
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZUCAMY SIECI 

– DZIAŁANIA KULTURALNE                     

W MNIEJSZYCH OŚRODKACH 

 

GÓRZNO 

18 – 19 LISTOPADA 2015 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie materiałów oraz opracowanie graficzne: Agnieszka Drelich-Magdziak 

Zdjęcia: Maja Kwiatkowska 

 

 

 

 

Wydanie: Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, ul. Rynek 14A, 87-320 Górzno 

Licencja:  

Raport „Zarzucamy sieci – działania kulturalne w mniejszych ośrodkach” 
udostępniony na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Na tych 
samych warunkach 3.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów tekstów                

i zdjęć oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści                      
pod warunkiem wskazania autorów i Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie jako właścicieli praw                        
do raportu oraz zachowania niniejszej informacji licencyjnej tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie 
udzielana taka sama licencja. Tekst licencji dostępny na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/deed.pl 



SPOTKANIE 

 
 

Najważniejsze dla nas było SPOTKANIE i wymiana doświadczeń, 

dlatego też zorganizowaliśmy w Górznie spotkanie „Zarzucamy sieci – 

działania kulturalne w mniejszych ośrodkach”.  

Nie musimy dzisiaj nikogo przekonywać, a na pewno nie w tym 

gronie, że kultura jest ważna i stanowi fundament poczucia tożsamości, 

edukacji obywatelskiej, demokracji i wszelkich racji budowania państwa                 

i budowania człowieka. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy świat 

doświadcza tak głębokich podziałów i przemocy. 

Musimy głośno mówić o wadze kultury, promować ją w swoich 

środowiskach lokalnych czy w swoich regionach. Warto, byśmy znaleźli 

również jakiś wspólny głos, po to by istnieć w szerszej świadomości 

jako twórcy. Twórcy nie tylko rozrywki, ale także zmiany społecznej. 

Wychowawcy odbiorców kultury, wychowawcy ludzi wrażliwych, 

organizatorzy kuźni talentów… 



 

 

 

 

 

 
 

Dlaczego to spotkanie? 

Po pierwsze. Nowoczesny ośrodek kultury, to już nie tylko sekcje, lecz 

inspiracje płynące ze środowiska, szukanie zasobów na miejscu, 

realizowanie marzeń, ale także wzbudzanie marzeń. A to bardzo trudna 

działka. 

Animator społeczno-kulturalny to ktoś, kto wychodzi do ludzi, 

animacja to ciągłe badanie potrzeb, układanie współpracy, szukanie 

sojuszników do działań. I straszna samotność, bo nie ma zbyt wielu okazji                 

do spotkań i wspólnego działania. 

Po drugie. Dzisiaj wiele środowisk organizuje się po to, by pewne 

przedsięwzięcia organizować wspólnie. Jest bardzo bliskie nam myślenie, 

tym bardziej, że widzimy w tym realne korzyści dla partnerów,                       

dla środowiska lokalnego. Powstają rzeczy niepowtarzalne, oryginalne. 

Uczymy się pracować w grupie, inspirować się wzajemnie. Poza tym                              

do realizacji projektów również potrzebni są partnerzy. Nie tylko papierowi,  

ale tacy, na których można liczyć. 

Dlatego to spotkanie. 



 

 

 

MIEJSCA 

Założyliśmy, że współpraca w promieniu 50 km wokół komina jest możliwa 

do zrealizowania. Dla nas 50 km zahacza o województwa warmińsko-mazurskie                          

i mazowieckie, bo sami jesteśmy na rubieżach województwa kujawsko-pomorskiego.  

Wyguglowaliśmy 61 różnych instytucji, stowarzyszeń oraz kilka aktywnych                     

na niwie kultury gmin, które nie posiadają ośrodków kultury. Poruszyliśmy pocztę 

pantoflową poprzez przyjaciół. Dowiedzieliśmy się, że w woj. kujawsko-pomorskim sieć 

ośrodków kultury oraz stowarzyszeń kulturalnych współpracujących z gminą jest dużo 

gęstsza aniżeli w woj. warmińsko-mazurskim i mazowieckim. 

