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1. Wstęp 
 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOZIELICACH realizuje zadanie                                    

,,W KOZIELICACH z DOMEM KULTURY na +". 

Inicjatywa dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego                  

w ramach programu Narodowe Centrum Kultury DOM KULTURY + Inicjatywy lokalne 

Edycja 2022. Celem programu jest wzmocnienie zaangażowania domów kultury            

w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału 

kulturowego oraz wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych 

przez mieszkańców. 

 

Taki komunikat pojawił się 22 marca 2022 roku na Fb GOK w Kozielicach.  

Rok rocznie tylko 50 ośrodków z całej Polski, które charakteryzuje otwarcie na 

potrzeby społeczności lokalnych, może znaleźć się w tym elitarnym gronie tworzonym 

przez Narodowe Centrum Kultury. Poza wsparciem finansowym z NCK, ośrodki mogą 

liczyć na wsparcie merytoryczne. Szkolenia organizowane przez NCK dla 

beneficjentów DK+ Inicjatywy lokalne zawsze są na najwyższym poziomie i pozwalają 

sprawnie funkcjonować ośrodkom kultury. Przynależność do tego grona to również 

zobowiązanie do realizacji działań w duchu partycypacji mieszkańców i szerokiej 

współpracy z podmiotami funkcjonującymi w społeczności lokalnej.  

Pierwszym etapem jest poznanie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców 

gminy Kozielice, ich zainteresowań, pasji, hobby oraz gotowości do włączenia się                         

w organizację zaproponowanych przez siebie wydarzeń kulturalnych.  

Ankieta towarzysząca diagnozie nie ma charakteru naukowego i służy opracowaniu                    

o charakterze animacyjnym, wspierającym proces upowszechniania programu Dom 
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Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022 i wyboru proponowanych wydarzeń przez 

mieszkańców do realizacji.  

Informacje zawarte w opracowaniu są również cenną informacją dla twórców                                  

i animatorów kultury, pozwalają bowiem na wypracowanie oferty kulturalnej 

spełniającej oczekiwania mieszkańców.  

 

 

 

2. Opis gminy Kozielice 

 

Gmina wiejska Kozielice położona jest południowo-zachodniej części powiatu 

pyrzyckiego. Sąsiaduje z gminami: Bielice i Pyrzyce w powiecie pyrzyckim, Banie                     

w powiecie gryfińskim i Myślibórz w powiecie myśliborskim. 

Przez Gminę  przebiega krajowa droga ekspresowa S-3 Szczecin-Lubawka z węzłem 

komunikacyjnym „Pyrzyce” oraz droga wojewódzka nr 122 z Pyrzyc przez Banie do 

Krajnika Dolnego.  

Kościoły w 6 miejscowościach: Czarnowie, Kozielicach, Łozicach,  Rokitach, Tetyniu                   

i Załężu zostały wpisane do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego. 

Na terenie Gminy Kozielice znajduje się wiele interesujących elementów o wartościach 

przyrodniczych. W pofalowanym, rolniczym krajobrazie wysoczyzny, wyróżniają się: 

niecka jeziora Świdno, rynna jezior Piaseczno i Dłużyńskiego, wraz z przyległymi 

lasami, jezioro Czarne, południowa część gminy z urozmaiconą rzeźbą powierzchni                 

i brzegiem jeziora Sitno. Oprócz jezior na terenie gminy występują liczne oczka wodne, 

których największe skupiska znajdują się w jej południowej części, największym z nich 

jest duże zalewisko wodne koło Mielna Pyrzyckiego. Ze względu na duże walory 

krajobrazowe, obszar ten uznawany jest za jeden z najcenniejszych użytków 

ekologicznych jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Mielno Pyrzyckie"                                    

w województwie zachodniopomorskim. Siedem dużych jezior wraz z wieloma 

mniejszymi stawami i oczkami wodnymi zajmuje 568 ha. Przez południową część 

prowadzi niebieski szlak turystyczny "Pojezierza Myśliborskiego". 

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Grunty orne - w większości klasy III a i b - zajmują 

83% użytków rolnych. W celu wykorzystania możliwości rozwoju, które z sobą niesie 

droga S-3, gmina opracowała Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego                     

w obrębie Mielna Pyrzyckiego o pow. ok. 86 ha z przeznaczeniem pod przemysł                          
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i usługi „Park Przemysłowy Zadeklino”, który jest zlokalizowany w pobliżu zjazdu                     

z drogi ekspresowej S-3. Chcąc wykorzystać walory przyrodnicze gminy planowane 

są działania zmieniające jej charakter w kierunku rolniczo – rekreacyjnym. 

Gmina jest członkiem Lokalnej Grupy Działania "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju. 

http://eregion.wzp.pl/gminy/kozielice 

Według danych z ewidencji ludności, 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców gminy 

wynosiła 2 529 osoby. 

Syntetyczny obraz gminy Kozielice ukazują dane zawarte w Monitorze Rozwoju 

Lokalnego (MRL) Związku Miast Polskich funkcjonującego w ramach Systemu Analiz 

Samorządowych. To narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału 

społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji 

w strukturze osiedleńczej kraju. Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych 

– a zawsze w porównaniu z tym co dzieje się w jednostkach samorządu terytorialnego, 

stanowiących grupę porównawczą. Analizie poddano wiele aspektów decydujących                   

o rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z teorią zrównoważonego 

rozwoju wyodrębniono trzy jego wymiary: gospodarczy, społeczny i środowiskowo-

przestrzenny. Następnie w ramach każdego z wymiarów wyodrębniono od 3 do 5 

obszarów analizy, charakteryzujących główne sfery funkcjonowania gminy. Tych 

obszarów łącznie wyodrębniono 12. Źródłem danych są zbiory udostępnione przez 

instytucje publiczne, w tym m.in. przez Główny Urząd Statystyczny oraz Ministerstwo 

Finansów (sprawozdania finansowe RB). Łącznie poddano analizie 152 wskaźniki, 

pochodzące ze statystyki publicznej. https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-

lokalnego 

Gmina Kozielice została zakwalifikowana do grupy F4 o rozwiniętej funkcji 

transportowej wraz z 82 innymi gminami będącymi jednocześnie jej grupą 

porównawczą. W grupie tej obok Kozielic z województwa zachodniopomorskiego 

znalazła się gmina Banie oraz w makroregionie gminy: Bledzew, Bralin, Kościelec, 

Nowa Sól, Otyń, Słupca i Trzebiel. 

Przedstawione dwa wykresy radialne ukazują dynamikę zmian w gminie Kozielice                  

w ostatnich latach.  

http://eregion.wzp.pl/gminy/kozielice
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego
https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego
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Wykres 1. Wymiary rozwoju gminy Kozielice w latach 2014-2018.

 

Jak wynika z wykresu, na tle gmin z grupy porównawczej zmniejszył się potencjał 

rozwoju społecznego na korzyść wymiaru gospodarczego. Dynamikę zmian                              

w określonych obszarach w latach 2014-2018 ukazuje kolejny wykres nr 2. 

 

 

Obszar 7 z uwagi na charakter diagnozy zasługuje na uszczegółowienie.  

Same struktury organizacyjne JST, z przyczyn praktycznych i kompetencyjnych, nie 

są w stanie stworzyć optymalnych warunków dla rozwoju lokalnego. Partnerami 

samorządu terytorialnego są zawsze inne podmioty administracji publicznej (rządowe, 

wojewódzkie, powiatowe), przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz sami 

mieszkańcy (działający również poprzez różnego rodzaju nieformalne inicjatywy). Brak 
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synergii i współpracy władz samorządowych z lokalnymi partnerami skutkuje 

niewykorzystaniem istniejących szans rozwojowych. 

