zajęciach i warsztatach organizowanych w tymże domu kultury, 

dobrej atmosferze, obcowaniu z kulturą i sztuką, spotykaniu ciekawych ludzi (x 2), zespole 

wokalnym i herbatce, radosnym odkrywaniu sztuki, doświadczaniu ciekawych rzeczy, poznawaniu 

świata z całą rodziną, spotkaniach z autorami książek, 

 siłowni, gimnastyce, zajęciach fitness w Jutrzence, ćwiczeniach na kręgosłup dla 

młodszych osób (nie tylko dla seniorów), akrobatyce artystycznej dla dzieci, jodze, 

 zajęciach psychologicznych, psychoterapeutycznych, kreatywnej realizacji i rozwoju siebie, 

 słuchaniu muzyki, dobrym humorze, rozrywce, graniu na instrumencie i tańcach. 

Metryczka: 

24. Płeć: 83,7% – kobieta, 16,3% – mężczyzna. 

25. Wykształcenie: wyższe – 56,6%, średnie – 33,1%, zawodowe – 7,8%, podstawowe – 2,4%. 

26. Status na rynku pracy: 86% – aktywni zawodowo, 12,2% – nieaktywni zawodowo, 1,2% – 

student/studentka. 

27. Wiek:1980-1991. 

28. Miejsce zamieszkania: Bieruń Stary – 46,3%, Bieruń Nowy – 50%, Lędziny – 0,6%, Ściernie – 

1,8%, Bieruń – 1,2%. 

● Podsumowanie 

Dorośli mieszkańcy Bierunia byli drugą grupą zaproszoną do udziału w badaniu ankietowym, 

opracowanym przez Bieruński Ośrodek Kultury. Jego celem było poznanie opinii na temat 

dostępnej oferty spędzania czasu wolnego w ich miejscu zamieszkania, czynników decydujących 

o uczestnictwie w życiu kulturalnym i ograniczeniach. Respondenci wypowiadali się również na 

temat znajomości oferty Bieruńskiego Ośrodka Kultury i uczestnictwa w jego aktywnościach. 

Oceniali różne aspekty jego działalności, w tym m. in. atrakcyjność oferty, stan infrastruktury czy 
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kompetencje jego kadry. Sprawdzano również, jakie są najczęściej wybierane źródła informacji 

o imprezach kulturalnych organizowanych przez BOK. Pytano także o działania, o które warto 

byłoby wzbogacić dotychczasową ofertę, a także o „wymarzoną” wizję lokalnej instytucji kultury. 

Osoby biorące udział w badaniu ankietowym, jako miejsce spędzania swojego czasu wolnego, 

najczęściej wskazywały zamieszkiwaną miejscowość i jej okolice. Znacznie rzadziej zgadzano się 

ze stwierdzeniem, że czas wolny związany z odpoczynkiem i rozrywką łączy się dla nich zawsze 

z koniecznością wyjazdu z Bierunia (7% badanych). W ocenie respondentów lokalna oferta 

spędzania czasu wolnego wydaje się być umiarkowanie zadowalająca, z niewielką przewagą 

głosów twierdzących, że w okolicy można znaleźć ciekawe zajęcia (oraz że oferta jest bogata), nad 

tymi, które wskazują, że oferta jest niewystarczająca (lub że nic ciekawego i godnego uwagi się 

w Bieruniu nie dzieje). Prawie co piąty uczestnik badania nie miał sprecyzowanego zdania na temat 

dostępnych atrakcji. 

Ponad połowa badanych (59%) korzysta z lokalnej oferty kulturalnej, wybierając ją głównie 

z potrzeby rozwoju własnych zainteresowań i uczestnictwa w życiu towarzyskim. Najmniej w tej 

grupie było osób, dla których uczestnictwo w kulturze łączy się z dzieleniem własnymi 

umiejętnościami i wiedzą. Czynnikami, które ograniczają dorosłych mieszkańców, był głównie brak 

czasu (54,3% wskazań), ale również brak dostępu do atrakcyjnej oferty (34,8%) i brak informacji 

o organizowanych wydarzeniach (29,3%). Brak środków finansowych na uczestnictwo w kulturze 

oraz trudność z dojazdem pojawiały się dopiero na dalszym planie. 

Czas wolny to obecnie towar deficytowy z wieloma dostępnymi sposobami jego zagospodarowania. 

W obszarze aktywności kulturalnej instytucje konkurują ze sobą pod względem różnorodności 

i atrakcyjności repertuaru. Prócz tego, ciekawa i wartościowa oferta jest dostępna w mediach - 

platformy telewizyjne, internetowe serwisy video czy inne zasoby internetowe. Nie można także 

zapominać o nawykach konsumpcyjnych i galeriach handlowych, które stają się przestrzenią 

społeczną i popularnym miejscem spędzania wolnego czasu, czy innych aktywnościach np. 

sportowych. 

Dosyć dużo, bo prawie 70% pytanych potwierdziło, że w ostatnich dwóch latach korzystało 

z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez ośrodek kultury. Wymieniane były praktycznie 

wszystkie formy działalności BOK-u, jednak najwięcej wskazań miały otwarte wydarzenia masowe 

i plenerowe, takie jak: dni miasta, Noc Świętojańska, dożynki, jarmarki świąteczne, imprezy 

okolicznościowe i rekreacyjne. Z zebranych odpowiedzi wynika, że gros dorosłych respondentów 

uczestniczyło (w charakterze opiekuna) w wydarzeniach skierowanych do najmłodszych (mikołajki, 

Dzień Dziecka, zajęcia klubu maluszka, spektakle teatralne dla dzieci, ferie dla dzieci). Na tle 

wymienianych wydarzeń dosyć dużym zainteresowaniem cieszyły się działania teatralne, spektakle, 

występy Teatru dla Dorosłych, ale także zorganizowane wyjazdy na wydarzenia teatralne dostępne 

poza Bieruniem. Mało natomiast odpowiedzi dotyczyło warsztatowych działań twórczych, 

stwarzających szansę rozwoju pasji i zainteresowań. 

Źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych są dla dorosłych głównie plakaty i ulotki, a zaraz 

za nimi informacje umieszczane na profilu Facebook. Rekomendacje znajomych stanowią dosyć 

ważną zachętę do udziału w lokalnych wydarzeniach, natomiast poszukując informacji o ofercie, 

nieco rzadziej sięgano do strony internetowej BOK-u, a jeszcze rzadziej do informacji w lokalnych 

mediach, czy pytano o nie pracowników domu kultury. 

Dla organizatorów życia kulturalnego w Bieruniu istotne było także poznanie opinii mieszkańców 

na temat różnych aspektów działalności instytucji. Proszono w tym celu o ocenę w skali 1-5 

punktowej dla poszczególnych kryteriów. Z uśrednionej punktacji dla poszczególnych elementów 

poddanych ocenie wynika ogólna ocena zadowalająca. Mieszkańcy biorący udział w badaniu 

ankietowym najwyżej oceniali kompetencje i zaangażowanie kadry Bieruńskiego Ośrodka Kultury, 

instruktorów prowadzących zajęcia stałe oraz estetykę i doposażenie domu kultury. Gorzej oceniana 

była natomiast oferta wydarzeń estradowych i oferta z zakresu edukacji kulturowej. 
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L.p. Kryterium oceny Średnia 

ocena 

1. Kadra (kompetencje, otwartość na współpracę i rozwój) 3,8 

2. Estetyka budynku (sale, otoczenie budynku) 3,7 

3. Zajęcia stałe (kompetencje, zaangażowanie instruktorów) 3,6 

4. Doposażenie (sprzęt, wygodne miejsca siedzące w korytarzach) 3,5 

5. Dostępność (godziny pracy, system sprzedaży biletów, organizacja 

widowni) 

3,4 

6. Atrakcyjność oferty estradowej 3,3 

7. Oferta edukacyjna (kursy, szkolenia, warsztaty) 3,2 

Tabela nr 1, Źródło: badania i obliczenia własne(N=165) 
Prawie połowa respondentów miała rozeznanie na temat placówek wchodzących w struktury 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury, wymieniając: kinoteatr Jutrzenkę, Dom Kultury Gama, Regionalne 

Centrum Kulturalno-Gospodarcze Remiza, Dom Kultury Triada, Miejską Bibliotekę Publiczną nr 1 

oraz Miejską Bibliotekę Publiczną nr 2. Najbardziej rozpoznawalnymi filiami były Jutrzenka 

i Gama, następnie Triada, Remiza i obie biblioteki. Podobną liczebnie grupę stanowiły osoby, które 

deklarowały znajomość działań organizowanych w poszczególnych domach kultury i korzystały z 

ich oferty. 

Jako że uczestnictwo w programie Dom Kultury Inicjatywy Lokalne 2020 zawiera w sobie 

komponent aktywizujący lokalne środowisko, pytano mieszkańców o ich autorskie pomysły na 

projekty, które mogłyby mieć szansę realizacji przy wsparciu domu kultury. 

Ponad 80% respondentów nie miało pomysłu na tego typu działanie, natomiast udało się 

zgromadzić  katalog pomysłów do przeanalizowania pod kątem programowania oferty i wytyczania 

nowych kierunków rozwojowych BOK-u. 

Sporym zainteresowaniem cieszyłyby się wszelkiego rodzaju działania poszerzające dotychczasową 

działalność filmową. Mile widziane byłyby przeglądy twórczości, festiwale filmowe czy seanse 

kina niszowego. Oprócz kina pojawiały się również pomysły działań edukacyjnych, takie jak 

warsztaty dla najmłodszych (m.in. planszówki, kulinaria, sensoplastyka, zumba, kółko teatralne, 

gimnastyka artystyczna), dla nieco starszych kurs ogrodnictwa, konkursy fotograficzne czy 

plastyczne. Sugerowano również urozmaicenie oferty estradowej, uwzględniając potrzeby 

pokolenia „poniżej 50 roku życia”, którego przedstawiciele muszą wyjeżdżać do innych miast w 

poszukiwaniu atrakcyjnych koncertów i wydarzeń scenicznych. Mieszkańcy byli zainteresowani 

również organizacją spotkań tematycznych ze specjalistami („od ortopedy do weterynarza”) oraz 

udziałem w działaniach integrujących, jak potańcówki, cykliczne śpiewanie. W ramach metody 

projekcyjnej udało się również poznać wizję wymarzonego domu kultury. Na obraz ten składały się 

aktywności pozwalające na rozwój pasji artystycznych, ale również zdobycie praktycznych 

umiejętności związanych chociażby z nauką szycia czy gotowania. W wizję tę wpisuje się 

wyobrażenie domu kultury jako interdyscyplinarnego centrum aktywności, stwarzającego szansę na 

rozwojowe działania międzypokoleniowe, indywidualne i grupowe. 
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4. Badania jakościowe 

4.1 Warsztaty z młodzieżą szkolną 

W warsztatach diagnostycznych wzięły udział dwie grupy młodzieży, reprezentującej klasy I-III 

Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu. Ich celem było poznanie najchętniej wybieranych przez 

nich sposobów spędzania czasu wolnego, ale także zebranie informacji na temat osób i środowisk, 

które ich zdaniem wyróżniają się na tle grup rówieśniczych pod kątem uzdolnień i realizowanych 

aktywności. Sprawdzano również ich potrzeby kulturalne oraz autorskie pomysły na działania, 

które mogłyby zostać zrealizowane z pomocą Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 

• Co robimy w czasie wolnym? 

