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Gmina Gryfów Śląski zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części województwa
dolnośląskiego, w zachodniej części powiatu lwóweckiego, około 134 km od stolicy regionu −
miasta Wrocław, w pobliżu takich ośrodków miejskich jak: Lwówek Śląski (18 km), Jelenia Góra
(28 km), Bolesławiec (35 km), Zgorzelec (40 km). Najbliższe przejście graniczne z Czechami w
Czerniawie-Zdroju znajduje się w odległości około 15 km, a z Niemcami w Jędrzychowicach
około 36 km.

Gmina Gryfów Śląski położona jest na terenie dawnego księstwa świdnicko-jaworskiego, na
Pogórzu Izerskim. Rzeka Kwisa i Jezioro Złotnickie (zbiornik zaporowy) przyciągają turystów i
wędkarzy bogactwem różnorodnych gatunków ryb występujących w tych wodach. Stanowi
ono doskonałą bazę do uprawiania wędkarstwa, wypoczynku, wędrówek pieszych i
rowerowych. Obszar gminy charakteryzuje pagórkowata rzeźba terenu − w północnej części
występują kopulaste wzgórza porozcinane wyraźnymi dolinami, natomiast w części
południowej przeważają łagodne wzniesienia, porozcinane przez obniżenia i doliny cieków.
Atrakcyjność turystyczną gminy determinują położenie geograficzne, walory przyrodnicze i
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krajobrazowe oraz infrastruktura turystyczna. Przez obszar gminy prowadzi około 90 km tras
pieszych, rowerowych i konnych, przy których zlokalizowane są zabytki. Jezioro Złotnickie
umożliwia wypoczynek, uprawianie sportów wodnych i wędkowanie. Baza noclegowa
obejmuje ośrodki wypoczynkowe nad jeziorami: Złotnickim i Leśniańskim oraz gospodarstwa
agroturystyczne. Każdego roku organizowane jest Święto Miasta − Kwisonalia przyciągające
mieszkańców gminy, powiatu oraz rzesze turystów licznie odwiedzających nasz region.

Walory krajobrazowe i przyrodnicze zlokalizowane na terenie gminy oraz ciekawe zabytki,
tworzą specyficzny klimat małych miejscowości. Zaliczamy do nich: Gryfów Śląski: układ
urbanistyczny historycznej części miasta z zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem,
pozostałości obwarowań miejskich, pomnik ku czci 63 Rosjan poległych w 1813 r. w wojnie
napoleońskiej, willa rodziny Winklerów, kościół św. Jadwigi, kościół św. Wawrzyńca; w
Proszówce: ruiny zamku Gryf, zespół pałacowy Schaffgotschów, kaplica św. Leopolda na
wzgórzu św. Anny; w Rząsinach: ruiny Zamku Podskale rodu Talkenbergów, pałac, kościół
Matki Bożej Ostrobramskiej; w Wolbromowie: park przypałacowy, kościół filialny św. Jana
Nepomucena; w Uboczu: rezydencje majątków ziemskich, kościół Nawiedzenia NMP, park
przypałacowy oraz krzyże pokutne przy żółtym szlaku turystycznym z Gryfowa Śląskiego do
Lubomierza. Na obszarze gminy zlokalizowane są również liczne zabytkowe kamienne mosty i
wiadukty. Na obszarze gminy ustanowiono: Obszar chronionego krajobrazu na terenie gminy
Gryfów Śląski1, Obszar Natura 2000 (PLH020102) Łąki Gór i Pogórza Izerskiego, użytek
ekologiczny Stawy Młyńsko, ochroną objęto również 5 pojedynczych drzew w formie
pomników przyrody. Licznie występują tu złoża surowców naturalnych, z których
udokumentowane zostały złoża kwarcytu i surowca ilastego.

Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury oraz
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. Ośrodek Kultury realizuje zadania w
dziedzinie upowszechniania kultury. Pełni funkcję organizatora, inspiratora, inicjatora i
koordynatora wydarzeń często przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami z terenu
miasta i gminy. Podstawowe zadania realizuje poprzez organizowanie zespołowego
uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz imprez kulturalnych.
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Instytucja prowadzi pracownie zajęciowe tworząc warunki do rozwoju talentów twórczych.
Realizuje zajęcia tematyczne w okresie wakacji oraz ferii zimowych. Ponadto organizuje
koncerty, spektakle, plenery, festyny, jarmarki, wydarzenia teatralne, filmowe i rozrywkowe.
Na terenie gminy funkcjonuje 7 świetlic wiejskich zarządzanych przez Rady Sołeckie przy
wsparciu merytorycznym i księgowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski, z filiami w Uboczu i Rząsinach, organizuje
wiele interdyscyplinarnych przedsięwzięć takich jak: zajęcia dla dzieci promujące czytelnictwo,
w tym zajęcia zorganizowane podczas wakacji i ferii zimowych, imprezy kulturalne: wernisaże
wystaw, mini koncerty, spotkania autorskie, wieczory poetyckie, konferencje itp., służące
rozwojowi kultury, zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu
wiedzy. Biblioteka prowadzi także działalność wydawniczą, jest wydawcą biuletynu samorządu
lokalnego „Kurier Gryfowski”, wydaje również tomiki poetyckie oraz książki i broszury o
charakterze regionalnym. Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki „Nie − poczytalni”.