Z drugiej strony, siła i potencjał rozwoju zależeć będą od gotowości członków lokalnej 

społeczności do angażowania się w sprawy publiczne i współpracę z władzami 

samorządowymi, umiejętności formułowania celów, obrony wspólnych wartości oraz 

włączania osób i grup zagrożonych wykluczeniem. 

W obszarze „Integracja, kapitał społeczny i tożsamość lokalna” przedmiotem 

zainteresowania są: zasoby instytucjonalne gminy - liczba różnego rodzaju podmiotów, 

łączące je relacje (współpraca), kwalifikacje urzędników; aktywność obywatelska 

mieszkańców - wskazuje na poziom zaufania społecznego; stopień integracji / 

rozwarstwienia społecznego i metody włączania grup zagrożonych wykluczeniem 

(sieci wsparcia); przedsiębiorczość społeczna jako forma włączenia społecznego. 

Czynniki te składają się na kapitał społeczny, stanowiący fundament dla 

zrównoważonego rozwoju. Silny kapitał społeczny prowadzi do większego 

zaangażowania obywateli w życie lokalne i wzrostu wzajemnego zaufania. Wyższy 

poziom zaufania umożliwia dzielenia się swoimi zasobami, zwiększając potencjał 

rozwoju danego terytorium. Wrażliwość społeczna stymuluje tworzenie usług 

skierowanych do grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją (dzieci, osób 

starszych, niepełnosprawnych). Troska o słabszych czyni z nas wspólnotę i rodzi 

poczucie tożsamości z miejscem, w którym żyjemy. https://www.systemanaliz.pl/monitor-

rozwoju-lokalnego?q=TZne81PpF6&jst=Kozielice&p=7#wskaznik-syntetyczny  

Analizowane wskaźniki przedstawiono na wykresie XY. Wykres pozwala zarówno na 

ocenę wartości wskaźnika uzyskanej przez gminę w stosunku do średniej wartości 

wskaźnika w grupie porównawczej w badanym roku, jak i uzyskanego postępu 

(również w stosunku do grupy porównawczej). 

Wykres 3. Obszar 7: Zasoby instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy 

Kozielice – podobszary 
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Podobszar 1. Zasoby instytucjonalne gminy – liczba podmiotów, zakres współpracy, 

kwalifikacje urzędników 

Podobszar 2. Aktywność obywatelska mieszkańców 

Podobszar 3. Stopień integracji/ rozwarstwienia społecznego 

Podobszar 4. Kondycja rodziny jako podstawowej struktury oparcia społecznego 

Jak wynika z wykresu dynamika wzrostu wskaźników podobszarów 1, 2 i 4 spadła                   

w przeciwieństwie do podobszaru 3. Na tle grupy porównawczej gmin, jedynie 

podobszar 2. Aktywność obywatelska mieszkańców plasuje się powyżej średniej.  

Na pytanie z czego wynika wysoka ocena aktywności mieszkańców, odpowiada 

wykres 4. 

 

Wykres 4. Wskaźniki syntetyczne aktywności obywatelskiej 
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2.1 Frekwencja wyborcza - Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 1 tura 

(w %)   

2.2 Nowo-zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. 

mieszkańców   

2.3 Liczba uczestników imprez kulturalnych na 1000 mieszkańców   

2.4 Kwota wydatków na dotacje do organizacji pożytku publicznego przypadająca na 

1000 mieszkańców 

To liczba nowo-zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych na 

10 tys. mieszkańców  oraz liczba uczestników imprez kulturalnych na 1000 

mieszkańców były czynnikami decydującymi o uzyskaniu wartości wskaźnika 

aktywności obywatelskiej powyżej średniej dla porównywanych 82 gmin.  

Przytoczone powyżej czynniki mają bezpośredni wpływ na kształt polityki społecznej, 

w tym działalności kulturalnej. 

 

3. Charakterystyka  Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach 
 

 

            Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach (GOK) jest samorządową instytucją 

kultury, w ramach której funkcjonują następujące jednostki: 

1. Biblioteka Publiczna w Kozielicach, oraz filia w Tetyniu 

2. Centrum Kształcenia 

3. Gminne Centrum Informacji w Tetyniu 
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4. Świetlice Wiejskie w Załężu, Tetyniu, Trzeborzu, Maruszewie, Mielnie Pyrzyckim, 

Przydarłowie, Siemczynie, Łozicach, Rokitach i Czarnowie. 

 

Podstawowym celem działalności 

GOK jest organizowanie działalności 

kulturalnej na terenie wszystkich 11 

sołectw gminy Kozielice oraz 

świadczenie powszechnie 

dostępnych usług społecznych                      

w zakresie sportu i kultury.  

W GOK-u zatrudnionych jest 13 osób, co stanowi 9 etatów. Szeroki zakres działalności 

sprawia, że koniecznością jest wspieranie się pracą stażystów. 

Tylko w 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach realizując zadania                              

w dziedzinie upowszechniania kultury zorganizował lub był współorganizatorem 40 

przedsięwzięć (w 2020r. 59), w których uczestniczyło 2 915 osób. Były to głównie 

formy warsztatowe, pikniki, konkursy, bale i koncerty. Dzięki aktywności w sferze 

promowania kultury ludowej GOK w Kozielicach przystąpił do Porozumienia Festiwali 

Folklorystycznych Polski Zachodniej. 

W czasie trwającej pandemii covid-19 pracownicy Ośrodka starali się dotrzeć do 

mieszkańców gminy w formie połączeń on-line (np. filmiki z warsztatów jak upiec 

domowe pączki, według tradycyjnego przepisu czy jak upiec tradycyjne ciasto 

wielkanocne mazurka).  

Na uwagę zasługuje wysoka aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w tym 

z programu SPOŁECZNIK Urzędu Marszałkowskiego, LGD WIR. W 2021r. w ramach  

tylko tych dwóch źródeł złożono 20 wniosków i łącznie pozyskano kwotę 53 tys. zł. 

Ponadto w 2021r., GOK otrzymał dofinansowanie od Narodowego Centrum Kultury                 

w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu ,,Konwersja cyfrowa domów 

kultury” w kwocie 126 400,00 złotych, w ramach którego zakupiono sprzęt                                        

i oprogramowanie służące organizowaniu przez Ośrodek edukacji i animacji kulturalnej 

on-line.  
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Kadra Ośrodka bierze 

udział w szkoleniach 

wzmacniających jej 

kompetencje, np.  m.in.                   

w szkoleniu pn. „Sieć na 

Kulturę” w podregionie 

szczecinecko-pyrzyckim”                    

w ramach Programu 

Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, Działanie nr. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

W działalności świetlic wiejskich dominują zajęcia z dziećmi, pikniki i formy 

warsztatowe np. taneczne, kosmetyczne, nordic walking, z fotografii, muzyczne czy 

nauka zdrowego gotowania.  

Biblioteka w Kozielicach czynna jest pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do 

piątku i ma 154 czytelników, którzy dokonali łącznie w 2021r. 1739 wypożyczeń                          

i odwiedzili 299 razy czytelnię. Księgozbiór obejmuje 4998 pozycji (dodatkowo                            

w Tetyniu- 3560 woluminów). Z wypożyczalni w Tetyniu zarejestrowanych jest 99 

czytelników, którzy w 2021r. wypożyczyli 1620  woluminów, oraz 320 czasopism. 

Ogółem Biblioteka Publiczna w Tetyniu w 2021r. odnotowała  656 odwiedzin. Na 

uwagę zasługuje działalność edukacyjna, kulturalno – oświatowa i promocyjna 

Biblioteki Publicznej w Kozielicach oraz Fili w Tetyniu, które realizowały wystawy, 

lekcje biblioteczne, zajęcia animacyjne, koncerty, spotkania miłośników książki, 

konkursy w tym plastyczne, wycieczki, pikniki, warsztaty manualno-zręcznościowe. 

