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WST P

I.

Poni szy dokument podsumowuje działania badawcze realizowane w projekcie „Otwieramy Kultur – staszowskie
inicjatywy kulturalne” – dofinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy Lokalne 2018. Głównym celem programu jest zbli anie o rodków kultury w całym kraju
do społeczno ci, maj c na wzgl dzie ich inicjatywy, oczekiwania, potrzeby, sprawczo ć. W zaprogramowaniu
i realizacji działa badawczych Staszowski O rodek Kultury wspierany był przez zespół Obserwatorium Kultury
z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Zach camy do zapoznania si z niniejszym dokumentem
i wykorzystania go w swoich pomysłach na lokalne inicjatywy, a przede wszystkim do współpracy z o rodkiem
kultury w przyszło ci.

II.

O STASZOWIE

Staszów to 9. pod wzgl dem liczby ludno ci gmina miejsko-wiejska w województwie wi tokrzyskim. Inne du e
o rodki miejskie, które znajduj si w pobli u gminy to:





Kielce (ok. 54 km);
Sandomierz (ok. 54 km);
Kraków (ok. 120 km);
Rzeszów (ok 100 km).

Obszary Ziemi Staszowskiej obejmuj południowo-wschodni cz ć Pasma Wygiełzowskiego Gór wi tokrzyskich.
Pierwsze wzmianki o Staszowie pojawiły si w 1241 roku. W 1525 roku, gdy był w posiadaniu Hieronima
Łaskiego, otrzymał prawa miejskie. Od 1866 roku nie jest miastem prywatnym.
Miasto i gmina posiada dokument strategiczny – „Strategi Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2015-2025”,
który okre la podstawowe wyzwania stoj ce przed władzami, instytucjami i mieszka cami, a tak e cele i kierunki
działa , które pozwol zrealizować nakre lon wizj .
Zało enia strategiczne realizowane s przez władze samorz dowe m.in. przy pomocy jednostek organizacyjnych.
Jedn z takich jednostek jest Staszowski O rodek Kultury (SOK) – upowszechnieniowa instytucja kultury.
Statutowym celem O rodka jest:
„(…) prowadzenie wielokierunkowej działalno ci rozwijaj cej i zaspokajaj cej potrzeby kulturalne mieszka ców
oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granic .”
Cel ten zbie ny jest z celami dokumentu strategicznego, a w szczególno ci z nast puj cym: „Staszów – przestrze
przyjazna do mieszkania”. Rozumiej c misj otwierania na mieszka ców i poprawiania jako ci i warunków ich
ycia, o rodek kultury ju w 2014 roku zrealizował projekt w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego
Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne” – otwieraj c instytucj na oddolne inicjatywy i pomysły
mieszka ców, zbli aj c si do nich poprzez działania diagnostyczne, badawcze.
Kontynuuj c misj odpowiedzialnego realizatora publicznej polityki kulturalnej, SOK w 2018 roku podj ł kolejn
prób uczestnictwa w programie i kontynuuje dialog z mieszka cami, zdobywaj c konkretne rodki finansowe
na realizacj oddolnych pomysłów.
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KULTURA W STASZOWIE
Kultura w ka dej miejscowo ci samorz dowej to skomplikowany system naczy poł czonych, gdzie samorz dowa
polityka kulturalna realizowana jest na styku ró norodnych grup interesariuszy: samorz du, instytucji kultury,
organizacji pozarz dowych, twórców i artystów, mieszka ców, ale te przedstawicieli biznesu, o rodków
akademickich i wszystkich zainteresowanych działaniami kulturalnymi i społeczno-kulturalnymi.
Kultura coraz cz ciej rozumiana jest jako jeden z elementów pozwalaj cych na wpływanie na ró ne obszary ycia
– narz dzie do edukacji, rewitalizacji, polepszania jako ci ycia, budowania dialogu społecznego, wzmacniania
to samo ci lokalnej itp.
Samorz d Miasta i Gminy Staszów realizuje polityk kulturaln m.in. poprzez samorz dowe instytucje kultury, tj.:
1)
2)

Bibliotek Publiczn Miasta i Gminy Staszów
Staszowski O rodek Kultury oraz jego oddziały:
- Regionaln Izb Tradycji - Muzeum Ziemi Staszowskiej,
- wietlice wiejskie (Jasie , Smerdyna, Ogl dów)

Impulsem dla pobudzenia ycia kulturalnego w Staszowie było wybudowanie w 1961 roku sali widowiskowej, która
w 1967 weszła w skład nowopowstałego Powiatowego Domu Kultury – a od 1975 roku Miejsko-Gminnego Domu
Kultury. Od reformy samorz dowej w 1999 roku instytucja funkcjonuje jako Staszowski O rodek Kultury.
SOK i jego zespół to otwarta instytucja kultury dostarczaj ca mieszka com miasta i gminy ciekaw ofert
impresaryjn , spełnia te zadania edukacyjne w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej, a ponadto stymuluje
dialog na poziomie lokalnym oraz rozpoznaje i pobudza potencjał kulturowy.
Szczególnie ostatnia funkcja – nawi zywania dialogu oraz rozpoznawania lokalnych potencjałów – to podej cie,
które wiadczy o odpowiedzialno ci i dojrzało ci instytucji.
O rodki kultury w skali całego kraju przechodz zmian jako ciow – przekształcaj si z instytucji stricte
impresaryjnych oraz oferuj cych edukacj artystyczn w o rodki potrafi ce stymulować i anga ować lokalne
potencjały, energi i aktywno ć mieszka ców. Misja ta, cz sto przez animatorów realizowana intuicyjnie, zaczyna
si konstytuować, a o rodki kultury naturalnie przyjmuj t funkcj w wymiarze lokalnym.
Trend ten dostrze ony został te na poziomie ogólnopolskim – sk d płynie program Narodowego Centrum Kultury
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, który wspiera tego typu aktywno ć. Ju w pierwszych latach jego działania
SOK z sukcesami aplikował o rodki w tym programie. Dzi Staszowski O rodek Kultury kontynuuje misj
wzmacniania sprawczo ci społeczno ci lokalnych oraz ł czenia ró nych, w tym mi dzysektorowych
lub nieoczywistych potencjałów.
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III.

PROGRAM
KULTUR

DOM

KULTURY+

INICJATYWY

LOKALNE

–

OTWIERAMY

Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne to narz dzie wdra ania partycypacyjnego modelu zarz dzania. Jak
wygl da jego konstrukcja, poszczególne etapy oraz jakie benefity przynosi – o tym poni ej.
ETAP DIAGNOZY I ETAP REGRANTINGU
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne to program Narodowego Centrum Kultury, który składa si z dwóch etapów.
Pierwszym z nich jest Etap Diagnozy – wie czony niniejszym dokumentem. Etap Diagnozy to moment na refleksj
nad domem kultury uczestnicz cym w programie przy współpracy z animatorem z Narodowego Centrum
Kultury oraz Zespołem Diagnostycznym wspierającym działania badawcze.
Istota tego trójpodziału zawiera si nie tylko w ró nych kompetencjach, które posiadaj poszczególni uczestnicy
programu – najwa niejsza jest ró norodno ć do wiadcze , która zderzona ze sob pozwala wypracować now
jako ć. Diagnoza prowadzona jest te najcz ciej metodami jako ciowymi – tak, by zaanga ować mieszka ców
i stworzyć liczne okazje do spotkania z nimi oraz nawi zania aktywnej relacji.
Skupienie si na anga uj cych metodach jako ciowych pozwala na współtworzenie odpowiedzialno ci w ród
mieszka ców za działania kulturalne w badanej miejscowo ci. Celem etapu diagnozy jest zidentyfikowanie
potencjałów kulturotwórczych do tej pory nieobecnych przy o rodku kultury i podj cie próby ich aktywizacji.
Jednym z zało e programu jest wyró nienie grup, które traktowane s na etapie diagnozy jako priorytetowe.
Staszowski O rodek Kultury w pierwotnych zało eniach wyró nił:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dzieci
Młodzie
Osoby 50+
Osoby niepełnosprawne
Osoby zamieszkuj ce tereny wiejskie
Osoby zagro one wykluczeniem (cyfrowym, społecznym, finansowym itp.)