L.p Rodzaj aktywności Gr I Gr II 

1. Aktywność 

ruchowa 

łyżwy, bieganie, jazda na rowerze, 

rolki, kręgle (Bieruń Nowy), jazda 

na nartach, sankach, siatkówka, 

kickboxing, badminton, basen, 

bieganie, gra w piłkę nożną, 

spacery, siłownia 

basen, park trampolin,   

lodowisko, Aquapark, pole dance, 

kręgle, wyjazdy na narty, 

modelarstwo, wizaż, treningi 

(badminton, sztuki walki), 

siłownia 

2. Działania 

artystyczne 

gra na instrumentach, śpiew (x2), 

fotografia, taniec, rysowanie, teatr, 

kino, filmy/seriale(„przydałoby się 

miejsce do nauki śpiewu i grupa 

teatralna dla młodzieży”) 

kino (Tychy, Katowice), wokal, 

tworzenie kartek okolicznoś-

ciowych, gra na instrumencie, 

imprezy/ koncerty w plenerze 

3. Gry i aktywność w 

Internecie 

tworzenie materiałów video, gry 

komputerowe 

e-sport 

4. Inne robotyka, czytanie książek, ogród 

botaniczny, grupy parafialne (Oaza, 

ministranci, Dzieci Maryi, Caritas) 

wyjścia ze znajomymi, czytanie 

książek, wyjście do centrów 

handlowych, domowe SPA, 

robienie paznokci, wizaż, 

imprezy-domówki, krawiectwo, 

clubbing/ dyskoteki w 

Katowicach, 

 Gastronomia Bieruńskie Babeczki, kebab, 

Warka, Pub Piwnica 

Warka, Pub Piwnica, wyjście do 

kawiarni/ herbaciarni 

Tabela nr 2, Źródło: badania i obliczenia własne 

• Młodzi z potencjałem 

Uczestnicy warsztatów zostali poproszeni o wymienienie swoich rówieśników, wyróżniających się 

osiągnięciami w nauce, sporcie lub kulturze, którzy mogą być dla nich wzorem do naśladowania. 

Uczestnicy I grupy badania wymienili: 

Kultura: Kuba Józefonik (rysunek), aktorzy z LO (Misterium Męki Pańskiej, PZS Bieruń), aktorzy 

z domu kultury, Maciej Popiela, Maja Lisiecka (śpiew), Kamil Piwerek (SiEm Chajdas) rap, Julia 

Kokoszka (teatr), 

Sport: zawody sportowe, badminton (Trecki, Stokfisz, Grygierczyk, Bochenek), Fortis (kick 

boxing), piłkarze BOSIR (GOL Bieruń, PIAST Bieruń), Paweł Gwóźdź (karate), Julia Kokoszka 

(pływanie), Natalia Kołodziejska (tenis), 
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Inne: Przemysław Kupczyk (samorząd/polityka), Emilia Borkowska, Kamil Krzyszkowski, 

Mikołaj Jasiński (robotycy z LO), Bartłomiej Blacha, Paweł Cichoń (ratownicy), ksiądz proboszcz 

Anderko (wspiera młodzież), Skrzypczyk (olimpiada historyczna), barmani PZS Bieruń, 

gastronomia PZS Bieruń, Bartosz Kulik (Master Chef junior), Oaza, Izabella Wróbel, Laura 

Walczak (modelki). 

Uczestnicy II grupy badania wymienili: 

Kultura: Adrian Bodzio (dj), Kacper Dorynek (Playzzy), Mateusz Hajdas (SiEm) (rap), Natalia 

Żołneczko (śpiew), Gumix (rap), Nunek (rap), Magdalena Łuszniak – łyżwiarka, tancerka, jeździ 

 konno, Anita Szewczyk (śpiew), Wiki Michalska (śpiew), Rafał Rudnicki (dj), Mefjiu (rap), 

Sport: Wiktor Cirpisz – badmintonista, Kamil Grzyb, Bartosz Bulanda (siłownia), Jakub Chrapan  

(trener personalny), Paweł Jagoda (freerunner) – insta: Pvcio3run, Łukasz Opitek (skater),   

Inne: sekcja robotyki (LO Bieruń), Arianna Biel (tatuaże - @dziarysobierobie). 

 Bieruń moje miejsce na Ziemi - I grupa 

• Miejsca spotkań młodzieży 

Uczniowie zinwentaryzowali miejsca spotkań młodych mieszkańców Bierunia. 

Są nimi: Wesoła Panda, Unia Bieruń, rynek, Orlik, DK Gama, DK Jutrzenka, świetlice, basen, LO, 

siłownia, Bieruńskie Babeczki. 

• Miejsca ważne dla młodych ludzi 

Miejsca, które młodzież uznała za najbardziej dla nich atrakcyjne to: Bieruńskie Babeczki, Łysina, 

rynek, siłownia, skyte park. 

 Bieruń Nowy: Orlik, strzelnica, kręgle, basen, skate park, stadnina koni. 

• Miejsca tradycji, zabytki 

Bieruń Stary: Kopiec/Golgota Bieruńska, stara synagoga (Straż Pożarna), Kościół św. Walentego, 

rynek, Łysina, pomnik Powstańców Śląskich, Bieruńska Grobla, pomnik utopca, cmentarz 

żydowski, pomnik obozu śmierci. 

Bieruń Nowy: kamienica żydowska, kościół pw. NSPJ. 

 Bieruń moje miejsce na Ziemi - II grupa 

 powody do dumy (Bieruń Stary): 

Kinoteatr Jutrzenka, fontanna z rzeźbami utopca i związane z nimi legendy, Unia Bieruń, Misterium 

Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa ulicami miasta, ks Łukasz (influencer), Dom Kultury Gama (Teatr 

dla Dorosłych, koncerty jazzowe), 

 Miejsca ważne dla młodych ludzi: 

Łysina (akwen), Plac autobusowy, Piwiarnia Warka, pizzeria na Rynku, Szkoła Językowa Best. 

 powody do dumy (Bieruń Nowy): 

siłownia, skate park, Noc Świętojańska nad Wisłą, kręgielnia, igrzyska niepełnosprawnych, basen, 

dom kultury, kopalnia, 

 Miejsca ważne dla młodych ludzi: 

KWK Piast, orlik, biblioteka, korty tenisowe, wymiany uczniowskie w technikum, stadnina koni. 

Instytucje, organizacje generujące lokalną aktywność, grupy i twórcy podejmujący działania 

w obszarze kultury. 

Młodzież została poproszona o podanie nazw instytucji i organizacji generujących lokalną 

aktywność oraz o wymienienie grup i twórców, którzy podejmują działania w obszarze życia 
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kulturalno-społecznego. 

Alojzy Lysko (cieszący się dużym autorytetem w regionie pisarz i folklorysta), biblioteki, DK 

Triada, DK Gama, DK Jutrzenka, świetlice, PZS Bieruń, kościoły, Unia Bieruń, Wesoła Panda. 

Miejsca z niewykorzystanym potencjałem. 

Uczestników badania poproszono również o zinwentaryzowanie miejsc z niewykorzystanym 

potencjałem, które mogłyby być dla nich miejscami spotkań i rozwoju. 

Uczniowie wymienili: Stary Młyn, wolne pola naprzeciw Piasta, boisko obok skate parku, dworzec, 

Derówka – zbiornik wodny w lesie. 

Pomysły na działania. 

W ramach pracy w grupach młodzież zaproponowała pomysły na inicjatywy lokalne, które 

mogłyby być atrakcyjnymi propozycjami zarówno dla nich samych, jak i dla ich rówieśników: 

• festiwal stand up-u z warsztatami dla młodzieży, 

• koncert charytatywny (np. na rzecz schroniska dla zwierząt), 

• festiwal kuchni świata, 

• gra miejska (zagadki historyczne Bierunia), 

• tydzień tematyczny w kinie np. tydzień horrorów lub komedii, 

• stworzenie koła teatralnego i wystawienie współczesnej sztuki dotyczącej spraw młodzieży, 

• wolontariat ekologiczny (sprzątanie miasta, warsztaty ekologiczne), 

• warsztaty rysunku zakończone finałową wystawą, 

• kino plenerowe – maratony (np. na plaży), 

• cykl spotkań z podróżnikami i autorytetami z różnych dziedzin (np. z Martyną 

Wojciechowską czy z Przemkiem Kossakowskim), 

• festiwal kolorów, 

• warsztaty taneczne, 

• projekt modowy – projektowanie ubrań i podstawowy kurs szycia. 

Wymarzony dom kultury – grupa I 

Wymarzony dom kultury to dla uczestników warsztatów miejsce, w którym znalazłyby się: 

kino, krzesła, kanapy, fotele, automat „coś jak w LO”, KFC, mała kawiarnia, wędrujące książki. 

Odbywałyby się: stand up, praktyczne wykłady o sztuce, wydarzenia muzyczne, występy 

młodzieży, 

spotkania dotyczące kultury jedzenia, kółka zainteresowań, kursy dla młodzieży (rysunek, rzeźba 

itp.), spotkania tematyczne np. spotkania z podróżnikami, z ciekawymi ludźmi). 

Wymarzony dom kultury – grupa II 

Co przyciągnęłoby młodych do domu kultury? 

 działania: koncerty młodych artystów: Dawid Podsiadło, Taco, Bedoes, Malik, Roxie, 

Dawid Kwiatkowski, Ania Dąbrowska, Viki Gabor, Siamm, burlesque, 

 biblioteka (ładna, z miejscem do nauki), kino, warsztaty z seksuologiem, teatrzyk 

kukiełkowy dla młodzieży, szachy, kurs wizażu, wieczorki zapoznawcze, poetyckie, 

 nowoczesny wygląd domu kultury, kawiarnia, w której można pić kawę i się uczyć, pole 

dance, warsztaty krawieckie, warsztaty teatralne dla młodzieży, kursy plastyczne, gaming house, 

sale dostosowane pod treningi (sztuki walki), warsztaty astrofizyczne/astronomiczne, miejsce do 

nauki, zespół wokalno-instrumentalny dla młodzieży, potańcówki. 
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 Podsumowanie 

Grupa młodzieży, która wzięła udział w warsztacie diagnostycznym, z zaangażowaniem i dużą 

sumiennością podejmowała kolejne zadania warsztatowe. Ich wiedza o lokalnym środowisku 

wydawała się być dość szeroka. Wśród badanej grupy nie było pasjonatów, którzy z 

zaangażowaniem opowiadali o swoich zainteresowaniach. Nie ujawniły się też osoby, które 

miałyby pomysły na ciekawe inicjatywy kulturalne i zadeklarowałyby gotowość do ich realizacji, 

udało się natomiast wygenerować w grupach pewne pomysły, które mają szansę na realizację w 

drugim etapie projektu „OgarniaMY młodych”. Wydaje się, że w przypadku tej grupy młodzieży 

zasadne byłoby stworzenie im warunków do doświadczenia różnych aktywności twórczych, co 

umożliwiłoby im rozpoznanie własnych predyspozycji i pasji. Warto byłoby zaangażować młodych 

ludzi w przedsięwzięcia, za które sami mogliby wziąć odpowiedzialność i które dodałyby im 

odwagi do samodzielnego wypowiadania własnych opinii oraz do krytycznego osądu otaczającej 

ich rzeczywistości. 

Stosunkowo największej części młodych ludzi zależało na stworzeniu koła teatralnego i 

wystawieniu współczesnej sztuki dotyczącej spraw młodzieży. Deklarowali duże zainteresowanie 

udziałem w tego rodzaju przedsięwzięciu. Warsztaty pomogły także uporządkować wiedzę 

lokalnych organizatorów życia kulturalnego na temat rówieśników i wyróżniających ich pasji. 