Odpowiedziały nam 33 różne podmioty z 26 miejscowości z województw:  

warmińsko-mazurskiego: 

Dąbrówno, Lubawa, Kurzętnik, Nowe Miasto Lub., Lidzbark,  

mazowieckiego: 

Bieżuń, Mława, Żuromin, Strzegowo, Breginie,  

kujawsko-pomorskiego: 

Jabłonowo Pom., Rypin, Górzno, Świedziebnia, Golub-Dobrzyń, Ciechocin,                  

Kowalewo Pom., Płonne, Brodnica, Zaborowo, Gołkowo, Dzierzno, Osiek, Skrwilno, 

Janówko, Lisewo, 



 

        Mapa miejsc, z którymi kontaktowaliśmy w sprawie spotkania 
         województwo mazowieckie 
         województwo warmińsko-mazurskie 
         województwo kujawsko-pomorskie 
 

 

 

         Uczestnicy spotkania w Górznie 



 

 

 

WARSZTATY 

 

 

Warsztaty trwały po 1,5 godz. odbyły się w 3 turach i liczba miejsc była 

ograniczona, po to, by móc pracować w komfortowych warunkach. To powodowało, że 

uczestnicy mogli wziąć udział tylko w trzech warsztatach z pięciu możliwych. 

Powodowało to niedosyt, ale nasi eksperci zostali z uczestnikami dwa dni i można było                  

z nimi pogłębić interesujący temat. 

 

 

Zaczęliśmy jednak od przygotowania własnych identyfikatorów. 



Warsztat 1:  

Sieciowanie – dobre praktyki, szanse i obawy. 

ADAM RADOSZ 

 

 

dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury,  

człowiek teatru, 

animator wielu wydarzeń kulturalnych. 

 

Sieciowanie w praktyce. Tak powinien się nazywać ten warsztat, gdyż każdy                                      

z uczestników mógł na własnej odczuć na czym polega to działanie. Najpierw trzeba było 

odpowiedzieć na pytania: Kim jestem i co robię? Czym mogę się pochwalić? Co mogę dać 

innym? Czego potrzebuję? 

A następnie wraz z innymi osobami w grupie spróbować zbudować sieć 

wzajemnych powiązań.  

 Oto wynotowane potrzeby uczestników warsztatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z drugiej strony widać cały wachlarz pasji, uzdolnień, doświadczeń, możliwości                 

i chęci współpracy. 

potrzebuję nowych osób do pomocy (wiele 

osób wyjeżdża do miasta) 

znajomości jęz. angielskiego umiejętności pisania projektów 

wsparcia finansowego 

więcej odwagi i energii 

ekipy w pracy 
wyrozumiałości 

wolnego czasu profesjonalnego sprzętu 

dzielenia się wydarzeniami artystycznymi 

dłuższej doby 
doświadczenia sieci 

nowych, zaangażowanych instruktorów zdrowia 
osób do współpracy 

zdrowej 
krytyki 

nowych kontaktów i inspiracji 
większej pewności w działaniach wsparcia i serdeczności 
swojego miejsca w pracy poczucia bezpieczeństwa 

stałej pracy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poza tym uczestnicy w każdej z grup w inny sposób tworzyli sieć. Zależało                

to nie tylko od potencjału grupy, lecz także od energii uczestników. I tak powstały grupy 

oparte na sile przewodzenia lidera oraz takie, w których próbowano wypracować pole 

do współpracy. Obie formy wiążą się z różnymi dynamikami pracy i współpracy. 