Rozbudowana baza potencjalnych odbiorców wymagała doprecyzowania na poziomie metodologii, aby zapewnić
realne dotarcie do zainteresowanych społeczno ci i ich liderów. Bior c pod uwag wiedz płyn c z uczestnictwa
w programie DK+ Inicjatywy Lokalne z 2014 roku zdecydowano si skupić na nast puj cych grupach:
1.
2.
3.

Dzieci i młodzie ;
Społeczno ci lokalne miejscowo ci, w których Staszowski O rodek Kultury posiada wietlice (sołectwa:
Jasie , Ogl dów, Smerdyna);
Lokalni liderzy działaj cy na terenie całej gminy.

Drugim etapem programu jest Etap Regrantingu. W jego trakcie wybrane pomysły na działania
kulturalne społeczno-kulturalne maj szans na otrzymanie finansowania w drodze ogólnodost pnego konkursu –
ze szczególnym uwzgl dnieniem działa na rzecz tych grup i typów działa , które na drodze wykonanej diagnozy s
rekomendowane.
Warto uczestniczyć i ledzić losy Etapu Regrantingu. W Staszowie ka dy zainteresowany działaniami kulturalnymi
i społeczno-kulturalnymi ju drugi raz b dzie mógł wzi ć w podobnym konkursie. Warto ledzić jak idea na tego
typu działania si przyjmuje i ewaluować proponowany model współpracy – zachowuj c balans pomi dzy tym,
co potrzebne i u yteczne dla instytucji kultury, a tym co potrzebne i u yteczne dla społeczno ci lokalnej.
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WARSZTATY WYDOBYWCZE
Koncepcja diagnozy proponowana przez zespół Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach opiera si o badania
jako ciowe, których celem jest:




Zdobycie konkretnej wiedzy;
Promocja dobrych praktyk w zakresie działa „otwartego” o rodka kultury;
Zawi zanie relacji z mieszka cami i aktywistami uczestnicz cymi w badaniach jako ciowych na rzecz
rozbudowy sieci lokalnych liderów.

Narz dziem, które wykorzystane jest w trakcie bada jako ciowych jest warsztat wydobywczy. Zgodnie
z zało eniami pozwala on wydobyć wiedz w dookre lonych wcze niej w metodologii obszarach oraz zawi zać
dialog ze społeczno ci lokaln oraz wytworzyć mo liwie długotrwał relacj .
Struktura ka dego warsztatu wydobywczego ró ni si w zale no ci od celu spotkania i grupy, która w spotkaniu
uczestniczy. Indywidualne podej cie do spotka pozwala ka dorazowo uchwycić unikatowy charakter uczestników
i dynamiki grup.
Poza działaniami warsztatowymi w ramach diagnozy podejmowana jest aktywna współpraca z zespołem
pracowniczym diagnozowanej instytucji kultury. Kontynuacja idei programu DK+ Inicjatywy Lokalne w du ej
mierze zale y od otwarto ci osób na co dzie współpracuj cych ze społeczno ci lokaln , dlatego jest to bardzo
istotny element diagnozy.

IV.

SPOTKANIA. WARSZTATY WYDOBYWCZE

MŁODZIE
Grupie dzieci i młodzie y po wi cone były dwa spotkania w placówkach znajduj cych si w Staszowie. Szkoły,
w których odbyły si spotkania to: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego oraz
Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego. Powy sze placówki z otwarto ci przyj ły apel
Staszowskiego O rodka Kultury o zorganizowanie spotkania diagnostycznego i zgodziły si na przeprowadzenie
warsztatów wydobywczych. To oczywi cie nie pierwszy kontakt wspomnianych placówek z o rodkiem kultury –
w czasie realizacji działa badawczych odbywał si XXIII Festiwal Kultury Szkół, w trakcie którego szkolne
zespoły artystyczne maj okazj zaprezentować si na scenie SOK-u – a to tylko jeden z wielu przykładów
współpracy, któr warto piel gnować.
Mimo, e obie szkoły znajduj si w centrum Staszowa, to naturalnie gromadz młodzie mieszkaj c w ró nych
miejscowo ciach w gminie. Spotkania daj zatem ciekawy przegl d potencjału kulturotwórczego tej grupy
wiekowej – cz ciowo uwzgl dniaj c równie okoliczne sołectwa i miejscowo ci.
Warsztaty wydobywcze z młodzie
1.
2.
3.
4.
5.

w ka dej ze szkół miały nieco inn formuł , choć sam ich cel był ten sam, tj.:

diagnoza potencjału kulturotwórczego;
diagnoza sposobów rozumienia kultury;
diagnoza sposobów sp dzania wolnego czasu;
diagnoza odbioru działa Staszowskiego O rodka Kultury;
wypracowanie propozycji koncepcji, które wpisuj si w ide programu DK+ Inicjatywy Lokalne.
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SPOTKANIE W LICEUM
W liceum uczestnikami warsztatu byli wszyscy uczniowie z dwóch pierwszych klas licealnych – 38 osób.
W pierwszym bloku warsztatu zaprezentowana została idea programu oraz przykładowe dobre praktyki realizacji
inicjatyw lokalnych wraz z kontekstem przeprowadzenia poprzedzaj cych ich planowanie działa diagnostycznych.
SKOJARZENIA Z KULTUR
zainteresowania; sztuka; obrazy; architektura; rze ba; teatr; muzyka; psychologia; koncerty; film; rozwijanie
talentów; lokalne dziedzictwo; zachowanie, dobre zachowanie; sztuka współczesna; rozwój; podró owanie; taniec;
rozwój społeczno ci; tradycja; obyczaje; dorobek ludzko ci; teatr; historia; ró ne narody.
Bogaty katalog skojarze z kultur wskazuje obszerno ć terminu „kultura”, na którym bazować mog działania
kulturalne programowane przez młodzie lub dla młodzie y. Nie jest to oczywi cie katalog zamkni ty – wskazuje
pewn baz poj ciow , która przywoływana jest jako pierwsze skojarzenie. Skojarzenia te zamykaj si w trzech
obszarach rozumienia kultury:
Kultura jako dzieło – materialny, namacalny obiekt do wiadczalny zmysłowo i/lub duchowo.
Kultura jako talent – predyspozycja / zespół umiej tno ci, kompetencji i kwalifikacji piel gnowanych przez ludzi
sławnych, ale te przez sam młodzie w celach artystycznych,
Kultura w wymiarze psychologicznym – odnosz ca si do rozwoju, samorozwoju, pracy ze społeczno ciami,
lud mi, ale opisuj ca te normy społeczne itp.
SP DZANIE WOLNEGO CZASU (TYPY DZIAŁA , MIEJSCA)
Słuchanie muzyki / koncerty; spotkania ze znajomymi; sport; ogl danie seriali, filmów; rower; jazda konna;
rysowanie; granie na komputerze; czytanie ksi ek; spanie; nauka; psychologia.
Miejsca: stawy; park Bienia; altana; boiska; dom; basen; galerie handlowe (ale z prawdziwego zdarzenia!); s siednie
miejscowo ci: Rytwiany (nie za wiele si dzieje), Kielce (ostatni autobus o 21:00 w Staszowie); góry; pałac
w Kurozw kach; ko ciół w. Bartłomieja w Staszowie.
CZAS WOLNY – ZASÓB W DEFICYCIE
Rozmawiaj c z młodzie o czasie wolnym usłyszeli my, e w natłoku obowi zków z trudem go znajduj , a gdy si
pojawia, przede wszystkim skupiaj si na piel gnowaniu relacji z rówie nikami. Tempo ycia i natłok obowi zków
w tej grupie wiekowej przypomina coraz bardziej tempo ycia osób w wieku produkcyjnym – zaj tych rozwijaniem
kariery zawodowej i dbaniem o rodzin . Warto dbać o t warstw „przebywania ze sob ” programuj c zarówno
pomysły na inicjatywy lokalne, jak i ofert przeznaczon do tej grupy wiekowej.
STASZOWSKI O RODEK KULTURY
O Staszowskim O rodku Kultury słyszało wi kszo ć uczestników warsztatu, nieliczni z niego korzystaj . To
tendencja, która jest trendem w skali całego kraju, je li chodzi o anga owanie tej grupy wiekowej w działania
instytucjonalne. Młodzi ludzie wkraczaj w wiek poszukiwania oferty na własn r k w odró nieniu od dzieci,
którym oferta proponowana jest przez opiekunów. O rodki kultury przyzwyczajone do tego w swojej komunikacji
s bardziej zrozumiałe wła nie dla tej drugiej grupy – rodziców i opiekunów, nie zawsze skutecznie buduj c nić
zrozumienia z młodzie .
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POMYSŁY
Ostatnim etapem warsztatu był podział na grupy i wypracowanie pomysłów koncepcji w oparciu o wcze niejsz
prac . Mog one funkcjonować jako niezale ne propozycje w konkursie na inicjatywy lokalne lub stanowić
inspiracj dla liderów chc cych zrobić co dla / we współpracy z młodzie . Poni ej podsumowanie tych koncepcji.
POMYSŁ 1.
Inicjatywa pikniku z zawodami sportowymi oraz konkursami plastycznymi, koncertami, czy te osobami z pasj
i zainteresowaniami – wokół kół zainteresowa , a tak e spotkania z osobami uzale nionymi u wiadamiaj cymi
problem uzale nie .
POMYSŁ 2.
Pomysł zbudowany wokół w tków proekologicznych i z du ym naciskiem na trosk o zwierz ta domowe.
Elementami koncepcji s : u wiadamianie mieszka ców nt. bezdomno ci zwierz t, konieczno ci sterylizacji
zwierz t, kwestii wykorzystywania zwierz t w cyrkach. Inn odnog pomysłu były seanse kinowe, czy te
kawiarnia z mini bibliotek z ksi kami, a nawet zwierz tami (wymienione zostały koty). Oprócz tego młodzie
zwróciła uwag na kwesti transportu miejskiego, który umo liwia mobilno ć w ramach powiatu, czy te s siednich
miast (np. Kielce). Jako odbiorcy wymienieni zostali: ludzie, którzy wymagaj zwi kszenia wra liwo ci na kwestie
zwierz t (problem braku empatii); młode osoby, które nie mog posiadać własnego zwierz cia; osoby chc ce
poczytać ksi k w nieoczywistym otoczeniu; dla chc cych poznać kultur i sztuk poprzez filmy i seanse; dla osób,
dla których istnieje bariera logistyczna – np. mieszkaj na obrze ach miasta lub w małych miejscowo ciach. Jako
osoby wspieraj ce wymienieni zostali: burmistrz, instytucje kultury, szkoły, PCK, czy te uczniowie innych szkół
(liceum, technikum).
POMYSŁ 3.
Inicjatywa zorganizowania koncertów lokalnych zespołów (czy na pewno jest ich a tak wiele?) lub konkursów
dla lokalnych zespołów. Ponadto w zainteresowaniu grupy pojawiły si warsztaty (w tym przypadku muzyczne)
wraz z piknikiem. Oprócz tego pojawił si pomysł „nocy tematycznych”, np. „Noc biologów” – spotkania
edukacyjne wieczorow por , w formacie nielekcyjnym, ale edukacyjnym. Ostatecznie przywołane zostały
dyskoteki dla młodzie y. Istotn funkcj w tych pomysłach stanowi mentorzy – jako osoby, które miałyby
wesprzeć pomysł wymieniono: profesorów uniwersytetów (praktyków), znanych tancerzy, muzyków, DJ-ów
rozkr caj cych imprezy w klubach.
POMYSŁ 4.
Pomysł zagospodarowania przestrzeni dla kina, klubu, galerii, kawiarni czy te restauracji McDonald’s – ostatecznie
chodzi tak naprawd o przestrze do przebywania i rozmawiania, a nie konkretne du e marki handlowe. Oprócz
tego wymienione zostały imprezy w postaci koncertów, czy te lokalny plac zabaw. My lenie grupy skierowane
było na stworzenie przestrzeni dla młodzie y, ale te innych grup – rodzin, dzieci, osób starszych –
dla mieszka ców. W pomy le przewijał si te w tek posiadania zwierz t domowych i w tków ekologicznych.
POMYSŁ 5.
Propozycja organizacji cyklu spotka , w ramach których młodzie wzajemnie sobie b dzie pomagać w nauce.
Inicjatywa skierowana do uczniów, ale nie tylko z jednej szkoły, równie ze szkół innych, być mo e te z innych
miast – propozycja zorganizowania ich w przestrzeni o rodka kultury. Warto cykl spotka dla uczniów wzbogacać
prelegentem / moderatorem w postaci kogo bardziej do wiadczonego (studenci, wykładowcy, absolwenci itp.).
Silny nacisk na wykorzystanie talentów i wiedzy samych uczniów.

7

POMYSŁ 6.
Propozycja cyklu spotka z youtuberami: Blowek, Rezi, Przez wiat na Fazie (w Staszowie – propozycja tytułu
pododcinka dla youtubera). Spotkania skierowane do wszystkich zainteresowanych, wymagana współpraca
z youtuberami oraz inicjatywn grup młodzie y, która musi pełnić funkcj doradcz dla osoby programuj cej
zakres merytoryczny takich spotka .
POMYSŁ 7.
Piknik na stawach poł czony z wieczornym kinem z nowymi filmami, hitami kina współczesnego wraz z zawodami
sportowymi w piłce no nej i młodzie owymi konkursami / pokazami artystycznymi. Propozycja nastawiona na siln
współprac z domem kultury pod k tem zaprogramowania ciekawej oferty dla dzieci i młodzie y na sp dzanie
wolnego czasu w trybie integracyjno-eventowym.
SPOTKANIE W SZKOLE P ODSTAWOWEJ
W szkole podstawowej uczestnikami były trzyosobowe reprezentacje wszystkich klas 7. szkoły podstawowej
oraz przedstawiciele wszystkich klas 2. oraz 3. gimnazjalnych (w sumie 24 osoby). Kryterium delegowania przez
nauczycieli uczniów do warsztatu były zainteresowania i aktywno ć okołokulturalna. W trakcie warsztatów
postawione zostały im podobne problemy do rozwi zania jak ich starszym kolegom.
SKOJARZENIA Z KULTUR
Miasto; ludzie; film; codzienne ycie; rozwój; kaganek o wiaty; tradycja; filharmonia; teatr; obycie; otwarto ć;
muzyka; społeczno ć; kino; uczestniczenie; poznawanie siebie i innych; integracja; maniery; zabytki; sztuka.
Kultura jako dzieło, obiekt – jako materialny wytwór twórców do wiadczalny sensorycznie, bierny odbiór
i odczytywanie warto ci kulturowych z jej przejawów.
Kultura jako talent – wszelkie działania sprzyjaj ce rozwojowi postaw kreatywnych, talentu/ów itp.
Kultura jako element życia społecznego – od dobrego zachowania, przez rozwój, poznawanie innych ludzi –
przejawy i zjawiska odnosz ce si do zbiorowo ci, społeczno ci.
SP DZANIE CZASU WOLNEGO
Rysowanie; znajomi; ksi ki; sport; jazda na rowerze; bieganie; taniec; gra na pianinie; gry komputerowe; telewizja;
wiadomo ci, programy informacyjne; ryby; seriale (netflix); youtube; reddit; internet; vlogi; piłka no na; granie
na gitarze; orkiestra (grała w Parlamencie Europejskim)
Młodzie ze szkoły podstawowej, podobnie jak ich starsi koledzy, sygnalizowała deficyty czasu wolnego. Cech
wspóln dla obu grup młodzie owych jest zwrócenie uwagi na to, z kim si sp dza czas, a nie koniecznie w jaki
sposób – obcowanie z rówie nikami to ich priorytet.
Szerzej, ni w przypadku rozmów w liceum, rozwini ty został natomiast w tek eksploracji przestrzeni internetu.
Młodzie zauwa a ró ne odcienie sieci. Wspomnieli o zjawiskach negatywnych, jak patologiczne transmisje
prowadzone na ywo, tzw. „patostreamy”, „trolling” czy „internetowy hate”. Były te zjawiska pozytywne –
globalne, moderowane fora tematyczne (reddit) czy te młodzie owi idole z youtube’a.

