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Szanowni czytelnicy, drodzy Mieszkańcy! 

Oddajemy w Państwa ręce aktualizację Strategii CKiIO na lata 

2022-25. Jako punkt wyjścia naszej pracy przyjęliśmy materiał 

badawczy z  diagnozy potrzeb społeczno-kulturowych miesz-

kańców Podkowy Leśnej ‘2021. Badanie zostało wykonane 

przez Fundację Obserwatorium -  podmiot zewnętrzny specjali-

zujący się w dokumentach strategicznych z obszaru kultury i sfi-

nansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszego miasta za otwar-

tość, szczerość i wolę współpracy, a szczególnie osobom, które 

zgodziły się wziąć udział w naszych działaniach badawczych. 

Bez Państwa nie udałoby nam się zebrać tak bogatego mate-

riału, który stał się podstawą do opracowania REKOMENDACJI, 

które umieściliśmy w pierwszej części dokumentu. W kolejnej 

części odnosimy się do innych dokumentów strategicznych ob-

owiązujących w naszym mieście. W części ostatniej zamiesz-

czamy części Raportu Fundacji Obserwatorium - rezultaty pracy 

badawczej z mieszkańcami – wyniki ankiet, rozmów, warsztatów 

on-line, wywiadów pogłębionych, tak by było jasne, z czego się 

wzięły nasze wnioski i rekomendacje. Są dla nas drogowskazem 

do dalszej pracy z Państwem i dla Państwa.  

Życzymy owocnej lektury! 

 

 

Zespół Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
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REKOMENDACJE STRATEGICZNE DOTYCZĄCE KLUCZOWYCH 

OBSZARÓW I KIERUNKÓW DZIAŁANIA CENTRUM KULTURY I 

INICJATYW OBYWATELSKICH 
 

Wstęp 

Przeprowadzone badania i analizy prowadzą do kilku głównych wniosków – wiele z nich 

potwierdza wcześniejsze intuicje, zarówno CKiIO, jak i zespołu badawczego. 

I tak, respondenci lubią spędzać czas wolny głównie w przestrzeni (miejskiej), szczególnie 

na obszarach zielonych (w tym także we własnych ogrodach). W przestrzeni publicznej miasta 

umiejscawiają także wiele inicjatyw, które chcieliby zrealizować. 

Podkowa Leśna ma ponadprzeciętny potencjał kulturotwórczy, który można dostrzec w 

działalności instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, galerii, a także indywi-

dualnych osób – mieszkańców miasta i okolic. 

Odnosząc się do deficytów w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w mieście, 

badani zwracali uwagę przede wszystkim na braki w obszarze kultury i sportu, niedostatki prze-

strzeni publicznej i jej wyglądu, brak działań integracyjnych oraz deficyty na poziomie szeroko 

pojętych relacji międzyludzkich. 

Grupami najmniej angażującymi się w działania CKiIO są: młodzież (osoby od około 13. 

do 18. roku życia), młodzi dorośli – często osoby studiujące (od około 19. do 25. roku życia) oraz 

młodzi pracujący (od około 26. do 50. roku życia). Z oferty CKiIO korzystają przede wszystkim 

dzieci do około 12. roku życia oraz osoby w wieku od 50. roku życia wzwyż. 

Głównym powodem, dla którego młodzież, młodzi dorośli i młodzi pracujący nie angażują 

się bardziej w działania Centrum, jest brak odpowiedniej i stałej oferty dla tych grup wieko-

wych. Według uczestników badania, Centrum powinno zaproponować działania otwarte, 

przyjazne, integrujące społeczność lokalną, umożliwiające wspólne spędzanie czasu. Ocze-

kują oni od instytucji oferty mniej wysublimowanej, dla wszystkich grup wiekowych. Nie oznacza 

to jednak, że należy zaprzestać działań skierowanych do koneserów kultury i sztuki. Te, w opinii 

badanych, także są potrzebne i bardzo ważne dla środowiska lokalnego. Warto jednak zwrócić 

uwagę na to, że obecnie raczej nie ma równowagi pomiędzy jednym typem oferty a drugim. 
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Jak widzimy siebie? - wizja i misja 

 

Misja  

Naszą misją jest wzmacnianie wspólnoty lokalnej poprzez inspirowa-

nie, wspieranie działań oddolnych i edukację kulturalną mieszkańców 

Podkowy, by świadomie uczestniczyli w kulturze i współtworzyli 

swoją „małą ojczyznę”.     

 

 

Wizja (kim chcielibyśmy być pod koniec procesu objętego aktualizacją 

strategii czyli w perspektywie 3 lat) 

Jesteśmy instytucją kultury, która traktuje kulturę szerzej niż tylko 

jako sztukę, jej nauczanie, popularyzowanie i prezentowanie. Swoje 

działania programujemy tak, by stwarzać przestrzeń komunikacji spo-

łecznej, prezentowania - również w sposób artystyczny - różnych wizji 

wspólnej przestrzeni. Chodzi nam o to, by mieszkańcy mogli się lepiej 

poznać i zrozumieć swoje racje. Poprzez nasze projekty będziemy 

sprzyjać dialogowi społecznemu i spójności społecznej, wzmacniać 

tożsamość i wspólnotę lokalną. Działania impresaryjne prezentujące 

publiczności kulturę i sztukę traktujemy nie tylko jako cel sam w so-

bie, ale również pretekst do realizowania  modułów animacyjnych i 

edukacyjnych. 
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I. JAKIE PROJEKTY CHCEMY REALIZOWAĆ? 

Rekomendacje dot. działań postulowanych w ramach ba-

dania przez mieszkańców 

Analiza materiału zgromadzonego i wytworzonego w trakcie ankiet i rozmów z miesz-

kańcami Podkowy Leśnej pozwala sądzić, że w ramach działalności statutowej CKiIO 

warto wspierać projekty, które będą: 

 

1. ogólnodostępne (realizowane w przestrzeni miejskiej, 

otwarte); 

2. zgłoszone i realizowane przez młodzież; 

3. skierowane do młodzieży i/lub studentów, a jednocze-

śnie realizowane we współpracy (w partnerstwie) z 

młodzieżą i/lub studentami; 

4. o dużym potencjale aktywizacyjnym i integrującym 

mieszkańców (w tym wielopokoleniowe oraz skiero-

wane do grup i osób, które w niewielkim stopniu 

uczestniczą w życiu kulturalnym lokalnej społeczności, 

np. ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania, 

sytuację materialną i socjalną itp.); 

5. nawiązujące w sposób twórczy, oryginalny, innowa-

cyjny do dziedzictwa kulturowego Podkowy Leśnej. 
 

Poniżej rozwijamy te wątki.  
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1. Projekty ogólnodostępne (realizowane w przestrzenie miejskiej, otwarte)  

Warto organizować i wspierać inicjatywy i działania ogólnodostępne, tj. zaplanowane 

w taki sposób, aby każda zainteresowana osoba miała możliwość swobodnego w nich uczest-

niczenia.  

W pierwszej kolejności mowa tu o działaniach realizowanych w ogólnodostępnej prze-

strzeni miejskiej. Warto zwrócić uwagę, że osoby, które zgłaszały w ankiecie pomysły inicjatyw 

własnych, często proponowały działania o takim właśnie charakterze. Z kolei spacery etno-

graficzne i rozmowy z mieszkańcami pozwalają sądzić, że ci spośród podkowian, którzy nie an-

gażują się zbytnio w sprawy lokalne, rzadko uczestniczą w działaniach kulturalnych itp., mogą 

czuć opór przed pojawieniem się w nieznanym im (nieoswojonym) miejscu (co koresponduje z 

wnioskami płynącymi z wielu innych obserwacji i badań ogólnopolskich). W trakcie rozmów 

pojawiło się wręcz stwierdzenie, aby „zorganizować coś bardziej otwartego niż Otwarte 

Ogrody”. 

Aby jeszcze bardziej ułatwić udział osób mniej aktywnych w organizowanych działaniach, 

warto też w jak największym stopniu ograniczyć wszelkie formalności, które mogłyby utrudnić 

uczestniczenie w projekcie (takich jak zapisy, zgłoszenia itp.). W tym kontekście warto także 

zwrócić uwagę na termin realizacji poszczególnych działań i uwzględnić sytuację osób pracu-

jących, uczących się itp. (np. realizacja działań w godzinach popołudniowych lub w week-

endy).  

2. Projekty realizowane przez młodzież. Inicjatywy skierowane do młodzieży i/lub stu-

dentów oraz realizowane we współpracy (w partnerstwie) z młodzieżą i/lub studen-

tami 

Zgodnie z obserwacjami pracowników i wielu badanych mieszkańców, młodzież w nie-

wielkim stopniu angażuje się w działania Centrum czy też szerzej, w działania organizowane w 

ramach kultury instytucjonalnej (co współgra z obserwacjami w skali ogólnopolskiej). Spostrze-

żenie to dotyczy również osób w wieku studenckim. Jako jedną z głównych przyczyn takiego 

stanu rzeczy wskazywano bliskość Warszawy i konkurencję ze strony tamtejszej oferty kulturalnej 

i rozrywkowej (z naciskiem na tę ostatnią). 

Projekty z młodzieżą mogą być doskonałą okazją, aby realizowane w domowym zaciszu 

pasje, zwłaszcza te z dziedziny nowych mediów, miały szansę szerszego zaistnienia. Przy czym 

kluczowy w tym przypadku wydaje się bezpośredni udział młodych ludzi w wymyśleniu i prze-

prowadzeniu projektu – tj. ich osobiste sprawstwo. Dlatego rekomendujemy wspieranie inicja-

tyw, które miałyby być realizowane przez samą młodzież (niezależnie od grupy docelowej 

tychże inicjatyw); względnie, aby inicjatywy kierowane do młodych ludzi były realizowane z 

ich udziałem.  

3. Działania integrujące i aktywizujące mieszkańców (w tym wielopokoleniowe oraz 

skierowane do grup i osób, które w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu kultural-

nym lokalnej społeczności, np. ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania, 

sytuację materialną i socjalną itp.) 

Wielu badanych mieszkańców Podkowy Leśnej jednoznacznie wskazywało na potrzebę 

organizowania wydarzeń integracyjnych, wzmacniających wspólnotę – w mniejszym stopniu 

podkreślana była potrzeba oferty stricte kulturalnej. Częściowo wynika to niewątpliwie ze zmę-

czenia stanem epidemii i izolacją („raczej teraz oczekujemy zwykłego wyjścia z domu i poroz-

mawiania z ludźmi niż wspinania się na wyżyny intelektualne”). Z drugiej strony warto przypo-

mnieć, że brak spójności społecznej został wymieniony jako główny deficyt. Spacery etnogra-

ficzne pozwalają sądzić, że przekonanie o „kryzysie społeczności lokalnej” jest podzielane przez 
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wielu mieszkańców, którym nie jest obojętny los podkowiańskiej wspólnoty i którzy chcą działać 

na jej rzecz. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na niezwykle istotny, z punktu widzenia prezentowa-

nego opracowania, rys charakterystyczny Podkowy Leśnej. Otóż działa tu wiele osób mocno 

zaangażowanych w sprawy lokalne miasta, które ze względu na swą aktywność są dobrze 

znane pozostałym mieszkańcom. Część z tych osób współpracuje z Centrum, co niewątpliwie 

wzbogaca i urozmaica ofertę instytucji. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne zagrożenia, 

jakie dla społeczności może nieść obecność w jej obrębie silnej, aktywnej, twórczej grupy wy-

razistych jednostek.  

Z jednej strony, podczas spacerów etnograficznych niektórzy rozmówcy deklarowali 

swego rodzaju przytłoczenie tym „wszechobecnym aktywizmem” – wspominano o „klęsce uro-

dzaju”, postulowano, aby „odejść od tego zmasowanego ataku na czas wolny”, aby „nie było 

takiego ciśnienia, że bądźmy aktywni, róbmy coś”. W odniesieniu do szerszego, ogólnospołecz-

nego kontekstu Podkowy, mówiono o „potrzebie wyciszenia” czy też chęci, aby „znaleźć ten 

kąt cichy, spokojny dla tych stojących z boku”.  

Z drugiej strony uzasadniona wydaje się obawa, że obecność silnej grupy aktywnych i do-

świadczonych w działaniu mieszkańców może onieśmielać osoby o mniejszej sile przebicia, 

które chciałyby jednak zaangażować się mocniej w życie kulturalno-społeczne miasta. Warto 

w tym miejscu wspomnieć, że mieszkańcy, którzy wypełnili ankietę, a zadeklarowali bardzo 

rzadki udział w ofercie Centrum, wśród form wsparcia, którego by oczekiwali (w przypadku 

wygranej w konkursie), wskazywali „pomoc w znalezieniu osób/instytucji itp. do współpracy”.  

W związku z powyższym oczywistym wydaje się pomysł, aby zaprosić aktywnych mieszkań-

ców do działań wspierających te osoby, które chciałyby się włączyć we wspólne działania, 

ale trudno im zrobić pierwszy krok. Wsparcie lokalnych aktywistów można by tu potraktować 

jako rodzaj pieczy mentorskiej. Takie rozwiązanie pomagałoby z jednej strony wykorzystać po-

tencjał tych najaktywniejszych, a z drugiej zapobiegało temu, by zdominowali oni przestrzeń 

konkursu. 