Usługa „Książka na telefon” w sytuacji pandemicznej zanotowała wzrost liczby 

korzystających czytelników z tej usługi w roku 2021.  

Mimo wysiłków pracowników biblioteki systematycznie spada liczba wypożyczeń. 

Wynika to z większego zainteresowania ludzi alternatywnymi dla książki źródłami 

informacji, obniżeniem realnych kosztów sprzętu komputerowego i dostępu do 

Internetu, a także zaistniałą sytuacją pandemiczną. 

Odrębnym zakresem działań GOK jest wynajem świetlic i sprzętu. Wiąże się to 

z obsługą usługobiorców i operacjami finansowymi. Tylko w 2021 roku 65 razy 

wynajmowano pomieszczenia świetlic i 20 wypożyczano sprzęt lub naczynia. Łącznie 

pozyskano kwotę 19 996 zł i 40 gr. 
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Kolejną jednostką GOK-u jest CENTRUM KSZTAŁCENIA – WIOSKA 

INTERNETOWA – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ NA TERENACH WIEJSKICH                                                

W KOZIELICACH. Centrum Kształcenia jest miejscem, gdzie osoby bezrobotne, 

poszukujące pracy, uczniowie szkół, absolwenci mają możliwość rozwijania swoich 

umiejętności, uzyskania informacji o pracy i kierunkach kształcenia oraz 

zaktywizowania działań w poszukiwaniu zatrudnienia. Wioska internetowa to 

alternatywa dla klasycznego, tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy, szczególnie 

atrakcyjna z punktu widzenia mieszkańców terenów wiejskich, gdzie utrudniony jest 

dostęp do placówek oświatowych. W CK zapewnia się dostęp do pracy  na  

stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu (który służy do transmitowania, 

pozyskiwania oraz udzielania informacji w zakresie promocji zatrudnienia, edukacji, 

informacji gospodarczej, europejskiej i programów pomocowych), ułatwia się dostęp 

do ofert pracy zamieszczonych w Internecie i prasie, pomaga się przy pisaniu CV oraz 

listów motywacyjnych, umożliwia się korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego, 

nagrywania płyt CD i DVD oraz skanowania. W Centrum Kształcenia czekają na 

najmłodszych internetowe bajki, filmy oraz baśnie dla dzieci,  internetowe gry 

samokształcące oraz gry planszowe. Centrum Kształcenia w Kozielicach jest 

odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do 

Internetu. W 2021r. z CK skorzystało 1483 osoby. 

Działalność GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W TETYNIU również jest 

prowadzona przez GOK. Tetyńskie GCI jest pracownią multimedialną spełniającą 

szereg funkcji, wyposażoną w sprzęt komputerowy i biurowy ze stałym dostępem do 

Internetu. Gminne Centrum Informacji w Tetyniu działa przede wszystkim na rzecz 

osób bezrobotnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, uczniów szkół, 

studentów i absolwentów,  rolników i  społeczności lokalnej. GCI funkcjonuje przez 

pięć dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 17:00. Wszystkim osobom udostępniana 

jest pracowania informatyczna. Mieszkańcy mogą korzystać ze sprzętu biurowego 

(drukarki, laminatora , bindownicy, faxu, kserokopiarki). Pracownik stara się udzielać 

mieszkańcom niezbędnych informacji, kierować do odpowiednich urzędów czy też 

instytucji. W roku 2021 liczba osób korzystających wyniosła 1 419. 

Na podstawie przedstawionych powyżej informacji można wnioskować, iż GOK 

w Kozielicach podejmuje starania ukierunkowane na zaspakajanie szerokiego 

wachlarza potrzeb mieszkańców, w tym nie będących bezpośrednio związanych                        

z działalnością kulturalną w ujęciu powszechnym. Taka elastyczna formuła wynika ze 
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specyfiki małych, wiejskich gmin, w których ograniczone zasoby ludzkie                                           

i organizacyjne sprawiają, że działania związane np.. z rynkiem pracy stają 

koniecznością i wpisują się w środowiskowe działania rozwijające usługi społeczne na 

rzecz mieszkańców. Cechy GOK takie jak wielokierunkowość, gotowość na zmiany, 

zdolność do pozyskiwania środków zewnętrznych, zaangażowanie, wymagają 

szerokiego wsparcia społecznego opartego na zasadach partnerskich. 

 

4. Zastosowane metody diagnostyczne 

Metody diagnostyczne dostosowane zostały do deklaracji złożonych we wniosku 

konkursowym do Narodowego Centrum Kultury. 

Analiza danych z Systemu Analiz Samorządowych Związku Miast Polskich w postaci 

danych porównawczych z Monitora Rozwoju Lokalnego i dane statystyczne z GUS 

zostały wykorzystane do opisu gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metody ilościowe pokazujące obecność i skalę zjawiska (zachowania,  opinie). 

Odpowiedziały na pytania (bez wnikania w ich istotę, przyczyny czy skutki): Co? Które? 

Czy? Jak?  Badania ilościowe oparto na ankiecie dostępnej w wersji on – line na Fb 

GOK: https://www.facebook.com/DOMY-Kultury-ankieta-pn-W-Kozielicach-z-

DOMEM-Kultury-na-PLUS-102121022467837 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgqUgoCEF_lX-

6olx5R_GeeneXT8ITYsGqL6fuXBvctmh3Q/viewform?fbclid=IwAR0ijYYQjFK6JA74N

henmOMduOgcox-LaU9lIhiX-PejH8nYt5uHBVO-Fuo i papierowej w GOK- u oraz 10 

świetlicach, którą wypełniło 30 osób. 

https://www.facebook.com/DOMY-Kultury-ankieta-pn-W-Kozielicach-z-DOMEM-Kultury-na-PLUS-102121022467837
https://www.facebook.com/DOMY-Kultury-ankieta-pn-W-Kozielicach-z-DOMEM-Kultury-na-PLUS-102121022467837
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgqUgoCEF_lX-6olx5R_GeeneXT8ITYsGqL6fuXBvctmh3Q/viewform?fbclid=IwAR0ijYYQjFK6JA74NhenmOMduOgcox-LaU9lIhiX-PejH8nYt5uHBVO-Fuo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgqUgoCEF_lX-6olx5R_GeeneXT8ITYsGqL6fuXBvctmh3Q/viewform?fbclid=IwAR0ijYYQjFK6JA74NhenmOMduOgcox-LaU9lIhiX-PejH8nYt5uHBVO-Fuo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevgqUgoCEF_lX-6olx5R_GeeneXT8ITYsGqL6fuXBvctmh3Q/viewform?fbclid=IwAR0ijYYQjFK6JA74NhenmOMduOgcox-LaU9lIhiX-PejH8nYt5uHBVO-Fuo
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Źródłem informacji nt. 

funkcjonowania Ośrodka były 

sprawozdania merytoryczne 

z lat 2020 i 2021, które 

wykorzystano do jego 

charakterystyki w rozdziale 3. 

 

 

To jednak metody jakościowe pokazujące tło zjawisk, motywacje ludzi były głównym 

źródłem wiedzy o funkcjonowaniu społeczności Kozielic w przestrzeni społeczno- 

kulturalnej. 

Analizie poddano 25 prac plastycznych dzieci wytworzonych na potrzeby badania 

zatytułowanych „Moje marzenia”, wykonanych w świetlicach przez dzieci w wieku 6-

12 lat. 