Oprócz młodych ludzi zainteresowanych teatrem, ujawniono wiele osób zajmujących się 

tworzeniem muzyki 

i udostępnianiem jej w Internecie (głównie dj, raperzy). W grupie tej znaleźli się również freerunner 

czy osoby uzdolnione wokalnie. Warto byłoby zastanowić się nad promocją ich uzdolnień czy 

stworzeniem im szans pełniejszego rozwoju. Warsztaty pozwoliły także na poznanie potrzeb 
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młodych ludzi, którzy oczekiwaliby zorganizowania w ośrodku kultury przyjaznej przestrzeni, 

w której mogliby przebywać ze sobą, uczyć się, rozmawiać i spędzać czas (coś w rodzaju 

kawiarenki z ładnie zaaranżowanym wnętrzem, gdzie można by odrabiać lekcje, pijąc kawę). W 

zakresie oferty oczekiwaliby dla siebie możliwości m.in. rozwoju zainteresowań teatralnych, 

warsztatów astrofizycznych, ale także warsztatów z seksuologiem, spotkań z ciekawymi 

pasjonatami, wykładów o sztuce czy koncertów znanych artystów. 
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4.2 Telefoniczne wywiady pogłębione 

 W okresie od 10 do 24 kwietnia 2020 roku przeprowadzono cztery telefoniczne wywiady 

pogłębione, realizowane w oparciu o przygotowany scenariusz. Rozmówcami, których poproszono 

o wypowiedź, byli: ksiądz katecheta jednej z bieruńskich szkół średnich, przedstawiciel rady 

miejskiej, właściciel agencji kreatywnej, trener i dziennikarz oraz instruktorka prowadząca zespół 

folklorystyczny. 

W ramach przeprowadzonych wywiadów poruszono wątki związane z aktywnością społeczno-

kulturalną młodzieży, ich problemami oraz potencjałem. Lokalnych liderów pytano także o ofertę 

działań podejmowanych przez bieruński dom kultury oraz pomysły, mające na celu włączenie 

młodych ludzi we współtworzenie oferty kulturalnej w mieście. 

Poruszane wątki: 

• aktywność społeczno-kulturalną młodych mieszkańców Bierunia i ich zaangażowanie w 

życie lokalnej społeczności. 

• środowiska młodzieżowe, które realizują jakieś ciekawe działania społeczno-kulturalne 

(wokół jakich instytucji/organizacji na terenie Bierunia skupiają się te grupy? Jakie działania 

podejmują?). 

W opinii lokalnych liderów, poziom aktywności młodzieży, jako szerszej grupy społecznej, 

oceniany jest raczej jako niski. Zauważa się natomiast pojedyncze przejawy aktywności społecznej, 

które podejmują określone środowiska. W jednej z bieruńskich szkół podstawowych, w ramach 

szkolnego wolontariatu, uczniowie starszych klas angażują się w działania mające na celu pomoc 

osobom potrzebującym czy pomoc zwierzętom. Jak podkreślała opiekunka uczniowskiego 

wolontariatu, uczniowie zauważają potrzebę podejmowania takich działań i często sami sygnalizują, 

gdy pojawia się potrzeba, wymagająca określonej interwencji. Ponadto, ich zaangażowanie 

zauważa się przy okazji zbiórek WOŚP i innych akcji połączonych z aktywnością ruchową, jakimi 

są np. biegi charytatywne. W ramach pielęgnowania tradycji kolędowania, młodzi ludzie związani z 

zespołem folklorystycznym odwiedzają osoby starsze, prezentując program artystyczny. Podobnie 

młodzież licealna, która angażuje się w plenerowe wydarzenie związane z bieruńskim Misterium 

Męki Pańskiej, odwiedza w okresie bożonarodzeniowym podopiecznych domu seniora z 

programem kolędowym. Przedstawiciele młodzieżowego zespołu Caritas raz w roku odwiedzają ok 

100 osób chorych, obdarowując je paczkami świątecznymi. Nie zauważa się innych większych 

przejawów aktywności młodych. Pewnym pomysłem było swojego czasu powołanie Młodzieżowej 

Rady Miejskiej, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Jak podkreśla przedstawiciel lokalnego 

samorządu: „Winą tu nie obarczam tylko młodych, ale nie było takich przejawów, że chcemy coś 

zorganizować i zmienić – tego po prostu nie było.” 

Na pytanie o przejawy aktywności społeczno-kulturalnej młodych mieszkańców Bierunia 

podkreślano, iż przestrzeń, w której poruszają się dzisiejsi młodzi ludzie, „nie jest społeczna, a 

raczej meta społeczna (nagrywają na FB film, o tym, jak ktoś o innych nagrał film), ciekawym 

zjawiskiem jest też twitch czyli robienie transmisji z gier, co jest dowodem zapośredniczenia 

rzeczywistości, ponieważ ludzie, którzy działają na twitchu, funkcjonują w świecie wirtualnym, 

prezentując swoje treści, które dotyczą treści wirtualnych.” Brak zaangażowania w sprawy 

dotyczące ich najbliższego otoczenia mogą też wynikać z nadmiernej opiekuńczości i stałego 

wyręczania ich przez dorosłych: „zastanawiam się, czy czasem to, że tak młodym wszystko 

ułatwiamy, nie zabija ich kreatywności. Owocem tego, że lata 90. były biedniejsze, była 

niesamowita kreatywność. Może teraz po koronawirusie wyjdzie nam na dobre, jak kapitalizm 

zwolni.” 

• młodzieżowi liderzy – co ich wyróżnia? Czym się zajmują młodzi ludzie w Bieruniu? 

Zdaniem bieruńskiego katechety, młodzieżowych liderów bardzo łatwo można zidentyfikować. 

Przewodniczący samorządu klasowego czy szkolnego udzielają się często w grupach religijnych 
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i przykościelnych. Kończąc szkołę średnią, wchodzą w świat akademicki i idą często podobną 

drogą, rozwijając i pogłębiając swoje talenty aktorskie, menadżerskie czy inne. „Nie tracimy z nimi 

kontaktu, często nas odwiedzają w szkole, w parafii albo piszą w mediach społecznościowych, 

widać, że ziarenko, które zakiełkowało w latach szkolnych, teraz pięknie się rozwija.” 

Pozostali rozmówcy mieli problem ze wskazaniem młodych ludzi wyróżniających się na tle 

rówieśników. Zauważano osoby zaangażowane w harcerstwo, co może wydawać się w dzisiejszych 

czasach nieco oldskulowe. Spora grupa młodych ludzi z Bierunia i okolic korzysta z ciekawej 

oferty turystyczno-sportowej „Wakacje z wuefistami”, która cieszy się dużą popularnością. Co się 

zaś tyczy samych liderów, to czasami coś wypływa w mediach społecznościowych czy lokalnych 

mediach, jak ktoś coś zrobi ciekawego, ale dzieje się to bardzo sporadycznie. 

• W jaki sposób motywować młodych ludzi 
do działania i aktywności? Kto powinien to robić? 

• Poszukiwani influencerzy i pasjonaci 

 „Musi być ta iskra ze strony nauczyciela, rodzica, kogoś, kto zachęci do działania. W 

Bieruniu  mamy dużo świetnych obiektów, świetną infrastrukturę, ale brakuje zapaleńców. 

Sporo młodych  wuefistów dopinguje młodzież do aktywności ruchowej. Są ludzie kreatywni, 

którzy w dobie  koronawirusa zachęcają do twórczości w mediach społecznościowych.” 

• Współpraca wielotorowa 

 „W przypadku prowadzenia zespołu ludowego nie można tylko wpaść na zajęcia, odbębnić 

swojej pracy - tu wymagane jest szersze spojrzenie. Trzeba im zorganizować jakieś ognisko, wyjazd, 

 zintegrować ich na jakiejś zabawie, najlepiej z rodzicami, bo jeśli rodzice ich nie zachęcą, 

nie  zmobilizują, żeby chodziły na zajęcia, to nic z tego nie będzie. Trzeba działać dwutorowo, 

 oddziałując na dzieci. Młodzi są dziś mało obowiązkowi. Wystarczy mała krytyka i młody 

 człowiek się zniechęca. Bez wsparcia rodzica dziecko się nie utrzyma w zespole. Dzieci chcą 

już  mieć, natychmiast, a tak się nie da. Trzeba wytrwać w swoich dążeniach, a żeby coś 

osiągnąć, włożyć  w swoje starania wiele czasu i pracy.” 

• Autorytet nauczyciela 

 „Jak aktywizować młodych? Nauczyciel pozostaje w relacji z młodym człowiekiem, bo 

spędza z nim  sporo czasu. Jeżeli będzie miał coś ciekawego do zaproponowania, to będzie w stanie 

pociągnąć za  sobą ludzi, zarażając pasją - np. dr Sławomir Binek bardzo dobry fizyk, który uczy z 

pasją innych.  Z kolei Robert Romantowski jest pasjonatem programowania robotów, prowadzi z 

pasją sekcję  robotyki. Nauczyciel wciąż może być taką osobą.” 

• Komunikacja i zaufanie 

Młodzi powinni być zachęcani przez osoby odpowiedzialne za proces wychowania, a więc głównie 

przez rodziców. Jeżeli młodzież nie ma wsparcia w rodzicach, to poszukuje go wśród innych, i nie 

zawsze są to nauczyciele, katecheci czy inni wychowawcy. 

 „Młodzi zachęcili mnie [katechetę] do obecności w mediach społecznościowych. 

Wiedziałem, że jak  mnie tam nie będzie, to będę ich tracił. No i tak się zaczęło: FB, Instragram, 

Snapchat, każda  przestrzeń jest dobra do kontaktu. To bardziej działa, robię wydarzenie w 

mediach  społecznościowych, a to jest przestrzeń, która do nich należy. Jako wychowawcy nie 

możemy ich tam  zostawić samych. Często też wolą porozmawiać, gdy mają problem, poradzić 

się właśnie 

 z wykorzystaniem mediów internetowych.” 

• Jakie mogą być przyczyny ograniczające aktywność młodych ludzi? 

• Z jakimi problemami zmaga się młodzież w Bieruniu (i nie tylko)? 

Zamknięcie w domu w okresie pandemii nie służy dzieciakom. Mają ograniczoną aktywność 

ruchową, różne są też sytuacje w domach, więc mogą mieć problem, żeby skontaktować się z kimś 

w poszukiwaniu pomocy, gdy rodzic stoi za ich plecami. Problemem może być także hejt w świecie 

wirtualnym, a młodzi są coraz słabsi psychicznie. Wyręcza się ich i rozwiązuje za nich każdy jeden 
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problem, a później mała trudność może okazać się dla nich nie do udźwignięcia. Dobrze, gdy mogą 

się gdzieś spełniać w grupach teatralnych, wokalnych – mieć jakąś odskocznię. ale też ćwiczyć 

wystąpienia publiczne. „Zauważam wiele dzieci, które są bardzo mądre, ale nie potrafią sprzedać 

swojej wiedzy, swojego potencjału. Powinny być temu poświęcone zajęcia dodatkowe, bo moim 

zdaniem, często to nie oceny są najważniejsze.” 

W dyskusji poświęconej problemom młodych ludzi pojawił się wątek dobrobytu w niektórych 

środowiskach, który sprawia, że młodzież nie jest w stanie docenić pewnych rzeczy, odczuwać 

frajdy z tego, co przeżywa. 