 

 

 

dam / podzielę się 
pomoc przy organizacji imprez 
własne scenariusze 

przedstawień i uroczystości 

wystawy malarstwa 

warsztaty dramy w teatrze i cyrku 

pomoc przy 

pisaniu projektów 

wsparcie 
stroje teatralne różne warsztaty 

pozytywną energię 

pokaz cyrkowy 

pomoc w organizowaniu 

spotkań z osobami 

samotnymi i wykluczonymi 

budynek GOK-u do 

różnych animacji 

konsultacje projektów 

przepisy na przetwory 

partnerstwo 

sprzęt 

pomoc wolontariacką 

moje kontakty 
orkiestrę dętą 

wystawę ikon, batików 

pomoc choreograficzna 

przy różnych projektach 

młodzieżowe zespoły muzyczne animacja dla 

dzieci 

dobry teatr wspomnienia o ludziach, 

którzy odeszli 

warsztaty teatralno-wokalne 

dobre 

przepisy 

kulinarne 

konferansjerkę warsztaty ceramiki i witrażu 

pomoc przy promocji 
pomoc przy załatwianiu „biurokracji” 

dotyczącej organizacji imprez 

korektę i skład tekstu 



Warsztat 2: 

Badanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnych, 

działania w przestrzeni publicznej                                      

i współpraca międzysektorowa 

PIOTR WIELGUS 

 

 

pomysłodawca, fundator i jeden z założycieli                         

Pracowni Zrównoważonego Rozwoju,                            

animator wielu wydarzeń społecznych 

 

Warsztat był wprowadzeniem w rozważania o konsultacjach 

społecznych i zarządzaniu partycypacyjnym. Uczestnicy 

rozmawiali nie o projektach na zmianę społeczną, lecz o zmianie jako procesie. 

 Bez przerwy wracało pytanie: Jak skutecznie badać w trybie ciągłym? Jak pytać? 

Jak angażować? Oglądaliśmy przykłady dobrych praktyk: badań ulicznych, konsultacji 

społecznych, pracy grup eksperckich. Jednocześnie zastanawialiśmy się, na jakim etapie 

są badania w naszych ośrodkach kultury. Jak postrzegamy w naszych środowiskach 

interesariuszy? Czy znamy potrzeby poszczególnych grup? 

 Można by ze spotkania wysnuć wniosek, iż są następujące grupy ośrodków 

kultury: 

Pierwsza grupa to duża liczba ośrodków, które w ogóle nie prowadzą badań 

swoich interesariuszy. Opierają się one na utartym schemacie działania i często                    

albo dyrektor, albo nawet władze gminy mają decydujący wpływ na ostateczny program 

działania. 



 Druga. To ośrodki kultury, które już przymierzają się do badań nad potrzebami 

środowiska lokalnego lub rozpoczęły pierwsze konsultacje, najczęściej poprzez osobisty 

kontakt z mieszkańcami i ankiety. 

 Trzecia grupa, najmniej liczna, to duże ośrodki kultury, które zaczynają poważnie 

podchodzić do badań i wnikliwie analizują wyniki. 

 Zarządzanie partycypacyjne, które wymaga współpracy z różnymi aktorami                 

w danym środowisku jest wciąż nowością w Polsce, lecz warto je promować jako 

bardziej angażujące społeczność lokalną w działania ośrodków kultury. 

Warto również traktować badania jako proces ciągły, podlegający ewaluacji,              

po to, by wyraźniej widzieć potrzeby interesariuszy, ale także by wizja i misja ośrodka 

kultury odpowiadała na te potrzeby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warsztat 3:  

Dobre praktyki we współpracy z grupami wykluczonymi 

Magdalena Bronikowska-Perka 

 

 

wolontariuszka  

Międzynarodowego Stowarzyszenia ATD Czwarty Świat, 

streetworkerka 

animatorka społeczno-kulturalna 

 

Na warsztatach rozważano kwestię miejsca osób wykluczonych w kulturze. 

Uczestnicy musieli stanąć w nowej sytuacji, w której sami musieli się poznać, choćby                 

po to, by dalej współpracować. Zatem poznanie się jest jednym z warunków 

takiej współpracy, tym bardziej, że często w pracy animacyjnej skłonni jesteśmy 

realizować „projekty dla…”, a nie „projekty z…”. Cenimy sobie aktywnych 

odbiorców, dużo trudniej zrozumieć nam grupy nieznane, często z naszego punktu 

widzenia pasywne, czy zamknięte. Jak znaleźć potencjał w drugim człowieku, czy                      

w grupie osób wykluczonych nie tylko kulturalnie i społecznie? Jak wciągnąć ich                      

w działania i jak tworzyć działania, których oni są głównymi aktorami czy nawet 

twórcami? 