Zrealizowano 22 indywidualnych wywiadów swobodnych z mieszkańcami we 

wszystkich miejscowościach gminy Kozielice. Z pięcioma aktywnymi społeczno-

kulturalnie osobami przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione. Odbyły się 

również w Kozielicach i Tetyniu zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z udziałem 12 

aktywnych społeczno-kulturalnie mieszkańców. Ostatnim elementem badań była 

debata społeczna, która odbyła się 18 maja w świetlicy w Mielnie Pyrzyckim. Debata, 

w której uczestniczyło 23 osoby  była połączona ze zbieraniem opinii nt. ważnych dla 

mieszkańców miejsc kulturotwórczych, podsumowaniem i omówieniem uzyskanych 

informacji oraz służyła promocji zasad realizacji programu DK+ Inicjatywy Lokalne.  

 

5. Prezentacja wyników badań 

5.1. Badania ankietowe 

W badaniach ankietowych wzięło udział łącznie 30 osób (mężczyzn 40% i 60% kobiet). 

Wiek uczestników przedstawiał się następująco: do18 roku życia – 7 osób; w wieku 

19-30 lat – 8 osób; 31-45 lat – 9 osób; 46-60 lat – 6 osób. Wykształcenie podstawowe 

posiadało: 7 osób; zawodowe – 6 osób; średnie 8 osób i wyższe 9 osób. 
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Na pytanie 1. Co lubisz robić w wolnym czasie? Mieszkańcy udzielili odpowiedzi, które 

ze względu na ich mnogość się nie sumują w wartości 30. Wielość czynności pokazuje 

tabela nr 1. 

Tabela nr 1. 

L.p. Rodzaj czynności Liczba wskazań % w łącznej liczbie 

wskazań 

1.  Spacerowanie 12 21,4 

2.  Czytanie 7 12,5 

3.  Prace w ogrodzie/ ogródku  6 10,7 

4.  Oglądanie telewizji /seriali  5 9,0 

5.  Jazda na rowerze 5 8,9 

6.  Pieczenie/ gotowanie  5 8,9 

7.  Słuchanie muzyki 4 7,2 

8.  Spotkania ze znajomymi/rodziną  4 7,2 

9.  Łowienie ryb 4 7,2 

10.  Uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych 

2 3,5 

11.  Gra w piłkę nożną 2 3,5 

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, mieszkańcy spośród wymienionych 

aktywności, preferują w 43,0% te związane z oglądaniem telewizji /seriali, pracami                       

w ogrodzie/ ogródku, pieczeniem/ gotowaniem,  spędzaniem czasu z rodziną czy 

łowieniem ryb. Na drugim miejscu pojawiły się aktywności związane z rekreacją                           

i sportem: spacerowanie, jazda na rowerze, gra w piłkę nożną- preferowane w 33,8%. 

Aktywności uczestnictwa w kulturze, tj. czytanie, słuchanie muzyki i uczestnictwo                         

w wydarzeniach kulturalnych osiągnęły wartość 23,2%. Jakie zatem propozycje 

aktywności, warsztatów, trafiłyby na szersze zainteresowanie mieszkańców? Można 

wysnuć tezę, że wszystkie związane z funkcjonowaniem domu i ogrodu np. 

projektowanie ogrodu, zasady pielęgnacji roślin. Jeżeli czytanie to np. letnie spotkania 

dla dzieci „Pod dębem”.  

Tabela nr 2 prezentuje te miejsca, które w gminie są dla mieszkańców ważne. 

L.p. Miejsce Liczba wskazań % w łącznej liczbie 
wskazań 

1.  Jeziora 12 25,0 

2.  Świetlice 6 12,5 

3.  Place zabaw 5 10,4 

4.  Kościoły 5 10,4 

5.  Przydarłów  5 10,4 
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6.  Szkoła 3 6,3 

7.  Urząd Gminy 2 4,2 

8.  Dom Kultury 2 4,2 

9.  Miejsca historyczne  2 4,2 

10.  Sklep wiejski  2 4,2 

11.  Boisko 2 4,2 

12.  Biblioteka 1 2,1 

13.  Park 1 2,1 

 

W zestawieniu zdecydowanie dominują obiekty związane z otwartą przestrzenią: 

jeziora, place zabaw, miejsca historyczne, boisko, park to 45.9% wszystkich wskazań. 

Miejsca spotkań mieszkańców znalazły się na drugim miejscu: świetlice, szkoła, 

kościoły, dom kultury czy biblioteka (35,5%). 

  

Wykres 5 pokazuje autoocenę aktywności kulturalnej ankietowanych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

powyższego wykresu wynika, że ankietę wypełniły głównie osoby uczestniczące                 

w kulturze, stąd analizując kolejne wyniki należy to wziąć pod uwagę. 

Jakimi wydarzeniami mieszkańcy są szczególnie zainteresowani? Odpowiedź dają 

dane zawarte w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3. 

L.p. Wydarzenie Liczba wskazań % w łącznej liczbie 
wskazań 

1.  Dożynki   10 22,7 

2.  Imprezy integracyjne  7 15,9 

3.  Festyny rodzinne/pikniki 7 15,9 

4.  Warsztaty /rękodzieło 5 11,4 

29%

32%

16%

13%

10%

Jak oceniasz swoją aktywność kulturalną ?
a) Bardzo dobrze – często 
uczestniczę w wydarzeniach 
kulturalnych

b) Dobrze – od czasu do 
czasu gdzieś się wybiorę, to mi 
wystarczy

c)      Ani dobrze, ani źle

d)      Raczej rzadko biorę udział
w wydarzeniach kulturalnych

e)      Nie interesuję się kulturą
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5.  Imprezy okolicznościowe 3 6,8 

6.  Zawody sportowe  3 6,8 

7.  Koncerty 2 4,5 
8.  Związane z folklorem 2 4,5 
9.  Teatr 2 4,5 
10.  Filharmonia 1 2,3 
11.  Imprezy dla dzieci 1 2,3 
12.  Kino 1 2,3 

 

Poza dożynkami, w zestawieniu dominują imprezy integracyjne, festyny rodzinne/ 

pikniki, uzupełniane formami warsztatowymi. To ważna informacja, która może być 

wykorzystana do planowania wydarzeń w kolejnych latach. Kolejną rozważaną kwestią 

jest pytanie: jakie są przyczyny niekorzystania przez mieszkańców z oferty kulturalnej? 

Czy zawsze możemy oczekiwać wysokiej frekwencji? Otóż, nie. Sami mieszkańcy 

wskazali na bariery przedstawione w tabeli nr 4., które ich zdaniem utrudniają im 

dostęp do oferty kulturalnej. 

Tabela nr 4. 

L.p. Utrudnienie w dostępie do oferty kulturalnej Liczba 
wskazań 

% w łącznej 
liczbie wskazań 

1.  Brak czasu  9 25,7 

2.  Niechęć do uczestnictwa 5 14,3 

3.  Brak oferty dla mieszkańców 4 11,4 

4.  Czas trwania wydarzeń 3 8,6 

5.  Kłopoty z dojazdem 3 8,6 

6.  Lenistwo 3 8,6 

7.  Brak wiedzy 2 5,7 

8.  Nie wiem 2 5,7 

9.  Brak nowych wydarzeń 1 2,9 

10.  Brak oferty dla dorosłych 1 2,9 

11.  Brak pieniędzy 1 2,9 

12.  Sytuacja w kraju 1 2,9 

Jeżeli przyjmiemy założenie, że stwierdzenie „brak czasu” oznacza, że dla tych osób 

wydarzenia kulturalne nie są priorytetowe i wiele innych głównie tych domowych zajęć 

jest istotniejszych, to biorąc pod uwagę pozostałe odpowiedzi można przyjąć, że 

większe bariery w aktywnym uczestnictwie nie występują. Jedynym wątkiem, który 

należy rozważyć jest zakres oferty. 