Na zakończenie tej części warto przypomnieć, że omawiana rekomendacja dotyczy ini-

cjatyw integrujących i aktywizujących mieszkańców. W kontekście wspomnianego wyżej 

„przytłoczenia aktywizmem” postulat „aktywizacji” społeczności lokalnej wydaje się jednak 

niefortunnym sformułowaniem. Można by w zamian mówić o zrównoważonej aktywności, tj. 

rozłożonej bardziej równomiernie (kierunek rozwoju społeczności mógłby prowadzić od małej 

grupy ekstremalnie aktywnych osób do dużej grupy aktywnych osób). Wydaje się, że taka 

zmiana akcentów mogłaby również przyczynić się do większej integracji społeczności miasta. 

4. Inicjatywy, które w sposób twórczy, oryginalny, innowacyjny nawiązują do dziedzic-

twa kulturowego Podkowy Leśnej. Inicjatywy wykorzystujące potencjał przyrodni-

czy Podkowy Leśnej i/lub zakładające partycypacyjne planowanie i zagospodaro-

wywanie wspólnej przestrzeni 

Zarówno w ankietach, jak i podczas rozmów z mieszkańcami pojawiło się wiele głosów 

nawiązujących do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Podkowy Leśnej. Warto jednak 

zauważyć, że obszary te bywają różnie postrzegane.  

Czym innym będzie bowiem wtopiony w zieleń miasta ogródek przydomowy dla osoby, 

która musiała się z nim zmagać od dzieciństwa, czym innym dla tej, która uciekła doń nie-

dawno, ze zgiełku wielkiego miasta. Czym innym będą zabytkowe wille dla pasjonata, z dziada 

pradziada, historii Podkowy, czym innym wreszcie dla człowieka zapracowanego, który marzy 

o tylko o tym, by po ciężkim tygodniu wybrać się z rodziną na przejażdżkę rowerem. Tego ro-

dzaju dualizmy – związane ze zmieniającą się strukturą społeczną Podkowy Leśnej – wydają się 
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być wpisane w obecną, żywo ewoluującą tkankę miasta. Można by nawet sądzić, że dla nie-

których „starych” mieszkańców Podkowa przestała być „swoja”, a dla niektórych „nowych” 

– jeszcze być nie zaczęła.  

Powyższy akapit to zapis wrażeń (fragment tzw. dziennika emocjonalnego – autoetnogra-

ficznej techniki badawczej), które stanowią przyczynek do lepszego rozpoznania potencjału 

lokalnej społeczności. Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że zarówno dziedzictwo kulturalne, jak i 

przyroda mogą stać się tu doskonałą platformą dialogu pomiędzy odrębnymi grupami miesz-

kańców, prowadzonego z poszanowaniem różnych wizji, różnych punktów widzenia i różnych 

tożsamości. 

Warto na koniec dodać, że duża część pomysłów proponowanych przez ankietowanych 

mieszkańców nawiązywała bądź to do lokalnych tradycji, bądź do kwestii przyrodniczo-ekolo-

gicznych. 
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II. CO JESZCZE WYNIKA DLA CKiIO Z ROZ-

MÓW Z MIESZKAŃCAMI ‘2021? 
 

W opiniach mieszkańców, a także na podstawie obserwacji mediów społecznościowych 

badacze zdefiniowali następujące obszary interwencji, gdzie kultura mogłaby zwiększać inte-

grację społeczną: 

 

I. Nowi mieszkańcy versus wieloletni mieszkańcy (wielopokoleniowa/wieloletnia obec-

ność w mieście). 

II. Indywidualizm versus wspólnotowość. 

III. Podkowa jako miejsce do życia versus Podkowa jako miejsce żywego uczestnictwa 

w kulturze. 

IV. Zachowanie unikalnego dziedzictwa Podkowy versus zmiany w krajobrazie miasta. 

I. NOWI MIESZKAŃCY VS. WIELOLETNI MIESZKAŃCY  

W mieście funkcjonuje stereotyp nowego mieszkańca, którzy sprowadził się do tu tylko 

dzięki statusowi majątkowemu i głównie w poszukiwaniu „getta bogaczy”. Wedle tego ste-

reotypu, „nowy podkowianin” nie szanuje tego, co jest istotą „starej Podkowy” – unikalnego 

charakter Miasta – Ogrodu i statusu miasta inteligenckiego. Widocznemu podziałowi na 

nowych i wieloletnich mieszkańców Podkowy towarzyszą nie tylko stereotypy, ale i fak-

tyczne różnice w zakresie statusu materialnego i kapitału społeczno-kulturowego, jak rów-

nież różnice natury politycznej. 

II. INDYWIDUALIZM VS. WSPÓLNOTOWOŚĆ 

Można odnieść wrażenie, że (jak we wszystkich społecznościach wysokorozwiniętych 

w systemie liberalnej demokracji) indywidualizm zaczyna dominować nad wspólnotowo-

ścią. Trudno nie zauważyć, że mieszkańcy nie stanowią jednej zwartej grupy, ale dzielą się 

na liczne podgrupy, takie jak: nowi i wieloletni mieszkańcy, osoby młodsze i starsze, Polacy 

i osoby pochodzenia cudzoziemskiego (mieszkańcy Ośrodka w Dębaku oraz współmiesz-

kańcy zza naszej wschodniej granicy pracujący w Podkowie), majętni i relatywnie gorzej 

sytuowani, o większych, mniejszych (a nawet żadnych) potrzebach kulturalnych itp.  

III. PODKOWA JAKO MIEJSCE DO ŻYCIA VS. PODKOWA JAKO MIEJSCE ŻYWEGO 

UCZESTNICTWA W KULTURZE 

Podkowa, ze względu na swoje walory, jest przez większość mieszkańców traktowana 

jako azyl przed zgiełkiem (miasta, cywilizacji, współczesności). Mieszka się „tu” dla ciszy, 

spokoju, pięknej przyrody, wygodnego i dostatniego życia. Mimo ciekawego mitu założy-

cielskiego i inteligenckiego sznytu, część osób o bardziej „ambitnych” oczekiwaniach wy-

biera się po kulturę oraz „przeżycia” do Warszawy czy innych większych ośrodków. Dotyczy 

to zwłaszcza młodzieży (która odwiedza stolicę w różnych celach, także rozrywkowo-towa-

rzyskich) oraz koneserów kultury i sztuki współczesnej, awangardowej, alternatywnej. 

IV. ZACHOWANIE UNIKALNEGO DZIEDZICTWA PODKOWY VS. ZMIANY W KRAJOBRA-

ZIE MIASTA 

Wśród podkowian da się wyodrębnić dwie postawy w odniesieniu do działań, które 

mogą wpływać na przestrzeń publiczną w mieście. Część mieszkańców chciałaby, żeby 
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w jak najmniejszym stopniu ingerować w tę przestrzeń, bowiem charakter miasta i jej wa-

lor jako Miasta – Ogrodu to ich zdaniem najważniejsze atuty miejsca. Z kolei druga grupa 

chciałaby, żeby miasto stawało się bardziej nowoczesne, rozwijało się poprzez wdrażanie 

nowych inwestycji realizowanych w przestrzeni miejskiej. 

 

 

Podsumowanie - główne założenie strate-

giczne 
 

W odniesieniu do powyższych punktów, zespół projektowy ds. Strategii w CKiIO określił 

główne założenie strategiczne, które brzmi:  

Kultura, a konkretnie działania realizowane przez CKiIO, a także działania realizowane 

przez mieszkańców przy wsparciu Centrum, powinny sprzyjać spójności społecznej oraz 

wzmacniać integrację wspólnoty lokalnej. 

 

Ujęcie to jest zgodne z zapisami  Strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Pod-

kowa Leśna na lata 2013-2025(str. 92) cytowanymi powyżej.  

 

Kulturę, w tym aktywność kulturalną, uczestnictwo w kulturze itd. zespół ds. Strategii w 

CKiIO zdefiniował w szerszej perspektywie. Kultura w naszym ujęciu jest traktowana jako prze-

strzeń, która: 

→ stwarza pole komunikacji społecznej oraz prezentowania różnych wizji w odniesieniu do 

wspólnej przestrzeni miasta; 

→ sprzyja dialogowi i spójności społecznej; 

→ działa na rzecz wspólnoty, wzmacnia tożsamość i wspólnotę lokalną; 

→ sprzyja integracji społecznej; 

→ stwarza warunki do lepszego poznania się mieszkańców; 
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III. REKOMENDACJE wynikające z dokumen-

tów strategicznych Miasta Podkowa Leśna 
Zgodnie z informacjami zawartymi w Strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu 

Podkowa Leśna na lata 2013-2025, bardzo ważnym celem działania samorządu jest zapewnie-

nie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, cytując: 

Miasto Ogród Podkowa Leśna niezmiennie stawia sobie za cel zapewnienie wszech-

stronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, w tym: wykształcenie świa-

domego lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, umocnienie pomocniczej roli sa-

morządu wobec działań społecznych, wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu 

partycypacyjnym (a nie biernym, jaki nadal dominuje w Polsce), budowanie zaan-

gażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miej-

sca (znacząca część mieszkańców przybyła do Podkowy w ciągu ostatnich 20 lat), 

wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej opartego na obiegu infor-

macji, a nie plotce, tworzeniu warunków do rzetelnej debaty publicznej, umacnianie 

życia sąsiedzkiego, towarzyskiego i kulturalnego. Należy dążyć do związania nowych 

mieszkańców z miastem, z jego przeszłością i dziedzictwem1. 

 

W ramach wyżej wspomnianego dokumentu zidentyfikowano główne wyzwania dla kul-

tury powiązane z sytuacją społeczną Podkowy – Proponowane rozwiązania: 

→ Duże zróżnicowanie społeczeństwa powoduje rożne oczekiwania względem oferty kul-

turalnej. 

Rozwiązanie: Dostarczenie oferty różnorodnej i złożonej i dobrze dostosowanej do po-

trzeb poszczególnych grup mieszkańcom. 

→ Stała, ale stosunkowo wąska grupa odbiorców oferty kulturalnej. 

Rozwiązanie: Wdrożenie oferty otwierającej się na nowe grupy docelowe, angażują-

cej, integrującej, opartej na bezpośrednich relacjach i współdziałaniu. 

→ Rozbudowana oferta kierowana do młodzieży, ale też mała skłonność młodzieży do 

współdziałania w sposób formalny. 

Rozwiązanie: Budowanie relacji z młodym pokoleniem poprzez różnorodne działania 

partnerskie ze szkołami i innymi podmiotami. Udostępnienie młodzieży przestrzeni do 

działania/spędzania wolnego czasu. 

→ Nie w pełni wykorzystany potencjał współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w 

zakresie kultury. 

Rozwiązanie: Wzmocnienie współpracy CKiIO z innymi podmiotami w ramach nowej 

oferty. 

→ Słaba identyfikacja (i wsparcie) dla grup nieformalnych, liderów, animatorów działań 

nieformalnych. 

Rozwiązanie: Uruchomienie strefy aktywności mieszkańców oraz narzędzi wsparcia dla 

lokalnych liderów (w tym nieformalnych). 

→ Niski odsetek osób działających w organizacjach pozarządowych przy dużej liczbie sa-

mych organizacji, niewykorzystana idea wolontariatu. 

Rozwiązanie: Angażowanie aktywnych osób do działania na rzecz innych mieszkań-

ców miasta.  

 
1 Strategia zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 (aktualizacja), s.92. 
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„Strefa (nie)aktywności” – JAK WSPÓŁDZIAŁAĆ Z MIESZKAŃ-

CAMI 

CKiIO ma potencjał, aby szeroko rozwijać działalność wspierającą mieszkańców Podkowy 

Leśnej w realizacji inicjatyw oddolnych. Taka współpraca jest już podejmowana wspólnie z nie-

którymi osobami, nie ma ona jednak bardziej zorganizowanej formy. Brak klarownej ścieżki 

współpracy może być tymczasem dużym utrudnieniem dla tych mieszkańców, którzy nie mają 

doświadczenia i nie czują się pewnie w działaniu społecznym, ale chcieliby „coś zrobić”. Cen-

trum może stworzyć zasady takiej współpracy, jednocześnie utwierdzając te osoby w chęci 

działania na rzecz społeczności lokalnej. Warto w tym kontekście rozważyć wdrożenie jakiegoś 

rodzaju systemu ogólnodostępnej i szczegółowej informacji (lub sposobu informowania) o tym, 

w jaki sposób nawiązać kontakt z CKiIO, w jakich działaniach Centrum może wspierać miesz-

kańców, z jakich jego zasobów mogą oni skorzystać.  

Działania wspierające mogą przyjąć różne formy. W zależności od posiadanych zasobów 

można wyznaczyć osobę ds. inicjatyw oddolnych mieszkańców lub stworzyć miejsce, gdzie 

taka działalność mogłaby być prowadzona. Warto w tym miejscu zauważyć, że do szczegó-

łowego planu realizacji zadań przewidzianych w ramach Strategii została wpisana budowa 

nowego obiektu przeznaczonego na cele kulturalne (tam można by zlokalizować strefę aktyw-

ności mieszkańca). Zgodnie z dokumentem pn. Plany Realizacyjne na lata 2014-2025. Do Stra-

tegii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna: 

W perspektywie przyszłościowej (tj. powyżej 10 lat) należy poddać analizie aktualną 

funkcję terenu i obiektów MOK oraz możliwe i pożądane z punktu widzenia rozwoju 

miasta rozwiązania dotyczące tego terenu. Wśród możliwych rozwiązań, zgłaszanych 

przez uczestników spotkań nt. strategii, znajdują się przede wszystkim budowa nowo-

czesnego architektonicznie, funkcjonalnie oraz energetycznie oszczędnego budynku 

służącego funkcjom kultury i rekreacji ruchowej2. 