8

STASZOWSKI O RODEK KULTURY
Kwestia podej cia do Staszowskiego O rodka Kultury została podj ta w ramach koncepcji na inicjatywy lokalne
(POMYSŁ 3. „Dzie otwarty w domu kultury” oraz POMYSŁ 4. „Odnowienie (Starego Parku)”), która opisuje
w jaki sposób, zdaniem młodzie y, mogłaby wygl dać jego przestrze , by była dla nich bardziej atrakcyjna.
POMYSŁY
Ostatnim etapem warsztatu był podział na grupy i wypracowanie pomysłów koncepcji w oparciu o wcze niejsz
prac . Mog one funkcjonować jako niezale ne propozycje w konkursie na inicjatywy lokalne lub stanowić
inspiracj dla liderów chc cych zrobić co dla / we współpracy z młodzie . Poni ej podsumowanie tych koncepcji.
POMYSŁ 1. Miasto mieci
Inicjatywa skupiona na integracji mieszka ców wokół niepopularnego tematu mieci i innych odpadów, w tym
segregacji. Ostatecznie pomysłodawcy wskazali przewrotnie, e skierowana jest ona tak naprawd do nikogo – bo
nikt mieci nie lubi. Potrzeba zwi kszania wiadomo ci w ród obywateli w tym zakresie wydała si w ród uczniów
na tyle istotna, e warto sygnał ten brać pod uwag .
POMYSŁ 2. Powrót ba ni polskich
Ekspedycja uczniów i/lub osób zainteresowanych po Staszowie i okolicznych gminach przybli aj ca tradycyjne
polskie ba nie, a tak e odkrywaj ca lokalne dziedzictwo i legendy (Inspiracj mo e być cykl „Legendy Polskie” –
seria krótkich filmów tworzonych przez polsk platform aukcyjn inspirowany klasycznymi historiami polskimi
w nowym, nowoczesnym wydaniu. Oprócz tego w pomy le pojawił si pomysł kina objazdowego z ciekawymi,
nowymi filmami oraz zaj cia sportowe w wydaniu mi dzypokoleniowym – prowadzone przez młodzie
dla seniorów i dorosłych, a tak e warsztaty montowania i nagrywania filmów. Uwag zwraca mi dzypokoleniowy
charakter proponowanych działa anga uj cy młodzie , rodziców, seniorów i innych zainteresowanych.
W realizacji jako istotne wsparcie wskazani zostali: regionali ci, grupy teatralne, mieszka cy (!), monta y ci
i informatycy.
POMYSŁ 3. Dzień otwarty w domu kultury
Propozycja zorganizowania cyklu spotka wokół ró nych dziedzin sztuki z artystami reprezentuj cymi je (muzycy,
arty ci plastycy, itp.). Celem spotka ma być pomoc młodym ludziom w odnalezieniu cie ki yciowej
(i zawodowej) i swojego talentu, rozwój zainteresowa , ale te poznanie si z nowymi osobami i integracja. Ide
spotka ma być „uczenie si od innych osób na podstawie ich do wiadcze ” – w tym lekcje dla pocz tkuj cych
i porady. Jako odbiorcy wskazane zostały osoby, które poszukuj samych siebie, nie s w stanie rozwijać na co
dzie samych siebie i swoich talentów – osoby młode i dorosłe, dzieci, i seniorzy. Jako istotny partner
wspierający widziany jest tu Staszowski O rodek Kultury, a tak e Go ć Specjalny (np. Marta Bijan); oprócz tego
osoby do wiadczone w swoich dziedzinach, Urz d Miasta i Gminy Staszów; potencjalny sponsor: Tadeusz
Wrze niak.
POMYSŁ 4. Odnowienie (Starego Parku)
Idea skupiona wokół szeroko rozumianej idei rewitalizacji. Młodzie wskazała w podstawowym wymiarze Park
Miejski, który wymaga rewitalizacji inwestycyjnej, infrastrukturalnej, jednak to ten podstawowy wymiar, który ma
być pretekstem do opowiedzenia gł bszej historii – historii o tolerancji i inno ci, oraz historii - tym razem lokalnej,
dotycz cej Staszowa, najlepiej w trybie aktywizuj cych warsztatów z ró norodn , mi dzypokoleniow grup
(młodzie zasygnalizowała du ch ć kooperacji ze swoimi opiekunami, rodzicami). Istotne jest te dla młodzie y
spotkanie z warto ciowymi, inspiruj cymi lud mi.
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Grupa zwróciła te uwag na potrzeb odnowienia gmachu Staszowskiego O rodka Kultury – nie jest to jednak
potrzeba skupiona na drogich inwestycjach, raczej na oswojeniu wygl du o rodka kultury z zewn trz tak, by „nie
odstraszał” – warto kontynuować z młodzie dialog w tej kwestii (np. wspólne malowanie cian, graffiti, mural,
malunek wykonany przez młodzie ). Jako istotne osoby mogące udzielić wsparcia wskazani zostali: Dariusz
Kubalski i Jan Mela.
POMYSŁ 5.
Propozycja warsztatów artystycznych z ró nych dziedzin sztuki (muzyka, plastyka, zaj cia teatralne, taneczne)
odbywaj ce si z okazji 1 czerwca (Dzie Dziecka) lub w trakcie wakacji – ciekawe sp dzenie czasu wolnego.
Pomysł skierowany do ka dej osoby chc cej rozwijać swój talent lub si nim pochwalić. Młodzie dostrzega
w pomy le okazj do zintegrowania osób w ka dym wieku, istotnym elementem ma być wymiana do wiadcze
pomi dzy uczestnikami i dialog prowadzony mi dzy nimi – sztuka jako pretekst do rozmawiania, poznawania siebie
i innych. Kogo projektanci wydarzenia identyfikują jako osoby mogące udzielić wsparcia? Osoby
do wiadczone w ró nych dziedzinach sztuki, idoli z youtube (Ofsikowa, Sami, Klaudia Buda, Magda Bereda, grupy
teatralne, grupy muzyczne, grupy plastyczne itp., Sylwia Lipka, Sylwia Przybysz itp.).

REKOMENDACJE DO KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE. MŁODZIE .
1.
2.

3.

4.

5.

Młodzież (w ró nym wieku, na ró nych etapach edukacyjnych) to grupa, któr warto uwzgl dniać
w inicjatywach lokalnych aktywnie zagospodarowując ich zidentyfikowany potencjał.
Rekomenduje się bazę pomysłów utworzoną dzięki spotkaniom jako dobre źródło inspiracji
merytorycznej oraz bazę kontaktów i kooperantów zainteresowanych ich realizacją. W dotarciu do
ródeł powy szych wspiera Staszowski O rodek Kultury.
Rekomenduje się dalszą komunikację z młodzieżą przy programowaniu inicjatywy lokalnych na ich
rzecz. Warto wzbogacać zaangażowanie konkretnych grup lub ich przedstawicieli do prac
na każdym etapie: projektowania, programowania na etapie konkursu i realizacji pomysłów.
Potrzeb najsilniej komunikowan przez młodzie było wspólne sp dzanie czasu z rówie nikami.
Programując propozycje edukacyjne, społeczne, artystyczne i kulturalne skierowane do tej grupy
wiekowej rekomenduje się dedykowanie czę ci ich przestrzeni na swobodną rozmowę, refleksję, czy
inną formę pozwalającą ze sobą „po prostu” przebywać.
Rekomenduje się współpracę z placówkami o wiatowymi w Staszowie, które są otwarte na działania
z kooperantami zewnętrznymi. Warto szkoły wł czać do pomysłów na inicjatywy lokalne na ró nych
etapach – projektowania, programowania, realizacji pomysłu. Szkoły to też profesjonalne grono
pedagogiczne i dobry partner potrafiący dotrzeć do dzieci oraz ich rodziców.
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WIETLICE W SOŁECTWACH
Drug grup strategicznie istotn w diagnozowaniu jej potencjału pod k tem budowania inicjatyw lokalnych były
wietlice Staszowskiego O rodka Kultury w sołectwach, a szczególnie w miejscowo ciach: Jasie , Ogl dów,
Smerdyna. Ka da z miejscowo ci ma swoje lokalne uwarunkowania, które przekładaj si na potrzeby, cele
i potencjalne efekty i mo liwo ci planowania i realizacji inicjatyw lokalnych.
JASIE
W warsztatach wzi ło udział o mioro uczestników.
Spotkanie proponowało obszary tematyczne niezb dne do zarysowania koncepcji mapy zasobów i potencjałów.
Rozmowa toczyła si wokół tematów: miejsc, ludzi oraz aktywno ci kluczowych dla mieszka ców. Poni ej efekty
prac warsztatowych.
LUDZIE