Nie ma na to prostych odpowiedzi. Trzeba najpierw zbudować zaufanie, 

znaleźć wspólny punkt zaczepienia, pracować nad poczuciem bezpieczeństwa                         

i być zawsze „pomimo 

niepogody”. 

 

 

 

 



animatorzy społeczno-kulturalni 

ci, którzy nie mają pieniędzy 

ideowcy 
pozytywnie zakręceni 

filantropi 

twórcy 
ci, którzy piszą wnioski chorzy na grantozę 

marionetki 
walczący o budżet 

rzemieślnicy 

uniwersalni ludzie z doświadczeniem 

twórcy atmosfery 

Podczas warsztatu powstały także definicje animatora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warsztat 4:  

Miejsce kultury w mniejszych miejscowościach                                  

– dobre praktyki, pomysły, ludzie 

JAKUB KOCHOWICZ 

 

wójt gminy Lisewo w woj. kujawsko-pomorskim,  

działacz społeczno-kulturalny,  

absolwent Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej            

Fundacji Wolności. 

 

W warsztacie Jakuba Kochowicza wiele pytań dotyczyło współpracy z lokalnymi 

władzami: jak komunikować swoje potrzeby, jak działać, jak wytworzyć porozumienie                

na rzecz kultury w gminie i jak docenić tych, którzy działają. 

Jakub Kochowicz opisał praktyki, które wprowadził w swojej gminie. Stwierdził,  

że jego własna działalność w stowarzyszeniu pomaga mu zrozumieć dzisiaj ludzi 

aktywnych, którzy inicjatywami oddolnymi próbują wpłynąć na zmiany w gminie.     

Uważa, iż do tego potrzebny jest dialog i narzędzia współpracy. 

Miejscem dialogu w jego gminie są wiejskie spotkania. Dotąd           

odbywały się one przed południem lub wczesnym popołudniem i nie uczestniczyło                 

w nich zbyt wiele osób. Obecnie zmieniono godziny spotkań na późne wieczorne,                        

co istotnie wpłynęło na frekwencję. I okazało się, że mieszkańcy są zainteresowani 

rozmowami o przyszłości gminy. 

W Lisewie postanowiono także zaangażować młodzież i stworzono 

Młodzieżową Radę Gminy, do której wybiera się członków spośród 

gimnazjalistów (starsza młodzież uczy się już poza gminą). Zadaniem Rady jest 

inicjowanie wydarzeń ważnych dla młodzieży. Młodzi ludzie mają większe poczucie 

znaczenia w gminie, bowiem są twórcami dialogu pomiędzy swoim środowiskiem                     

a gminą. Z działania Rady wynikło już kilka interesujących wydarzeń, jak np. kino                     

pod gołym niebem. 



Do działania 

potrzebne są także 

odpowiednie narzędzia. 

Przez lata funkcjonowało 

„miłosierdzie wójta”,                   

czyli należało się udać                   

do gabinetu, by wyprosić 

trochę pieniędzy. 

 

Jakub Kochowicz wprowadził fundusz sołecki, który umożliwia 

realizowanie potrzeb każdej wsi. Mieszkańcy w takim wypadku dużo bardziej 

odpowiedzialnie muszą zarządzać tym majątkiem i po zrealizowaniu zadań 

gospodarczych, jak naprawa drogi, zostawiają fundusze na działania na rzecz 

mieszkańców, czyli spotkania, święta, festyny. 