Projektując działania ukierunkowane na rozwój aktywności mieszkańców, warto rozważyć 

zaangażowanie osób, które już współpracują z Centrum i które posiadają doświadczenie w 

tym obszarze. Warto w tym miejscu wspomnieć, że mieszkańcy, którzy wypełnili ankietę, a za-

deklarowali bardzo rzadki udział w ofercie Centrum, wśród form wsparcia, jakiego by oczeki-

wali, wskazywali „pomoc w znalezieniu osób/instytucji itp. do współpracy”. W związku z powyż-

szym oczywistym wydaje się pomysł, aby zaprosić aktywnych mieszkańców do działań wspie-

rających te osoby, które chcą działań lokalnie. Wsparcie lokalnych aktywistów można by tu 

potraktować jako rodzaj pieczy mentorskiej. Takie rozwiązanie pomagałoby wykorzystać po-

tencjał tych najaktywniejszych. 

Dodatkowo CKiIO może wdrożyć narzędzia wsparcia dla najaktywniejszych mieszkańców 

miasta (kursy, szkolenia, wsparcie w pozyskiwaniu środków na działalność itd.). 

Strefa mogłaby bazować na następujących elementach: 

1. Miejsce/przestrzeń spędzania wolnego czasu 

Ciekawym i, wydaje się, słusznym działaniem może być stworzenie realnej przestrzeni (w 

procesie partycypacyjnym, razem z aktywnymi mieszkańcami), w której społeczność lokalna 

mogłaby się spotykać i realizować wspólne działania, dzielić się swoimi umiejętnościami itd. 

Ale także, co było postulowane przez niektórych uczestników badania, oddawać się „wspól-

nemu nic nierobieniu” – skąd zresztą robocza nazwa działania: strefa (nie)aktywności. 

 
2 Plany Realizacyjne na lata 2014-2025. Do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, s. 24. 
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Takie miejsce mogłoby być wyposażone we wszystkie potrzebne sprzęty do działań są-

siedzkich, mogłoby być połączone ze strefą młodzieży (obecnie instytucja nie dysponuje taką 

przestrzenią). 

2. Wzmacnianie współpracy ze szkołami, z nauczycielami 

Placówki oświatowe działające w mieście mogą być dla CKiIO doskonałym partnerem 

podczas realizacji działań ukierunkowanych na wzmacnianie relacji z młodszym pokoleniem. 

Każda ze szkół posiada szeroki program działań dodatkowych, w których uczestniczą uczen-

nice i uczniowie, natomiast instytucja posiada zasoby (zarówno infrastrukturalne, jak i ka-

drowe), poprzez które może wspierać inicjatywy realizowane w szkołach. 

Warto przytoczyć w tym miejscu fragment ze Strategii miasta: 

Środowiska rodzinne, społeczne wraz z placówkami edukacyjno-kulturalnymi (instytu-

cje kultury, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach, zarówno samorządowe, jak 

i prywatne) powinny tworzyć warunki do nauki i kształcenia na wysokim poziomie, a 

także warunki do dobrego wychowania w świecie wartości, kształtowania pozytyw-

nych cech i społecznych umiejętności młodego pokolenia. Chcielibyśmy, aby młode 

pokolenie przejęło od starszych mieszkańców poczucie dumy ze swojego miasta, po-

czucie patriotyzmu lokalnego i współodpowiedzialności za miasto3. 

3. Kultura jako Forum Dialogu 

Kultura może być doskonałym polem komunikacji społecznej oraz prezentowania różnych 

wizji w odniesieniu do rozwoju miasta. Obecnie brakuje jednej przestrzeni, gdzie mieszkańcy 

mogliby spotykać się i omawiać sprawy, które dotyczą ich wszystkich. Przestrzeń dyskusji, debat 

prowadzonych w duchu dialogu mogłaby tymczasem sprzyjać integracji i spójności społecz-

nej, wzmacniać wspólnotę lokalną, pomimo istnienia oczywistych różnic, a także łagodzić an-

tagonizmy i godzić odmienne punkty widzenia. 

 

 

 

 
3 Strategia zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 (aktualizacja), s. 92. 
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4. Wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, 

wspólnego dla wszystkich mieszkańców.  

W celu osiągnięcia tego rezultatu zaplanowane działania powinny służyć przede wszyst-

kim: 

→ inicjowaniu nowych praktyk zarządzania instytucją kultury; 

→ odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej; 

→ wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego; 

→ poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretne formy wsparcia mieszkańców w ich działaniach 

 

Zgodnie z odpowiedziami osób, które wzięły udział w badaniach, podczas realizacji działań 

mieszkańców przydatne byłoby wsparcie w następującej formie: 

 

1. pomoc w promocji działania; 

2. użyczenie przestrzeni; 

3. wsparcie techniczne; 

4. użyczenie sprzętu; 

5. pomoc w znalezieniu osób/instytucji itp. do współpracy; 

6. pomoc w szczegółowym zaplanowaniu działania; 

7. wsparcie merytoryczne; 

8. pomoc graficzna. 
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POTENCJAŁ – PRAKTYKI - ZASOBY 

3.1. Potencjał społeczności lokalnej 

Jak stwierdzają autorzy Strategii zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna 

na lata 2013-2025: 

Unikalność Podkowy Leśnej w porównaniu z innymi małymi miastami w Polsce wyraża 

się w wymiarze społecznym ponadprzeciętną średnią wykształcenia mieszkańców, 

wyższymi kwalifikacjami i koncentracją zawodów twórczych, naukowych, artystycz-

nych itp.4 

Przeprowadzone badania potwierdzają tezę o wyjątkowym charakterze miasta w kontek-

ście potencjału społecznego i kulturotwórczego lokalnej społeczności. Potencjał ten można 

dostrzec w działalności instytucjonalnej, działaniach organizacji pozarządowych, grup niefor-

malnych, a także indywidualnych osób – mieszkańców miasta i okolic. 

Po pierwsze, w mieście aktywnie działają mieszkańcy, którzy angażują się w sprawy około-

miejskie. Są to grupy, których związek z miastem był budowany od wielu pokoleń, ale również 

ci, którzy w Podkowie mieszkają o wiele krócej. Zgodnie z pozyskanymi informacjami, to głów-

nie przedstawiciele pierwszej grupy (osoby z długim stażem zamieszkania w Podkowie) zrze-

szają się w związkach i stowarzyszeniach. Warto odnieść się w tym miejscu do badań zewnętrz-

nych. W projekcie Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspie-

rania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. Lokalne 

Badania Społeczne dla Gminy Brwinów, Miasta Milanówek i Miasta Podkowa Leśna zauwa-

żono, że do wspólnych cech gmin obszaru PTO można również zaliczyć silne poczucie tożsa-

mości lokalnej i relatywnie wysoki – jak na polskie warunki – kapitał społeczny [podkreślenie 

nasze]5. 

Po drugie, na terenie miasta funkcjonują trzy instytucje kultury: CKiIO, Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej oraz Muzeum im. Anny i Jarosława Iwasz-

kiewiczów w Stawisku. Jak czytamy w cytowanej Strategii zrównoważonego rozwoju, w opinii 

mieszkańców instytucje kultury (Biblioteka oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich), jak 

również inne placówki oświatowe i kulturalne (Szkoły, Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów), pra-

cują bardzo dobrze6. Na tym jednak nie koniec – w mieście funkcjonują również liczne organi-

zacje pozarządowe, grupy nieformalne i prywatne podmioty prowadzące działalność kultu-

ralną (np. prywatne galerie, otwarte pracownie itp.). Mieszka tu także kilkudziesięciu artystów i 

twórców, działają grupy teatralne, a także całkowicie oddolne inicjatywy. Niektóre domy pry-

watne są wskazywane przez uczestników badania jako małe centra kultury – jak się okazuje, 

niektórzy mieszkańcy organizują u siebie spotkania towarzyskie, czasami z elementami kultural-

nymi  

Po trzecie, w mieście działają liczne organizacje, grupy nieformalne i prywatne podmioty 

prowadzące działalność kulturalną (np. prywatne galerie, otwarte pracownie itp.) – piszemy o 

nich w kolejnym podrozdziale. Mówiąc o potencjale Podkowy, warto natomiast wymienić po-

zostałe organizacje pozarządowe i grupy nieformalne kształtujące przestrzeń publiczną miasta. 

W wypowiedziach uczestników badania znalazły się: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Podkowa Leśna, Stowarzyszenie Związek Podkowian, Archiwum Obywatelskie Podkowy Leśnej, 

LGD „Zielone Sąsiedztwo”, Stowarzyszenie Podkowa Sportowa, Podkowiańskie Towarzystwo 

Biegowe, Podkowa Teqball Club, grupy rowerowe, Podkowiański Alarm Smogowy, Grupa 

 
4 Strategia zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 (aktualizacja), s. 92. 
5 Projekt Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, s. 5. 
6 Strategia zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 (aktualizacja), s. 93. 
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Ochrony Lasu Młochowskiego, Stowarzyszenie Dendropolis, Fundacja Miasto Demokratyczne, 

harcerze, różnorodna działalność szkół, w tym wolontariat młodzieżowy. 

Warto też wspomnieć, że w ramach diagnozy opracowano bardzo szczegółową analizę 

działań realizowanych w szkołach (konkursy, aktywności pozalekcyjne), a także zaangażowa-

nia placówek oświatowych w inicjatywy zewnętrzne. Jest to niezwykle obszerny materiał, z któ-

rego wynika, że szkoły podejmują wiele działań, również tych związanych z kulturą. Opraco-

wanie zostanie przekazane CKiIO. 

Jak widać, w Podkowie Leśnej działa wiele osób mocno zaangażowanych w sprawy lo-

kalne miasta. Osoby te, ze względu na swą aktywność są dobrze znane pozostałym mieszkań-

com. Część aktywnych współpracuje z Centrum, co niewątpliwie wzbogaca i urozmaica 

ofertę instytucji. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne zagrożenia, jakie dla społeczności 

może nieść obecność w jej obrębie silnej, aktywnej, twórczej grupy wyrazistych jednostek. Z 

jednej strony, podczas spacerów etnograficznych niektórzy rozmówcy deklarowali swego ro-

dzaju przytłoczenie tym „wszechobecnym aktywizmem” – wspominano o „klęsce urodzaju”, 

postulowano, aby „odejść od tego zmasowanego ataku na czas wolny”, aby „nie było takiego 

ciśnienia, że bądźmy aktywni, róbmy coś”. W odniesieniu do szerszego, ogólnospołecznego 

kontekstu Podkowy (rzeczonych w rozdziale 1. antagonizmów), mówiono o „potrzebie wycisze-

nia” czy też chęci, aby „znaleźć ten kąt cichy, spokojny dla tych stojących z boku”.  

3.2. Czas wolny 

Prawie wszyscy ankietowani (ankieta ogólna) potrafili wskazać miejsca na terenie Pod-

kowy Leśnej, w których lubią spędzać czas wolny (zaledwie dwie osoby, na prośbę o wypisanie 

2-3 ulubionych miejsc w mieście i okolicach – niekoniecznie w związku z aktywnością kulturalną 

– stwierdziły, że takich miejsc nie ma). Pozostali badani (uczestnicy spotkań, warsztatów, roz-

mów) również w zdecydowanej większości byli w stanie podać preferowane lokalizacje. 

Obraz Podkowy odmalowany przez osoby, które zechciały wziąć udział w badaniu, to wi-

zja „zaczarowanego ogrodu” – jak to określiła jedna z rozmówczyń – czy też Podkowy jako 

„zbioru czarownych miejsc” – jak stwierdziła inna osoba. Uczestnicy badania zwracali uwagę 

przede wszystkim na tutejsze bogactwo przyrodnicze. Miasto Ogród, gdzie sposób życia jest – 

jak podsumowała inna rozmówczyni – „miejsko-wiejski”, obfituje w miejsca, po których miesz-

kańcy z chęcią się przechadzają („spacery po lesie, spacery alejkami”, „promenadowanie, 

oglądanie domów, las”), gdzie uprawiają sport („korzystanie ze szlaków turystycznych, nordic 

walking”, „korzystanie ze ścieżek rowerowych”), spędzają czas sami lub ze znajomymi i rodziną. 

Wymieniano takie lokalizacje, jak Las Młochowski, Park Miejski, Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 

(„skwerek węgierski”), Aleja Lipowa, a także Parów Sójek, Stawisko, park u Adwentystów. Młode 

pokolenie także docenia walory przyrodnicze Podkowy Leśnej. W swoich wypowiedziach mło-

dzież deklarowała, że są to miejsca w których lubią spędzać czas wolny (jeździć na rowerze, 

spacerować, odpoczywać i relaksować się) („[Chodzę do Parku Miejskiego], ponieważ lubię 

czasami odciąć się od hałasu i pobyć w ciszy oraz pooddychać powietrzem/zapachem lasu”; 

„Lubię spędzać czas w Parku Miejskim, bo można usiąść na ławce i podziwiać staw, kaczki (…) 

i naturę”; „Lubię być w otoczeniu przyrody”). Bardzo popularnym środkiem transportu wśród 

młodych osób są rowery („Lubię sobie jeździć rowerem po Podkowie”). 