W budynku biblioteki swoją siedzibę ma Towarzystwo Miłośników Gryfowa. Działa ono
aktywnie, wydając m.in. czasopismo okazjonalne „Gryfowski Hejnalista” oraz organizując
wiele wystaw i gawęd historycznych.

Działalność na terenie gminy prowadzą także takie zespoły folklorystyczne jak: Gryfowska
Kapela Podwórkowa, Sołtysowe Gryfinki i Rząsinianki. Swoją działalność prowadzą również
Związek Emerytów i Rencistów RP, Związek Sybiraków i Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Baza sportowo-rekreacyjna na terenie gminy obejmuje: stadion miejski w Gryfowie Śląskim z
trybuną na 300 miejsc, halę sportową i salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 1, salę
gimnastyczną i kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” oraz Otwartą Strefę Aktywności przy
Szkole Podstawowej nr 2, boiska sportowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych i Szkołach Podstawowych w Gryfowie Śląskim, Uboczu i Rząsinach, boisko
piłkarskie przy firmie Matusewicz − Budowa Maszyn w Gryfowie Śląskim i Uboczu, salę
świetlicy środowiskowej w Gryfowie Śląskim. Mieszkańcy miasta i gminy mogą korzystać

4

DIAGNOZA: KULTURA POD STRZECHAMI - POKAŻ SWÓJ POTENCJAŁ! – Gmina i Miasto Gryfów Śląski

dodatkowo z siłowni zewnętrznych, a najmłodsi z 8 placów zabaw. Działalność prowadzą tu
także stowarzyszenia i związki o charakterze rekreacyjnym, m.in.: Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego, Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne,
Aktywny Gryfów Cross Gryfitów, Stowarzyszenie Rozwoju Rząsin, Stowarzyszenie Rozwoju
Krzewia Wielkiego i wiele innych.
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Diagnoza została opracowana przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu
Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu w ramach projektu pt. „Kultura pod strzechami - pokaż
swój potencjał!”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim
przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w
ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”.
Zespół badawczy tworzyły:


Anna Michalkiewicz - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie
Śląskim,



Marzena Wojciechowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski,



Agnieszka Muszka – Inspektor ds. współpracy z zagranicą i promocji gminy w Urzędzie
Gminy i Miasta Gryfów Śląski,



Magdalena Guła – Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu
Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu.

Funkcję konsultanta merytorycznego pełniła: Bożena Mulik.
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Grupę docelową działań badawczych stanowili mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w
tym: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa klasy I-IV, V-VIII i szkoła
ponadpodstawowa) oraz osoby dorosłe, w tym seniorzy w wieku 60+.

Działania badawcze zostały przygotowane i przeprowadzone w okresie kwiecień-maj 2021.
Podstawowe narzędzie badawcze stanowiła ankieta, opracowana w formie online w 2
wariantach: dla młodzieży szkolnej (od klasy V szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły
ponadpodstawowej) oraz osób dorosłych. W przypadku dorosłych mieszkańców Gminy i
Miasta Gryfów Śląski, a szczególności seniorów, istniała także możliwość wypełnienia ankiety
w formie papierowej. Dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej (klasy V-VIII) oraz szkoły
ponadpodstawowej zorganizowano tematyczne warsztaty online. Odbyło się też badanie
focusowe w formie zdalnej z udziałem osób dorosłych. Do młodszych dzieci (w wieku
przedszkolnym oraz uczniów i uczennic młodszych klas szkoły podstawowej) skierowane
zostały metody badawcze w formie animacyjnej/zabawowej, dostosowane do specyfiki tej
grupy wiekowej.
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Działania zespołu badawczego, realizowane w trudnych warunkach pandemii i wynikających z
niej obostrzeń, zostały przeprowadzone przy wsparciu licznych placówek oświatowych z
terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski:


Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim,



Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim,



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej Gryfowie Śląskim,



Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.
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2.1. BADANIA ANKIETOWE