 „Problemem jest też ogólne przebodźcowanie, system wzajemnego oceniania siebie i 

ultracielesności  instagramowej i tiktokowej, polegającej na funkcjonowaniu w niesamowitym 

systemie opresji. To  musi być trudne zwłaszcza dla ludzi, którzy nie są powszechnie oceniani jako 

ładni i atrakcyjni.  Częstym problemem jest plaga otyłości, bo dzieci się wszędzie wozi i ruchu 

jest niewiele, problemem  w skrajnej formie są samobójstwa. Młodzie ludzie ciągle się 

porównują, oceniają ilość wyświetleń,  lajków, subów – wydaje mi się, że to nie może być łatwe, 

a nie każdy ma ciekawe, atrakcyjne życie.” Jeżeli chodzi o aspiracje materialne, pojawiają się duże 

rozwarstwienia - niektórzy mają rowery 

o wartości 15 tys. złotych, inni nie mają nawet podstawowego sprzętu. 

W przypadku, gdyby zachęcać młodych ludzi do wyjścia z jakąś inicjatywą, trzeba mieć 

świadomość, że będą się one liczyły z oceną i reakcją rówieśniczą. 

 „Osoby, które są liderami i wychodzą przed szereg, będą miały zawsze trudniej i łatwiej 

zarazem.  Każdy sukces jest obudowany wieloma porażkami, które się ponosi po drodze, ale ten 

kapitał  społeczny - bo poznaje się wielu ludzi i trzeba z nimi coś załatwić oraz kulturowy, bo 

trzeba wiedzieć  jak to załatwić, jak to zrobić - jest dużą nagrodą. Może też pojawiać się w 

nich obawa, że to, co  zrobili, nie zostanie uznane za fajne, albo odwrotnie. To ryzyko bywa duże i 

ktoś może stwierdzić, że  nie opłaca się wychylać.” 

W ocenie lokalnych liderów, Bieruń zamieszkuje małomiasteczkowa społeczność, a młodzież 

wywodzi się w większości z tzw. „dobrych rodzin”. Nie pojawiają się tu jakieś większe problemy 

społeczne i patologie, alkohol i narkotyki nie są jakimś problemem strukturalnym, z którym trzeba 

byłoby się zmierzyć i chronić młodych ludzi przed takimi zagrożeniami. Problemem może być 

mały kontakt z rodzicami, najbliższymi i to, że młodzi uciekają od rzeczywistości, spędzając czas 

wolny 

w izolacji od kontaktów bezpośrednich. 

Zmorą współczesnych czasów jest potrzeba bycia pod wpływem nowych bodźców. Nie ma spokoju, 

zwolnienia, wytrwałości i skupienia. 

 „Dzieciaki żyją w wirtualnym świecie, niestety. Komunikatory, gry, cały czas je pochłaniają. 

 Jeździłam kiedyś z zespołem jednym i drugim na wyjazdy, występy – zawsze ktoś zabierał 

gitarę,  czasami nawet były dwie, wszyscy śpiewali. Teraz w autokarze jest cisza, nikt z nikim nie 

rozmawia,  wszyscy są wpatrzeni w smartfony. Z rodzicami też nie jest łatwo. Rodzic musi 

wiedzieć o dziecku  wszystko, być z nim w stałym kontakcie. Wyjazdy dzieci na obozy, bez telefonu, 

są problemem także  dla rodziców.” 

• Jakie zainteresowania, pasje mają młodzi mieszkańcy Bierunia? W jaki sposób spędzają 

czas wolny? 
Zauważa się, że wiele dzieci jest uzdolnionych plastycznie, wokalnie, aktorsko. Jest grupa 

młodych ludzi, którzy działają w modelarni, młodzież korzysta z zajęć w Bieruńskim Ośrodku 

Kultury albo uczestniczy w wydarzeniach eventovych. W Bieruniu jest sporo młodych 

angażujących się w aktywność sportową. Jest tu duży wybór form uprawiania sportu (badminton, 

piłka nożna itp.). Jest grupa, która uprawia sporty ekstremalne rowerowe, młodzi uzdolnieni 

muzycznie, a także ci, którzy kręcą jakieś filmy. Rodzice mają coraz większe możliwości finansowe 

i uczestnictwo dziecka w zajęciach pozalekcyjnych nie stanowi większego problemu. Często jest i 
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tak, że pewne pasje i zainteresowania są zaszczepiane przez rodziców. Możliwości 

zagospodarowania czasu wolnego jest dużo, ale jeśli chodzi o uczestnictwo w zajęciach, dzieci i 

rodzice często bywają niesystematyczni. Zauważa się też, że zaszczepiona pasja procentuje. Tak jest 

w przypadku młodych ludzi, którzy angażują się w organizację ulicznego Misterium Męki Pańskiej, 

a później realizują swoje zainteresowania aktorskie w Teatrze dla Dorosłych, prowadzonym przez 

panią Joannę Lorenc. „Zorganizowaliśmy wydarzenie upamiętniające Misterium Męki Pańskiej, 

które odbywa się na ulicach Bierunia. Muszę stwierdzić, pracując z młodymi, że drzemie w nich 

niesamowity potencjał. Im trzeba dać tylko jakieś narzędzia i zaciekawić. Pytaliśmy, kto miałby 

ochotę wziąć udział w takim wydarzeniu i zgłosiło się 70-80 osób, które chciały zaprezentować 

swoje zdolności aktorskie, artystyczne, wokalne. Pomyślałam, że to może być pięknym świadectwem 

wiary młodych ludzi. Co więcej, oprócz osób, które są związane 

z kościołem, pracując w grupach parafialnych, zgłosili się ludzie, którzy z kościołem nie mają po 

drodze, ale chcieli spróbować czegoś nowego, a potencjał mają niesamowity. Zainteresowanie 

wydarzeniem wykracza już poza Bieruń, a młodzi pytają o następne.” 

Z punktu widzenia właściciela agencji kreatywnej, która współpracuje z młodymi ludźmi, pole 

kultury jest mocno usieciowione. Kiedyś tworzyło się dzieło, obraz, rzeźbę, teraz przedstawia się 

swoją twórczość np. z wykorzystaniem Minecraftu. YouTube i Tiktok są aplikacjami, które służą do 

przekazu tego, co młodzi ludzie chcą opowiadać, dają nieograniczone możliwości pracy z 

dźwiękiem czy obrazem. „Za pomocą YT można przekazać wszystko, co się chce. W czasach mojej 

młodości trzeba było wchodzić na pola skolonizowane przez osoby dorosłe i doświadczone wiekiem, 

lokalnych polityków 

i upominać się o swoje potrzeby. Młodzi mają w tej chwili wszystko i nie muszą o nic specjalnie 

zabiegać. Tu, w tym 20-tysięcznym Bieruniu, mamy dwie hale sportowe, dwa baseny, przy każdej 

szkole stoją orliki, a jeżeli jest boiska, to z równo przystrzyżoną trawką. Niedawno była oddawana 

nowa ściana wspinaczkowa. Nie wiem, czy młodzi to dostrzegają i doceniają.” 

Aktywność młodych i zapał w uczestniczeniu w świecie kultury nie wygasły, ale zmieniły się opcje 

zaangażowania. Przemiana kulturowa, z którą wiąże się przeniesienie kontaktów do Internetu, 

dotyczy spędzania czasu wolnego na grach wieloplatformowych, gdzie młodzi rozmawiają ze sobą 

i dobrze się bawią. 

• Jak ocenia pan/pani ofertę BOK-u skierowaną do młodzieży? 

• Jak zachęcić młodych i przyciągnąć ich do BOK-u? 

W Bieruniu jest bardzo dobra infrastruktura sportowa, ale nie ma tłumów osób z niej 

korzystających, dzieci są przemęczone obowiązkami szkolnymi. 

Domy kultury z kolei kojarzą się z kulturą, której już nie ma, są trochę folklorystyczne, tworzą 

folklor rzeczywistości gminnej. „Z drugiej strony widzę, że jak się pojawi lider, to są osoby chętne 

do uczestnictwa w działaniach, takich jak Teatr dla Dorosłych. Nie wiem jednak, czy do BOK-u 

przyszedł jakiś 20-letni chłopak, który chciałby uruchomić jakiś zespół hip-hopowy – o czymś takim 

nie słyszałem.” 

Zdaniem 30-letniego rozmówcy, domy kultury miały swój ściśle lokalny, kulturowy sznyt, 

związany z ziemią, kulturą regionu. W obecnych czasach wszystko się niesamowicie 

zglobalizowało, nie ma poczucia lokalności wśród młodych ludzi, albo jest jej znacznie mniej. 

BOK musiałby zaproponować coś, co jest przydatnym rozwinięciem tego, co młodzi robią na 

co dzień. W galeriach handlowych robi się komercyjne eventy. Gdy przyjeżdża vloger, albo osoba, 

która dobrze „ogarnia” Minecrafta, to sale pękają w szwach. Propozycją dla BOK-u mogłoby być 

zorganizowanie spotkania z Rezigiuszem – np. godzinne spotkania z gamerem oraz 10 godzin 

warsztatowych z pracy w Minecrafcie. Młodych ludzi przyciągnęłyby tematy, którymi i tak na co 

dzień żyją. 

Warto mieć świadomość, że młodzi ludzie są również wymagający w doborze miejsc, w których 

chcą się spotykać. Nie jest przypadkiem, że w wolnym czasie młodzi przebywają w galerii, w Mc 
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Donaldzie i cały czas tam przesiadują. 

 „Zastanawiam się, na ile budynek domu kultury, ciemna sala, jest atrakcyjnym miejscem do 

tego,  żeby przyjść i usiąść. W galerii jest ruch, ciągle coś się dzieje, są sklepy otwarte, jest kawa. 

Nasze  przebywanie w galerii handlowej nie jest widoczne, nie stajemy się tam aktorami. Możemy 

 funkcjonować w tej przestrzeni na zasadzie obserwatora. Jak się przychodzi do 

dwudziestoosobowej  grupki, to jest zaraz „poznajmy się” i trzeba wtedy ściągnąć z siebie pierwszy 

kokon. Jest to już  bardziej inwazyjne. Biznes te niuanse rozumie, a samorząd projektuje 

rzeczywistość i otoczenie  

 z pominięciem kontekstu społecznego. 

W rozmowach poświęconych działaniom angażującym młodych mieszkańców Bierunia, pojawiła 

się propozycja kontynuacji aktywności międzypokoleniowych, dedykowanych lokalnej tożsamości 

i historii: 

 „Z jednej strony mamy zajęcia, które tematycznie odpowiadają potrzebom poszczególnych 

osób 

 o określonych zainteresowaniach, z drugiej, duże wydarzenia eventowe. Brakuje czegoś 

pośrodku, co  byłoby cykliczne, na mniejszą skalę, mogące zainteresować większą grupę młodych 

osób. Kiedyś  zorganizowano wydarzenie, w ramach którego młodzi ludzie zbierali stare fotografie, 

dokumentujące  życie wcześniejszych pokoleń. Projekt trwał kilka miesięcy i zakończył się 

wystawą starych  fotografii, którą chętnie odwiedzali i młodzi, i starsi. To są działania, których 

potrzebujemy:  międzypokoleniowe, angażujące dużą grupę młodych ludzi, dające możliwość 

zaprezentowania  finalnie swojej pracy wszystkim.” 

• Jakie działania mógłby zaproponować BOK, aby skuteczniej przyciągnąć młodych ludzi 

oraz zachęcić do współtworzenia oferty kulturalnej? 