Nowym sposobem ubiegania się o fundusze jest forma projektu, którą 

wprowadzono w gminie Lisewo, po to by bardziej usystematyzować myślenie o działaniu 

społecznym i odpowiedzieć sobie na pytanie: Czego tak naprawdę chcemy? Sama nazwa 

projekt przestrasza, więc w Urzędzie Gminy w Lisewie są osoby, które pomagają                 

w pisaniu przedsięwzięć. Co więcej, udziela się wsparcia poprzez istniejące 

stowarzyszenia grupom nieformalnym, by one także mogły realizować swoje pomysły. 

Zwraca się tutaj uwagę na pomysły angażujące mieszkańców, oparte bardziej                          

na interakcji, aniżeli byciu widzami. Odradza zaś te oparte na różnorakim rozdawnictwie. 

 W gminie Lisewo nie ma ośrodka kultury, jest za to kilka wydarzeń kulturalnych 

rocznie. Nadszedł więc czas na rozważania dotyczące skoordynowania działań pomiędzy 

biblioteką, Gminnym Centrum Informacji i świetlicą, po to by mnożyć potencjał osób tam 

pracujących.  

Jakub Kochowicz powtarzał kilkakrotnie, iż poprzez kulturę można 

budować kapitał społeczny swoich miejscowości. 



Warsztat 5: 

Historia miejsca, czyli historia wydobyta 

Andrzej Szalkowski 

 

 

dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, 

popularyzator historii, regionalista, animator, 

pomysłodawca „Patrolu historycznego” 

 

Za kręgosłup warsztatów służyła prezentacja stworzona na potrzeby spotkania 

pokazująca w oparciu o dziedzictwo Ziemi Dobrzyńskiej możliwości                                      

i inspiracje płynące dla organizatorów kultury. Także uczestnicy pokazywali walory 

historyczne swoich regionów i w krótkim czasie pojawiło się 61 zjawisk historycznych, 

które mogą stać się elementem urozmaicenia oferty kulturalnej. Dało się wyczuć wielkie 

poszanowanie dla dziedzictwa swojej małej Ojczyzny oraz śmiałość w czerpaniu 

z niego pomysłów do działalności, a także otwartość na nowe inspiracje.  

 Pośród zgłoszonych do dyskusji walorów nieco ponad połowa (31) 

związana była z walorami dziedzictwa materialnego. Przeważały                        

tu budowle sakralne, barokowe kościoły drewniane, gotyckie mury miejskie, zamkowe 

ruiny, grodziska, pomniki przyrody.  

Bardzo szybko uczestnicy zauważali głębsze znaczenie miejsc dla regionu,                    

np.: barokowy kościół w Strzegowie, dziś skarb architektury, wpisał się na karty historii 

Polski podczas powstania styczniowego, kiedy ksiądz przechowywał na strychu kościoła 

broń i wspomagał powstańców. Ten aspekt historii pozwala na nowe działania z zakresu 

edukacji regionalnej i patriotycznej, co może wpłynąć na ożywienie samego zabytku, 

który obecnie jest miejscem okazjonalnych ślubów, a ma szanse na wpisanie się                       

do szerszej oferty kulturalnej gminy.  



Zupełnie inną grupą walorów, na którą zwrócono uwagę, są elementy 

dziedzictwa niematerialnego, najbardziej ulotnego, czyli legendy, mity, 

lokalne podania, a także język, gwara, obyczajowość ludowa czy szlachecka. Widać                 

na tym tle wiele działań: istniejące koła zainteresowań, zespoły tańca ludowego i śpiewu 

(Mława, Lidzbark).  

Poruszono także kwestie organizacji ewentualnych imprez plenerowych                      

lub we wnętrzach sakralnych. Wszystko to, co jest od ręki dostępne w każdym domu 

kultury niestety w plenerze nie występuje. Podraża to w jakiejś mierze organizację,                     

ale przy dobrej współpracy np. z OSP, z parafią – i tu kłania się sieciowanie - może 

okazać się barierą do pokonania.  

 Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie kwestią kulinariów i produktu 

lokalnego. Padały pytania o źródła historyczne i materiały z opracowaniami.  