GRUPA WIEKOWA: DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Opis metody badawczej:
Mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski w wieku 5 i 6 lat zostali zaproszenie na stacjonarne
zajęcia tematyczne, zrealizowane w formie animacyjnej/zabawowej wraz z krótką
pogadanką. Celem spotkań było poznanie, jakie są obecne zainteresowania dzieci
przedszkolnych oraz jakimi aktywnościami są one zainteresowane w przyszłości. Podczas zajęć
wykorzystane zostały plansze z rysunkami symbolizującymi różnorodne aktywności (tańczyć,
śpiewać, grać na instrumencie, rysować/malować, bawić się z innymi dziećmi, bawić się
zabawkami, uczyć się języka obcego, uprawiać sport, chodzić/jeździć na wycieczki,
czytać/oglądać książki/słuchać czytania książek, oglądać bajki, majsterkować). Dzieci miały
także możliwość zgłoszenia swoich własnych propozycji (kategoria „inne”). Po wprowadzeniu
do tematu, dzieci zaznaczały kolorowymi karteczkami wybrane przez siebie aktywności,
odpowiadając na pytanie „Co obecnie lubisz robić w czasie wolnym/jak chętnie spędzasz czas
wolny poza przedszkolem?”. Każde dziecko miało możliwość wskazania więcej niż 1
odpowiedzi. W drugiej rundzie dzieci udzielały odpowiedzi na pytanie „Co w przyszłości
chciałbyś/chciałabyś robić w czasie wolnym/jakie kiedyś mieć hobby (zainteresowania)?”
Opis zrealizowanych działań/respondenci:
Działania badawcze zostały zrealizowane w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim w
formie zajęć stacjonarnych, przeprowadzonych przez stałego nauczyciela danej grupy
przedszkolnej. 30 kwietnia 2021 odbyły się spotkania tematyczne z dziećmi z 4 grup. Ze
względu na obostrzenia wynikające z pandemii nie był możliwy bezpośredni udział
przedstawicieli zespołu badawczego w ww. zajęciach. Podstawę do dalszej analizy stanowiła
dokumentacja fotograficzna oraz sprawozdanie z zajęć, opracowane przez nauczyciela. Dzieci
uczestniczyły w zajęciach aktywnie, wykazując duże zaangażowanie. Ich wybory były
przemyślane i samodzielne. Badaniami objęta została grupa 66 dzieci w wieku przedszkolnym
w tym: 32 dziewczynek i 34 chłopców. Wśród tej grupy znalazły się dzieci w wieku: 5 lat (32
osoby) oraz 6 lat (34 osoby). Zdecydowana większość z nich to mieszkańcy Gryfowa Śląskiego
(49 osób). W dalszej kolejności uczestnicy badań reprezentowali inne sołectwa: Wieża (4
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osoby), Ubocze (3 osoby), Młyńsko (2 osoby), Proszówka (2 osoby), Rząsiny (1 osoba),
Wolbromów (1 osoba), 4 osoby były spoza terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

ZDJĘCIA: Przykładowe materiały z zajęć tematycznych zrealizowanych w przedszkolach.

GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY I-IV
Opis metody badawczej:
W ramach działań badawczych skoncentrowanych na odkrywaniu zainteresowań oraz potrzeb
kulturalnych mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski dla uczniów i uczennic wybranych
młodszych klas gryfowskich szkół podstawowych przygotowane zostało indywidualne
zadanie w formie pracy plastycznej. Dzieci rysowały, czym dziś interesują się oraz jakie hobby
chciałyby mieć w przyszłości. Rysunek po lewej stronie kartki przedstawiał ich obecne
zainteresowania, po prawej zaś oczekiwane, przyszłe aktywności. Kolejnym etapem,
podsumowującym wykonanie indywidualnej pracy plastycznej, były wspólne zajęcia
tematyczne dla całej klasy (online).
Opis zrealizowanych działań/respondenci:
Działania badawcze zostały przeprowadzone w 4 klasach w Szkole Podstawowej nr 1 i 2
Gryfowie Śląskim w formie indywidualnej pracy plastycznej, a następnie spotkania
podsumowującego online z udziałem nauczyciela danej klasy. Zajęcia zdalne odbyły się w
następujących terminach:


Szkoła Podstawowa nr 1 - klasa IV – 19.05.2021,



Szkoła Podstawowa nr 2 - klasa II – 30.04.2021,
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Szkoła Podstawowa nr 2 – klasa III – 30.04.2021,



Szkoła Podstawowa nr 2 – klasa IV – 30.04.2021.

Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii niemożliwy był bezpośredni udział
przedstawicieli zespołu badawczego w ww. zajęciach. Nauczyciele, w sprawozdaniach z zajęć,
podkreślili duże zaangażowanie uczestników. „Uczniowie z zaangażowaniem opowiadali o
tym, jak spędzają czas wolny, co jest ich pasją i zainteresowaniem, co decydowało o wyborze
takiego hobby i jakie umiejętności trzeba posiadać lub nabyć, aby móc rozwijać swoje pasje.
Przyjemność sprawiła im możliwość zobrazowania swoich zainteresowań teraz i w przyszłości.
Jednogłośnie wszyscy stwierdzili, iż w tym trudnym czasie pandemii posiadane hobby pomogło
w oderwaniu się od codziennej trudnej rzeczywistości i braku kontaktu z rówieśnikami.”
Badaniami objęta została grupa 67 uczniów gryfowskich szkół podstawowych z klas II-IV, w
tym: 39 dziewczynek i 28 chłopców. Wśród tej grupy znalazły się dzieci w wieku: klasa II szkoły
podstawowej – 19 osób, klasa III – 22 osób, klasa IV – 26 osób. Z powyższej grupy 51 osób
mieszka w Gryfowie Śląskim, 16 zaś w Uboczu. Indywidualne prace plastyczne na temat
obecnych i przyszłych zainteresowań/hobby zostały wykonane przez 45 uczniów i uczennic,
uczestniczących w zajęciach tematycznych.