• Czy promocja dotychczasowych wydarzeń jest według nich wystarczająca, czy może widzą 

potrzebę innego dotarcia do ludzi młodych? 

Działania promocyjne podejmowane przez BOK, takie jak materiały multimedialne umieszczane na 

Facebooku, plakaty i inne elementy graficzne oceniano pozytywnie. „Promocja BOK-u w ostatnim 

czasie mocno się poprawiła. Jeżeli chodzi o fanpage instytucji, jest on wzorowo prowadzony, 

plakaty 

w przestrzeni publicznej są zauważalne, jedynie strona internetowa wymagałaby poprawy. Jest 

nieźle 

i kierunek poprawiania i wprowadzania zmian jest bardzo dobry. Nie spotykam się z sygnałami, że 

ktoś nie wiedział o jakimś wydarzeniu. Z moich obserwacji wynika, że z miesiąca na miesiąc jest 

coraz lepiej.” Zachęcano również, aby BOK prowadził transmisje na żywo z określonych wydarzeń 

czy spotkań 

z twórcami, uznając tę formę przekazu jako przydatną kompetencję w perspektywie przyszłości. 

Zdaniem lokalnych liderów promocja działań podejmowanych przez BOK musi byś intensywna, 

a w przypadku chęci dotarcia do młodych ludzi, osadzona głównie w mediach społecznościowych 

z atrakcyjnym przekazem na płaszczyźnie językowej i wizualnej. 

• Jak dotrzeć do młodych? 

Zebrane rekomendacje: 

• spotkania autorskie, bezpośredni kontakt z pasjonatami 

 „Bardzo dobrą inicjatywą jest zaproszenie podróżników i innych inspirujących osób, kontakt 

 osobowy z kimś, kto potrafi zarazić jakąś ciekawą pasją, jest bardzo ważny”. 

• zacieśnienie współpracy ze szkołami 

 „Najlepszym sposobem dotarcia do młodych jest współpraca ze szkołami. Łatwiej jest 

dotrzeć do  młodych przez szkołę, natomiast mam wrażenie, że szkoły są średnio zainteresowane 

tego typu  działaniami, bo mają tyle spraw na głowie, że obarczanie ich kolejną rzeczą jest 

niewygodne.  (...)Nawet nie o to chodzi, żeby szkoła się w coś angażowała, ale żeby była tym 
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źródłem  informacji i zachęty. Nauczyciel może motywować uczniów do działania. Jeżeli jeden 

młody człowiek  pójdzie, to innym kolegom przekaże i pociągnie za sobą. Tego mi tutaj w 

Bieruniu bardzo brakuje.” 

• zachęta do podejmowania działań budujących lokalną tożsamość 

 „Jeśli nie zaczniemy ze sobą współpracować jako instytucje, to trudno będzie te dzieci 

uaktywnić.  Ważny jest u nich ten moment przełamania się. Jeśli rodzic mówi „idź, będzie fajnie” 

to jest w stanie  dziecko zmotywować, podobnie nauczyciel, który jest autorytetem i te dzieci 

pociągnie. (...)Stawiałbym na młodych nastolatków (nie tych najstarszych, bo ci zaraz 

wyfruwają z miasta).  Na pewno młodzi ludzie nie mogą odbierać szansy na realizację oddolnej 

inicjatywy jako obowiązek,  to musi pokrywać się z realizacją ich pasji. Warto byłoby zachęcić do 

podejmowania tematów  związanych z tradycją i lokalną historią, żeby młodzież poznawała i 

jej nie odrzuciła, żeby idąc 

 w świat, wiedziała kim jest, skąd się wywodzi. W takich multikulturowych kontaktach często 

pytamy  skąd ktoś pochodzi i co ciekawego wyróżnia jego miejscowość. Nie chciałbym, żeby 

to było  pielęgnowanie zaściankowości, a poszerzanie horyzontów. Osobiście kładłbym 

nacisk na  wspieranie  działań, które mają na celu poznanie własnych korzeni.” 

• BOK niedługo ogłosi konkurs na oddolne inicjatywy mieszkańców. Do kogo warto byłoby 

dotrzeć z informacją o projekcie? 

Na pytanie, kogo szczególnie warto byłoby zainteresować informacją o konkursie na oddolne 

inicjatywy, organizowanym przez Bieruński Ośrodek Kultury, wskazywano młodzieżowy zespół 

szkolny Caritas, w którym działają ludzie aktywni oraz szeroko rozumianą społeczność szkolną, ze 

wskazaniem starszych klas szkoły podstawowej i młodszych roczników szkół ponadpodstawowych. 

Zwracano również uwagę, żeby uczestnictwo młodych w projekcie przyczyniło się do rozwoju ich 

kompetencji i nabycia umiejętności przydatnych w ich dalszym życiu np. nagrywanie filmu łączyli 

z nauką montowania materiałów multimedialnych, realizując się w działaniach teatralnych, ćwiczyli 

dykcję, precyzję wypowiedzi i wystąpienia publiczne. 

● Podsumowanie 

Z przeprowadzonych pogłębionych wywiadów telefonicznych wyłania się kontekst lokalny, na tle  

którego funkcjonuje bieruńska młodzież. Określana przez rozmówców małomiasteczkowa 

rzeczywistość stwarza określone szanse rozwojowe młodym ludziom, odpowiadając na ich potrzeby, 

i kreując ich postawy wobec uczestnictwa w kulturze. 

W ocenie pytanych osób aktywność kulturalna i społeczna bieruńskiej młodzieży nie jest 

szczególnie widoczna. Zauważa się jej pojedyncze przejawy w działalności wolontariatu, który 

interweniuje na rzecz osób będących w potrzebie, zbiórek WOŚP czy działalności młodzieżowego 

zespołu Caritas. Są to jednak działania wspierane przez opiekunów szkolnego wolontariatu czy 

wychowawców, nie zaś będące ich własną inwencją. Nie zauważano młodzieżowych liderów, poza 

osobami, które działają 

w grupach religijnych i często równocześnie pełnią określone funkcje w samorządach klasowych 

czy szkolnych. O innych przejawach aktywności sporadycznie można dowiedzieć się z mediów, 

jeżeli wiążę się to z jakimś odniesionym sukcesem. Na pytanie o sposoby motywowania młodych 

ludzi do aktywności, wskazywano najczęściej konieczność oddziaływania na kilku płaszczyznach - 

od rodzica, który będzie zachęcał do podejmowania wyzwań przez nauczycieli, wychowawców 

i influencerów, którzy swoją własną postawą i zaangażowaniem będą zachęcać do sprawdzenia się 

na różnych polach aktywności. Warto podkreślić, że pokrywa się to ze zgłaszanymi potrzebami 

młodych ludzi, którzy chcieliby brać udział w spotkaniach z autorytetami, ludźmi, którzy osiągnęli 

sukcesy w dziedzinie, której są pasjonatami. Z całą pewnością w tych poszukiwaniach wzorców 

i przewodników młodzież nie może zostać sama. Stąd też konieczność towarzyszenia młodym 

ludziom również w przestrzeni, w której odnajdują się najlepiej, docierając z przekazem do mediów 

społecznościowych, za pomocą których ci komunikują się najswobodniej. Trzeba mieć też 
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świadomość problemów, z którymi młodzież się boryka. Wielość bodźców, hejt, podleganie stałej 

ocenie rówieśniczej często hamują entuzjazm osób, które w obawie przed porażką czy odrzuceniem, 

nie mają odwagi wyjść z inicjatywą. Nie wszyscy sobie radzą z systemem opresji, w którym 

funkcjonują, w tym przy sporym obarczeniu obowiązkami szkolnymi, a także rodzicami, 

niepoświęcającymi im zbyt dużo czasu czasu. Z zebranych wypowiedzi wynika też, że młodzi 

ludzie wciąż interesują się światem kultury, jednak ten ma już inny, zglobalizowany wymiar. Wśród 

zebranych rekomendacji uczestników wywiadów, pojawiła się sugestia wychodzenia do młodych 

z propozycjami, które mają szansę stać się przydatnym rozwinięciem tego, co i tak robią na co 

dzień, czym się interesują (spotkania z gamerami, vlogerami, e-sport, moda, kulinaria). Zachęcano 

także do opracowania koncepcji ciekawych, aktywizujących działań międzypokoleniowych, 

poświęconych lokalnej tożsamości. Podkreślano konieczność zacieśnienia współpracy między 

instytucją i szkołami w zakresie tworzenia oferty kulturalnej, komplementarnej z działaniami 

edukacyjnymi, ale także pod kątem wypracowania przez szkoły systemu informowania o 

działaniach kulturalnych, podejmowanych przez dom kultury. 

4.3 Wywiady indywidualne 

W ramach badań jakościowych projektu „OgarniaMY młodych” realizowanego przez Bieruński 

Ośrodek Kultury przeprowadzono 18 wywiadów indywidualnych z lokalnymi liderami, 

z przedstawicielami instytucji i stowarzyszeń, osobami cieszącymi się autorytetem w społeczności 

lokalnej.  

W badanej grupie znalazło się 8 kobiet i 10 mężczyzn. 11 osób to mieszkańcy Bierunia Starego, 

7 osób mieszka w Bieruniu Nowym.   

Celem wywiadów było zmapowanie zasobów kulturotwórczych miasta, zinwentaryzowanie miejsc 

aktywności kulturalnej i społecznej, a także grup i osób kulturotwórczych, które poprzez swoje 

działania integrują lokalną społeczność i generują aktywność mieszkańców, ze szczególnym 

uwzględnieniem potencjału ludzi młodych. 

Poprzez wywiady zebrano wiedzę o dotychczasowych lokalnych działaniach w obszarze kultury 

oraz ich recepcji przez mieszkańców. Badanie służyło też poznaniu opinii lokalnego środowiska na 

temat Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Respondentów pytano, czy chcieliby zaangażować się we 

współpracę oraz o nowe pomysły na inicjatywy społeczne i kulturalne w swoim lokalnym 

środowisku. Rozmowy zostały przeprowadzone w oparciu o przygotowany scenariusz wywiadu 

zawierający zagadnienia poddawane dyskusji. 

● Aktywność własna respondentów 

83,3% osób uczestniczących w badaniu zadeklarowało aktywne włączanie się w przedsięwzięcia 

kulturalno-społeczne na terenie Bierunia, natomiast 11,1% w takich działaniach nie bierze udziału. 

5,6% uczestników wywiadów nie wie, w jaki sposób mogłoby podjąć taką współpracę, choć jej nie 

wyklucza w przyszłości. 

77,8% badanych w różnym charakterze włącza się w życie miasta. Wśród nich znalazł się m.in. 

koordynator działań młodzieży, fotograf, założycielka Bieruńskiego Fotoklubu Pozytyw, Klubu 

Kobiet Przedsiębiorczych SBL. Na pytania wywiadu odpowiedziały również osoby promujące 

zdrowy styl życia, liderzy lokalnych stowarzyszeń, osoby angażujące innych do działalności 

wolontariackiej, aktywiści sportowi, organizator kiermaszu parafialnego, młody muzyk 

organizujący koncerty i wydarzenia, a także osoby podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa 

społeczności lokalnej, działania promedyczne i prospołeczne. 

● Aktywność kulturalna – przestrzenie kultury 

Uczestników badania zapytano o to, czy korzystają z oferty kulturalnej na terenie gminy. 44,4% 

badanych zadeklarowało częste korzystanie z lokalnych propozycji kulturalnych, 50% badanych 

uznało ze korzysta z niej rzadko. Pozostali respondenci nie korzystają z niej wcale. 