Mimo występujących barier, część mieszkańców aktywnie uczestniczy                                           

w proponowanych wydarzeniach. Pytanie, skąd o nich mieszkańcy czerpią wiedzę?  

 

Odpowiedzi są jednoznaczne, głównie: z Internetu, od znajomych i z plakatów:  
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1. 30,0 % z Internetu (głównie FB) 

2. 23,8 % od znajomych 

3. 23,8 % z plakatów 

4. 13,8 % z ogłoszeń 

5. 7,5 % z ulotek 

6. 1,3 % z prasy 

 

Kolejne pytanie brzmiało: Czy masz jakiś swój pomysł na wydarzenie kulturalne                           

w naszej gminie? Jeśli tak, to co by to mogło być?  

Wśród propozycji znalazły się:  

1. Koncert 28,3% 

2. Biesiada 26,1% 

3. Warsztaty 23,9% 

4. Wystawa 15,2% 

5. Festiwal kulinarny 2,2% 

6. Rajd  2,2% 

7. Spektakle teatralne 2,2% 

 

Ostatnią kwestią w ankiecie, było pytanie: czy byłbyś gotowy wziąć aktywny udział                      

w przygotowaniach wydarzenia (jednego z powyższych).  

50,0% odpowiedziało NIE 

35,7% odpowiedziało TAK 

3,6% odpowiedziało NIE WIEM 

10,7% odpowiedziało JAKO UCZESTNIK 

 

5.2. Analiza dostępnych i wytworzonych dokumentów 

 Wśród otrzymanych 25 prac plastycznych zatytułowanych „Moje marzenia” 

wykonanych w świetlicach przez dzieci w wieku 6-12 lat, były prace bardzo 

zróżnicowane. Nie zabrakło prac nawiązujących do wojny w Ukrainie (3 prace).  
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Czy dzieci w gminie Kozielice marzą o czymś szczególnym, innym od dzieci ze 

Szczecina czy Warszawy?  

W swojej wymowie z natury są bardzo szczere. Dzieci marzą o wspólnej zabawie np. 

w śmigus-dyngus. Na rysunkach można spotkać uśmiechniętych rodziców i koleżanki. 

Dzieci chcą zwyciężać w sporcie, marzą o dobrych samochodach, motocyklach,  super 

komputerach, spokojnym domu z dużym ekranem telewizora lub zwyczajnie, żeby 

zostać księżniczką, w domu o różowych komnatach, w których nawet światło jest 

różowe. Marzenia sięgają niezdobytych zamków, własnych kucyków i podróży …..  
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To podróże są dominującym tematem wypowiedzi artystycznych dzieci. Możemy 

razem z nimi pływać łodzią po bezkresnych wodach mórz, wybrać się do … Paryża, 

polecieć  helikopterem lub balonem, czy rakietą w kosmos. 

 

 

Wszystkie prace są wypełnione treścią, kolorem i wymagały wysiłku i zaangażowania 

w ich przygotowanie. Przedstawione w pracach ważne dla dzieci motywy mogą 

sugerować tematykę zajęć animacyjnych, stawianych wyzwań czy zadań 

towarzyszących wydarzeniom  kulturalnym.  

 

5.3. Przedstawienie informacji zebranych w trakcie wywiadów 

swobodnych 

Wywiady swobodne z mieszkańcami w przestrzeniach publicznych były realizowane 

w dniu 30 marca 2022 roku. Łącznie przeprowadzono 22 wywiady, w tym z 16 

kobietami i 6 z mężczyznami. Wiek rozmówców przedstawiał się w przedziałach 

wiekowych odpowiednio: do 18 lat 1 osoba, 19 – 30 lat 7 osób, 31 – 45 lat 2 osoby, 46 

– 60 lat 9 osób i pow. 61 lat 3 osoby. Wśród tej grupy osób z wykształceniem 

podstawowym było 3, zawodowym 5, średnim 10 i wyższym 4.  
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Poniżej, przedstawiono tematy rozmów i uzyskane odpowiedzi. 

 

1. Na pytanie co mieszkańcy robią w wolnym czasie, padały odpowiedzi związane ze 

spędzaniem czasu na powietrzu np.: z psem, w ogródku (4 osoby), przy grillu, 

spacerowaniem (4 osoby), zbieranie grzybów (3 osoby), wędkowaniu (3 osoby)                     

i poświęcaniu się swoim pasjom: szydełkowanie, robienie makramy, 

majsterkowanie, spacerowanie, gotowanie (2 osoby), oglądanie filmów, czytanie (7 

osób)  książek kryminalnych, psychologicznych, romansów, słuchanie muzyki (3 

osoby), granie na ukulele, spotykanie się z ludźmi (5 osób), udział w zabawach, 

taniec i podróżowanie. Dużą rolę odgrywa aktywność ruchowa związana z: jazdą 

na rowerze (5 osób), rolkach (2 osoby).  

2. Kolejne pytanie o miejsca w gminie, które są ważne, mieszkańcy zdecydowanie                

(w 90 %) wskazywali na zasoby przyrodnicze: lasy i jeziora. Tylko niewielu nie 

potrafiło polecić miejsca w gminie. Wymieniali: Trzebórz – jezioro (2 osoby), las                   

w Mielnie (3 osoby), i grillowanie w lesie. Załęże z jeziorem (2 osoby) Czarnowo                  

i jezioro, lasek w Przydarłowie oraz park, boisko i wiatraki. 

Polecali spacer po Czarnowie (2 osoby) i Kozielicach (w tym kościół) oraz wycieczkę 

na cmentarz (2 osoby) i jeziora (w Czarnowie  i Przydarłowie) oraz do parku                           

w Mielnie Pyrzyckim. Młode osoby polecały: przystanki autobusowe, w tym  

przystanek za cmentarzem, tam gdzie się spotkają i samoróbkę na polanie. 

3. Jak oceniasz swoją aktywność kulturalną ? To pytanie nie sprawiało kłopotów                        

w samookreśleniu. Uzyskane odpowiedzi przedstawiają się następująco: Bardzo 

dobrze – często uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych (4 osoby); Dobrze – od 

czasu do czasu gdzieś się wybiorę, to mi wystarczy (2 osoby); Ani dobrze, ani źle (5 

osób); Raczej rzadko biorę udział w wydarzeniach kulturalnych (1 osoba); Nie 

interesuję się kulturą (10 osób). 

4. Jakie wydarzenia zaspokajają twoje potrzeby kulturalne? Pytani mieszkańcy 

najwyżej cenili sobie dożynki (7 osoby). Lubią imprezy biesiadne, umożliwiające 

spotkanie i rozmowę np. związane z folklorem w Kozielicach, Dzień Kobiet (5 osób), 

festyny rodzinne, integrację z innymi gminami (Banie). Lubią spotkania kulturalne 

organizowane przez szkołę, warsztaty (w tym taneczne) i rękodzieło w GOKu. Cenią 

sobie spotkania dla dzieci robione przez GOK, ale uważają, że ludzie mało korzystają 

z oferty, ponieważ są zamknięci i brakuje im informacji. Pojawiły się głosy o nie 
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docenianiu przez ludzi oferty GOKu i uwagi co do samych dożynek: nie odpowiednia 

muzyka- Dj i brak orkiestry. 

5. Mieszkańcy uważają, że przyczyny niekorzystania przez mieszkańców z oferty 

kulturalnej leżą w brak czasu (5 osób), lenistwie (7 osób), braku zainteresowań i braku 

docenienia …nie chce im się ……brakuje ludziom motywacji i jest problem                                  

z transportem … a z oferty korzysta ten co jak chce to dotrze… to wszystko przez 

pandemię, tablety, komputery i zdziczenie dzieci… każdy ma coś do powiedzenia,                     

a mało się angażuje… woli posiedzieć w domu. 