ZDJĘCIA: Przykładowe materiały z zajęć tematycznych zrealizowanych w młodszych klasach
szkoły podstawowej.
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GRUPA

WIEKOWA:

UCZNIOWIE

SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH

KLASY

V-VIII

ORAZ

PONADPODSTAWOWYCH
Opis metody badawczej:
Działania badawcze skierowane do uczniów i uczennic szkół podstawowych z klas V-VIII oraz
szkół ponadpodstawowych zostały zrealizowane w 2 formach:


ankieta badawcza online (ankieta google), obejmująca pytania:
o PYTANIE NR 1: Co lubisz robić po szkole w Twoim wolnym czasie? (wymień)
o PYTANIE NR 2: Jakie jest Twoje największe hobby? (wymień)
o PYTANIE NR 3: Skąd to zainteresowanie? Dlaczego tym się interesujesz?
(wyjaśnij krótko)
o PYTANIE NR 4: Z czym kojarzy się Ci się słowo „kultura”? (wymień)
o PYTANIE NR 5: Obecna kultura w Gminie i Mieście Gryfów Śląski to dla mnie…
(napisz Twoje skojarzenia)
o PYTANIE NR 6: O jakiej ofercie kulturalnej w przyszłości dla młodzieży marzysz
w Gminie i Mieście Gryfów Śląski? (wymień)
o PYTANIE NR 7: Gdybyś mogła zorganizować / mógł zorganizować wydarzenie
kulturalne w Gminie i Mieście Gryfów Śląski dla innych osób według własnego
pomysłu, co to by było i dla kogo? (opisz krótko)
o METRYCZKA: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, szkoła



warsztaty online (45 minut) dla wybranych grup młodzieży szkolnej z udziałem
badacza (za pośrednictwem platformy zoom), prowadzone według następującego
scenariusza:
o Przywitanie oraz przedstawienie celu/przebiegu spotkania i zasad/aspektów
technicznych.
o Krótkie zadanie na aktywizację uczestników.
o PYTANIE NR 1 : „Czym interesujesz się / jak spędzasz czas wolny po szkole?”
(dyskusja)
o PYTANIE NR 2: „Z czym kojarzy Ci się słowo „kultura”? (narzędzie online
mentimeter lub dyskusja)

11

DIAGNOZA: KULTURA POD STRZECHAMI - POKAŻ SWÓJ POTENCJAŁ! – Gmina i Miasto Gryfów Śląski

o PYTANIE NR 3: „Z czym kojarzy Ci się obecna kultura w Gminie i Mieście Gryfów
Śląski?” (dyskusja)
o PYTANIE NR 4: „Gdybyś mogła/mógł zorganizować wydarzenie kulturalne w
Gminie i Mieście Gryfów Śląski dla innych osób według własnego pomysłu, co
to by było i dla kogo? (narzędzie online padlet i/lub dyskusja).
o Podsumowanie.
Opis zrealizowanych działań/respondenci:
Działania badawcze objęły grupę 213 osób, w tym:


138 osób – ankieta online,



75 osób – warsztaty online za pośrednictwem platformy zoom – łącznie 7 grup, w tym:
o 26.04.2021 - ZSOiZ w Gryfowie Śląskim - 11 osób,
o 27.04.2021 – ZSOiZ w Gryfowie Śląskim - 8 osób,
o 29.04.201 – ZSOiZ w Gryfowie Śląskim - 7 osób,
o 06.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim - 3 osoby,
o 06.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim - 11 osób,
o 10.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim - 18 osób,
o 12.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim - 17 osób.

Ankieta online została wypełniona przez 138 osób, w tym 74 kobiety i 64 mężczyzn. Uczniowie,
uczestniczący w badaniach ankietowych, reprezentowali 3 gryfowskie szkoły: Szkoła
Podstawowa nr 1 – 48 osób, Szkoła Podstawowa nr 2 – 28 osób, ZSOiZ – 62 osoby. Podział na
poszczególne grupy wiekowe kształtował się następująco: szkoła podstawowa klasa V – 4
osoby, klasa VI – 58 osób, klasa VII – 12 osób, klasa VIII – 2 osoby, szkoła ponadpodstawowa
klasa I – 32 osoby, klasa II – 21 osób, klasa III – 7 osób, klasa IV – 2 osoby. Wśród respondentów
najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Gryfowa Śląskiego – 71 osób. Reprezentowane były
też sołectwa: Krzewie Wielkie – 2 osoby, Młyńsko – 1 osoba, Proszówka – 3 osoby, Rząsiny –
2, Ubocze – 15 osób, Wieża – 4 osoby. Ze względu na fakt, że uczniami ZSOiZ w Gryfowie
Śląskim są także mieszkańcy ościennych miast/gmin, udział w ankiecie badawczej osób spoza
terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski wyniósł 40 osób.
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W przypadku warsztatów online, realizowanych za pośrednictwem platformy zoom, nie
prowadzono pogłębionej analizy respondentów z podziałem na płeć, wiek, miejsce.

ZDJĘCIA: Przykładowe materiały opracowane przez uczestników warsztatów online dla
młodzieży szkolnej (starsze klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej).
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GRUPA WIEKOWA: OSOBY DOROSŁE
Opis metody badawczej:
Do osób dorosłych (w wieku od ukończenia szkoły średniej) skierowana została
ogólnodostępna ankieta badawcza w formie online (ankieta google) oraz papierowej.
Ankieta obejmowała następujące zagadnienia:


PYTANIE NR 1 - Jak lubi Pani/Pan spędzać swój czas wolny?



PYTANIE NR 2 - Jakie jest Pani/Pana największe hobby?



PYTANIE NR 3 - Skąd to zainteresowanie? Dlaczego Pani/Pan tym się interesuje?



PYTANIE NR 4 - Z czym kojarzy się Pani/Panu słowo „kultura”?