Dla mieszkańców Podkowy ważne są oczywiście ich własne ogrody. Ze względu na cha-

rakter zabudowy miasta (prawie wszyscy mieszkańcy mają tu swój skrawek zieleni) są to w spo-

sób naturalny miejsca, w których mieszkańcy lubią spędzają czas wolny, również w towarzy-

stwie innych osób (np. sąsiadów, znajomych). Warto zauważyć, że prywatne ogrody mieszkań-

ców stanowią kluczowy motyw flagowego działania organizowanego przez CKiIO pod nazwą 

„Festiwal Otwarte Ogrody”. Wydarzenie zakłada organizację różnorodnych działań (w tym kul-

turalnych) przez mieszkańców, właśnie w prywatnej przestrzeni. 
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Warto jednak zauważyć, że kwestia dziedzictwa przyrodniczego, ale także architektonicz-

nego bywa odmiennie postrzegana przez różnych mieszkańców. Czym innym bowiem będzie 

wtopiony w zieleń miasta ogródek przydomowy dla osoby, która musiała się z nim zmagać od 

dzieciństwa, czym innym dla tej, która uciekła doń niedawno, ze zgiełku wielkiego miasta. 

Czym innym będą zabytkowe wille dla pasjonata, z dziada pradziada, historii Podkowy, czym 

innym wreszcie dla człowieka zapracowanego, który marzy o tylko o tym, by po ciężkim tygo-

dniu wybrać się z rodziną na przejażdżkę rowerem.  

Inne wymieniane przez uczestników badania lokalizacje (mówimy cały czas o miejscach 

spędzania wolnego czasu) to: lokalne kawiarnie, lodziarnie/cukiernie i restauracje (OLALA, Ale 

Bosco, Weranda, Wine Depot, Suliko, Bazylia), siłownia plenerowa, plac zabaw (Ogród Matki 

i Dziecka), księgarnia. 

Wśród najmłodszej grupy respondentów (uczniowie szkoły podstawowej oraz liceum), 

oprócz powyższych lokalizacji (z dużym naciskiem na Las Młochowski, Park Miejski, Park Przyjaźni 

Polsko-Węgierskiej, a także lokalnej lodziarni – szczególnie w przypadku uczniów szkoły podsta-

wowej), najbardziej popularnymi miejscami są Skatepark, Pumptrack i boisko. Respondenci z 

tej grupy wiekowej wymienili dodatkowo takie lokalizacje, jak: Stawisko („Jest dobre miejsce 

do grania w gry terenowe”), kościół („Lubię kościół, w którym modlę się bardzo często”; „[Ko-

ściół to wspaniałe miejsce], jeśli chodzi o odpoczynek fizyczny i duchowy”), Galeria, Delikatesy 

(„jest tam dobre jedzenie”), Onur Rest&Kebab. 

Odnosząc się bezpośrednio do oferty kulturalnej, zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

przez badanych w ankiecie ogólnej, można stwierdzić, że korzystają oni przede wszystkim 

z oferty CKiIO – 68 osób; dalej z oferty prywatnych podmiotów prowadzących działalność kul-

turalną w Podkowie Leśnej (np. prywatne galerie, otwarte pracownie itp.) – 32 osoby; Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej – 31 osób; Muzeum im. Anny i 

Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku – 28 osób; organizacji pozarządowych – 11 osób; 9 osób 

udzieliło tu własnej odpowiedzi, w tym 3 wskazały na ofertę Urzędu Miasta, a 1 – na koncerty 

organizowane przez parafię; 7 osób zadeklarowało, że nie korzysta z oferty kulturalnej w Pod-

kowie Leśnej (wykres nr 2).  

Wykres 2. Oferta kulturalna Podkowy Leśnej a preferencje mieszkańców 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 
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Warto zaznaczyć, że wyżej wymienione podmioty były wskazywane także podczas roz-

mów z mieszkańcami i działań warsztatowych. Uczestnicy działań badawczych zwracali rów-

nież uwagę na takie miejsca jak:  

→ Pałacyk myśliwski Stanisława Lilpopa i łąka przed nim, ze względu na organizowane 

tam kino plenerowe; 

→ konkretne lokalne galerie i pracownie (Galeria Ikikata, Galeria Bluszcz, Galeria Mimo-

chodem, Galeria Ogród Leonardo da Vinci, Galeria ArtWilk, Galeria „Oko Podkowy”, 

Pracownia ARTEFAKT, pracownia ceramiczna Ani Kasperkiewicz); 

→ grupy artystyczne – teatralne, działające przy CKiIO (Kiosk Ruchu, Teatr Otwarty); tea-

tralna, nieformalna Opera Domestica; śpiewacza, działająca przy CKiIO, „Białogłosy”;  

→ inne działania kulturalno-artystyczne: willa „Aida”; Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk; 

Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece, parafia św. Krzysztofa (koncerty). 

Trzeba podkreślić, że nie jest to pełen wykaz podkowiańskich inicjatyw kulturalnych, ale 

lista tych, na które zwrócili uwagę badani, odnosząc się do pytań o potencjał i/lub czas wolny. 

Jedna z osób ankietowanych tak podsumowała omawianą kwestię: „nowe galerie, kawiarnie, 

prywatni właściciele – to nadzieja”. 

Pytani o to, czy korzystają z oferty kulturalnej poza Podkową (a jeśli tak, to gdzie), ankieto-

wani wskazywali przede wszystkim na Warszawę – 70 osób; dalej na okoliczne miejscowości – 

41 osób; 8 osób udzieliło własnej odpowiedzi, wspominając m.in. o wyjazdach zagranicznych 

– 4 odpowiedzi, oraz do innych miast w Polsce – 3 odpowiedzi; 6 osób zadeklarowało, że nie 

korzysta z oferty zewnętrznej (wykres nr 3). 

W tym miejscu warto zatrzymać się na chwilę przy kwestii bliskości stolicy. Często podczas 

rozmów z mieszkańcami, a także pracownikami Centrum, pojawiały się stwierdzenia, że War-

szawa jest konkurencją dla Podkowy Leśnej, bowiem właśnie tam, w wolnym czasie, udają się 

młode osoby. Jest to również miejsce, gdzie, w dużej mierze, zaspokajają swoje potrzeby ko-

neserzy kultury i sztuki. Można sobie jednak zadać pytanie, czy Podkowa Leśna, w tym CKiIO, 

jest w ogóle w stanie konkurować z ofertą Warszawy. A zwłaszcza, czy powinna. 

Stolica w sposób naturalny przyciąga mieszkańców najbliższych okolic. Jest to specyfika 

każdej aglomeracji. Lokalnemu ośrodkowi kultury trudno stawać w szranki z zasobami filharmo-

nii, opery czy innych podmiotów kultury, często działających na międzynarodową skalę. Mniej-

szy ośrodek może oczywiście proponować ofertę wybitnej jakości, także z obszaru tzw. kultury 

wysokiej. Jednakże pomiędzy wszystkimi działaniami, które oferuje, powinna zostać zacho-

wana harmonia. Działania związane ze wzmacnianiem zaangażowania lokalnego, edukacją 

czy integracją społeczną są równie ważnym aspektem funkcjonowania takiego podmiotu. 

Wykres 3. Oferta kulturalna poza Podkową Leśną 
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Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 

Jeżeli chodzi o ofertę kulturalną spoza Podkowy Leśnej, to pytani o to ankietowani wymie-

niali nie tylko podmioty kultury. Konkretnie wskazywano na: Ogród Rzeźb Juana Soriano w Ow-

czarni, Staromiejski Dom Kultury, OK Brwinów, park w Brwinowie, boisko w Grodzisku Mazowiec-

kim, Park w Młochowie, Stawy Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim, łąki żółwińskie (na 

granicy z Owczarnią), wycieczki rowerowe do Żółwina, Dworek Zagroda w Brwinowie, stajnię 

(to lokalizacja bardzo popularna wśród młodszego pokolenia), basen oraz inne obiekty/prze-

strzenie sportowe. 

3.3. Deficyty 

Odnosząc się do deficytów w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w mieście, 

badani zwracali uwagę przede wszystkim na braki w obszarze kultury i sportu, niedostatki prze-

strzeni publicznej i jej wyglądu, brak działań integracyjnych oraz deficyty na poziomie szeroko 

pojętych relacji międzyludzkich. Ze względu na bardzo zróżnicowane sposoby formułowania 

wypowiedzi na temat braków w obszarze kultury (część osób zwracała uwagę na ogólne kwe-

stie, sprawy związane z działalnością kulturalną, inni wprost podawali typ działania, którego ich 

zdaniem brakuje w ofercie CKiIO), te dane zostały uwzględnione w innych punktach prezen-

towanej Strategii. Takie samo rozwiązanie zastosowano w przypadku wypowiedzi dotyczących 

działań ukierunkowanych na integrację mieszkańców. W tym miejscu należy jednak wspo-

mnieć, że głównym deficytem, w opinii mieszkańców jest brak odpowiedniej oferty dla mło-

dzieży oraz osób dorosłych (do około 50. roku życia):  

Brakuje inicjatyw dla zwykłych ludzi, którzy chcą rozwijać umiejętności, uczyć się cze-

goś nowego. 

Brakuje oferty dla młodzieży i młodych ludzi. 

Nie ma ciekawych wydarzeń, skierowane są z reguły ciągle do tej samej grupy osób, 

jak wszystko w Podkowie7. 

Niektórzy respondenci zwracali uwagę na braki, które niekoniecznie leżą w gestii CKiIO: 

brak pawilonu do dużych imprez, wystaw, koncertów; brak muzeum; brak teatru („nie amator-

skiego”, „z prawdziwego zdarzenia”); brak profesjonalnego kina; zbyt mało galerii, za mało 

miejsc „do pobycia”. 

 
7 Wypowiedzi uczestników badania. 
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Warto wspomnieć, że spośród wszystkich wyżej wymienionych obszarów deficytowych, 

najwięcej sugestii, zaraz po kulturze, dotyczyło aktywności sportowych. Wśród braków, które 

wymienili badani, były: brak wydarzeń sportowych (w tym dla rodzin z dziećmi); brak basenu, 

wypożyczalni rowerów dla gości, toru do gry w bulle, toru saneczkowego, parku linowego, lo-

dowiska, pola golfowego, kortu tenisowego; brak lepszych dróg do uprawiania sportu; zbyt 

mało ścieżek rowerowych; zbyt mało siłowni plenerowych; brak obiektu czy terenu rekrea-

cyjno-sportowego, który można wykorzystywać również do innych celów. 

Ważnym aspektem w kontekście spędzania wolnego czasu w mieście są charakter i jakość 

przestrzeni publicznej8. Mieszkańcy wskazali następujące braki w tym zakresie: brak czystego, 

ładnego, zadbanego parku (brak napraw po dewastacji); brak lepszego zagospodarowania 

parków i lasów, w sposób sprzyjający odpoczynkowi (ławki, parasole, stoliki); brak zagospoda-

rowania parku ze stawem, brak miejsca na ognisko; wstrzymane prace w Alei Lipowej; brak 

zagospodarowania parku przy pałacyku (leżaki, oświetlenie, kawiarnia plenerowa); brak dba-

łości o okoliczną zieleń; problem z komunikacją pomiędzy Podkową Zachodnią (Stawisko) a 

Główną (rozwiązaniem byłyby np. meleksy). Młode pokolenie również zwróciło uwagę na braki 

w przestrzeni publicznej: brak szlabanu na WKD – Podkowa Leśna Główna, brak latarni („W 

nocy jest bardzo ciemno”), nieprzycinanie gałęzi drzew („[Powinna być] łatwiejsza możliwość 

przycinania gałęzi drzew, żeby było jaśniej”), a także brak kontenerów do segregacji śmieci. 

Zgodnie z wypowiedziami respondentów, wiele prac jest wstrzymywanych za sprawą lo-

kalnych grup aktywistów, którzy mają przeciwstawne wizje przestrzeni miejskiej. Jedni pragną, 

aby Podkowa Leśna w jak największym stopniu zachowała swój charakter, z kolei inni postulują 

zmiany, argumentując je poprawą funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta: 

W Podkowie jest wiele fantastycznych przestrzeni publicznych, ale są albo niszczone, 

albo w innych miejscach mocno naznaczone konfliktem – związane właśnie z tym, 

jak zagospodarować tę przestrzeń. Np. Aleja Lipowa, staw, okolice wokół stawu po-

winny być takimi miejscami ogólnodostępnymi, sprzyjającymi integracji itd. W ostat-

nim czasie (…) są polem walki9. 

Odnośnie do szeroko pojętych relacji międzyludzkich, niektóre badane osoby zwracały 

uwagę na brak atmosfery życzliwości w stosunku do drugiego człowieka, brak akceptacji od-

miennych poglądów, a także wewnętrzne zatargi mieszkańców („W Podkowie cały czas ktoś 

się kłóci na forach, Centrum jest w te rozgrywki wplątywane”). 

ROZDZIAŁ 4. RELACJE 

4.1. Uczestnicy 

W tym rozdziale przedstawiamy szczegółową analizę uczestnictwa oraz nie-uczestnictwa 

społeczności lokalnej w ofercie CKiIO, a także opinie odbiorców oferty oraz osób nieuczestni-

czących o działalności instytucji. Na wstępie należy podkreślić, że ze względu na okres realizo-

wania badań, w którym panował rygorystyczny reżim sanitarny (w tym całkowite zamknięcie 

instytucji dla odbiorców), trudno było dotrzeć w sposób bezpośredni do uczestników oferty 

Centrum i osób, które z oferty instytucji nie korzystają. Ze względu na charakter realizowanych 

 
8 Uczestnicy badania wskazali również na brak następujących podmiotów, działań, inicjatyw: targ śniadaniowy, punkt informacji 

turystycznej, knajpa dla młodych dorosłych, duży plac zabaw dla dzieci; rozrzucone po całym mieście, małe, ale różnorodne, 

w zależności od miejsca, otwarte, przyjazne i ładne place zabaw dla dzieci z przyrządami gimnastycznymi, ławkami, stołami 

piknikowymi; pchli targ; atrakcyjny zbiornik wodny; kawiarnia dla mam z dziećmi; przedszkole leśne; sklep ogrodniczy; kiermasze, 

pokazy ogrodnicze; klubokawiarnia z muzyką na żywo; agora czy rynek – jedno miejsce w mieście, które by przyciągało; miejsca, 

gdzie można by po prostu usiąść. Przedstawiciele młodego pokolenia dodatkowo zwrócili uwagę na brak: tańszych knajpek, 

toalet koło Skateparku, sklepów (np. Żabka, lumpeks), ławek bujanych w parkach, kręgielni. 
9 Wypowiedź uczestnika badania. 
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badań, w prezentowanym raporcie uwzględniono natomiast doświadczenia, informacje i spo-

strzeżenia pracowników oraz badanych sprzed pandemii. 