Oczywiście niewyczerpalną studnią wiedzy o regionie są seniorzy. Może jednak 

rodzić się tu pewne zagrożenie, bowiem polityka etniczna okresu stalinowskiego 

spowodowała wielkie przemieszanie grup społecznych, różniących się często między 

sobą pod względem kulturowym, np.: tereny Mazur zasiedlane były przesiedleńcami                

z Kresów, etc. Może zdarzyć się, iż te prawdziwe tradycje, o których będzie opowiadał 

respondent, nie będą pochodzić z interesującego nas terenu. Dlatego duże znaczenie              

w pracy z tzw. „żywymi świadkami historii” ma przygotowany merytorycznie ankieter,  

by móc wyłapać wszystkie potrzebne i niepotrzebne rzeczy.  

 Miejsca bitew, takie jak w Mławie - wykorzystywane i mocno popularne,                       

oraz takie jak to w Górznie - zupełnie nieznane, nawet wśród mieszkańców miasteczka - 

rodzą pewne możliwości dalszego rozwoju. Przygotowanie przedsięwzięć, które pozwolą 

na przyciągnięcie widza, w dogodnym terminie, ciekawa oferta kilkudniowa może               

stać się wizytówką regionu.  

Wyjątkowe pomysły dało się zauważyć  w Mławie, gdzie poszukiwano produktu 

lokalnego w oparciu o podania i tradycje lokalne.  



 Zdecydowanie mało pojawiło się tematów związanych z twórcami 

lokalnymi. Czyżby byli oni związani z działalnością bardziej muzeów? Trudno               

po tak krótkich spotkaniach wywnioskować przyczynę takiego zjawiska. Twórcy lokalni   

to nie tylko rzeźbiarze, malarze, ale i kowale artyści, garncarze, hafciarki, rymarze, poeci, 

czy wręcz ludowi twórcy pisanek wielkanocnych, palm, etc. Obyczajowość ludowa jest 

źródłem wielu niezwykłych projektów społecznych, nawet rehabilitacyjnych, w pracy               

z osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.  

 Skąd czerpać wiedzę historyczną? Już odpowiadam. Z książek. W bibliotekach.                    

W archiwach. Wiem, że trudno będzie zachęcić pracownika instytucji kultury                          

do zgłębiania wiedzy historycznej na poziomie uniwersyteckim, ale nie o to tu chodzi. 

Uważam, że trzeba szukać pasjonatów zakręconych na polu historii, którzy wielokrotnie 

sami coś ciekawego dadzą od siebie. Takich ludzi można znaleźć w muzeach.                              

I tu kłania się współpraca.  

Ze smutkiem jednak stwierdzam, iż dało się wyczuć niechęć do środowiska 

muzealników. To są stereotypowe ujęcia środowisk: muzealnicy - skostniali, zamknięci               

w sobie, mruki takie, znowu pracownicy instytucji to: to i tamto. Oczywiście takie 

podejście nie zmieni postaw ludzi tak myślących, ale wizja współpracy, na której wszyscy 

zyskają da na pewno lepsze rezultaty. Współpracują ze sobą nie budynki, nie pieczątki, 

nie szyldy na murach, ale ludzie i na tym polu powinno się wszystko                         

zaczynać i trwać. 

Andrzej Szalkowski 

 

 



Warto wiedzieć - sieciowanie w praktyce:                            

o  „Mazowieckim Konwencie Animatorów  Kultury 

PIOTR WLIZŁO 

 

 

dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury 

animator społeczno-kulturalny 

sympatyk Kultury Indian Ameryki Północnej 

założyciel grupy tanecznej „Tatanka Art” 

 

 Spotkanie jest miejscem wymiany doświadczeń i takim momentem była opowieść 

o Mazowieckim Konwencie Animatorów Kultury, tym ważniejsza, że ani w województwie 

warmińsko-mazurskim, ani kujawsko-pomorskim nie było podobnych inicjatyw.  