PYTANIE NR 5 - Obecna kultura w Gminie i Mieście Gryfów Śląski to dla mnie… (prosimy
o wpisanie Pani/Pana skojarzeń)



PYTANIE NR 6 - O jakiej ofercie kulturalnej w przyszłości marzy Pani/Pan w Gminie i
Mieście Gryfów Śląski?



PYTANIE NR 7 - Gdyby mogła Pani/mógł Pan zorganizować dla innych osób wydarzenie
/ działanie kulturalne według własnego pomysłu lub dotyczące wspólnego spędzania
czasu przez mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski, co to by było i dla kogo?



METRYCZKA: wiek, płeć, miejsce zamieszkania.

Zaproszenie do udziału w ankiecie zostało opublikowane na stronie internetowej i profilu
facebook Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim oraz stronie Gminy i Miasta
Gryfów Śląski.
Opis zrealizowanych działań badawczych/respondenci:
Działania badawcze objęły grupę 74 osób, w tym: 63 kobiety i 11 mężczyzn. Wśród
respondentów najliczniejszą grupę stanowili mieszkańcy Gryfowa Śląskiego - 62 osoby. W
pozostałych sołectwach w badaniach ankietowych uczestniczyła następująca liczba osób:
Krzewie Wielkie – 1 osoba, Młyńsko – 2 osoby, Rząsiny – 2 osoby, Ubocze – 2 osoby, Wieża –
1 osoba. Ze względu na fakt, że z Gminą i Miastem Gryfów Śląski związane są zawodowo lub
poprzez więzi rodzinne także osoby mieszkające na co dzień w innych ościennych
miejscowościach uzyskano 4 ankiety od osób spoza terenu gminy. Osoby uczestniczące w
ankiecie reprezentowały następujące grupy wiekowe: od ukończenia szkoły do 30 lat – 8 osób,
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31-40 lat – 20 osób, 41-50 lat – 17 osób, 51-60 lat – 9 osób, 61-70 lat – 9 osób, powyżej 70 lat
– 11 osób. Należy podkreślić aktywny i liczny udział w badań osób w wieku senioralnym
(powyżej 60 lat) – łącznie 20 osób. Tym samym została zapewniona reprezentatywność
wszystkich grup wiekowych, w tym seniorów w wieku 60+.
Analiza potencjału dorosłych mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski została dokonana w
rozbiciu na 2 podgrupy. W uzyskanym materiale badawczym (ankiety) wyodrębniono
odpowiedzi osób w wieku od momentu ukończenia nauki w szkole do 60 lat oraz seniorów
powyżej 60. roku życia. Wśród 74 ankiet otrzymanych łącznie od wszystkich osób dorosłych 54
stanowiły odpowiedzi od osób dorosłych do 60 lat, 20 zaś od seniorów. Spośród 54 uzyskanych
ankiet: 47 zostało wypełnionych przez kobiety, 7 przez mężczyzn. Respondenci reprezentowali
przede wszystkim Gryfów Śląski (43 osoby), w dalszej kolejności zaś sołectwa: Krzewie Wielkie
(1 osoba), Młyńsko (2 osoby), Rząsiny (2 osoby), Ubocze (2 osoby), Wieża (1 osoba). W badaniu
wzięły udział także 3 osoby spoza terenu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, związane jednak
zawodowo lub rodzinnie z gminą. W grupie wiekowej 60+ podstawę analizy stanowiły
odpowiedzi uzyskane od 20 respondentów, w formie ankiet papierowych i online. Otrzymano:
9 odpowiedzi od osób w przedziale wiekowym 61-70 lat oraz 11 od osób powyżej 70 lat. Grupę
respondentów stanowiły przede wszystkim kobiety (16 osób). 19 osób reprezentowało Gryfów
Śląski, 1 zaś była mieszkańcem spoza terenu gminy.
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GRAFIKA: Plakat promujący badania ankietowe wśród mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów
Śląski.
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2.2. FOCUSY

Opis metody badawczej:
W ramach działań badawczych został zorganizowany 1 warsztat focusowy (za pośrednictwem
platformy zoom) z udziałem osób dorosłych (1,5h). Spotkanie zostało przeprowadzone wg
następującego scenariusza:


Powitanie. Przestawienie celu i przebiegu spotkania.



TEMAT DO DYSKUSJI NR 1 „Z czym kojarzy się państwu słowo "kultura"?”



TEMAT DO DYSKUSJI NR 2 „Aktualna oferta kulturalna / spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców Gminy I Miasta Gryfów Ślaski” (Co mamy / co dobrze działa w lokalnej
kulturze? - jak jest teraz? (wydarzenia, działania, inicjatywy, miejsca etc.); Czego
brakuje wg Państwa w obecnej ofercie kulturalnej / dot. spędzania czasu wolnego
przez mieszkańców; Czy są jakieś niewykorzystane "zasoby" w zakresie kultury - ludzi,
inicjatywy, miejsca, zainteresowania, których warto włączyć?; O jakiej ofercie
kulturalnej lub dot. spędzania czasu wolnego" marzą Państwo w Gminie i Mieście
Gryfów Śląski?),



TEMAT DO DYSKUSJI NR 3 „Jakie działanie zorganizowałaby Pani/zorganizował Pan wg
własnego pomysłu zorganizowałaby pani/pan dla innych - oferta kulturalna lub dot.
spędzania czasu wolnego oraz dla kogo?”