 

6. W trakcie rozmów mieszkańcy wskazywali na bariery w dostępie do oferty kulturalnej 

GOK. Wymieniali głównie brak szerszej informacji, mocniejszej promocji, kłopoty                      

z transportem z Tetynia, za wczesne rozpoczynanie wydarzeń oraz problem                                

z młodzieżą, która … nie ma gdzie iść, brakuje jej  miejsc…  

7. Głównym źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych jest Internet i dominujący 

FB (13 osób), znajomi (9 osób) i plakaty (7 osób), dalej wymieniane były ulotki                

(2 osoby) i „choinki” przed remizą oraz ogłoszenia w sklepie osiedlowym. 

8. Grupa osób zainteresowana ofertą kulturalną w gminie uważa, że GOK …bardzo 

dużo robi… Lubią Dzień Kobiet i dożynki.  

Pozostałe osoby uważają, że mało wie co się dzieje a oferta kulturalna nie zaspakaja 

ich potrzeb, brakuje dyskotek, turniejów…czegoś dla młodych ludzi… 

 

9. Jednego wyraźnego pomysły na aktywizację mieszkańców rozmówcy nie 

przedstawili. Wskazywali, że … brakuje działań z nauką patriotyzmu i historii 

szczególnie w czasie panującej wojny… czegoś dla młodzieży, żeby włączyli się                        

w działania GOKu i nie włóczyli, może dyskoteka, coś wieczorem – chociaż raz  na 

dwa tygodnie… potrzebne są zebrania jak przy wyborach na sołtysa i pytanie ludzi 

czego potrzebują, żeby byli bardziej aktywni… żeby zmobilizować ludzi trzeba z nimi 

rozmawiać i zbierać ich pomysły… żeby aktywizować mieszkańców, trzeba dać im 

możliwość rzucania pomysłami… ciężko zrobić coś, żeby mieszkańcy byli aktywni.. 

25% uważa, że GOK powinien być dłużej otwarty, bo …nie mają gdzie spędzać czas.  

Wśród przyczyn braku aktywności mieszkańcy wymieniali: … ludzie nie korzystają                       

z oferty, bo mają taki sposób bycia …  Internet to zakała… nie da się nic zrobić... to 
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trudne pytanie  … trudno jej coś wymyśleć,… może - biesiada z muzyką disco polo                            

i musi się coś dziać dla dzieci,… konieczny jest gift dla ludzi… żeby aktywizować 

mieszkańców trzeba dać im możliwość rzucania pomysłami…. teraz ważna jest 

jednocząca ludzi wspólna akcja związana z kryzysem na Ukrain.  

 

10. Wśród propozycji wydarzeń kulturalnych znalazły się: koncerty (4 osoby) -                             

z ciekawymi ludźmi …  z Dj… dla dzieci (3 osoby), biesiady i festyny (10 osób) i inne 

np. klaun dla dzieci, … z konkursami i zamkami dmuchanymi… spotkania integracyjne 

dla starszych ludzi, spotkania z kosmetyczką, …polegające na współpracy między 

wioskami … tworzeniu miejsc rozwoju dla dzieci… wycieczki… przydałaby się impreza 

z cyganami, impreza pokazująca ich kulinaria, koncert …proponuje wyjazd do teatru, 

albo zaproszenie teatru do miejscowości... wspólne ognisko (4 osoby)… koncert disco 

polo… zorganizowałabym spotkania z artystami, podróżnikami…potrzebna jest 

impreza integrująca, poznanie nowej kultury polskiej i ukraińskiej. 

 

12. Mimo różnych ocen oferty GOK-u, w 95 % mieszkańcy oddzielający odpowiedzi byli 

gotowy wziąć aktywny udział w przygotowaniach wydarzenia. Pojawiały się deklaracje: 

…chętnie coś upiekę lub ugotuję na imprezę (7 osób), …mogę zrobić plakat,… chętnie 

podczas festynu rodzinnego pomogę zorganizować grilla… mogę być organizatorem… 

zrobiłabym spotkanie sołectw, pomagając w jego organizacji... pomogę sprzątać... 

pomogę organizacyjnie (8 osób)… chętnie pomogę, ale lubię dostać zadanie i je 

wykonać…  wszędzie mnie pełno. 

Nieliczne osoby stwierdziły, że … w niczym nie pomogę. Nie mieszam się! 

 

W wypowiedziach uczestników wywiadów swobodnych dało się odczuć wysoką 

gotowość i otwartość na współpracę. To bardzo duży potencjał, który dobrze rokuje 

dla realizacji programu DK+ Inicjatywy Lokalne. 

Mieszkańcy wiążą swoją aktywność głównie z czynnikami przyrodniczymi i doskonale 

kojarzą dobrze im znane miejsca charakterystyczne dla gminy Kozielice. Niewątpliwie 

największym wyzwaniem środowisk związanych z kulturą będzie dotarcie z właściwą, 

interesującą ofertą do młodzieży, która ma krytyczną (ironiczną) ocenę otaczającej 

rzeczywistości.  
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5.4. Treści wywiadów pogłębionych 

Wywiady pogłębione były zrealizowane w dniach 18 i 30 marca 2022 roku. Wzięło                   

w nich udział pięć osób: społecznie aktywny urzędnik, drugą osobą był „szczęśliwy 

emeryt”, kolejną to osoba długotrwale współpracująca z GOK związana                                            

z organizacjami pozarządowymi, czwartą liderka zespołu, piąta działająca w KGW.  

Jedna z nich była w wieku 31-45 lat i cztery pow. 61 roku życia. Poniżej przytoczone 

są uzyskane odpowiedzi. 

 

1. Co Pan/Pani lubi robić w wolnym czasie? 

 

Z GOK-iem jestem na co dzień,… wolnego czasu trochę brakuje na swoje pasje,… 

dużo mam pracy przy domu… udzielam się w organizacjach pozarządowych,.. 

wędkuję, hoduję pszczoły, …pracuję społecznie np. przy imprezach, …dla 

społeczności, …i jakoś się kręci, … mój czas wolny to działalność społeczna, … lubię 

kwiaty i mój ogródek, lubię porządek…działam w zespole, … lubię słuchać muzyki, 

rękodzielnictwo, ogród, … z wiekiem przychodzi Bóg, Honor i Ojczyzna. 

 

2. Jakie miejsca są ważne w gminie Kozielice? 
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To głównie same Kozielice, Czarnowo z pięknym jeziorem, wędkarze tam mają raj,  

jest zagospodarowany teren, …podobnie Załęże z jeziorem, lubię tam 

odpoczywać…są pewne kłopoty z wkładem własnym, nasza gmina nie jest duża, … 

lubię jezioro Piaseczno, mieszkańcy mówią „Leśne”, … lubię spacery po lesie, … 

przyroda przede wszystkim, …lubię przyjeżdżać do domu kultury, tam jest miła 

atmosfera. 

 

3. Co stanowi barierę w korzystaniu z już istniejącej oferty kulturalnej?  

 

Społeczeństwo jest teraz zamknięte, ludzie siedzą w domu, mają swoje wymagania, 

dużo czasu poświęcam pracując na rzecz mieszkańców, a dużo rzeczy trzeba 

wykonać samemu, … jest niewielka grupa, która się udziela….Jest mnóstwo osób, 

które stoją z boku i krytykują… Tak samo jest z ofertą, są warsztaty, konkursy 

kulinarne, wiedzieć o tym ludzie wiedzą i nie korzystają. Fb, ogłoszenia wszędzie 

informacja jest… Życie biegnie szybko i człowiek biegnie za pieniądzem… tylko praca, 

praca i praca… Życie jest teraz brutalne i ludzie nie mają czasu na współpracę                             

z domem kultury, …Jest przykro i smutno jak dużym zaangażowaniem zostało coś 

zorganizowane, a przyszło 10 osób, … społeczeństwo się zleniwiło, … aż przykro. 