W ramach wywiadów zinwentaryzowano miejsca ważne dla lokalnej społeczności. Badani wskazali 
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obiekty, w których według nich toczy się życie kulturalne miasta. Są to: 

• rynek, 

• domy kultury ( w tym DK Gama, DK Jutrzenka, DK Remiza),   

• biblioteki, 

• kościoły (w tym Kościół św. Bartłomieja), 

• muszla nieopodal OSP, 

• obiekty sportowe, 

• puby bieruńskie, 

• parki, 

• Łysina. 

Respondenci wyrazili przekonanie, że Bieruń Nowy to dzielnica dysponująca przestrzeniami, które 

warto zagospodarować jako miejsca spotkań lokalnej społeczności. 

 „Bieruń Nowy to wspaniałe miejsce z wielkim potencjałem, które nie jest wykorzystane 

nawet 

 w 10%” . 

Według badanych z domów kultury korzystają głównie osoby starsze (np. UTW) i dzieci (jasełka 

itd.). Miejskie puby to miejsca spotkań starszej młodzieży. Młodzież oraz osoby dorosłe można 

również często spotkać w obiektach sportowych, takich jak: baseny, siłownie, ścianka 

wspinaczkowa, kręgle czy hale sportowe. Wszystkie grupy wiekowe jako miejsce spotkań łączy 

rynek. Odbywa się tu flagowa impreza miasta – Dni Bierunia. Także parki są popularnym miejscem 

spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. 

● Miejsca zapomniane, z potencjałem do wykorzystania 

Respondenci wymienili obszary zdegradowane, zapomniane przez lokalną społeczność, które po 

odpowiedniej modernizacji, doinwestowaniu lub promocji, mogłyby pełnić funkcje kulturalne. Są 

to: 

• osiedla takie jak Homera, Erg, 

• muszla koncertowa nieopodal OSP, 

• Małpi Gaj na ulicy Granitowej, 

• arboretum - imprezy plenerowe, 

• jezioro Derówka, 

• miejsca historyczne (grobla, kopiec, kościoły), 

• miejsce po mleczarni obok remizy, 

• kopce, 

• Bieruń Nowy za plantami Karola, za boiskiem, teren zielony, 

• DK Gama, 

• stary młyn w Bieruniu Nowym (Zabrzeg), 

• działka po mleczarni (Bieruń Nowy), 

• stara pracownia pana Wierzby (Granitowa), 

• zbiornik Łysina - plaża, 

• budynek byłego Pubu „Maldor" przy Rynku, 

• ruiny stodół za marketem „Auchan", 

• Dom Zborny na Ergu, 

• wodna wieża ciśnień Bieruń Stary, 

• obszar za pierwszą groblą, 

• kompleks stadniny na Solcu. 

Zbyt mało aktywności jest według badanych podejmowanych w nowo powstałej muszli 

koncertowej. 
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Respondenci wyrazili przekonanie, że w Bieruniu brakuje dużej, nowoczesnej sali widowiskowej.  

Modernizacji potrzebują według nich również placówki Bieruńskiego Ośrodka Kultury: DK Gama 

i DK Jutrzenka („Gama i Jutrzenka przestarzałe ciągle przypominają socjalizm”.) 

● Działania, których brakuje na terenie miasta 

Zapytani o działania, których brakuje na terenie miasta, większość respondentów zaproponowała 

przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjno-ludycznym, takie jak festyny, czy inne osiedlowe 

imprezy. Wskazywali oni na ich walor integracyjny. Badani proponowali kontynuacją takich 

przedsięwzięć jak EKO Dzień Dziecka („kontynuacja w arboretum”). Ciekawym pomysłem według 

respondentów mogłaby być również: operetka na świeżym powietrzu, kino letnie w Bieruniu 

Nowym oraz potańcówki pod chmurką (np. na rynku, w parku) dostępne dla wszystkich. 

Uczestnicy badania wymienili również: 

• warsztaty malowania, 

• fotografia w plenerze, 

• koncerty, 

• wydarzenia filmowe: 

• Kino - spotkania, dyskusje filmowe przy projekcjach filmów, 

• „Festiwal Filmowy (im. Leona Wojtali) - szkoda by było o nim zapomnieć”, 

Badani chcieliby, aby w Bieruniu odbywało się więcej „wystaw malarstwa/rzeźby/dizajnu”. 

Wydarzenia te mogłyby mieć również charakter plenerowy. 

● Młodzież, grupa z kulturotwórczym potencjałem 

W opinii respondentów miasto nie ma ciekawej propozycji spędzania wolnego czasu dla młodych 

ludzi. 

 „Młodzież, tak, to grupa z potencjałem. W obecnych czasach trudniej dostępna, ale warta 

 inwestowania”. 

 „Uważam, że oferta kulturowa w Bieruniu jest przeznaczona dla osób starszych, a ja nie 

wynajduję  w niej nic dla osób w moim wieku i młodszych”. 

 „[Brakuje] >miejsc „klubowych< dla młodzieży.” 

 „[Brakuje] czegoś, co zachęci do aktywności kulturalnej ludzi młodych oraz tych w wieku 

średnim.  „Brakuje zapalnika do oddolnej inicjatywy, zachęcenia ich do działania”. 

 „Być może [wydarzeń] mniej ambitnych, ale aktywizujących większą część młodych ludzi 

(taniec,  rolki, parkour, graffiti…)”. 

  „Uważam, że brakuje zajęć z podziałem na grupy wiekowe”. 

Uczestnicy badania chcieliby również, aby na terenie miasta odbywały się cykliczne festiwale 

dedykowane tej grupie wiekowej. 

 „[Brakuje] cyklicznego festiwalu muzycznego, teatralnego dla zespołów działających w 

sąsiedztwie  np. powiecie.” 

 „[Brakuje] małego festiwalu dla młodych kapel z atrakcyjnymi nagrodami i koncertem 

gwiazdy (np.  Acid Drinkers, Luxtorpeda, Nocny Kochanek, Lipali itp.). Jest to praktyka większości 

miast 

 w okolicy (Pszczyna „Żubrowisko", Tychy „dla Tych zagrają", „Przystanek Żory" i wiele 

innych).  Może jakieś koncerty, bądź wydarzenia charytatywne dla potrzebujących 

mieszkańców na wzór  Biegu na Hołdach (przykładem Wielka Muzyczna Pomoc z Tychów, 

która pomaga potrzebującym 

 i przyciąga co edycję coraz więcej ludzi)”. 

 „Kameralne koncerty plenerowe; koncerty mniej znanych zespołów „na poziomie" zamiast 

 „gwiazdeczek" ogłupiających społeczeństwo. 

Badani zwrócili też uwagę na zasadność włączenia młodych ludzi w organizację przedsięwzięć 

proekologicznych, promujących dbałość o ochronę środowiska naturalnego, takich jak np. 

sprzątanie świata. W zebranych wypowiedziach pojawiły się również postulaty organizacji większej 
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ilości przedsięwzięć integrujących osoby starsze, nie tylko w swojej grupie wiekowej, ale również 

z osobami młodszymi „[Potrzebna] aktywizacja młodych i seniorów na jednej płaszczyźnie”. 

● Grupy nieobecne w życiu społeczno-kulturalnym miasta 

Kolejne pytanie skierowane do mieszkańców miasta dotyczyło wskazania grup niebiorących 

udziału w życiu społeczno-kulturalnym miasta. 

Najwięcej wskazań otrzymała grupa osób czynnych zawodowo. Tę grupę wymieniło 66,7% 

respondentów. Następna grupa wiekowa, nieangażująca się w życie kulturalno-społeczne, to według 

badanych młodzież w wieku od 16 do 20 lat. Ta grupa otrzymała aż 61,1% wskazań. Ze względu na 

brak czasu, jako grupę niebiorącą udziału w życiu kulturalno-społecznym miasta, uczestnicy 

badania wskazali również młodych rodziców (50% wskazań). 

● Przyczyny braku zaangażowania 

Przyczyn braku aktywności kulturalno-społecznej powyższych grup respondenci upatrują 

w następujących czynnikach: 

• brak czasu – 61,1%, 

• oferta niedostosowana do potrzeb – 55,6%, 

• słaba promocja wydarzeń – 61,1%, 

• problemy komunikacyjne – 22,2%, 

• moda na grillowanie i zamykanie się w domach, niechęć do jakichkolwiek aktywności, 

lenistwo ludzi - 33,3%. 

Wśród wymienionych powodów na pierwszym miejscu znajduje się brak czasu, związany z pracą 

zawodową, obowiązkami rodzicielskimi lub, w przypadku osób młodych, dużym obciążeniem 

nauką. 

Badani upatrują przyczyn niskiego uczestnictwa w kulturze również w braku wystarczająco 

atrakcyjnych propozycji spędzania wolnego czasu. 

 „Może chodzi o brak odpowiednich ofert dla odpowiednich grup wiekowych ? Są one 

organizowane  

 w nieodpowiednim czasie (np. zbyt wczesne godziny); są to często mało atrakcyjne 

propozycje”. 

Konkurencji dla lokalnych imprez respondenci upatrują również w: 

• braku tematu przewodniego danej imprezy, dostosowanego do zainteresowań danej grupy 

społecznej, 

• dostępności kultury masowej poprzez TV i urządzenia mobilne, 

• szybkim rozwoju i popularności mediów elektronicznych, 

• braku nowoczesnej infrastruktury kulturalnej („przestarzałe zaplecze”), 

• nietrafionej ofercie, która nie zaspokaja potrzeb kulturalnych mieszkańców „Oferta 

niedopasowana do potrzeb, brak nowoczesnej oferty kulturalnej, propozycje skierowane do ludzi z 

tej samej grupy społecznej, uczestniczą w nich ciągle Ci sami ludzie”. 

Grupą szczególnie nie przejawiającą wystarczającego zainteresowania lokalną ofertą kulturalną, jak 

świadczą przytoczone opinie, jest młodzież. W wypowiedziach części respondentów pojawia się 

również poczucie, że młodzi to grupa wiekowa dla osób starszych hermetyczna i tajemnicza. Świat, 

w którym funkcjonują młodzi, jest inny od świata, który znają i rozumieją. 

Między ludźmi dojrzałymi a młodymi brakuje więzi porozumienia i współpracy. Starsi nie 

rozumieją motywacji młodych, odrzucanie przez nich cennych dla osób starszych wartości, budzi w 

tych ostatnich frustrację i rozgoryczenie. 

 „Zbyt mała świadomość kulturalna – jest to dla nich „niemodne". Z drugiej strony trudno 

dowiedzieć  się od tej grupy społecznej, co mogłoby ją zachęcić do podjęcia aktywności i spełnić 

jej oczekiwania.  Nie chcą współpracować”. 

Bariery utrudniające uczestnictwo w kulturze to według respondentów również: 
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• brak integracji ze środowiskiem, 

• nieutożsamianie się ze swoim miastem, 

• uzależnienia cyfrowe. 

 „Ciężko dzisiaj zachęcić do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych młodzież, która 

większość  czasu spędza w sieci. Na pewno nie przyjdą na festyny osiedlowe, a ostatnio nawet 

przestaje dla nich  być atrakcją choćby noc świętojańska”. 

● Zachęcanie do aktywności 

Respondentów poproszono o sformułowanie propozycji, działań, które mogłyby zachęcić biernych 

mieszkańców Bierunia do aktywności kulturalnej. 