Informacja nt. dalszej realizacji projektu (inicjatywy lokalne).



Podsumowanie. Zakończenie.

Opis zrealizowanych działań badawczych/respondenci:
Badanie focusowe odbyło się 18.05.2021 z udziałem zaproszonych twórców, artystów,
rękodzielników i przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Gryfów
Śląski (łącznie 10 osób). W przypadku warsztatu online nie prowadzono pogłębionej analizy
respondentów z podziałem na płeć, wiek, miejsce zamieszkania.
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TABELA: Zestawienie respondentów badań ankietowych i focusowych wg grup wiekowych.
Lp.

Grupa wiekowa

Liczba osób

Dodatkowe informacje
nt. narzędzi badawczych
* 66 os. - stacjonarne zajęcia tematyczne w formie
zabawowej, w tym:
- 30.04.2021 – łącznie 4 grupy przedszkolne

1.

Dzieci w wieku
przedszkolnym

66

2.

Uczniowie szkoły
podstawowej – klasy
I-IV

67

* 67 os. - Indywidualna praca plastyczna wraz ze
spotkaniem podsumowującym online – łącznie 4
klasy, w tym:
- 19.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie
Śląskim
- 30.04.201 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie
Śląskim
- 30.04.2021 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie
Śląskim
- 30.04.2021 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie
Śląskim

3.

Uczniowie szkoły
podstawowej – klasy
V-VIII oraz szkoły
ponadpodstawowej

213

* 138 os. – ankieta online
* 75 os. – warsztaty online za pośrednictwem
platformy zoom – łącznie 7 grup, w tym:
- 26.04.2021 - ZSOiZ w Gryfowie Śląskim – 11 osób
- 27.04.2021 – ZSOiZ w Gryfowie Śląskim – 8 osób
- 29.04.201 – ZSOiZ w Gryfowie Śląskim – 7 osób
- 06.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie
Śląskim – 3 osoby
- 06.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie
Śląskim - 11 osób
- 10.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie
Śląskim – 18 osób
- 12.05.2021 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie
Śląskim – 17 osób

Osoby dorosłe – od
ukończenia szkoły,
w tym seniorzy 60+

84

4.

ŁĄCZNIE

430

* 74 os. - ankieta online oraz w formie papierowej
(w tym od 20 osób wieku 60+)
* 10 os. – warsztat focusowy online za
pośrednictwem platformy zoom w dn. 18.05.2021
– 10 osób
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Lokalny potencjał stanowią mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski, wraz z ich
indywidualnymi zainteresowaniami/hobby, pasjami, doświadczeniami, talentami i unikalnymi
umiejętnościami. Podczas badań nacisk został położony na określenie pasji, aktualnych
zainteresowań i form spędzania wolnego czasu przez młodzież szkolną ze starszych klas szkoły
podstawej (V-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Analiza wśród młodszych
dzieci (przedszkole oraz klasy I-IV szkoły podstawowej) miała w tym zakresie charakter
uzupełniający.

GRUPA WIEKOWA: DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Obecne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci przedszkolne uczestniczące w badaniach
skupiają się na: grze na komputerze/konsoli, rysowaniu/malowaniu, oglądaniu bajek, nauce
języka obcego, majsterkowaniu, aktywnościach sportowych oraz aktywnym spędzaniu czasu z
rodziną (wycieczki). Najliczniejszymi odpowiedziami w tej grupie wiekowej były następujące
zainteresowania/aktywności (66 respondentów; możliwość udzielenia więcej niż 1
odpowiedzi):
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grać na komputerze – 29 wskazań + w ramach kategorii „inne”: grać na konsoli – 12
wskazań,



rysować/malować – 27 wskazań,



oglądać bajki – 25 wskazań,



uczyć się języka obcego – 24 wskazania,



majsterkować – 24 wskazania,



uprawiać sport (wszystkie aktywności sportowe łącznie) – 22 wskazania,



chodzić/jeździć na wycieczki (np. z rodzicami/dziadkami) – 18 wskazań,



tańczyć – 15 wskazań,



śpiewać – 11 wskazań,



czytać / oglądać książki / słuchać czytania książek – 11 wskazań.

GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY I-IV
Zainteresowania dzieci szkolnych z młodszych klas szkoły podstawowej (klasy I-IV) skupiają
się na aktywnościach sportowych. Dzieci chętnie jeżdżą na rowerze, konno, na hulajnodze, na
rolkach, grają w piłkę nożną czy też pływają. Najliczniejszymi odpowiedziami w tej grupie
wiekowej były (na podstawie analizy 45 indywidualnych prac plastycznych):


jeździć na rowerze – 12 wskazań,



jeździć konno – 8 wskazań,



grać na komputerze – 7 wskazań,



jeździć na hulajnodze – 6 wskazań,



grać w piłkę nożną – 5 wskazań,



jeździć na rolkach – 4 wskazania,



opiekować się/zajmować się zwierzętami – 3 wskazania,



pływać – 2 wskazania,



śpiewać – 2 wskazania,



wędkować – 2 wskazania.
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GRUPA

WIEKOWA:

UCZNIOWIE

SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH

KLASY

V-VIII

ORAZ

PONADPODSTAWOWYCH
Obecnie młodzież ze starszych klas szkół podstawowych (klasy V-VIII) oraz szkół
ponadpodstawowych spędza najchętniej swój czas wolny biernie, grając w gry komputerowe
(na komputerze, konsoli, telefonie etc.). Liczna grupa młodzieży w czasie wolnym spotyka się
ze też znajomymi oraz wychodzi na dwór / na podwórko / na miasto.
Główne odpowiedzi w ankietach na pytanie o ogólny sposób spędzania czasu wolnego
stanowiły następujące aktywności (138 respondentów; możliwość wskazania więcej niż 1
odpowiedzi):


grać - 43, w tym:
o grać na komputerze/laptopie/komputerowe (w tym: ze znajomymi) - 18,
o grać w gry - 11,
o grać - 8,
o grać w gry wideo - 3,
o grać na telefonie - 2,
o grać na konsoli - 1,



spotykać się ze znajomymi / spędzać czas ze znajomymi / kolegami / przyjaciółmi - 37,



spędzać czas na dworze - wychodzić na dwór /na podwórko / na miasto - 26,



chodzić na spacery / spacerować (np. z rodzicami lub przyjaciółmi do lasu; z psem) 13,



spać - 8,



oglądać seriale - 7,



oglądać filmy - 6,



odpoczywać - 3,



rozwiązywać krzyżówki - 2,



pracować – 2.

W obszarze działań artystycznych/twórczych/edukacyjnych/integracyjnych/związanych z
hobby młodzież realizuje się w swoim czasie wolnym najchętniej w następujących
aktywnościach:


rysować / szkicować - 19,
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słychać muzyki - 13,



czytać książki - 9,



śpiewać - 6,



zajmować się/opiekować/bawić się z zwierzętami (np. świnka morska, królik, pies) - 6,



gotować - 3,



grać w gry planszowe - 2,



czytać mangę - 2,



fotografować - 2,



malować obrazy - 2.

Młodzież objęta badaniami podejmuje też w swoim czasie wolnym aktywności sportowe/
około sportowe:


jeździć na rowerze - 18,



jeździć na deskorolce - 9,



jeździć na hulajnodze - 9,



jeździć na rolkach - 6,



grać w piłkę nożną - 4,



tańczyć - 4,



ćwiczyć - 3,



jeździć konno - 3,



spędzać czas na świeżym powietrzu x 2.

Odpowiedzi na pytanie o największe zainteresowanie/hobby pokazują bardzo dużą
różnorodność tematów i form, począwszy od aktywności artystycznych, technicznych po
sportowe. Do najczęstych wskazań należą:


rysowanie/szkicowanie - 21,



granie na komputerze / w gry / na konsoli - 17,



jazda na rowerze - 8,



sport - 8,



piłka nożna - 7,
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śpiewanie - 7,



muzyka - 6,



taniec - 5,



motoryzacja / motory - 4,



zwierzęta - 4,



malowanie - 4,



jazda konna - 4,



jazda na hulajnodze - 3,



jazda na deskolorce - 3,



oglądanie seriali - 2,



programowanie - 2,



spanie - 2,



jazda samochodem - 2,



haft diamentowy - 2,



stylizacja/zdobienie paznokci - 2,



czytanie książek - 2,



cosplay - 2,



praca - 2,



fotografowanie - 2,



fryzjerstwo - 2.

Wśród jednostkowych odpowiedzi młodzieży (każdorazowo liczba wskazań „1”) znalazły się
także m.in.: gra na ukulele, pieczenie słodkich wypieków, psychologia, pisanie opowieści,
zbieranie akcesoriów anime, zbieranie akcesoriów dotyczących Harrego Pottera, wyczynowa
jazda rowerem, astronomia. Wśród osób objętych badaniami ankietowymi w tej grupie
wiekowej 7 z nich nie posiada żadnego zainteresowania lub nie jest w stanie zdefiniować go
(odpowiedzi „brak” – 5 osób, „nie wiem” – 2 osoby).
Szerokie wyniki przyniosła też analiza źródeł poszczególnych zainteresowań młodzieży
(„Dlaczego tym się interesujesz?/skąd to zainteresowanie”). Młodzież wskazywała przede
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wszystkim na swoje dzieciństwo, brak określonego powodu, powiązania rodzinne czy też
inspirację z mediów społecznościowych. Najczęstsze wskazania to:


od dzieciństwa / od dziecka / „od zawsze” - 20,



brak zdefiniowanego źródła ("Po prostu tak wyszło" / "Tak po prostu" / "Tak jakoś" /
"Lubię to" / "Bo lubię" / "Bo lubię spędzać tak czas"/”Przyszło z czasem” - 12,



powiązania rodzinne / inspiracja od członka rodziny - 10,



inspiracja w mediach społecznościowych / internecie - 7,



ciekawe hobby/doświadczenie - 4,



przyjemność - 4



inspiracja z różnych programów / telewizji (np. taniec, piłka nożna, „Mam talent”) - 3,



polecenie / zachęcenie / zainspirowanie przez kolegę / koleżankę - 3,



miłość do zwierząt - 3,



inspiracja od nauczyciela - 3,



pasja - 3.

W swoich odpowiedziach młodzież podkreślała m.in.:
Wybrane odpowiedzi w kategorii „Od dzieciństwa / od dziecka / „od zawsze”:


„Gdy miałem 3 lata zbierałem karty piłkarskie”.