 

4. Jakie wydarzenia kulturalne są dla Pana/Pani ważne? 

 

Dożynki Gminne to jedna z większych imprez,… z powodu pandemii przez ostatnie 

dwa lata nie były organizowane i odczuwa się już ich potrzebę… mieszkańcy już o nie 

pytają…  kolejne wydarzenie to podsumowanie roku, … ważne jest podziękowanie tym 

co wspierają, udzielają się społecznie, … Ważne są spotkania np. przy pieczonym 

ziemniaku,…jesteśmy otwarci … wszystkie wydarzenia są w jakimś stopniu potrzebne, 

od kursu tańca po dożynki, np. spotkanie z historią, ludzie przynieśli swoje historyczne 

zdjęcia i … spotkanie, które miało trwać 1,5 godziny, trwało do późnych godzin 

nocnych. Ludzie już deklarują, że w kolejnym wezmą udział, …działania                                        

z Ukraińcami… Lubię teatr, koncerty.  

 

5. Co utrudnia korzystanie z oferty kulturalnej? 
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GOK jest czynny również w godzinach popołudniowych, jeżeliby były inne propozycje, 

innych godzin – to myślę, że byłoby to rozpatrzone. …W świetlicach też są 

organizowane spotkania kulturalne… okres pandemii spowodował, że ludzie weszli                   

w tryb domatorski… wcześniej było o wiele lepiej pod względem frekwencji,… teraz 

powoli to wraca do normalności, ale jeszcze, jeszcze, … nie ma opłat, jeżeli są to 

symboliczne za zajęcia indywidualne… wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla 

wszystkich,… nie wszyscy przychodzą, … stan zdrowia czasami nie pozwala, albo się 

im nie chce … nie ma osób wykluczonych,  izolowanych przez społeczność, …czasami 

wymaga to większego zaangażowania i to może być trudne,… z dojazdem nie ma 

problemów. Czas otwarcia GOK-u jest dostosowany do potrzeb… po co ma być 

otwarty o godz. 19.00 jeżeli nie ma nikogo… Opłaty za uczestnictwo w zajęciach 

powinny być dla wszystkich, … dominuje u ludzi lenistwo… GOK czynny jest do 17.00 

– to za krótko, szkoła też nie promuje kultury.  

 

 

6. Skąd Pan/Pani czerpie informacje o wydarzeniach kulturalnych? 

 

Głównie z Internetu, Fb, plakaty, informacja w świetlicach, starsze osoby nie korzystają 

z Internetu, ale są plakaty. Kto żyje społecznie, spotyka się z sąsiadami, to na pewno 

wie co się dzieje …poczta pantoflowa,…ze strony Internetowej naszej wsi, …otrzymuję 

zawiadomienia telefoniczne, zaproszenia, informacje od członków rodzin. 

 

7. Co musiałoby się wydarzyć, żeby mieszkańcy w większym stopniu korzystali                   

z oferty kulturalnej? Byli bardziej aktywni? 
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Trudno znaleźć złoty środek… taki Społecznik dla grup nieformalnych np. 5 osób ze 

swoimi pasjami, mają jakiś pomysł - częściowo na pewno ktoś by przyszedł, ale jest 

taka grupa takich osób, które w ogóle nie uczestniczą tzw. domatorzy… osoby aktywne 

uczestniczą w wydarzeniach,… każdy się stara, żeby koło jego domu było ładnie,… 

trzeba dotrzeć do osób starszych, przyciągnąć je…, bo one zamykają się                                     

w domach,…może wystawa zdjęć historycznych. …Potrzebne są działania 

integracyjne, ogniska. Starsi się inaczej bawią, młodzież inaczej…Telewizja powoduje, 

że zamykamy się, … to jest największy problem, … dotarcie do ludzi z informacją,… 

nie tylko przekaz,… zaangażowanie szkoły… dobieranie jednostek do działań,…cały 

czas częstują: picie, kiełbasę, ciasto, wszystko na tacy podają – to błąd, ludzie są inni 

– nie doceniają, … mieć własny pomysł, …trzeba wyjść do człowieka i rozmawiać                            

z nim, że świat nie opiera się na smartfonach, …my tu już stajemy na głowie,… 

chodziłam od domu do domu – to zadziałało, … może informację przekazywać przez 

szkołę, zakłady pracy,… wszystko tu jest za darmo – to jest najgorsza rzecz, …ludzie 

muszą widzieć, że coś jest po coś, przychodzą jako biorcy, biorą, biorą, biorą i są dalej 

bierni, … pojedli popili i poszli, są występy – nawet nie obejrzą tego, co kto im 

proponuje. 

 

8. Gdyby Pan/Pani chciałby/aby zaprosić kogoś, wziąć udział w wydarzeniu, to co 

by to było?  
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Z marszu to trochę ciężko, gwiazda disco polo to przyciągnęłaby ludzi z gminy i …                  

z powiatu,… lokalnie patrząc to np. dożynki, …gmina rolnicza, rolnicy, to wiadomo, 

…wystawa sprzętu rolniczego, wystawa zwierząt hodowlanych,… biesiada, 

…Agroturystyka się powoli rozwija,… hodują konie, alpaki… muzyka cygańska, taką 

którą pamiętają starsi,… przelot balonem, …spotkanie z Romami,  wspólne gotowanie, 

…koncert z udziałem wielu grup dorosłych i dziecięcej - na łonie natury,… Noc 

Świętojańska nad jeziorem, w sierpniu mamy rocznice bitwy warszawskiej, …                                

z prezentacją swoich prac rękodzielniczych. 

 

9. W co mógłby/aby się Pan/ Pani zaangażować przy organizacji wydarzeń? 

 

Zabezpieczenie, rozkładanie namiotów, sceny, obsługa grilla, realizacja konkretnych 

zadań, organizacja spotkań. 

 

 

5.5. Relacja ze zogniskowanych wywiadów grupowych 

Wśród osób uczestniczących w zogniskowanych wywiadach grupowych 

zrealizowanych w dniach 23 marca br. w Kozielicach i Tetyniu, byli przedstawiciele 

środowisk senioralnych, reprezentanci sołectw, organizacji pozarządowych, twórcy 

kultury, nauczyciele i osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnością. W każdym             

z dwóch wywiadów uczestniczyło po 6 osób. Atmosfera obu spotkań była bardzo 

dobra. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami, a zróżnicowany wiek, 

płeć i funkcje społeczne wpłynęły pozytywnie na uzyskane treści. Dyskusje toczyły się 

wokół kolejno przedstawianych tematów.  

 

1. Jak jest kultura w gminie Kozielice? (ważne miejsca, symbole, organizacje, 

ludzie, wydarzenia) 

 

Mamy bardzo ciekawe kościoły, cmentarze… to się zmienia … w prawie każdej 

miejscowości były pomniki ku czci poległych w I Wojnie Światowej... potem przyszedł 

prikaz żeby to likwidować …do dzisiaj dwa są zachowane…  Historia Mielna 

Pyrzyckiego jest ciekawa… Droga Lota, o której mało kto wie… Szlaki turystyczne… 

historyczne, krajoznawcze, …jeziora, rozlewiska, lasy …Ciekawa jest żwirownia,… 
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parki… piaskownie. Jesteśmy atrakcją dla Pyrzyc. Aktywne są: Stowarzyszenie 

HRABIA, Stowarzyszenie RAZEM,  Koło Gospodyń Wiejskich HRABINA,… Zespoły 

JARZĘBINA i PORANEK…  Kozielice mają problem, to sypialnia dla PYRZYC... jest 

dużo młodych kobiet, ale im się nie chce, …mają czas.  