Zgodnie z wypowiedziami pracowników CKiIO, na co dzień z oferty Centrum korzystają 

przede wszystkim dzieci (od najmłodszych do około 12. roku życia) i osoby starsze (powyżej 50 

lat). Z kolei grupami nieuczestniczącymi10 są młodzież (osoby od około 13. do 18. roku życia), 

młodzi dorośli – często osoby studiujące (od około 19. do 25. roku życia) i młodzi pracujący (od 

około 26. do 50. roku życia; tabela nr 4). 

Tabela 4. Uczestnicy i nie-uczestnicy działań CKiIO oczami pracowników instytucji 

UCZESTNICY NIE-UCZESTNICY 

Dzieci i nastolatkowie do około 12. roku ży-

cia 

Osoby starsze – od 50. roku życia 

Młodzież od około 13. do 18. roku życia 

Młodzi dorośli od około 19. do 25. roku życia 

Dorośli od około 26. do 50. roku życia 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 

Grupy uczestników są wyraźnie widoczne w działaniach CKiIO. Mają oni stały kontakt z 

Centrum i regularnie uczestniczą w działaniach organizowanych przez instytucję. Młodsi korzy-

stają z zajęć gordonowskich (dzieci razem z opiekunami), z oferty innych zajęć proponowa-

nych przez Centrum (zajęcia plastyczne, teatralne, nowe formy sztuki, politechniczne, ta-

neczne; Artwakacje, Artferie itd.). Natomiast aktywność osób starszych przejawia się przede 

wszystkim w działaniach Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA. Profil odbiorców oferty CKiIO po-

twierdzają także wpłaty, które zazwyczaj są dokonywane przez rodziców dzieci i seniorów. 

Zgodnie z wypowiedziami pracowników CKiIO, osoby starsze mają zdecydowanie więcej 

czasu wolnego11, dlatego też częściej i z większym zaangażowaniem uczestniczą w działa-

niach Centrum (Uniwersytet). Oferta skierowana do osób starszych ma charakter zarówno edu-

kacyjny, jak i integracyjny. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą zawiązywać więzi i, po pro-

stu, spędzać czas z innymi. 

Łącznie, z oferty skierowanej do seniorów korzysta około 100 osób. Są to głównie kobiety, 

które mieszkają w Podkowie Leśnej i najbliższych okolicach. Przy okazji działań realizowanych 

w ramach Uniwersytetu pracownicy Centrum mają możliwość zachęcenia seniorów do skorzy-

stania z innych propozycji, co może mieć duże przełożenie na udział tej grupy w innych dzia-

łaniach instytucji. I rzeczywiście, według osoby odpowiedzialnej za współpracę z Uniwersyte-

tem, słuchacze są bardzo związani z Centrum i stanowią jego wierną publiczność, także pod-

czas innych wydarzeń organizowanych przez CKiIO. 

Czynnikiem wyróżniającym tę grupę jest poziom wykształcenia. Według przedstawicieli 

CKiIO prawie wszyscy słuchacze mają wykształcenie wyższe – co może mieć wpływ na progra-

mowanie działań realizowanych w ramach Uniwersytetu. 

Zgodnie z wypowiedziami badanych, duża grupa osób starszych, które nie korzystają z 

oferty Centrum, uczęszcza do Klubu Seniora PODKOWA przy Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Podkowie Leśnej. Trudno jednoznacznie określić, z jakich powodów osoby te nie chcą anga-

żować się w działania CKiIO. Można jednak, na podstawie różnych głosów i uwag odnośnie 

do działalności Centrum, wstępnie stwierdzić, że przyczyna tkwi w charakterze oferty, która nie 

jest dostosowana do preferencji tej grupy potencjalnych odbiorców, w konieczności 

 
10 W dalszej części opracowania w sposób szczegółowy przeanalizowano kwestię osób niekorzystających z oferty Centrum. 

Wniosek jest taki, że grupy wiekowe wskazane jako nieuczestniczące, biorą jednak udział w działaniach Centrum. W tym miejscu 

przedstawiamy punkt wyjścia analizy oraz pierwsze refleksje i wnioski pracowników na temat grup obecnych i nieobecnych. 
11 Zdaniem rozmówców w Podkowie Leśnej jest duża grupa osób starszych, które nadal są aktywne zawodowo. Te osoby chętnie 

odwiedzą Uniwersytet Otwarty POKOLENIA jako prelegenci. 
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uiszczania opłat członkowskich, ale także w generalnym braku potrzeby korzystania z tego ro-

dzaju propozycji. 

Jeśli chodzi o najmłodszych odbiorców, to są to głównie dzieci spoza Podkowy Leśnej, 

przychodzące na zajęcia w towarzystwie mam. Starsze dzieci rozwijają swoje pasje i zaintere-

sowania również w ramach zajęć stałych. Zgodnie z wypowiedziami pracowników kontakt z tą 

grupą urywa się jednak, gdy młodzi zaczynają naukę w ostatniej klasie szkoły podstawowej lub 

w szkole ponadpodstawowej. 

4.2. Nie-uczestnicy 

Jak napisano wyżej, zgodnie z wnioskami ze wstępnych działań diagnostycznych przepro-

wadzonych na potrzeby projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021 przez zespół projektowy 

Centrum, w ofercie instytucji nie uczestniczą: młodzież (od około 13. do 18. roku życia), młodzi 

dorośli i dorośli pracujący (od około 19. do 50. roku życia). 

Młodzi dorośli i dorośli pracujący 

Najwięcej trudności sprawiło pracownikom umiejscowienie osób od około 20. do 50. roku 

życia w grupie uczestników bądź nie-uczestników działań Centrum. Pracownicy podkreślali, że 

młodzi dorośli i młodzi pracujący stanowią niewielki procent wszystkich uczestników działań. 

Można jednak dostrzec, że wśród pracowników funkcjonują dwa sposoby definiowania uczest-

nictwa w ofercie Centrum: 

→ uczestnik to osoba, która jest szczególnie aktywna, z oferty instytucji korzysta często, re-

gularnie, w sposób różnorodny. Zaangażowanie, świadomy wybór oferty i częsta obec-

ność są tutaj kluczowe; 

→ uczestnik to także osoba, która bierze udział w działaniach Centrum w sposób nieregu-

larny, sporadyczny, a nawet przy okazji (przez przypadek: „bo akurat ma chwilę”). 

Ze względu na sytuację pandemiczną nie było możliwości przeprowadzenia badań pod-

czas zajęć i wydarzeń, które organizuje instytucja, dlatego też omówiono ten temat z pracow-

nikami podczas warsztatu wydobywczego. Podczas rozmowy okazało się, że osoby wcześniej 

wskazane jako nie-uczestnicy, de facto uczestniczą w działaniach CKiIO. Wyróżnia je tylko 

częstotliwość udziału i poziom zaangażowania. Warto zwrócić uwagę, że wśród ankietowa-

nych, którzy deklarowali uczestnictwo w ofercie Centrum, były również osoby w tym przedziale 

wiekowym. 

Ta grupa mieszkańców zazwyczaj korzysta z oferty wydarzeń (często z osobą towarzy-

szącą), takich jak: koncerty, projekcje filmowe, spektakle, spotkania autorskie, potańcówki, Fe-

stiwal Otwarte Ogrody itd. Według pracowników są to zazwyczaj osoby dobrze sytuowane, 

przedstawiciele wolnych zawodów i/lub klasy średniej, które mieszkają w Podkowie albo w oko-

licznych miejscowościach (Brwinów, Milanówek, Zółwin itd.). 

Według pracowników instytucji jest to także grupa, której przedstawiciele mają szerokie 

zainteresowania kulturalne i dużą potrzebę uczestniczenia w kulturze (potwierdzają to także 

wyniki ankiety i rozmowy przeprowadzone z mieszkańcami, o czym dalej), a znane nazwisko 

może zachęcić ich do udziału w danym wydarzeniu. Co wyróżnia tę grupę, to sporadyczny 

charakter uczestnictwa w działaniach Centrum. Ich udział to często rezultat przypadku (np. 

odwiedzają Centrum, kiedy są w okolicy i mają wolną chwilę). Te osoby bywają, ale nie są 

stałymi uczestnikami. W opinii pracowników Centrum ta grupa prawie w ogóle (z niewielkimi 

wyjątkami) nie angażuje się w inne działania instytucji. Jest ona jednak widoczna podczas wy-

darzeń, na których zazwyczaj regularnie się pojawia. Można zatem stwierdzić, że osoby w 

wieku 20-50 lat korzystają z oferty Centrum, tylko charakter ich zaangażowania znacznie różni 

się od sposobów uczestnictwa osób najmłodszych i najstarszych. 
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Według pracowników CKiIO głównym powodem, dla którego młodzi dorośli i młodzi pra-

cujący nie angażują się mocniej, jest brak odpowiedniej i stałej oferty dla tych grup wieko-

wych. Badani w wieku 20-49 lat, którzy w ankiecie podali powody nieuczestniczenia lub spora-

dycznej obecności w CKiIO, zazwyczaj wymieniali właśnie te związane z brakiem odpowiedniej 

oferty (tabela nr 5). 

Tabela 5. Powody, dla których osoby w wieku 20-49 lat nie uczestniczą lub uczestniczą spora-

dycznie w działaniach Centrum 

1. Oferta nie jest dopasowana do moich potrzeb. 

2. Nie ma ciekawych wydarzeń, skierowane są z reguły ciągle do tej samej grupy osób 

jak wszystko w Podkowie. 

3. Nie ma oferty, która by mnie zainteresowała. Kojarzy mi się tylko z uniwersytetem trze-

ciego wieku i parkiem, gdzie dzieci piją i palą w krzakach. 

4. Brak ciekawych propozycji. 

5. Oferta uwzględnia potrzeby dzieci i seniorów, brakuje mi czegoś pośrodku, dla ludzi 20-

40. 

6. Nie ma nic dla takiej osoby jak ja – postępowej kobiety w wieku 25-40 lat. 

7. Brakuje wydarzeń, które by mnie interesowały. 

8. Brak jest oferty, która byłaby dla mnie interesująca. Przed pandemią korzystałam jedy-

nie z oferty kinowej proponowanej przez CKiO. 

9. Nie ma dla mnie ciekawej oferty. 

10. Bo brak jest odpowiedniej oferty dla ludzi w wieku 30-45 lat. 

11. Parę lat temu uczestniczyłam częściej, ale potem nie znajdowałam oferty dla siebie i 

teraz mam za mało czasu. 

12. Oferta CKiIO jest dla seniorów, a jestem osobą młodą... Absolutnie nieciekawa. 

13. Nie było nic dla mnie ciekawego. 

14. Kiedyś było bardzo dużo wydarzeń kulturowych, koncerty lub różne zajścia, a teraz 

jakby wymarło. 

15. Choć wyżej zakreślono odpowiedź często, to nie oznacza, że oferta rzuca na kolana, 

raczej oznacza tylko: „z braku laku...”. 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej, n=18. 

Zapytani o ewentualne utrudnienia w korzystaniu z oferty, ankietowani także najczęściej 

wskazywali na brak ciekawych inicjatyw, w których mogliby uczestniczyć, jak również brak 

czasu na korzystanie z działań proponowanych przez CKiIO (wykres nr 4). 

Wykres 4. Utrudnienia w korzystaniu z oferty CKiIO 
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Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 

Wśród innych respondenci wymienili m.in.: „[Odpowiednia oferta] Jest w porze, kiedy usy-

piam dzieci – np. Kino na dechach”; „Zależy mi na ofercie skierowanej do moich dzieci”; 

„Słaba reklama”. Warto zauważyć, że nikt nie zaznaczył odpowiedzi „Oferta CKiIO jest dla mnie 

zbyt droga”. 

Młodzież 

W przypadku młodzieży, tj. osób pomiędzy (mniej więcej) 13. a 19. rokiem życia, sprawa 

także nie jest jednoznaczna, bowiem osoby w tym wieku korzystają jednak z oferty CKiIO. Ich 

uczestnictwo różni się przede wszystkim typem i sposobem zorganizowania przeznaczonej dla 

nich oferty. Według pracowników ta grupa wiekowa brała udział w działaniach instytucji (tuż 

przed pandemią, a także kilka lat wstecz) głównie w ramach działań projektowych i/lub wy-

darzeń incydentalnych. 