W wielu wypowiedziach pojawia się wątek dostosowania oferty do potrzeb konkretnych grup 

wiekowych, a co za tym idzie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych. 

 „Poprzez analizę sytuacji – ankieta wśród mieszkańców”. 

W wypowiedziach pojawia się też problem osób, które po prostu nie chcą uczestniczyć 

w wydarzeniach kulturalnych. Dlaczego tak jest? Czy rzeczywiście, jak sugeruje część 

respondentów, najlepiej tę grupę mieszkańców pozostawić samym sobie i nie „uszczęśliwiać na 

siłę?”, „Jeśli sami nie chcą, trudno zachęcać”. Czy też warto nadal drążyć temat, dopytywać, 

próbować lepiej poznać ich styl życia, preferencje? 

Brak potrzeb kulturalnych młodych ludzi może być konsekwencją niskich kompetencji kulturowych, 

dowodem na to, że w przeszłości nikt nie wprowadził ich w świat kultury, nie stworzył „pól szans 

rozwoju”, które umożliwiłyby im poznanie własnych pasji i zainteresowań oraz doświadczanie 

kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki. 

Równocześnie respondenci dostrzegają potrzebę wprowadzania zmian. Chcieliby, by lokalna oferta 

kulturalna była bardziej nowoczesna i podążała za obecnymi trendami w kulturze i sztuce. 

 „Przede wszystkim [warto] stworzyć ciekawą ofertę dopasowaną do realnych czasów i 

trendów.  Ofertę podzielić na odpowiednie grupy wiekowe; stworzyć coś dla najmłodszych, 

wczesnej młodzieży,  prawie dorosłej młodzieży, dorosłych i seniorów”. 

Badani proponują konkretne działania, które według nich mogłyby zaktywizować lokalną 

aktywność kulturalną, takie jak: 

• konkursy rodzinne, 

• więcej przedsięwzięć organizowanych w weekendy, 

• losowania nagród (bilety na następną imprezę itp.), 

• loterie fantowe. 

Wśród pomysłów na zaktywizowania młodych ludzi pojawiły się imprezy w skate parku oraz 

turnieje e-sportowe. 

 „Myślę, że dobrą inicjatywą byłby dla nich konkurs na Skate Parku „Patelnia", a także 

koncerty  (przegląd kapel połączony z koncertem gwiazdy wieczoru), bądź organizacja w 

domach kultury  turniejów e-sportowych  (CS, FIFA, F1), ostatnio bardzo modnych wśród 

młodzieży. Wystarczy  spojrzeć na popularność tzw. gamerów na youtubie czy organizowanego w 

Katowicach właśnie  turnieju e-sportowego IEM”. 

Przyczyn niskiego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych mieszkańcy upatrują również w zbyt 

słabej promocji wydarzeń. Poniżej prezentujemy zaproponowane przez respondentów propozycje 

zwiększenia skuteczności działań marketingowych: 

 „Więcej informacji poprzez plakaty”. 

 „Trzeba wyszukać w ich środowisku lokalnych liderów, którzy wspierając się nawzajem 

(przy  wsparciu ośrodka kultury), pociągną za sobą kolejne osoby”. 

 „Odnosząc się do zwiększenia aktywności w ogóle, warto umożliwić mieszkańcom włączenie 

się we  wspólne tworzenie nowych aktywności. Jest wiele osób, które mają ciekawe pomysły (nie 

tylko 

 w kontekście kultury) i chciałyby rozpocząć ich realizację”. 
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Respondenci zaproponowali również zwiększenie atrakcyjności niektórych imprez, poprzez  

zaproszenie do udziału w nich osób medialnie znanych. Prowadzenia warsztatów przez „gwiazdy” 

mogłoby, według nich, skłonić część społeczności do zmiany nawyków i wykreowałoby modę na 

uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. 

 „Odpowiednio zróżnicować, przygotować i rozpromować ofertę - we współpracy z różnymi 

 podmiotami - np. mniejsze koncerty, wystawy, wydarzenia w lokalnych pubach (połączenie 

kultury  z możliwością zjedzenia lub wypicia czegoś dobrego - kameralna atmosfera); 

połączenia bieruńskiej  mody na grillowanie z wydarzeniami kulturalnymi - w odpowiednim 

miejscu - np. Łysina, nad  Wisłą, za Groblą - Bieruńskie grillowanie w grupach znajomych z 

wydarzeniami kulturalnymi 

 i konkursami”. 

● Liderzy życia kulturalno-społecznego 

Respondentów poproszono o wskazanie osób, które można uznać za lokalnych liderów życia 

kulturalno-społecznego, grup, podmiotów skupiających wokół siebie lokalną aktywność. 

Ci wymienili następujące podmioty i grupy nieformalne: 

• Agnieszka Wyderka-Dyjecińśka (Bieruński Fotoklub Pozytyw), 

• Marek Stachura (Dumny Bieruń), 

• Ireneusz Wierzba (rzeźbiarz), 

• WudoeS (raper), 

• Rafał Borkowy (muzyk), 

• Mateusz Pardygał (entuzjasta pogodowy i fotograficzny), 

• erespe_brn (reżyser własnego studia nagrań), 

• Zespół Ściernianeczki, 

• Sławek Rosowski, 

• Michał Żerdka, 

• Sebastian Macioł (wiceburmistrz), 

• Michał Anderko (ks. proboszcz), 

• Krzysztof Chlebowski, 

• Magdalena Klyta 

• kilku radnych (jednostki), 

• Joanna Lorenc, 

• pracownicy ośrodka kultury („To oni są motorem napędowym działań kulturalno-

społecznych”), 

• kierownictwo BOSIR, 

• liderzy zespołów muzycznych, teatralnych oraz ich członkowie, 

• Dominik Łaciak (portal Bieruń sprawy z Twojego miasta), 

• Lech Gawin (niezależna kronika Bierunia), 

• Radosław Wojnar i Kamil Plewniok (sztuka filmowa), 

• Beata Plewniok, 

• zespół Mantra, 

• Dumny Bieruń (wydarzenie koncertowe), 

• Teatr dla Dorosłych, 

• Ireneusz Wierzba (rzeźbiarz), 

• Bieruńskie Bajery, 

• Chór Harmonia, 

• lokalne zespoły muzyczne (np. Bieruń Blues Band), 

• lokalny Teatr dla Dorosłych, 
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• Towarzystwo Turystyki Aktywnej, 

• organizatorzy Bieruńskiego Biegu Utopca. 

Badani wymienili również mieszkańców, których wiedza, umiejętności, talenty nie są, według nich, 

wystarczająco doceniane i wykorzystane z pożytkiem dla lokalnej społeczności: 

• Ireneusz Wierzba („Chętnie znów zobaczyłbym jak organizuje plener rzeźbiarski”), 

• raperzy z Dumnego Bierunia („Ucichło o nich”), 

• zespół Mantra („Ma wiele do zaoferowania i chętnie częściej występowałby na scenach 

Bierunia”), 

• Dominik Łaciak („Myślał kiedyś o radiu”), 

• inni lokalni muzycy, 

• artyści zajmujący się rękodziełem, 

• rzemieślnicy produkujący lokalne wyroby kulturalne. 

Respondenci mieli również pomysły, jak zachęcić te osoby do włączenia się w życie kulturalno-

społeczne gminy. Są to: 

• zaproponowanie personalnie w uczestnictwie i organizacji jakiegoś wydarzenia, spotkania, 

• stworzenie warunków do prezentowania swojej twórczości (koncerty, wystawy, spotkania), 

• zbudowanie nowoczesnej bazy kultury lokalnej, 

• organizacja talent show, 

• organizacja jam session w pubach bieruńskich, 

 pomoc w promowaniu ich twórczości („Często wiele osób czuje się zakłopotanych w 

promowaniu swojej osoby”), „Potrzebna jest ściślejsza współpraca z twórcami, np. pan Ireneusz 

Wierzba i ławki „Utopców" na Łysinie - już ich nie ma. A mogłyby powstawać w różnych miejscach 

Bierunia 

i nawiązywać do lokalnych legend”. 

● Propozycje nowych inicjatyw w gminie Bieruń 

Respondentów poproszono o podanie propozycji nowych inicjatyw, które mogłyby zainteresować 

lokalną społeczność. Większość udzielonych wypowiedzi została formułowana na wysokim 

poziomie ogólności. 

„Dać ludziom rozrywkę”. 

 „Zjednoczyć większą ilość ludzi i poruszyć do wspólnego robienia ciekawych rzeczy z 

pożytkiem dla  wszystkich”. 

 „Większe zapotrzebowanie na kulturę”. 

 „Integracja mieszkańców, urozmaicenie możliwości spędzania wolnego czasu, mieszkańcy 

mogliby  nabyć nowe umiejętności”. 

 „Wzrost świadomości i wrażliwości ludzi, poznanie innych kultur”. 

Uczestnicy badania zaproponowali: 

• wydarzenia przybliżające mieszkańcom lokalnych artystów, którzy są nieznani szerszej 

publiczności, 

• więcej wydarzeń muzycznych, 

• więcej imprez rozrywkowych, 

• stworzenie ciekawej ścieżki dydaktycznej, 

• zaangażowanie młodzieży w organizację koncertów charytatywnych, 

• aktywizację seniorów i młodzieży na jednej płaszczyźnie np. poprzez wolontariat, 

 wspólne imprezy mające na celu łączenie pokoleń („Trzeba nam tworzyć pomost pomiędzy 

pokoleniami”). 

Zapytani o gotowość do włączenia się w realizację powyższych inicjatyw, 27,8% zaangażowałoby 

się w nie bez wahania, 55,6% mogłoby je współrealizować z pomocą instytucji, 16,7% nie jest 

zainteresowanych taką współpracą. 
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● Wizerunek Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

Zagadnienia wywiadu dotyczyły również recepcji bieruńskiej instytucji kultury. 83,3% badanych 

zna działalność BOK-u, 5% zna, lecz nie uczestniczy w organizowanych przez BOK wydarzeniach, 

11,1% nie zna działalności placówki. 

Do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych przez BOK należą: 

• Dni Bierunia, 

• Noc Świętojańska, 

• festyny dzielnicowe, 

• spotkania podróżnicze, 

• spektakle teatralne, 

• zajęcia dla najmłodszych, 

• działalność UTW, 

• spotkania z wybitnymi osobami, 

• wystawy fotograficzne i malarskie, 

• wyjazdy do teatru, 

• konkursy np. na kartkę świąteczną, 

• zajęcia artystyczne (np. muzyczne, ceramika, balet, taniec), 

• imprezy plenerowe, 

• zespoły folklorystyczne, 

• chóry, 

• Mikołaj dla dzieci, 

• zajęcia językowe, 

• zabawy dla dzieci w trakcie imprez miejskich, 

• wieczorki poetyckie, 

• benefisy. 

Respondenci doceniają ilość i różnorodność proponowanych przez BOK aktywności 

 „Dużo tego jest, wystarczy śledzić działania na facebook-u”. 

Wymienione przedsięwzięcia, o jakie można by jeszcze wzbogacić działalność placówki, 

szczególnie w celu zaktywizowania młodzieży, to: 

• działania kulturowe, które zainteresują poszczególne grupy wiekowe odbiorców. Realne 

tematy zajawkowe, którymi młodzież się inspiruje i interesuje, 

• wystawy malarstwa, fotografii, dizajnu (może plenerowe?) 