Brak KGW
Brak grupy senioralnej
Bractwo w. Jakuba
Animatorka w wietlicy
Brak styku pomi dzy młodymi a seniorami

MIEJSCA





Golgota
Gospodarstwo ekologiczne – ł cz ce lokalne dziedzictwo w atrakcyjnej formule agroturystyki
Karczma ydowska
wietlica:
 Zaj cia praktyczne / równie z rodzicami
 Odrabianie lekcji
 Plan / perspektywa rozwoju wietlicy – otwarcie na wsparcie w programowaniu takowej przestrzeni
 Latem dzieci przebywaj na zewn trz budynku – na boisku oraz placu zabaw

AKTYWNO CI




Proboszcz jako sprawdzony animator ycia społecznego – pikniki, festyny rodzinne
Potrzeba wł czenia działa sportowych – uniwersalnych dla dzieci
Piknik integracyjny

Mieszka cy zwrócili uwag na dwa wyzwania stoj ce aktualnie przed wsi . Pierwsze z nich to niewielka liczba
mieszka ców, a przede wszystkim dzieci. Ta informacja jest szczególnie istotna w kontek cie funkcjonowania
lokalnej wietlicy, która dedykowana jest wła nie dzieciom.
W miejscowo ci pojawia si równie sporo mieszka ców buduj cych nowe domy, osiedlaj cych si . Wyzwaniem
jest jednak ich integracja ze społeczno ci lokaln .
Uczestnicy zwrócili uwag na dobr współprac z proboszczem parafii, do której nale . Co istotne – parafia
ta siedzib ma w s siedniej gminie Szydłów. Wydaje si , e mieszka cy Jasienia obecni na spotkaniu, dzi ki dobrej
opiece proboszcza, równie w zakresie inspirowania ycia społecznego czuj si bardziej przywi zani do s siedniej
gminy.
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Ostatecznie mieszka cy czuj , e wie została zapomniana / jest zaniedbywana w ró nych obszarach, w tym
w obszarze rewitalizacji mi kkiej (np. kwestia spo ywania alkoholu – równie w s siedztwie wietlicy), czy te
rewitalizacji twardej (np. uporz dkowanie lasu, linii brzegowej, zej cia do zbiornika wodnego). Działania
programowane w duchu odpowiedzi na powy sze wyzwania poprawiłyby jako ć ycia mieszka ców i mo liwo ci
wypoczynku i rekreacji.
Dyskusja podsumowuj ca prac warsztatow wyklarowała trzy koncepcje pomysłów dla Jasienia i Staszowa –
uczestnicy otwarci byli na działania, które mogłyby anga ować równie mieszka ców innych miejscowo ci.
POMYSŁ 1. Wokół przyrody i ekologii
Idea opieraj ca si na potencjałach Jasienia – blisko ci przyrody, krajobrazach, zieleni oraz zdrowym trybie ycia.
Działania mog ł czyć ró ne grupy wiekowe (starsi i młodsi) na rzecz poznania przyrody, która znajduje si
wsz dzie wokół. Pomysłodawcy proponowali działania z zielark (warsztaty, wykłady, wspólne zbieranie ziół),
ale te aktywno ci sportowe i rekreacyjne przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów. Jako wa ny obszar
zarysowane zostało uporz dkowanie linii brzegowej prowadz cej do lokalnego zbiornika wodnego – na rzecz
stworzenia atrakcyjnej przestrzeni dla wypoczynku
POMYSŁ 2. wietlica a seniorzy
Pomysł wywodzi si zarówno z potrzeb, jak i analizy potencjałów miejscowo ci. Warto rozwijać funkcjonalno ć
wietlicy kieruj c cz ć działa bezpo rednio do seniorów, szczególnie bior c pod uwag niewielk liczb dzieci
we wsi. Starsi mieszka cy, pod opiek profesjonalnych animatorów / edukatorów, mogliby z jednej strony rozwijać
siebie, z drugiej strony pokazać jak wietlica mo e być przestrzeni dla grup o ró nych potrzebach i oczekiwaniach.
Warto wypracować ciekaw koncepcj planu dla wietlicy i seniorów z liderami z okolicznych miejscowo ci
(ciekaw inspiracj mogłoby być KGW z Ogl dowa).
POMYSŁ 3. Tu jest Staszów! Lokalne dziedzictwo i historia
Koncepcja maj ca odkrywać lokalne dziedzictwo Jasienia pod k tem prywatnych zbiorów mieszka ców (np.
fotografie, historia, opowie ci, relacje historyczne) dotycz ce wsi oraz Staszowa. Pomysł mo e anga ować młodzie
w charakterze reporterów, zbieraczy opowie ci i artefaktów, a seniorów w charakterze osób dziel cych si wiedz
i zbiorami. Uczestnicy spotkania wskazali, e w realizacji pomysłu niezb dne b dzie wsparcie innych liderów /
organizacji (np. szkoły, nauczyciela, animatora, reportera, dokumentalisty itp.).
OGL DÓW
W warsztacie wzi ło udział 14 osób.
Pojawiły si przedstawicielki lokalnego Koła Gospody Wiejskich, arty ci, przedstawiciele Ochotniczej Stra y
Po arnej, sołtys oraz zainteresowani mieszka cy.
Spotkanie proponowało obszary tematyczne niezb dne do zarysowania koncepcji mapy zasobów i potencjałów.
Rozmowa toczyła si wokół tematów: miejsc, ludzi oraz aktywno ci kluczowych dla mieszka ców. Poni ej efekty
prac warsztatowych:
LUDZIE





Koło Gospody Wiejskich
Ochotnicza Stra Po arna
Pan Kazimierz
Witos (postać historyczna) – mieszkał tu
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Kasztanka Piłsudskiego
466 mieszka ców

MIEJSCA








Fajna wie
wietlica
 Działa aktywnie
 Udost pnia przestrze spotkaniom KGW
Remiza – brak ogrzewania
Staw w Ogl dowie (kiedy był pi kny)
Las + nowe cie ki rowerowe
Plac za wietlic (brak mebli ogrodowych)

AKTYWNO CI






Cisza, spokój, las – wypoczynek
Festiwal Kultury Kaszubskiej – warto rozwijać o nowe w tki
Taniec dla KGW / kobiet / par
Wyci gn ć ludzi z domu!
Zaprosić ludzi/ekspertów – kucharzy, animatorów, warsztatowców, artystów itp.