 

Wszystko się kręci wokół 

OSP… 

Ważne są wydarzenia: dla 

dzieci - pierwszy dzień 

wiosny,…  dożynki 

sołeckie ….nie było 

gminnych, szkoda… 

Oczywiście Noc 

Świętojańska z kąpielą      

w jeziorze…kąpią się 

dziewczyny – wiecznie 

młode – już trzeci raz                     

z rzędu… chodzimy                        

z wiankami… no                                 

i Mikołajki… Warsztaty, 

tutaj są ciągle: kulinarne, 

plastyczne, plecenia 

wianków, … Ludziom się 

nie chce, jak trzeba było zrobić wieniec dożynkowy to sama robiłam, żeby nie goście 

z zewnątrz to byłby wstyd, … ale przychodzi godzina 19.00 to jest tłum… nie można 

do ludzi dotrzeć, nie wiemy co mamy jeszcze zrobić… tak było jest i będzie.  

2. Co stowarzyszenia, grupy nieformalne, twórcy lokalni mogliby wnieść do 

życia kulturalnego gminy Kozielice? 

 

Integrację – tego brakuje… przekazywanie tradycji… ćwiczenia i zawody OPS dla całej 

gminy, działania dla dzieci… rękodzieło prowadzone przez KGW, …dziewczyny                          

z KGW są bardzo kreatywne, … to moc pomysłów.  

Z czasem przychodzi wypalenie i … ktoś mówi, że ma wywalone,… łatwiej jest gadać, 

że nic się nie dzieje… dzieje się, tylko trzeba przyjść. 
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3. Co pomogłoby stowarzyszeniom, grupom nieformalnym, lokalnym twórcom 

żeby być bardziej aktywnym uczestnikiem działań kulturalnych w gminie 

Kozielice? 

 

Fajny pomysł… wsparcie w realizacji przedsięwzięć w postaci sprzętu, logistyki … 

odpowiedź na potrzeby danego środowiska… wsparcie społeczeństwa, … współpraca 

a nie rywalizacja, … i kasa. 

 

4. Co sprawia, że mieszkańcy korzystają z oferty GOK? 

 

 

Bo brak innych ofert, konkurencji.., łatwość kontaktu,… wygodne miejsce spotkań,… 

widzimy zaangażowanie pracowników w organizacje wydarzeń …bo nie mamy gdzie 

się spotykać… Chcą zobaczyć koleżankę, …z ciekawości …. chęć spotkania nowych 
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ludzi …bo dzieciaki mają dostęp do Internetu, bo są jakieś zajęcia … chęć wyrwania 

się z domu… bo mieszają się, integrują z tymi z Ukrainy…  

 

 

5. Jaki powinien być GOK, żeby był instytucją niezbędną dla mieszkańców? 

 

Otwartą na inicjatywy mieszkańców… dla wszystkich ludzi … proponujący ciekawe 

wydarzenia… dostępny wieczorem… po 19.00… To podstawowy błąd – godziny 

otwarcia... W Kozielicach nie ma świetlicy, wieczorem nie można wypożyczyć książki, 

posiedzieć,… nie da się wszystkiego, brakuje pieniędzy, … GOK powinien być 

kreatywny i elastyczny. Praca w domu kultury to jest służba, niewiele jest takich … 

 

6. Kto powinien się zgłosić ze swoją inicjatywą? 

 

Młodzi ludzie … żeby każdy mógł znaleźć przestrzeń dla siebie... jacyś przywódcy, 

liderzy, amatorzy, animatorzy, pasjonaci… 

 

7. Jakie powinny być kryteria przyznania finansowania Inicjatyw Lokalnych w ramach 

programu DK+? 

 

Innowacyjność projektu, ciekawy projekt, wątek ekologiczny, z zaangażowaniem 

mieszkańców,… ilość osób zaangażowanych,… atrakcyjność projektu to 

najważniejsze, …działania skierowane do jak największej ilości grup wiekowych, nie 

tylko dla dzieci i starszych… żeby dla każdego w tym projekcie było coś fajnego, 

…projekty wielopokoleniowe. 

 

6. Podsumowanie i rekomendacje  
 

Z przedstawionych wyników diagnozy przebija obraz złożonych procesów 

społecznych, których realizacja niesie ze sobą tak oczekiwanie na sukces jak                               

i zagrożenia. Wskazywane niskie zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne, 

apatia, idą w parze z bardzo wysoką gotowością do współpracy na rzecz środowiska 
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lokalnego. Wypowiedzi sugerujące większe upodmiotowienie mieszkańców poprzez 

realizację debat społecznych, których wynikiem byłby plan działań GOK-u  

dostosowany do potrzeb mieszkańców -„uszyty na miarę”, wydają się celowe. 

Niewątpliwie należy się zastanowić nad działaniami mobilizującymi o charakterze 

animacyjnym, tak aby nie pracować w paradygmacie „DLA”, ale „Z” lub „Przez” 

mieszkańców. Ważne będą w procesie realizacji DK+ Inicjatywy Lokalne zasady 

działań partnerskich, oparte na dobrowolności, równości i wspólnych celach. Zasady 

te winny być wspólnie przeanalizowane przez wszystkie środowiska zaangażowane         

w realizację Inicjatyw.  

Bardzo mocną stroną gminy Kozielice są jej walory przyrodnicze podkreślane 

przez mieszkańców i wielokrotnie wymieniane. Stąd, nie dziwi fakt woli ich 

maksymalnego wykorzystania.  

W jaki sposób Inicjatywy Lokalne mogą wesprzeć w rozwoju mieszkańców? 

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach Programu NCK DK+, można mieć 

nadzieję, że wytworzone w procesie realizacji działań i utrwalone mechanizmy mogą 

wesprzeć społeczność lokalną w rozwoju opartym na partycypacji mieszkańców.  

Warunkiem sukcesu naboru będzie skuteczne dotarcie do zainteresowanych grup                     

i osób. Niewątpliwie największym wyzwaniem środowisk związanych z kulturą będzie 

skuteczne dotarcie z ofertą współpracy do młodzieży, która ma bardzo krytyczną 

ocenę otaczającej rzeczywistości. 

W toku prac diagnostycznych mieszkańcy zgłosili szereg propozycji, które powinno się 

poddać dyskusji społecznej. Są one zawarte, tak w wywiadach swobodnych, jak                         
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i pogłębionych, które celowo nie zostały przedstawione w trybie opisowym, żeby nie 

zgubić właściwych znaczeń. 

Od procedowania wyboru inicjatyw do realizacji, mieszkańcy oczekują „uczciwej                         

i sprawiedliwej oceny wniosków”. Bogata lista zaproponowanych kryteriów świadczy     

o licznych potrzebach związanych z budowaniem relacji, pobudzaniem refleksji, 

edukowaniem kulturowym i wielu innych.  

W wyniku przeprowadzonej debaty nad diagnozą w dniu 18 maja 2022r. w Mielnie 

Pyrzyckim, uczestnicy postanowili zaproponować kryteria oceny wniosków w ramach 

programu DK+ Inicjatywy Lokalne 2022: 

1. Innowacyjność projektu, (rozumiana jako coś czego nie było w naszej miejscowości) 

2. Uwzględniający walory przyrodnicze, 

3.  Projekt realizowany w przestrzeniach otwartych, 

4. Uwzględniający zaangażowanie mieszkańców w jego realizację (liczba osób 

zaangażowanych w organizację Inicjatywy), 

5. Działania skierowane do różnych grup wiekowych, (dzieci. Młodzież, osoby dorosłe 

i starsze), 

6. Projekty wielopokoleniowe – działania realizowane razem przez różne grupy 

wiekowe.  
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