• dodatkowe spektakle teatralne, 

• spotkania w bibliotekach 

• koncerty muzyczne, 

• spotkania z muzyką, 

• koncerty plenerowe, 

• kino, 

• tematyczne spotkania, np. ze znanymi osobami ze stref „rozwoju osobistego” itp., 

• koncerty, spektakle, festiwale, 

• zajęcia pozwalające na zdobycie nowych umiejętności (niewielka oferta kursów w ciągu 

ostatnich lat), 

• przedsięwzięcia wydobywające potencjał z młodzieży i osób w wieku 25-40 lat, 

• turnieje e-sportowe, 

• plenery rzeźbiarskie, 

• kameralne koncerty we współpracy z bieruńskimi pubami, 

• festiwal muzyki country/bluesa na Stadninie Solec, 
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• szanty na Łysinie, 

• organizacja spotkania z pszczelarzami (państwo Wiśniewscy), z myśliwym z całym 

ekwipunkiem, czy też z wędkarzem (spotkania te mogłyby być ciekawe dla uczniów szkół 

podstawowych). 

● Zwiększenie roli Bieruńskiego Ośrodka Kultury we wspieraniu rozwoju lokalnego 

Pytanie dotyczyło również propozycji usprawnień, które przyczyniłyby się do zwiększenia roli 

placówki we wspieraniu rozwoju lokalnego. Odpowiedzi badanych nie zawierają konkretnych 

propozycji, które mogłyby się przyczynić do modyfikacji formuły działania ośrodka. 

 „Zrobić burzę mózgów osób poszczególnych grup wiekowych i kategorii kulturowych. 

Malarze,  pisarze, muzycy, graficy, aktorzy, fotografowie. Wszyscy siadają razem i kombinują. 

Samemu ciężko  wymyślić coś, co będzie dobre dla wszystkich”. 

Respondenci proponują m.in. zintensyfikowanie współpracy z mieszkańcami i innymi podmiotami 

prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi. W przekonaniu części badanych rozwój instytucji 

jest uzależniony od pozyskania dodatkowych środków finansowych, zarówno środków 

zewnętrznych na dodatkowe projekty, jak i zwiększenia dotacji celowej z budżetu miasta. 

 „Warto przekonać władze miasta do większego budżetu przy przedstawianiu planu działania 

 kilkuletniego, wskazaniu korzyści dla mieszkańców”. 

Za ważny cel, który warto uwzględnić w rozwoju instytucji, badani uznali dotarcie do młodych 

mieszkańców Bierunia i włączenie ich w działania społeczno-kulturalne. 

 „Wyjść do osób młodych, pokazać im, że poprzez swoje pomysły są w stanie współtworzyć 

ofertę dla  siebie i swoich rówieśników”. 

Wśród propozycji pojawiła się również sugestia „odejścia od organizacji >płytkich koncertów<, 

które dużo kosztują, na rzecz promowania lokalnych kapel oraz zespołów >na wysokim poziomie< 

w zakresie różnych gatunków muzycznych. Z uwagi na to, że w ramach tego samego badania, część 

mieszkańców oczekuje zwiększenia typowo rozrywkowej oferty BOK-u, instytucja musi próbować 

pogodzić te rozbieżne oczekiwania, pamiętając o tym, że rolą domu kultury jest nie tylko 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, ale również ich kreowanie. 

● Podsumowanie 

1. Propozycje respondentów nie są w stanie zrewolucjonizować działalności ośrodka kultury. 

Większość badanych widzi potrzebę zmian, ale nie ma pomysłu na sposób ich przeprowadzenia. 

Z przedstawionych opinii wyłania się obraz ośrodka jako instytucji prężnie akceptowanej i cenionej 

w środowisku lokalnym, realizującej różnorodne przedsięwzięcia, które jednak powtarzają schemat 

działania z lat poprzednich. Formuły cyklicznych imprez zapewniają poczucie „kulturalnego  

bezpieczeństwa” osobom dojrzałym i starszym, w myśl zasady sformułowanej przez inżyniera 

Mamonia z filmie „Rejs”: „Mnie się podobają melodie, które już słyszałem”. 

Jednak ta tradycyjna forma realizowanych działań może być przyczyną braku zainteresowania nimi 

młodzieży oraz dwudziesto i trzydziestolatków. 

Młodzi ludzie często budują własną aktywność w obszarze kultury na opozycji wobec dotychczas  

powszechnie uznawanych praktyk kulturalnych. „Ich kultura” jest z natury bardziej buntownicza, 

prowokacyjna, nie poddająca się schematom. Dlatego do jej tworzenia, a także do „kreowania na 

nią mody” warto wykorzystać ich rówieśników. Należałoby zacząć od pozyskania młodzieżowych 

liderów i nawiązania z nimi długofalowej współpracy. Pozostawienie młodym ludziom dużej dawki 

twórczej swobody zazwyczaj procentuje w postaci poczucia odpowiedzialności za autorskie 

projekty. Takie włączanie młodych ludzi w tworzenie oferty instytucji nie może być jednorazową 

akcją. Wymaga czasu i dużej uważności w relacjach z tą grupą. Kiedy już „zostaną oswojeni” i 

uznają BOK za swoje miejsce na ziemi, trzeba umiejętnie ich motywować i wspierać. Z jednej 

strony powinno się ich traktować jak partnerów, z drugiej, nie można pozostawić ich samych z 

zadaniami, które mogą ich przerosnąć organizacyjnie. 

2. Badani, podobnie jak dyrekcja i pracownicy BOK-u, uważają, że młodzież to ważna strategicznie 
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dla lokalnej kultury grupa, którą należy zaktywizować. Nie przedstawiają jednak konkretnych 

propozycji, jak to zrobić. Mają poczucie, że jest to grupa hermetyczna, kontestująca dostępną ofertę 

kulturalną lub po prostu nieprzejawiająca zainteresowania nią.   

Kilka pomysłów zostało zaproponowanych bezpośrednio przez młodych ludzi uczestniczących 

w badaniu. Są to m.in. koncerty młodych kapel, wydarzenia muzyczne organizowane na wzór 

tyskich imprez artystycznych oraz turnieje e-sportowe. Warto rozważyć te propozycje. 

3. Niewątpliwie, aby zwiększyć uczestnictwo w kulturze ludzi młodych, niezbędne jest 

prowadzenie systematycznej i przejawiającej się w różnych formach edukacji kulturalnej 

młodszych i starszych dzieci, a następnie zadbanie o to, by nie została ona przerwana na etapie 

wieku nastoletniego. Im więcej aktywności twórczych i artystycznych dziecko doświadczy, tym 

większa jest szansa, że odnajdzie wśród nich własne pasje i zdolności, że „bycie w kulturze” uzna 

także w przyszłości za naturalną formę spędzania wolnego czasu. Działania te BOK jest w stanie 

realizować tylko przy współpracy z lokalnymi instytucjami oświatowymi. Aby taka współpraca 

była możliwa, instytucje te powinny uwspólnić swoje cele. Być może niezbędna byłaby też 

edukacja w tym zakresie dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy skupieni na własnych obowiązkach, 

często nie rozumieją, jakie fundamentalne znaczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego 

pełnią kompetencje kulturowe. 

4. Być może tropem, którym warto podążyć, jest wyrażony przez respondentów pogląd, że młodzi 

ludzie nie utożsamiają się z miastem, nie mają poczucia lokalnej tożsamości. W kontekście tej 

refleksji cenne byłyby projekty budujące lokalną tożsamość, zarówno te oparte na dziedzictwie 

kulturowym miasta i regionu, jak i te bardziej nowoczesne, wykorzystujące bliskie młodzieży nowe 

media. W tym obszarze można by realizować, postulowane przez badanych, projekty 

międzypokoleniowe, budujące mosty porozumienia między różnymi grupami wiekowymi. 

5. Wnioski i rekomendacje 

 Dzięki opracowanej diagnozie możliwe stało się poznanie preferencji dotyczących sposobu 

spędzania wolnego czasu młodych mieszkańców Bierunia, podejmowanej aktywności społeczno-

kulturalnej oraz barier ograniczających ich uczestnictwo w kulturze. Warto zapoznać się z 

zebranymi propozycjami działań i potrzebami rozwojowymi, które należałoby uwzględnić podczas 

programowania przyszłej oferty kulturalnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury, czy szerzej – lokalnej 

polityki kulturalnej. 

 Dorośli mieszkańcy wykazywali się dobrą znajomością imprez, wydarzeń oraz zajęć stałych 

organizowanych przez dom kultury. Mimo barier ograniczających ich czynny udział w życiu 

kulturalnym, wiele osób korzystało z lokalnej oferty w ciągu ostatnich dwóch lat. 

W przypadku młodzieży, znajomość oferty proponowanej przez BOK oraz obecność 

w działaniach domu kultury była bardzo ograniczona. 

 Głównym czynnikiem decydującym o uczestnictwie dorosłych w życiu kulturalnym była 

potrzeba rozwoju i bycia w grupie, w mniejszym stopniu niż potrzeby związane z rozrywką. 

Organizacja dużej liczby wydarzeń eventowych niewątpliwie wzbogaca ofertę spędzania wolnego 

czasu skierowaną do mieszkańców gminy, jednak w ograniczonym stopniu przyczynia się do 

podnoszenia ich kompetencji kulturowych. 

• Tak dorośli jak i młodzi chcieliby móc w pełniejszym zakresie rozwijać swoje pasje 

i zainteresowania. Zgłaszano również zapotrzebowanie na działania umożliwiające rodzinne 

uczestnictwo w wydarzeniach i zajęciach twórczych oraz ambitniejszy repertuar wydarzeń 

muzycznych dla szeroko pojętej kategorii wiekowej osób poniżej 50 roku życia. 

• Bieruński Ośrodek Kultury jest cenioną w środowisku lokalnym instytucją. Jej mocnym 

filarem jest zaangażowana, otwarta na nowe inicjatywy i rozwój kadra pracowników 

i instruktorów. Obszarem, który natomiast wymaga poprawy efektywności jest promocja, choć i w 
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tym zakresie już zauważalny jest właściwy kierunek wprowadzania zmian. Tym co okazało się 

szczególnie ważne dla młodych, była aranżacja przestrzeni BOK-u, zwłaszcza 

w kontekście miejsca do pracy i spędzania czasu, z którego chętnie by korzystali. 

• Zauważalną potrzebą jest opracowanie długofalowych projektów z zakresu edukacji 

kulturalnej, podejmowanych we współpracy ze szkołami. Dzięki nim możliwe stanie się kształcenie 

do uczestniczenia w kulturze i wyrobienie nawyku udziału młodych ludzi 

w różnych jej formach. Jest to proces złożony i długotrwały, ale istotny dla rozwoju społecznego tej 

grupy wiekowej.   

 Rekomenduje się, zarówno w obszarze promocji jak i działań kulturalnych, 

eksperymentowanie z innowacyjnymi i bardziej widocznymi formami aktywności. To może okazać 

się pomocne w przyciągnięciu do BOK-u młodych i twórczych osób, inicjujących nowe działania, a 

także w aktywizowaniu środowiska gotowego do odbioru bardziej ambitnych treści kulturowych. 

• Badania ujawniły, że ważnym obszarem do twórczego zagospodarowania jest lokalna 

tradycja i historia Bierunia. Warto tu bazować na zidentyfikowanych podczas warsztatów z 

młodzieżą powodach do dumy, poczuciu lokalnej tożsamości oraz ważnych dla młodzieży 

miejscach 

z uwzględnieniem tych, o niewykorzystanym dotąd potencjale. 

 