Uczestnicy silnie podkre lali dobr jako ć ycia, jak wi
z mieszkaniem w Ogl dowie. Cisza, spokój, pi kne
okoliczno ci przyrody to czynniki, które wskazywane były najmocniej. Nie oznacza to jednak, e nie ma miejsca
na popraw – jako słaba strona wskazywana była niewielka frekwencja mieszka ców w wydarzeniach oddolnych,
integruj cych.
Zarysowane zostały w tki historyczne odnosz ce si do Ogl dowa, które rozwini te mog zostać w przyszłych
inicjatywach lokalnych jako baza kulturalna. Wspomniano m.in. o słynnej Kasztance Piłsudskiego
oraz o Wincentym Witosie i jego rodzinie, których ycie zwi zane było z Ogl dowem.
Na wyszczególnienie zasługuje obecno ć silnego rodowiska liderek KGW we wsi. Liderki z powodzeniem mog
wykorzystać swój potencjał jako wsparcie dla liderów w innych wsiach lub w samym Staszowie. Z powodzeniem
organizuj wydarzenia na poziomie lokalnym i we współpracy z podobnymi organizacjami pochodz cymi z innych
cz ci kraju (np. Festiwal Kultury Kaszubskiej). Prowadz te organizacj , która w usystematyzowany sposób,
zgodnie z wcze niej ustalonym planem, pozyskuje rodki finansowe na realizacj celów. Liderki to silny atut
zarówno Ogl dowa jak i całego Staszowa.
POMYSŁY
Dyskusja z uczestnikami warsztatu pozwoliła wypracować dwie koncepcje pomysłów.
POMYSŁ 1. Rozwój Festiwalu Kultur
Inicjatorki KGW zainteresowane s szerszym rozwojem Festiwalów Kultur czerpi cych z zespołów i ekspertów
z innych cz ci kraju, z innych kultur. Inicjatywa integruj ca mieszka ców, pozwalaj ca poł czyć zabaw
z edukacj , warsztatami r kodzielnictwa, ta ca itp. Warto zastanowić si jak wydarzenie to mogłoby si rozwin ć
tak by zachować jego wie o ć i niepowtarzalno ć. Podobne festiwale nie odbywaj si we wszystkich
miejscowo ciach Staszowa, być mo e know-how liderek mogłoby być elementem upowszechniania dobrych
praktyk równie w innych cz ciach gminy.
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POMYSŁ 2. Atrakcyjna wspólna przestrzeń.
Koncepcja, której głównym celem jest zadbanie o atrakcyjn i u yteczn przestrze publiczn wokół wietlicy
i wzbogacenie jej o utworzone przez społeczno ć meble z palet. Meble wytworzone byłyby w ramach działa
warsztatowych z ekspertem, przy współpracy z Ochotnicz Stra Po arn . Pomysł mógłby pełnić te funkcj
katalizatora energii społecznej – w ko cu wspólne budowanie mebli przysłu yć ma si najliczniejszej grupie
odbiorców wietlicy – dzieciom i młodzie y ze wsi.
SMERDYNA
W spotkaniu uczestniczyły trzy osoby.
Uczestnicy byli lokalnymi liderami społeczno ci: pojawiła si sołtys wsi, liderka Koła Gospody
oraz lider Ochotniczej Stra y Po arnej.

Wiejskich

Spotkanie przebiegało w formule podobnej jak pozostałe dedykowane społeczno ciom wsi – rozmowa toczyła si
wokół tematów: miejsc, ludzi oraz aktywno ci kluczowych dla mieszka ców. Celem było zarysowanie koncepcji
mapy zasobów i potencjałów. Otwarta formuła konsultacyjna wydzieliła jednak dwie cz ci warsztatu:



Cz ć dedykowan rozwojowi ycia społeczno-kulturalnego we wsi, ze szczególnym uwzgl dnieniem roli
wietlicy,
Cz ć dedykowan uczestnictwie w konkursie na inicjatywy lokalne.

Smerdyna przedstawiona została przez uczestników spotkania jako wie mieszcz ca si na rozległym terenie
o wyspowym charakterze – z kilkoma odległymi od siebie „wyspami” zbiorowo ci jej mieszka ców. Takie
rozło enie geograficzne niekorzystnie wpływa zdaniem liderów na integracj mieszka ców, i niezb dne s
działania, które mogłyby wesprzeć tak integracj . Jednym z obszarów, w którym uczestnicy pokładali nadziej na
zogniskowanie ycia społecznego jest wła nie wietlica prowadzona przez Staszowski O rodek Kultury.
Poni ej podsumowanie prac nad zarysem mapy zasobów i potencjałów wsi Smerdyna.
LUDZIE





Ochotnicza Stra Po arna – obchodz ca 90-lecie
Cz ci wsi: Budy, Opałka, Przysłoki
Koło Gospody Wiejskich
Tour De Kologne – sprawny animator organizuj cy zawody kolarskie / rowerowe, mog cy być inspiracj
dla lokalnych liderów całego Staszowa w tym, jak organizować ciekawy event w małej miejscowo ci.

MIEJSCA







Kamionki (Kamie Piaskowy)
Budynek OSP
Wie Wyspowa (ludzie nie wiedz gdzie s poszczególne cz ci wsi)
Integracja poszczególnych cz ci wsi (Budy, Opałka, Przysłoki)
ródełko
wietlica oraz Plac Zabaw

AKTYWNO CI



Spotkanie integracyjne mieszka ców
Kronika OSP – bezpiecze stwo, słu ba, misja
14





Imprezy KGW
Potrzeba integracji
wietlica na nowych regułach, np. w wakacje:
 Otwarcie do 21
 Dyskoteki
 Muzyka lec ca w wietlicy

ENERGIA SPOŁECZNA
W trakcie dyskusji warsztatowej uczestnicy zwrócili uwag na, ich zdaniem, malej cy poziom tzw. „energii
społecznej”. Wyra a si to zmniejszonym uczestnictwem w oddolnych wydarzeniach społeczno-kulturalnych
i mniejszym zaanga owaniem w ich programowanie, obsług . Nie zmniejszaj si jednak oczekiwania wzgl dem
ich pojawiania si – gdy inicjatywy, które od wielu lat z powodów losowych si nie odbyły (np. coroczny OSP),
pojawiały si pytania o powody braku imprezy.
Energia społeczna być mo e zatem wcale nie jest zmniejszona, a jedynie cz ciowo u piona. ycie społeczno ci
lokalnej w du ej mierze inspirowane jest przez silnych liderów lokalnych organizacji – KGW oraz OSP – grup
otwartych na nowych uczestników, ale dobrze funkcjonuj cy nawet w trudnych warunkach (brak nowych członków,
trudno ci organizacyjne, finansowe). To udowadnia, jak silnymi liderami pochwalić si mog owe organizacje.
Jednak skoro nawet w trudnych warunkach sobie radz , to po co wsparcie od społeczno ci lokalnej?
Warto zastanowić si nad tym programuj c działanie aktywizuj ce i integruj ce mieszka ców wsi. Dyskusja podj ta
powinna być w szerszym gronie – np. z liderami z innej cz ci gminy lub spoza gminy. Rozwi zania skutkuj ce
sukcesem w innych miejscach mog stanowić inspiracj dla nowych, innowacyjnych form w Smerdynie
i okolicznych miejscowo ciach.
POMYSŁY
Dyskusja z uczestnikami warsztatu pozwoliła wypracować dwie koncepcje pomysłów.
POMYSŁ 1. Droga jako spoiwo dla społeczno ci
Koncepcja wywodz ca si z braku asfaltowej drogi ł cz cej ró ne poszczególne cz ci wsi, co ma być metafor
braku bliskich relacji mi dzy jej mieszka cami. Jak temu zaradzić? Niezb dna jest kulturalna impreza integracyjna
aktywnie współtworzona z mieszka cami. Niezb dne jest wypracowanie koncepcji pobudzenia energii społecznej
drzemi cej w ludziach. Ciekaw koncepcj mo e być nawi zanie współpracy z animatorem/animatorami, liderami
niezamieszkuj cymi na co dzie wsi Smerdyna lub zainicjowanie mi dzywiejskiej/staszowskiej grupy liderskiej
działaj cej na rzecz wsi/sołectw. Po danym efektem jest działanie integruj ce, festynowe, piknikowe, w które
realnie zaanga uj si mieszka cy.
POMYSŁ 2. Kroniki OSP / Spotkania KGW
Liderzy obu grup pragn zarówno przekazywać swoj wiedz innym mieszka com, przede wszystkim dzieciom
i młodzie y, ale sami te s otwarci na wzmacnianie swoich kompetencji i wiedzy. Koncepcja przedstawicieli
wspomnianych grup zakłada:



Opracowanie i promocj Kroniki Ochotniczej Stra y Po arnej w atrakcyjnej formie (równie w sieci)
Wypracowanie ciekawych festynów Koła Gospody Wiejskich w Smerdynie / Kół Gospody Wiejskich
w Staszowie
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Od lat grupy te ze sob współdziałaj i współrealizuj swoje działania. Aby zachować wie o ć idei, warto
zaproponować współprac z odpowiednikami organizacji w innych miejscowo ciach lub z kim zupełnie
nieoczywistym – jak wspomnianym w trakcie warsztatów animatorem zarz dzaj cym „Tour de Kologne”.