Pracownicy Centrum są otwarci na współpracę zewnętrzną, a także z chęcią angażują 

się w działania zaproponowane przez inne instytucje, organizacje pozarządowe itd. oraz osoby 

indywidualne. Wśród aktywności proponowanych młodzieży można między innymi wymienić 

(z wyłączeniem oferty zajęć stałych): 

→ Spotkania filozoficzne dla uczniów szkół średnich (zawieszone w wyniku pandemii); 

→ Spotkania muzyczne w typie „Szansy na sukces”; 

→ Pokazy mody z udziałem aktorów, inicjatywy charytatywne, koncerty, w których uczest-

niczą również rodzice; 

→ Działania partnerskie realizowane we współpracy z młodzieżą imigrancką; 

→ Klub filmowy dla młodzieży szkolnej, prowadzony przez polonistkę z miejscowego li-

ceum; 

→ Warsztaty hip-hopowe; 

→ Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, mający na celu edukację młodych ludzi po-

przez film (zawieszony w wyniku pandemii). Na te działania przychodziły umówione 

klasy pod opieką nauczyciela w ramach umów zawartych ze szkołami.  

Wspólną cechą powyższych inicjatyw jest właśnie incydentalność i/lub obecność prowa-

dzącego/prowadzących z zewnątrz. W momencie, gdy projekt się kończy lub gdy osoba 
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prowadząca nie może kontynuować realizowanego działania, propozycja znika z oferty Cen-

trum (schemat nr 5). 

 

Schemat 5. Sposoby uczestniczenia młodzieży w ofercie CKiIO 

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych działań badawczych. 

Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość działań projektowych jest z założenia pro-

wadzona w określonym czasie, tj. zakłada początek, etap realizacji i zakończenie. Można jed-

nak odnieść wrażenie, że w ramach tych inicjatyw czasowych buduje się pewien potencjał, 

zapoczątkowana zostaje aktywność młodych podkowian, która po zrealizowaniu zadania nie 

jest podtrzymywana. Trudno wymagać od pracowników instytucji, aby starali się wdrożyć do 

stałej oferty każdy projekt realizowany w partnerstwie z osobami z zewnątrz. Kontynuacja wielu 

tego rodzaju inicjatyw byłaby związana z zaangażowaniem zewnętrznego eksperta, pasjo-

nata, który ma odpowiednie kompetencje i wiedzę, aby dane działanie przeprowadzić w spo-

sób profesjonalny. Warto jednak zastanowić się, jak można by czerpać korzyści z tych projek-

tów, tak aby zatrzymać potencjalnych odbiorców oferty i wzmacniać relację z nimi. 

Brak głębszego zaangażowania młodzieży zapewne wynika także z faktu, że Centrum nie 

posiada odpowiedniej oferty skierowanej do tej grupy podkowian – potwierdzają to słowa jej 

przedstawicieli, ich rodziców, a także innych osób, które są zorientowane w sytuacji:  

Przed pandemią (…), niestety dla mojego nastoletniego syna nie było żadnych pro-

pozycji.  

Zdecydowana większość oferty skupia się na małych dzieciach, brak jest oferty dla 

nastolatków12. 

Przedstawiciele młodego pokolenia, zapytani o to, co lubią robić w czasie wolnym, wy-

mienili zróżnicowane zainteresowania, pasje, hobby13 (choć niektórzy deklarowali, że po prostu 

lubią pogłębiać swoją wiedzę i ogólnie interesują się światem): 

→ robótki ręczne: szydełkowanie, robienie bransoletek na krośnie, lepienie z gliny, robienie 

zabawek; 

→ kulinaria: pieczenie, gotowanie; 

→ moda („Interesuję się też modą, szyję własne ubrania (…)”); 

→ aktywności artystyczne: taniec, malowanie i rysowanie, gra na instrumentach (np. klar-

net, pianino), fotografia, śpiew; 

→ matematyka; 

→ historia;  

→ biologia, przyroda („Interesuję się wnętrznościami człowieka i uwielbiam gady i inne 

zwierzęta”); 

 
12 Wypowiedzi uczestników badania. 
13 Wśród młodych bardzo popularne są także aktywności sportowe (ping pong, aikido, tenis, piłka ręczna, piłka nożna, jazda 

konna, golf, basen, sporty wodne, ćwiczenia przy muzyce, jazda na rolkach, siatkówka, bieganie, koszykówka, żeglarstwo, jazda 

na deskorolce, skoki na rowerze itp.). 
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→ granie w gry komputerowe i gra na telefonie (ta odpowiedź pojawiała się wyjątkowo 

często); 

→ oglądanie filmów w telewizji, w kinie; 

→ czytanie książek; 

→ muzyka: w tym słuchanie muzyki, oglądanie musicali; 

→ granie w gry planszowe; 

→ układanie Lego; 

→ gra w szachy; 

→ architektura; 

→ motoryzacja; 

→ lotnictwo; 

→ projektowanie wnętrz („W przyszłości chciałabym zostać projektantem wnętrz”); 

→ informatyka; 

→ astronomia; 

→ grafika 3D; 

→ wojsko, militaria; 

→ chodzenie do teatru; 

→ opiekowanie się dziećmi (w ramach wolontariatu w przedszkolu); 

→ języki obce; 

→ podróże; 

→ mitologia; 

→ makijaż, wizaż; 

→ zbieranie znaczków; 

→ zwierzęta („W przyszłości chciałbym być weterynarzem”). 

Na zakończenie tego podrozdziału warto wspomnieć, że – jak pokazują przykłady innych 

instytucji kultury – małe zainteresowanie młodzieży i osób w wieku produkcyjnym ofertą kultu-

ralną jest często powodowane takimi czynnikami jak styl życia (intensywna nauka i praca, prze-

męczenie i niechęć do dodatkowych działań) czy uwarunkowania psychiczne i społeczno-

kulturowe: w przypadku młodzieży może to być niechęć do udziału w działaniach organizo-

wanych przez dorosłych, potrzeba zademonstrowania niezależności, moda, wpływ grupy ró-

wieśniczej; w przypadku dorosłych – brak wyrobionego nawyku, a co za tym idzie, samoistnej 

potrzeby uczestnictwa. Warto w tym kontekście zauważyć, że brak czasu wolnego, na który 

powołują się często osoby pytane o uczestnictwo w kulturze, to nierzadko tylko wymówka. 

4.3. Oferta i informacja o ofercie CKiIO 

Warto w tym miejscu wrócić do kwestii ogólnego postrzegania oferty Centrum przez miesz-

kańców. Jak się okazuje, niemal połowa osób, które odpowiedziały na ankietę ogólną, raczej 

lub w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że CKiIO ma w ofercie wiele wydarzeń lub zajęć, w 

których chcieliby wziąć udział (odpowiednio 27 i 13 osób). Raczej lub w ogóle nie zgadza się z 

tym odpowiednio 22 i 6 respondentów; 21 ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania (łącz-

nie 89 odpowiedzi; wykres nr 5). 

Wykres 5. Ogólna opinia na temat wydarzeń i zajęć CKiIO  
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Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej, n=89. 

Ankietowani mogli też ocenić, do jakiego stopnia zgadzają się z tym, że oferta Centrum 

jest różnorodna, ciekawa i atrakcyjna, dobrej jakości, oryginalna i innowacyjna. 

Jak widać na poniższej tablicy (tablica nr 3), większość raczej lub w pełni zgadza się ze 

stwierdzeniem, że oferta CKiIO jest różnorodna (odpowiednio 37 i 16 osób). Raczej lub w ogóle 

nie zgadza się z tym odpowiednio 13 i 7 respondentów; 16 osób zaznaczyło tu odpowiedź 

„trudno powiedzieć” (łącznie 89 odpowiedzi). 

Niewiele ponad połowa ankietowanych raczej lub w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że 

oferta CKiIO jest ciekawa, atrakcyjna (odpowiednio 32 i 11). Raczej lub w ogóle nie zgadza się 

z tym 17 i 5 respondentów; 20 osób nie miało w tej sprawie zdania (łącznie 85). 

Większość ankietowanych raczej lub w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że oferta CKiIO jest 

dobrej jakości (odpowiednio 34 i 16). Raczej lub w ogóle nie zgadza się z tym odpowiednio 12 

i 5 respondentów. 19 osób zaznaczyło w tym punkcie odpowiedź „trudno powiedzieć” (łącznie 

86 odpowiedzi). 

Mniej więcej tyle samo ankietowanych raczej lub w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że oferta 

CKiIO jest oryginalna i innowacyjna (odpowiednio 19 i 11), ile raczej lub w ogóle się z tym nie 

zgadza (odpowiednio 19 i 9 respondentów); 27 osób (prawie jedna trzecia) zaznaczyło tu od-

powiedź „trudno powiedzieć” (łącznie 85 odpowiedzi). 

Warto zauważyć, że oceny oferty różniły się w zależności od grupy wiekowej i częstotliwości 

uczestnictwa w działaniach CKiIO. Przykładowo, jeśli chodzi o jej różnorodność, to przychylniej-

szą opinię na ten temat mieli ankietowani w wieku 50 lat i więcej niż w wieku 20-49 lat. Lepsza 

była też ocena osób korzystających z oferty CKiIO często lub bardzo często niż tych uczestni-

czących rzadko, bardzo rzadko lub wcale. 
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Tablica 3. Ocena oferty CKiIO, pod względem różnorodności, atrakcyjności, jakości, oryginalności 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 
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Ponad połowa ankietowanych czerpie informacje o ofercie Centrum ze strony interneto-

wej instytucji (51 osób). W dalszej kolejności wskazywano na: plakaty – 47 osób; Facebook CKiIO 

– 45 osób; internetowe fora podkowiańskie (np. „Podkowa Leśna – Moje Miasto Ogród”, „Pod-

kowa Leśna”, „Podkowa Leśna. Co, Gdzie, Kiedy!!!”) – 25 osób; stronę internetową lub Face-

book Urzędu Miasta – 23 osób; „Biuletyn Miasta” (dwumiesięcznik) – 22 osoby; Newsletter CKiIO 

– 19 osób, rodzinę/znajomych – 15 osób; kontakt telefoniczny i/lub mailowy z CKiIO – 12 osób; 

ulotki – 11 osób; bezpośredni kontakt z pracownikiem CKiIO w siedzibie instytucji – 10 osób; 

media lokalne (prasa, radio) – 4 osoby; 1 osoba udzieliła własnej odpowiedzi (Uniwersytet PO-

KOLENIA; wykres nr 6). 

Wykres 6. Źródła wiedzy na temat oferty CKiIO 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 

Ankietowani mogli ocenić, do jakiego stopnia zgadzają się z tym, że informacja o ofercie 

Centrum jest łatwa do znalezienia, zrozumiała i klarowna, dokładna i rzetelna, przedstawiona 

w sposób zachęcający do przyjścia. 

Jak widać na poniższej tablicy (tablica nr 4), zdecydowana większość respondentów ra-

czej lub w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że informacja o ofercie CKiIO jest łatwa do zna-

lezienia (odpowiednio 29 i 31 osób). Raczej lub w ogóle nie zgadza się z tym odpowiednio 13 

i 6 respondentów; 9 osób zaznaczyło w tym punkcie odpowiedź „trudno powiedzieć” (łącznie 

88 odpowiedzi). 

Również zdecydowana większość respondentów raczej lub w pełni zgadza się ze stwierdze-

niem, że informacja o ofercie CKiIO jest zrozumiała, klarowna (odpowiednio 34 i 32). Raczej lub 

w ogóle nie zgadza się z tym odpowiednio 3 i 6 respondentów; 14 osób nie miało w tej sprawie 

zdania (łącznie 89 odpowiedzi). 

Wysoko oceniona została również dokładność i rzetelność informacji o ofercie CKiIO. Odpo-

wiedź „raczej się zgadzam” lub „w pełni się zgadzam” zaznaczyło odpowiednio 30 i 29 ankie-

towanych. Raczej lub w ogóle nie zgadza się z tym tylko odpowiednio 3 i 5 osób; 19 osób nie 

miało na ten temat zdania (łącznie 86 odpowiedzi). 

Nieco ponad połowa ankietowanych raczej lub w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że infor-

macja o ofercie CKiIO zachęca do przyjścia (odpowiednio 28 i 20). Raczej lub w ogóle nie 

zgadza się z tym odpowiednio 10 i 7 respondentów. Jednak aż 21 osób zaznaczyło tu odpo-

wiedź „trudno powiedzieć” (łącznie 86 odpowiedzi). 
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Tablica 4. Ocena informacji o ofercie CKiIO, pod względem dostępności, klarowności, dokładności 

i siły perswazji 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 

4.4. Motywacje i potrzeby 

Ankietowani byli także pytani o ich wizję pełni uczestnictwa w kulturze. Celem tego pyta-

nia było ustalić, jakie pozakulturalne potrzeby są ważne dla respondentów: czy będzie to po-

trzeba przeżywania emocji (na taką odpowiedź wskazało 49 osób), potrzeba zdobywania wie-

dzy (46), potrzeba relaksu i zabawy (35), potrzeby socjalne (28), potrzeba zdobywania nowych 

umiejętności (28), potrzeba refleksji (26), czy wreszcie potrzeba potwierdzenia swojej przynależ-

ności do jakiejś grupy (14; wykres nr 7). 

Inspiracją dla tego pytania był raport z badania segmentacyjnego uczestników kultury 

z 2016 roku14, przeprowadzonego na próbie ogólnopolskiej n=1051 i warszawskiej n=226, na zle-

cenie Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Narodowego Instytutu Fry-

deryka Chopina. Wypracowana na podstawie tego badania segmentacja opiera się na 12 

wyodrębnionych przez autorów typach potrzeb, tj. oczekiwań wobec czasu wolnego, jakie 

żywią odbiorcy oferty kulturalnej (są to reset; rodzina; socjalność; doświadczenie/przeżycie; 

wiedza, poznanie, inspiracja; lekka rozrywka; emocje/tożsamość; użyteczność; zapełnienie 

wolnego czasu; konformizm; zakupy; elitarność). Oprócz potrzeb autorzy badania uwzględnili 

8 wyodrębnionych typów zachowań, tj. sposobów korzystania przez badanych z instytucji 

 
14 Smartscope, Badanie segmentacyjne uczestników kultury, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2016. 
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kultury i kultury domowej. Analiza powyższych czynników pozwoliła wyłonić 9 segmentów, róż-

niących się pod względem potrzeb oraz zachowań związanych z kulturą i czasem wolnym15. 