 Ten głos był także istotny z tego powodu, gdyż ukazywał drogę, jaką 

niejednokrotnie trzeba przebyć, by być rozpoznawalnym w dużych ośrodkach kultury,                 

a takim niewątpliwie jest Warszawa, jak wygląda ten wysiłek z pozycji mniejszego 

ośrodka, ale także jakie są tego korzyści. 

 Ponadto w województwie mazowieckim powstała Strategia Rozwoju Kultury                

w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020, która jest inicjatywą oddolną                      

i opartą na konsultacjach z ludźmi kultury. I może być tutaj ciekawą lekturą. 

 http://www.beczmiana.pl/upload/pdf/strategia_rozwoju_kultury_3b.pdf 

Inne ciekawe lektury: 

 http://www.platformakultury.pl/artykuly/134650-raport-koncowy-animacjaedukacja-

mozliwosci-i-ograniczenia-edukacji-i-animacji-kulturowej-w-polsce.html 

 http://www.nck.pl/obserwatorium-kultury/313583-statysyka-kultury-w-polsce-i-

europie-nowy-raport/ 



KONCERT I WIECZORNE 

POLAKÓW ROZMOWY 

 

Wieczorem miał miejsce koncert jazzowy, który uświetnił nasze spotkanie                           

i wprowadził nas w nastrój zadumy i rozmów kuluarowych. W końcu czymże jest 

spotkanie jeśli nie kończącą się rozmową? 

 



 W naszej przestrzeni spotkania powstał 

SŁUP OGŁOSZEŃ, czyli widzialna część 

naszych dokonań na niwie kultury, wizytówka 

naszych działań i pomysłów, miejsce inspiracji                     

i oczywiście spotkań.  

 

 

 

W sieciowaniu można byłoby wydzielić następujące etapy: poznanie, spotkanie 

oraz wykorzystanie w praktyce zasobów, które zostały zebrane w trakcie spotkania.  

My uczestniczyliśmy w pierwszym i drugim jednocześnie. 

Sieciowanie może być inicjatywą odgórną lub oddolną. My skłaniamy się ku inicjatywie 

oddolnej i pozostaje nam zatem wykorzystanie energii i potencjałów, które spotkały się 

lub wytworzyły w Górznie 

 



POSTULATY po spotkaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

warsztaty z pisania 

projektów z 

przedstawienie 

ważnych wybranych 

projektów                 

i organizacji 

omawianie 

bardziej 

szczegółowo 

realizowanych 

przez nas 

pomysłów 

przepisy prawne 

dotyczące 

organizacji 

pozarządowych     

i instytucji 

kultury 

kontaktujmy 

się ze sobą 

więcej czasu 

na spotkania 

poza 

warsztatami 

dzielenie się 

problemami            

i sukcesami             

w pisaniu 

wniosków 

warsztaty 

tematyczne – 

określone 

dziedziny, 

dobre praktyki 

warsztaty 

plastyczne 

dłuższe 

warsztaty 

wymiana 

doświadczeń              

w realizacji 

konkretnych 

przedsięwzięć     

od A do Z 

warsztaty skierowane 

stricte do:                     

- dyrektorów,                 

- instruktorów,                

- ngo’sów                   

(różne pespektywy) 

programy 

wsparcia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podnoszenie 

kwalifikacji 

pracowników 

kultury 

innowacyjne 

formy 

działań 

więcej                     

o zarządzaniu 

partycypacyjnym 

możliwość 

spotkań 

cyklicznych, 

np. co 3 

miesiące 

wspierajmy się 

i postarajmy 

zrozumieć 

uczestnictwo w 

większej ilości 

warsztatów  

(we wszystkich) 

więcej osób                 

z gmin, w których 

kultura jest 

bardzo ważna, a 

brakuje GOK 

bariery 

komunikacji 

wymiana 

instruktorów, by mogli 

uczyć się w nowym 

miejscu i przenosić              

te doświadczenia                

do swojej pracy 

zapraszanie 

siebie na 

festiwale 

KOLEJNE 

SPOTKANIA!!! 

jak zwiększyć 

znaczenie 

kultury wśród 

lokalnych 

władz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górzno 2015 