REKOMENDACJE DO KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE. SOŁECTWA.
1.

2.

3.

4.

Rekomenduje się wspierać oddolne działania realizowane w badanych miejscowo ciach lub na ich
rzecz. Jasień, Oględów oraz Smerdyna to miejscowo ci o unikatowych charakterach, historii
i społeczno ciach lokalnych, które warto zawierać w pomysłach na inicjatywy lokalne.
Niezale nie od unikatowego charakteru ka dej z miejscowo ci rekomenduje się odnajdywanie
przestrzeni wspólnych – pomysły zakładające współpracę, kooperację, synergię pomiędzy
powyższymi miejscowo ciami będą pomysłami pełniej realizującymi ideę programu Dom Kultury+
Inicjatywy Lokalne.
Rekomenduje się bazę pomysłów na inicjatywy lokalne, utworzon dzi ki spotkaniom z mieszka cami
i ich liderami, jako źródło inspiracji merytorycznej oraz bazę kontaktów i kooperantów
zainteresowanych ich realizacją. W dotarciu do ródeł wspiera Staszowski O rodek Kultury.
Rekomenduje się wykorzystanie wietlic jako miejsc katalizujących lokalne życie społecznokulturalne, angażując nie tylko najbliższych aktywistów, ale też osoby (liderów, animatorów,
artystów, ekspertów itp.) spoza miejscowo ci, w których wietlice się znajdują.

WIETLICA – DK+ INICJATYWY LOKALNE A PROGRAM DŁUGOFALOWY
Cz ć warsztatu po wi cona została tematyce wykraczającej poza ideę odkrywania i aktywizowania lokalnego
potencjału kulturotwórczego zabezpieczaną przez program DK+ Inicjatywy Lokalne.
Poruszona została kwestia długofalowego rozwoju ycia społeczno-kulturalnego w Smerdynie. Liderzy obecni
na spotkaniu identyfikuj wietlic Staszowskiego O rodka Kultury jako istotnego partnera w tym obszarze.
wietlica posiada infrastruktur (m.in. nagło nienie, sprz t audio-wizualny, przestrze placu zabaw, sam budynek
wietlicy), która mo e być wykorzystana na rzecz tworzenia atrakcyjnych wydarze dla mieszka ców wsi. Co
podkre lone zostało te na spotkaniu – ju teraz si to dzieje. S jednak oczekiwania i wizja obecnych liderów
oraz lokalnej społeczno ci, które powinny zostać:



uwa nie zidentyfikowane;
w miar mo liwo ci wszystkich stron (m.in. Staszowskiego O rodka Kultury, lokalnych liderów,
mieszka ców i społeczno ci Smerdyny, czy te samorz du) – zaspokajane.

Wie oddalona jest od centrum Staszowa o kilkana cie kilometrów. Taka odległo ć to z jednej strony bariera
logistyczna, a z drugiej strony bariera tożsamo ciowa. Aby budować atrakcyjne wydarzenia dla lokalnej
społeczno ci, a co za tym idzie skutecznie pełnić funkcj o rodka kultury w wymiarze lokalnym, niezb dne jest
odpowiednie wsparcie wietlicy i animatora (rozwój jego kompetencji i kwalifikacji) prowadzącego wietlicę
w perspektywie długofalowej.
Społeczno ć powinna być te wiadoma zakresu odpowiedzialno ci animatora-zarz dcy oraz poznać warunki,
na zasadzie których lokalne inicjatywy i pomysły mog być przez SOK i jego wietlic wspierane, równie
po zako czeniu programu DK+ Inicjatywy Lokalne.
Wa ne jest, by inicjatywy inspirowane oddolnie zakładały aktywne zaanga owanie lokalnych liderów i społeczno ci
lokalnych na ka dym z etapów: programowania, realizacji, ewaluacji i ewentualnego rozliczenia. Formy tego
zaangażowania powinny być jasno okre lone i doprecyzowane.
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My l c o długofalowym, systemowym wsparciu takiego anga owania warto inspirować si przykładami ju
sprawdzonymi. Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne wraz z:





ide ;
regulaminem;
kart opisu i zgłoszenia inicjatywy;
systemem oceny i wyboru inicjatyw;

jest taką dobrą praktyką, z której warto czerpać w przyszło ci kontynuując dialog z mieszkańcami i ich
liderami.
Nale y podkre lić fakt, e efekt powy szych prac, który wynika z warsztatu wykonanego w Smerdynie,
w warstwach rekomendacji z niego płyn cych, przekłada si na długofalowe funkcjonowanie wietlic
Staszowskiego O rodka Kultury we wszystkich miejscowo ciach.
STASZÓW I LIDERZY
Ostatni grup kluczow dla mapowania potencjału kulturotwórczego Staszowa i miejscowo ci w gminie to liderzy,
przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, społecznicy, osoby aktywnie anga uj ce lokalne społeczno ci.
Na spotkanie do Staszowskiego O rodka Kultury przybyło ponad 20 osób reprezentuj cych ró norodne rodowiska.
Ł czył ich wspólny cel – ch ć działania dla gminy i jej mieszka ców.
Formuła spotkania z liderami była odmienna od pozostałych spotka . Po krótkiej prezentacji idei programu Dom
Kultury+ Inicjatywy Lokalne uczestnicy zaproszeni zostali do warsztatu, którego celem było zidentyfikowanie
zasobów i potencjałów w perspektywie całej gminy, jednak ze szczególnym uwzgl dnieniem miejscowo ci
strategicznych w projekcie: Jasie , Ogl dów oraz Smerdyna.
Uczestnicy podzieleni zostali na trzy grupy 7-osobowe – ka dy zespół miał okazj pracować z ka dym obszarem
w trakcie kilkunastominutowej sesji. Gdy czas upłyn ł nast powała zmiana. Ka dy zespół uczestniczył w pracy
nad ka dym z trzech obszarów, po zako czeniu cz ci warsztatowej odbyło si podsumowanie wszystkich
obszarów.
Efektem warsztatu jest poni sza Mapa Zasobów i Potencjałów Staszowa.
Sentencja wypracowana przez uczestników podsumowuj ca prace map dla Staszowa, swoiste motto:
STASZÓW ŚWIADKIEM HISTORII
MIEJSCA
CIEKAWE MIEJSCA, PRZESTRZENIE W STASZOWIE:
Koszary, Golejów; zalew nad Czarn ; Park Bienia; Park Miejski; Staszowski O rodek Kultury (studio nagra ); sala
widowiskowa, „SOKowirówka”); trzeci upust, kanał; stare kino (co dalej z kinem?); Młodzie owe Centrum Karier
(aktywizacja zawodowa przedsi biorczo ci, edukacja); Powiatowy Urz d Pracy; biblioteka; ratusz; ORLIK –
boisko, grill – przestrze dla mieszka ców bloków; Pracownia RÓ NIASTA (prywatna pracownia jednej z liderek,
w której znajduje si wiele artefaktów i ciekawych przedmiotów, prywatnych zbiorów); stara strzelnica; siłownia
zewn trzna przy szkole nr 3; obszary natury chronionej; jezioro golejowskie; cmentarz choleryczny ( ydowski);
Powiatowe Centrum Sportowe (basen); kompleksy sportowe, cie ki rowerowe; Rybnica, Batogi; rzeka Czarna;
Karczma wi tokrzyska.
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CIEKAWE MIEJSCA, PRZESTRZENIE GMINY STASZÓW:











Pi kne krajobrazy, pomniki zwi zane z histori  m.in. w Wi niowce,
Sielec - zbór ewangelicki, Zak tek wi tokrzyski,
Wi niowa – zespół pałacowo-parkowy, ko ciół,
Czernica – ognisko, szkółka edukacyjna,
Czernica – cie ka edukacyjna,
Sielec – okolice posesji p. Wrze niaka,
Jasie – Wzgórze Trzech Krzy y / gospodarstwo ekologiczne Charów,
Wi zownica Kolonia – Pałac Dzi ki,
Kurozw ki – Pałac, ko cioły,
Koniemłoty – zabytkowy ko ciół parafialny, kaplica w Sielcu; pobenedykty ski budynek klasztorny,
muzeum ks. Kotlarza, stary cmentarz.