Segmenty te opisują grupy osób, które są – pod względem analizowanych zachowań i potrzeb 

– podobne do siebie i różne od osób należących do innych wyróżnionych segmentów16.  

Prezentowane opracowanie jest oczywiście zbyt skromne – na podstawie 88 odpowiedzi 

trudno wyrokować o tym, do jakich segmentów można by zaliczyć odbiorców oferty CKiIO czy 

– szerzej, mieszańców Podkowy Leśnej i okolic. Warto jednak podjąć ten temat podczas prac 

nad aktualizacją Strategii Rozwoju Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Le-

śnej. 

Wykres 7. Na czym polega pełnia uczestnictwa w kulturze zdaniem ankietowanych 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 

Wypowiedzi mieszkańców na temat konkretnych potrzeb w zakresie oferty kulturalnej w 

mieście stanowią bardzo bogaty i zróżnicowany materiał. Dwa główne wnioski, które wynikają 

z jego analizy, są następujące (schemat nr 6): 

1. Jest potrzeba wdrożenia oferty dla młodzieży, młodych dorosłych i młodych pracujących. 

Więcej imprez dla średnich i młodych! 

Oferta CKiIO jest moim zdaniem dość nudna i zachowawcza, gromadzi stałe grono 

mieszkańców Podkowy, ale brak jej świeżości, otwarcia na młodszych ludzi. Lubię 

koncerty odbywające się pod Pałacykiem, targi przydasie i pokazy filmowe. To nie-

stety wszystko, co znajduję dla siebie w ofercie, która wydaje mi się skierowana głów-

nie do dzieci i seniorów17. 

 
15 Smartscope, op. cit., s. 6. 
16 Ibidem. 
17 Wypowiedzi uczestników badania. 
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2. Należy zbalansować ofertę skierowaną do mieszkańców – uwzględnić działania otwarte, 

przyjazne, integrujące społeczność lokalną, umożliwiające wspólne spędzanie czasu: 

Chciałbym, aby oferta Centrum była bardziej otwarta, czyli przyjazna, pozytywna. 

Uważam, że mogłoby być więcej inicjatyw lokalnych przy wsparciu Centrum Kultury. 

Więcej działań pozytywnych, integrujących, bez podziałów na kulturę wysoką i niską, 

z dobrą inicjatywą, energią dla wszystkich (młodych i seniorów)18. 

 

 

Schemat 6. Kierunki rozwoju w zakresie oferty CKiIO 

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych działań badawczych. 

Należy wspomnieć, że część badanych (znaczna mniejszość) postulowała rozwijanie 

oferty z tzw. wyższej półki. Warto jednak podkreślić, że oferta przyjazna, bardziej rozrywkowa i 

oparta na współdziałaniu, spędzaniu wspólnie czasu wolnego itd. wcale nie musi oznaczać 

niskiej jakości. Należy także zdecydowanie odróżnić działania związane z upowszechnianiem 

kultury od działań związanych z animacją społeczno-kulturalną (typy te spełniają odmienne 

zadania, aczkolwiek nie jest wykluczone, aby świadomie łączyć je ze sobą w ramach jednego 

działania). 

Mieszkańcy oczekują od Centrum oferty mniej wysublimowanej. Nie oznacza to jednak, że 

należy zaprzestać realizacji działań skierowanych do koneserów kultury i sztuki. Te, w opinii ba-

danych, także są potrzebne i bardzo ważne dla środowiska lokalnego. Warto jednak zwrócić 

uwagę na to, że obecnie raczej nie ma równowagi pomiędzy jednym typem a drugim. 

Poniższa tabela (tabela nr 6) zawiera wszystkie propozycje działań, które według miesz-

kańców mogłyby być wdrożone lub które chcieliby oni zorganizować na terenie miasta. W 

tabeli zawarto także część informacji na temat braków w obszarze kultury wskazanych przez 

uczestników badania, o których to brakach była mowa we wstępie podrozdziału 3.3 Deficyty. 

Lista poniższych propozycji została skategoryzowana i przedstawiona w dwóch obszarach. 

Pierwszy obejmuje zajęcia, warsztaty, a także działania nastawione na współdziałanie integra-

cję, wspólne spędzanie czasu. W drugim obszarze zamieszczono propozycje wydarzeń. Należy 

jednak podkreślić, że podział ten zastosowano wyłącznie w celach badawczych, aby zweryfi-

kować proporcje pomiędzy oboma typami. Lista propozycji może stanowić także doskonały 

punkt wyjścia, zarówno do tworzenia oferty stałej dla uczestników działań CKiIO, jak i 

oferty/działalności integracyjnej, ukierunkowanej na rozwój społeczny oraz aktywizację spo-

łeczności lokalnej. 

Tabela 6. Propozycje mieszkańców 

 
18 Wypowiedzi uczestników badania. 
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DZIAŁANIA ZAPROPONOWANE PRZEZ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 

ZAJĘCIA, WARSZTATY I DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WSPÓŁPRACĘ, INTEGRACJĘ, WSPÓLNE SPĘ-

DZANIE CZASU 

1. Taniec, zajęcia detektywistyczne, podchody itp. (oferta dla młodych nastolatków). 

2. Zajęcia modelarskie, gry bitewne i spotkania planszówkowe. 

3. Zajęcia artystycznych dla dorosłych. 

4. Zajęcia skierowane do dzieci z podstawówki, np. pianino, szachy, gitara. Dla mnie: 

joga, pilates, ceramika. 

5. Większe zaangażowanie [różnych grup mieszkańców]. Na przykład stworzenie społecz-

nego ogrodu (z udziałem jakiegoś eksperta). Warsztaty ekologiczne/less waste, upcyc-

linkg. Coś fajnego, (…) a jednocześnie użytecznego dla całego społeczeństwa na-

szego miasta. 

6. Sobotnie potańcówki przed pałacykiem – parkiet. 

7. Kursy rozwijające hobby, połączone z warsztatami, np. ogrodnictwo, garncarstwo, 

majsterkowanie, gotowanie dla zdrowia itp. 

8. Jest tyle możliwości do aktywizacji dorosłych. Bardzo fajną inicjatywą byłoby organizo-

wanie cyklicznie warsztatów z tematyki „zero waste” oraz ewentualnie spotkań, w któ-

rych pomagamy sobie wzajemnie coś naprawić, aby nie kupować nowych rzeczy i nie 

wyrzucać tego, co może jeszcze służyć przez długi czas. 

9. Zajęcia proekologiczne, zajęcia less waste, pokazy/warsztaty związane z ekologią lub 

lasem dla dzieci – spotkanie z leśnikiem lub przyrodnikiem. 

10. Warsztaty międzypokoleniowe, wystawy przestrzenne dostępne dla każdego, zwłasz-

cza w dobie pandemii, aby było można w nich uczestniczyć bez utrudnień. 

11. Oferta angażująca, dla młodzieży. Trwałe, systematyczne warsztaty dla grupy wieko-

wej 15+. 

12. Kursy ogrodnictwa, np. w CKiIO. 

13. Więcej spotkań rodzinnych. 

14. Bardzo fajną inicjatywą było świętowanie 50-lecia nadania praw miejskich, gdzie 

każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Podczas zabawy i potańcówki wymie-

nialiśmy się rozmowami, że brakuje takich wydarzeń. Mikołajki dla dzieci również były 

bardzo fajnym pomysłem. 

15. Więcej wystaw w przestrzeni miejskiej, pokazów filmowych/ plener. 

16. Spotkania literackie. 

17. Zajęcia hip-hop dla młodych. 

18. Zajęcia kreatywne dla dorosłych. 

19. Zajęcia języków obcych dla seniorów. 

20. Więcej imprez plenerowych typu Otwarte Ogrody, ale na mniejszą skalę. 

21. Zajęcia dla dzieci: muzyczne – pianino, gitara; ceramika, judo. 

22. Wspólne inicjatywy. 

23. Popularyzacja nauki. Zajęcia rękodzielnicze, plastyczne. Wykłady dla osób spoza 

Otwartego Uniwersytetu. 

24. Imprezy kulturalne, na które mogę przyjść z dziećmi. Wystawy plenerowe. 

25. Biuletyn kulturalny, opisujący Twórców Podkowy. Mapy z zaznaczonymi punktami kul-

turalnymi. Pełna informacja o ofercie kulturalnej. 

26. Miejsce na ,,Art and food'' przy istniejącym Pumptracku. 

27. Miejsce spotkań integracyjnych. 

28. Wspólna przestrzeń (zewnętrzna) aktywizująca mieszkańców i zachęcająca do wspól-

nego międzysąsiedzkiego spędzania czasu. 

29. Imprezy, w których uczestniczy większa liczba mieszkańców, w każdym wieku. Angażu-

jące ludzi, np. wspólne sprzątanie lasu, parku, a potem piknik. 
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30. Kino plenerowe. 

31. Działania związane z naturą. Tablice informacyjne o zwierzętach i roślinach, które nas 

otaczają. Informacje o pracowniach, które są w Podkowie. 

32. Pikniki, festyny integracyjne. 

33. Edukacja ekologiczna. 

34. Imprezy typowo młodzieżowe i dla osób w średnim wieku. 

35. Sztuka w przestrzeni publicznej. Szersza oferta warsztatów poruszających ważne tematy 

społeczno-artystyczno-ekologiczne. Wymienialnia, jadłodzielnia itd.  

36. Seanse filmowe wraz z dyskusjami. 

37. Różnego rodzaju kluby, np. smakosza, tańca, tanga argentyńskiego, projektowania 

wnętrz, fotografii, rysunku, muzyki. 

38. Joga prowadzona przez wykwalifikowanego nauczyciela w preferencyjnych cenach 

dla mieszkańców. 

39. Włączanie w działania mieszkańców elementów ekologii, innowacyjnych rozwiązań, 

a także aspektów związanych z estetyką i charakterem miasta. 

40. Imprezy plenerowe. 

41. Wspólne spotkania wokół CKiIO: integracyjne, połączone z ciekawym występem mu-

zycznym lub artystycznym. 

42. Poranki muzyczne dla dzieci. 

43. Gry miejskie. 

44. Warsztaty teatralne. 

45. Debata o przyszłości Podkowy. 

46. Warsztaty gastronomiczne. 

47. Wydarzenia związane z dbaniem o naszą okolicę. Zabawy z dziećmi w terenie. Pod-

chody. Sprzątanie lasów, budowa zagajników dla dzikich zwierząt. Więcej akcji przy-

rodniczych :-) 

48. Cykl spotkań z artystami i innymi ciekawymi osobowościami. 

49. Święto ulicy – miejsce integracji i poznania się w obrębie ulicy (kilku ulic). 

50. Sadzenie kwiatów, drzew i krzewów. 

51. Kurs animacji. 

52. Cykl spotkań z pisarzami, twórcami mieszkającymi w Podkowie Leśnej. 

53. Mapa Twórców Podkowy, reklama lokalnych biznesów artystycznych. Spotkania, nie 

tylko z uznanymi już osobami, ale takimi, które potrzebują się pokazać szerszemu gronu. 

54. Półkolonie dla dzieci. 

55. Pokazanie lokalnych artystów i twórców lokalnej społeczności. A także wspieranie pod-

kowiańskich producentów (np. kosmetyków naturalnych – są tacy). 

56. Rozszerzyć akcję porządkowania przestrzeni publicznej i działek nieogrodzonych. 

57. Konkurs na graffiti na istniejącym murze w Skateparku oraz szkolenie młodzieży w tym 

kierunku. 

58. Pokaz zdjęć z jakiegoś ciekawego miejsca. 

59. Zbiórka archiwaliów i fotografii do Archiwum Obywatelskiego Podkowy Leśnej. 

60. Konkurs ogrodniczy. Warsztaty ogrodnicze. 

61. Zajęcia praktyczno-towarzyskie „Piękny ogród dla opornych”. Wykłady, warsztaty, po-

rady, jak dbać o ogród, wymiana doświadczeń mieszkańców, sadzonek, odwiedziny 

w ogrodach. Stronka na FB – możliwość prezentacji swojego ogrodu, „Tydzień magnolii, 

rododendronów, azalii” itp., itd. 

62. Warsztaty nt. kreowania magicznej przestrzeni w leśnych ogrodach za pomocą roślin, 

światła, ozdób, instalacji, obiektów sztuki – dla wszystkich chętnych. 

63. Występy młodych talentów z miasta (muzyków, sportowców, aktorów). Modne kursy 

kulinarne. Spotkania dla młodych przy grach planszowych. 
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64. Zorganizowanie spotkania z osobami, które mogą coś powiedzieć interesującego na 

temat obecnej sytuacji. Robiąc to w sposób dostępny i zrozumiały. 

65. Tor przeszkód dla dzieci starszych 10-16 lat. 

66. Piknik z potańcówką. 

67. Zorganizowałabym spotkanie z rzemieślnikami (zegarmistrz, krawcowa, informatyk itp.), 

aby zachęcić ludzi do naprawy rzeczy, które posiadają, aby przekonać ich, że można 

wiele rzeczy naprawić i że mogą nam dalej służyć. 

68. Poranki kulturalne w parku dla chętnych mieszkańców. 

69. Porady prawne. 

70. Zajęcia dla dzieci: kurs kulinarny, poradnia psychologiczna. 

71. Warsztaty less waste, pokazujące, że wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić we własnym 

zakresie, zamiast kupować je w sklepach, np. naturalne kosmetyki z prostych, ogólnie 

dostępnych składników, chemię domową, świece sojowe czy doniczki z betonu. Takie 

warsztaty to fajna, tania i dająca dużą satysfakcję rozrywka dla całej rodziny. 

72. Wielopokoleniowe warsztaty kulinarne połączone z ogłoszeniem konkursu dla najlep-

szej dokumentacji zdjęciowej, filmowej, rysunkowej/malarskiej (drugi etap). Wśród 

mieszkańców Podkowy są specjaliści „od kuchni”. W imprezę zaangażować można 

podkowiańskich handlowców (zakupy półproduktów) i restauratorów. Impreza mo-

głaby się odbyć na łące przed Pałacykiem. Zakończenie to tańce na dechach. 

73. Amatorskie konkursy na ogrody, ekologiczne zagrody czy zielarskie rozwiązania. 

74. Spotkania integracyjne dla półsierot społecznych. 

75. Ognisko z śpiewam i tańcami. 

76. Impreza karnawałowa, walentynkowa. 

77. Dokwiecenie Podkowy i jej otoczenia roślinami właściwymi dla miejscowego ekosys-

temu. 

78. Festyn uliczny. 

79. Sprzyjam koncepcji wystaw plenerowych w formie wieszania wydruków na ogrodze-

niach prywatnych posesji. Instytucja kultury mogłaby szerzej współpracować z miesz-

kańcami, którzy zgodziliby się, aby czasowo umieszczać takie wystawy na ich ogrodze-

niach. Takie wystawy mogłyby zaistnieć nie tylko w Podkowie Leśnej Głównej. 

WYDARZENIA 

1. Wydarzenia muzyczno-teatralne dla rodzin z dziećmi. 

2. Więcej koncertów. 

3. Koncerty muzyki klasycznej. 

4. Spektakle teatralne (w tym dla dzieci), muzyczne, recitale, projekcje filmowe (co naj-

mniej 4 seanse w miesiącu, w niedziele). 

5. Więcej ofert z tzw. górnej półki – wernisaże, ale i koncerty. 

6. Koncerty i spektakle teatralne z artystami z zewnątrz. 

7. Koncerty: inne niż muzyka poważna i jazz. 

8. Wystawy fotograficzne. 

9. Występy teatralne i kabaretowe – wesołe. 

10. Duże (wieloletnie) cykle imprez kulturalnych. 

11. Koncert znanego zespołu! 

12. Wystawa fotografii „Podkowa okiem mieszkańców” z przedziałami wiekowymi od 

dzieci do dorosłych. 

13. Mazurki Chopina na wiosnę – koncert. 

14. Występ chóru Pośrodku Żywota z towarzyszeniem zespołu instrumentów dawnych. 

15. Letni koncert ciekawego artysty np. pianisty, na powietrzu, przy stawie lub Pałacyku – 

dla wszystkich mieszkańców. 
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16. Koncerty muzyczne: od klasyki do lżejszej muzyki. 

Źródło: Opracowanie na podstawie przeprowadzonych działań badawczych 

Niektórzy badani podzielili się swoimi opiniami czy też radami skierowanymi do pracowni-

ków CKiIO, a związanymi ze sprawami technicznymi, organizacyjnymi. Te wypowiedzi można 

podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy spraw, które można wdrożyć szybko, bez większych 

nakładów finansowych: 

→ zwiększenie uważności na czystość w pomieszczeniach, w których prowadzone są za-

jęcia; 

→ intensyfikacja działań promocyjnych, aby informacja o ofercie docierała do większej 

grupy osób; 

→ zadbanie, aby w salach, gdzie prowadzone są zajęcia, znajdował się odpowiedni 

sprzęt (np. lustra). 

Druga grupa obejmuje działania, które wymagają szczegółowego zaplanowania, dodat-

kowych środków finansowych, reorganizacji pracy: 

→ zintensyfikowanie działań w weekendy; 

→ uruchomienie oferty online (np. uczestnicy szykują materiały, a potem otrzymują instruk-

cje, jak działać; cykliczne spotkania tematyczne; spotkania ze specjalistami; możliwość 

oglądania filmów przez stronę CKiIO) 

→ zadbanie o dostępność budynków CKiIO dla osób z problemami ruchowymi. 

W kolejnej tabeli (tabela nr 7) przedstawiamy natomiast propozycje młodzieży (dotyczące nie 

tylko oferty stricte kulturalnej). 

Tabela 7. Propozycje młodzieży 

DZIAŁANIA ZAPROPONOWANE PRZEZ MŁODZIEŻ 

1. Salon gier. 

2. Zajęcia z chemii (eksperymenty). 

3. Zajęcia z gitary, ogólnie instrumentów. 

4. Randki w ciemno. 

5. Ładne kompozycje roślinne, fontanna, szklarnia. 

6. Zajęcia z gotowania. 

7. Zajęcia z szycia, jakieś robótki. 

8. Światełka na drzewach itp. Takie jak w święta Bożego Narodzenia. 

9. Kino samochodowe w plenerze. 

10. Warsztaty muzyczne dla osób w naszym wieku. 

11. Jarmark ogrodniczy z roślinami ogródkowymi. 

12. Gra miejska. 

13. Zawody sportowe. 

14. Wycieczki rowerowe. 

15. Konkursy tematyczne (artystyczne). 

16. Spotkania z osobami, które odwiedziły jakiś ciekawy kraj. 

17. Zagospodarowanie parku (hamaki). 

18. Małe stragany w mieście. 

19. Kontenery do segregowania śmieci (na terenie miasta). 

20. Mural. 

21. Wieczór poezji. 

22. Toalety obok Skateparku. 

23. Kółko teatralne. 

24. Wydarzenia tematyczne. 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety dla młodzieży. 
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Trzeba na koniec dodać, że wielu uczniów (około połowa respondentów ankiety dla mło-

dzieży) wyraziło chęć pogłębienia swojej wiedzy w zakresie wymienionych zainteresowań lub 

spotkania się z ekspertem w danym obszarze.  
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4.5. Wizerunek CKiIO 

Celem jednego z pytań ankiety ogólnej było nakreślenie „portretu” Centrum – tj. określe-

nie, w jaki sposób respondenci postrzegają instytucję. Zastosowano tu technikę personalizacji, 

a polecenie brzmiało: „Prosimy dokończyć zdanie: Gdyby Centrum Kultury i Inicjatyw Obywa-

telskich było osobą, to byłoby...... (wygląd, wiek, płeć, sytuacja rodzinna, zawód, styl życia, 

hobby, zainteresowania, poziom zamożności itp.)”. Z 92 ankietowanych, wyzwanie podjęło 57 

osób. Spośród wszystkich odpowiedzi 27 miało wydźwięk pozytywny (pozytywne zabarwienie 

emocjonalne), 14 negatywny (negatywne zabarwienie emocjonalne), a 16 neutralny (bez ja-

kiegokolwiek bądź bez wyraźnego zabarwienia emocjonalnego; te ostatnie to wypowiedzi nie-

koniecznie świadczące o szczególnym przywiązaniu do Centrum i jego oferty, ale też niewyra-

żające szczególnej antypatii; tabele nr 8 i 9). 

Tabela 8. CKiIO jako osoba – przykładowe odpowiedzi o wydźwięku pozytywnym i negatyw-

nym 

WYDŹWIĘK POZYTYWNY WYDŹWIĘK NEGATYWNY 

Dojrzałą kobietą o nieco ekscentrycznym 

stylu, otwartą na świat, kulturę i sztukę. Ko-

chającą piękno, przyrodę i wolość, żyjącą 

na swoich zasadach, uprzejmą, życzliwą, ale 

stanowczą :-) 

Smutnym emerytem, uprawiającym martyro-

logię, o przeciętnych zainteresowaniach, 

choć snobującego się na znawcę, o lekko 

narcystycznym usposobieniu, z tendencją do 

statecznego, archaicznego i siermiężnego 

stylu bycia. 

Kobieta ok. 35-50 lat, energiczna, z rodziną 

(włączająca swoich bliskich w pracę Cen-

trum), a poprzez nich innych dorosłych, mło-

dzież, dzieci. 

Mężczyzną, egocentrycznym, mającym 

zawsze rację, niedopuszczającym innych niż 

zaufani do głosu. 

Osoba 40-50 lat. Otwarta, dowcipna, uparta, 

ale wrażliwa. Czuła na potrzeby innych, z 

bujną wyobraźnią, czasem bujająca w obło-

kach :) 

Nadętym „nowym” mieszkańcem Podkowy, 

z pieniędzmi, ale bez polotu. 

Raczej kobietą, w średnim wieku, gościnną, 

zmotywowaną aktywistką. 

Starszą osobą, zainteresowaną plotkami, 

mającą dużo czasu, ale mało do zaoferowa-

nia. 

Szaloną ciotką w średnim wieku, otwartą na 

nowości i szalone pomysły. Pasjonatką mo-

delarstwa, fotografii i tańców. 

50-latek, mężczyzna, zaściankowy, ale aspi-

rujący (w jego mniemaniu), zbyt nastawiony 

na przeszłość i lokalność, zadufany w sobie, 

przechodzi kryzys „wieku średniego”. 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej, n=41. 

Tabela 9. CKiIO jako osoba – przykładowe odpowiedzi o wydźwięku neutralnym 

WYDŹWIĘK NEUTRALNY 

Dojrzałą panią po przejściach, zakochaną w pracy, trochę wstydliwą. 

Kobieta w średnim wieku, raczej konserwatywna, z zawodu nauczycielka albo urzędniczka. 

Powinno być: szaloną rudą animatorką wychowującą samotnie dwójkę małych dzieci i jed-

nego nastolatka, miłośniczką psów i kotów, namiętną czytelniczką i melomanką, aktywistką 

miejską walczącą o miejską zieleń. Jest: spokojną panią w średnim wieku, która lubi ręczne 

robótki, a wakacje zawsze spędza na działce na Mazurach. 

Przystojnym, podstarzałym, inteligentnym człowiekiem, ale jednak zamkniętym na nowe 

formy sztuki, takiej wychodzącej do ludzi, do przestrzeni, sztuki przyjemnej w odbiorze. 
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Starszą elegancką panią, interesującą się historią i trochę nudną ;) 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej, n=16. 

W ramach analizy treści, z odpowiedzi na omawiane pytanie wybraliśmy przymiotniki i wy-

rażenia opisowe, a następnie przy ich użycia stworzyliśmy tzw. chmurę słów (technika wizuali-

zacji danych tekstowych). Efekt przedstawia ilustracja nr 1. 

 

Ilustracja 1. CKiIO jako osoba – „chmura słów” 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej, n=57. 

Ankietowani mogli też ocenić, do jakiego stopnia zgadzają się z tym, że Centrum jest 

otwarte na potrzeby mieszkańców, jest miejscem spotkań i integracji mieszkańców, szanuje 

lokalne tradycje, włącza mieszkańców w swoje działania. 

Jak widać na poniższej tablicy (tablica nr 5), mniej niż połowa ankietowanych raczej lub 

w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że CKiIO jest otwarte na potrzeby mieszkańców (odpo-

wiednio 23 i 18). Raczej lub w ogóle nie zgadza się z tym odpowiednio 8 i 10 respondentów. 

Nieco ponad jedna trzecia osób (31) zaznaczyło tu odpowiedź „trudno powiedzieć” (łącznie 

90 odpowiedzi). 

Ponad połowa ankietowanych raczej lub w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że CKiIO jest 

miejscem spotkań i integracji mieszkańców (odpowiednio 33 i 19). Raczej lub w ogóle nie zga-

dza się z tym odpowiednio 8 i 9 respondentów; 20 osób nie miało w tej sprawie zdania (łącznie 

89 odpowiedzi). 

Ankietowani są dość zgodni, że CKiIO szanuje lokalne tradycje (35 odpowiedzi „raczej się zga-

dzam”, 28 – „w pełni się zgadzam”). Tylko 10 osób udzieliło tu negatywnych odpowiedzi (2 

odpowiedzi „raczej się nie zgadzam”, 8 – „w ogóle się nie zgadzam”); 15 respondentów nie 

miało na ten temat zdania (łącznie 88 odpowiedzi). 

Ponad połowa ankietowanych raczej lub w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że CKiIO włącza 

mieszkańców w swoje działania (odpowiednio 29 i 21). Raczej lub w ogóle nie zgadza się z tym 
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odpowiednio 11 i 6 respondentów; 21 osób nie miało w tej sprawie zdania (łącznie 88 odpo-

wiedzi). 
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Tablica 5. Ocena CKiIO pod względem stosunku do mieszkańców i do lokalnych tradycji 

Źródło: Opracowanie na podstawie ankiety ogólnej. 
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Warto zauważyć, że również oceny CKiIO jako takiego różniły się w zależności od grupy 

wiekowej i częstotliwości uczestnictwa w działaniach Centrum. Przykładowo, jeśli chodzi 

o otwartość na potrzeby mieszkańców, to przychylniejszą opinię w tej kwestii mieli ankietowani 

w wieku 50 lat i więcej niż w wieku 20-49 lat (w tej drugiej grupie aż 18 osób z 28 nie miało 

zdania; 11 udzieliło odpowiedzi pozytywnych, a 9 – negatywnych). Lepsza też była ocena osób 

korzystających z oferty CKiIO często lub bardzo często niż tych uczestniczących rzadko, bardzo 

rzadko lub wcale. 