MIEJSCA ZNAJDUJ CE SI
NIEODLEGŁE, ISTOTNE:






POZA GMIN

STASZÓW, ALE UZNANE PRZEZ UCZESTNIKÓW ZA

Ruiny zamku w Rembowie (gmina Raków),
Zalew w Cha czy (gmina Raków),
Zamek Szydłów (gmina Szydłów)
Biblioteka w Sichowie (gmina Rytwiany),
Ko ciół w Rytwianach (gmina Rytwiany)  Klasztor, baszta w Rytwianach.

Pracuj c nad charakterystycznymi i ciekawymi miejscami w Staszowie uczestnicy nie zawsze wymienili atrakcje
znajduj ce si w samej miejscowo ci. Opowiadanie historii Staszowa nie musi być zamkni te w ramach
administracyjnych – warto natomiast korzystać z potencjału lokalnego, co przeło y si na zintensyfikowanie wi zi
w ramach społeczno ć lokalnych i poczucie przynale no ci, wspólnoty.
LUDZIE / PARTNERZY


















Staszowski O rodek Kultury (i jego zespół!),
Szkoły (nauczyciele, dzieci, rodzice),
Biblioteki (bibliotekarz, czytelnicy),
Uniwersytet III Wieku (emeryci),
Stowarzyszenie Centrum Sport i Rekreacja (pływanie, pływacy, zapa nicy),
PTTK (rowerzy ci),
Orkiestra Huty Szkła (muzycy),
Stowarzyszenie Motocyklistów,
Grupa Animacyjna „Frajda”,
wietlica „Jutrzenka”,
Fundacja „Farma”,
Stowarzyszenie Aktywna Kraina,
Stowarzyszenie Dolina Kacanki,
Stowarzyszenie Pustelnia Złotego Lasu,
Zespół Taneczny „Kleksy”,
Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”,
Rycerstwo Ziemi Staszowskiej,
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REKULTURA,
Młodzie owe Centrum Karier,
Nadle nictwo Staszów,
Koła Gospody Wiejskich (Ogl dów, Niem cice),
Smyk O wiaty,
Stowarzyszenie „Przyszło ć”,
Staszowskie Koło Szachowe,
Orkiestra „Siarkopol”.

AKTYWNO CI
W ramach obszaru aktywno ci uczestnicy proszeni byli o wskazanie tego, co si w gminie aktualnie dzieje
oraz tego, co dziać by si mogło, dziać si powinno.
Program DK+ Inicjatywy Lokalne kładzie silny nacisk na generowanie działa nowych, innowacyjnych, wie ych.
Poni szy opis pozwala zestawić to, co funkcjonuje w standardowej formie i docenić na etapie konkursu inicjatywy,
które wykraczaj poza działania dotychczasowe.
AKTUALNE






PO

SIT TALENT / zaj cia manualne, muzyczne, teatralne, sportowe, ł czenie pokole , kabaret, historia sztuki
FARMA – FUNDACJA AKTYWNO CI / mania działania; działaj lokalnie; wolontariat
NADLE NICTWO / edukacja le na; zachwyt w przedszkolu; przyjaciel lasu; stoiska edukacyjne
PTTK / rajdy rowerowe; zloty rowerowe; wycieczki piesze (edukacja piesza regionalna); spływy
weekendowe na kajaku
BIBLIOTEKA / dyskusyjne kluby ksi ki; spotkania autorskie; zaj cia edukacyjne; „Cała Polska czyta
dzieciom”.
DANE
















Edukacja + pota cówki przy tradycyjnych kapelach
Edukacja fotograficzna, plener fotograficzny, sesja fotograficzna i piknik filmowy
Edukacja zawodowa
Edukacja promuj ca postawy przedsi biorcze
Wymiana działa artystycznych
Dom kultury w terenie
Odkrywamy nasze talenty w ramach festynu, prezentacja miejscowych talentów muzycznych,
plastycznych, sportowych, rodzinnych
Spotkania osiedlowe mieszka ców (integracyjne, kulturalne, wymiana do wiadcze )
Cudze chwalicie, swego nie znacie – poznawanie swojej okolicy
ywe lekcje historii – w terenie
Rowerowe rajdy rodzinne
Szachomania staszowska – ywe szachy / klub szachowy
Sztuki teatralne w plenerze, sztuki uliczne, szczudlarze
Współpraca organizacji pozarządowych z gminy ze szkołami, strażakami, KGW, samorządem, SOK.

W ramach aktywno ci po danych uczestnicy wymieniali zatem koncepcje, które stanowić mog zarys inicjatyw
lokalnych bior cych udział w konkursie. Oprócz potrzeb identyfikowanych przez liderów wykazany został bogaty
potencjał, który na tym etapie nie został do ko ca doprecyzowany. Ze strony uczestników pojawiła si wola i ch ć
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do szerszej współpracy ni ta, która realizowana była dotychczas. To potencjał, który warto obserwować i wspierać
na dalszym etapie realizacji programu, jak i samego konkursu.
Co istotne – powy sza mapa to efekt wysiłków kilkunastu ekspertów. Uczestnicy w trakcie warsztatów zwrócili
uwag , e wspólne wysiłki i praca u wiadomiły im obecno ć wielu atutów gminy. Pozwoliły te rozpoznać potrzeby
i oczekiwania ró nych grup społecznych, których reprezentanci w trakcie warsztatu pracowali. Wykorzystanie i
zgł bienie si w map w trakcie programowania inicjatyw lokalnych pozwoli realnie wykorzystać potencjały
drzemi ce w gminie i jej mieszka cach.
Warto prace nad aktualno ci powy szego narz dzia kontynuować, a tak e mo liwie szeroko j upowszechniać.
Kolektywna wiedza budowana przez ró norodne grono zainteresowanych pozwoli w sposób pełniejszy realizować
misj otwartego o rodka kultury.

REKOMENDACJE DO KONKURSU NA INICJATYWY LOKALNE. LIDERZY.
1.

2.
3.

4.

5.

Rekomenduje się wspieranie pomysłów wykorzystujących potencjał lokalnego dziedzictwa (miejsca,
historia, artefakty, ludzie, przestrze publiczna itp.) Staszowa (gminy oraz miejscowo ci) oraz pomysłów
sprzyjaj cych rozpoznawaniu tego dziedzictwa.
Rekomenduje się wspieranie pomysłów budujących realne, długofalowe zaangażowanie liderów i
społeczno ci lokalnych w działania społeczno-kulturalne.
Rekomenduje się wspieranie wymiany dobrych praktyk i wiedzy liderów działających w szerszej
skali z liderami z miejscowo ci identyfikowanych w konkursie jako strategiczne: Jasie , Ogl dów,
Smerdyna.
Staszowskiemu O rodkowi Kultury rekomenduje się dalszą stymulację kooperacji pomiędzy
liderami i reprezentantami różnych instytucji, organizacji i rodowisk. Synergiczne działania
ró norodnych, mi dzysektorowych grup pozwalaj na wyzwolenie potencjału działa kreatywnych i realne
dotarcie do społeczno ci lokalnych w szerszej skali.
Wszystkim zainteresowanym udziałem w konkursie na inicjatywy lokalne rekomenduje się aktywne
konsultowanie swoich koncepcji z zespołem Staszowskiego O rodka Kultury. O rodek kultury i jego
pracownicy to dobre ródło wiedzy, inspiracji i kontaktów dla wszystkich chc cych zaplanować
wydarzenie kulturalne dla swojej społeczno ci.

Dofinansowano ze rodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018
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