„Od małego czytałam książki z mamą, teraz czytam je sama, książki pozwalają
przenieść się w inny świat i przeżywać przygody.”



„Od najmłodszych lat lubiłam poznawać nowe techniki malarstwa .”



„Od zawsze nie miałam co ze sobą zrobić więc z nudów rysowałam różne czasem
dziwne rzeczy i bardzo to polubiłam. Interesuję się tym, ponieważ uważam, że z
wiekiem robię to coraz lepiej i chcę nauczyć się, jak mogę robić to jeszcze lepiej.”

Wybrane odpowiedzi w kategorii „Miłość do zwierząt”:


„Uważam, że konie są pięknymi, kochanymi zwierzętami i nie można pozwolić, aby
zaniknęła tradycja użytkowania ich do jazdy. Opieka nad zwierzętami jest bardzo
przyjemna, bo można im się odwdzięczyć za bycie kochanymi pupilami.”



„Ogólnie konie kochałam od dziecka, pierwszy raz jak wsiadłam na konia miałam 3latka lub 2 i wtedy stwierdziłam że zacznę jeździć.”
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„Interesuję się tym, ponieważ nie wyobrażam sobie życia bez zwierząt, już od urodzenia
to pokochałam i cieszy mnie pobyt z nimi a także opieka nad nimi.”

Wybrane odpowiedzi w kategorii „Powiązania rodzinne/inspiracja od członka rodziny”:


„Moja chrzestna jest kucharką i mam to po niej.”



„Mój brat mnie w to wciągnął. Byłam wtedy mała, miałam około 6-8 lat. Puścił mi
anime i strasznie mnie zainteresowało. Robienie cosplayu lub czytanie mang jest akurat
z tym związane.”



„Moja rodzina piecze najróżniejsze ciasta i są one przepyszne, interesuje się tym, bo to
jest bardzo ciekawe moim zdaniem.”



„Pojechałam na korty tenisowe z rodzicami, żeby zobaczyć jak inni zawodnicy grają i
mi się to spodobało.”



„Moi wujkowie, dziadek i tata grali w piłkę.”

GRUPA WIEKOWA: OSOBY DOROSŁE DO 60 LAT
Osoby dorosłe do 60. roku życia zadeklarowały bardzo różnorodny sposób spędzania swojego
wolnego czasu. Zdecydowany prym wiodą aktywności sportowe i ruchowe. Mieszkańcy Gminy
i Miasta Gryfów Śląski chętnie spacerują, jeżdżą na rowerze, korzystają z uroków wycieczek
górskich lub pieszych, morsują czy też biegają. W czasie wolnym, po pracy, często też czytają
książki lub oglądają filmy i programy telewizyjne. Realizują się również w różnych
aktywnościach kreatywnych związanych z rękodziełem oraz poznają bliższe i dalsze regiony,
podróżując. Cenią spotkania z gronie najbliższych (z rodziną, przyjaciółmi/znajomymi). Wśród
unikalnych form spędzania czasu (każdorazowo liczba wskazań „1”) respondenci wymienili
m.in. urządzanie wnętrz, produkowanie naturalnych kosmetyków, komponowanie perfum,
zabawę z psem, obserwowanie ptaków za oknem,

opiekę nad zwierzętami (konie),

pielęgnowanie urody, malowanie obrazów, zajmowanie się grafiką komputerową i granie w
szachy.
Najliczniejsze wskazania respondentów kształtowały się następująco (54 respondentów,
możliwość udzielenia więcej niż 1 odpowiedzi):


aktywność sportowa/ruchowa – łącznie 41 wskazań ( w tym: spacerowanie – 15, jazda
na rowerze – 10, wycieczki górskie – 6, sport ogólnie – 3, nordic walking – 2, wędrówki
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piesze – 2, morsowanie – 1, bieganie – 1, jazda konna – 1),


czytać książki – 25 wskazań,



oglądać filmy/telewizję - 23 wskazania (w tym: filmy – 6, filmy w kinie – 5 seriale – 4,
ciekawe programy telewizyjne, np. kulinarne, podróżnicze, o architekturze, malarstwie
– 4, telewizję – 4),



zajmować się rękodziełem – 9 wskazań (w tym: rękodzieło ogólnie – 3, prace
florystyczno-artystyczne (wianki, bukiety, skrzydła anioła, flover box, parasole z
kwiatów etc.) – 1, robótki na drutach – 1, kreatywne robótki ręczne (np. ozdabianie
różnymi metodami i technikami jaj, wykonywanie ażurowych jajek strusich (w tym
udział w konkursach), ozdoby i stroiki okolicznościowe (choinki, kartki, bombki i inne)
– 1, plastyczne - 1, origami – 1, szycie na maszynie - 1),



podróżować – 9 wskazań (w tym: podróżować ogólnie – 2, zwiedzać – 1, zwiedzać
miasta – 1, podróże „małe i duże” – 1, wycieczki turystyczne i krajoznawcze – 4),



spędzać czas w przyjaciółmi/ze znajomymi – 7 wskazań,



spędzać czas aktywnie – 6 wskazań,



spędzać czas na świeżym powietrzu – 5 wskazań,



uprawiać ogród/ogródek – 4 wskazań,



brać udział w koncertach – 4 wskazania,



gotować/ozdabiać potrawy – 4 (w tym: gotować – 3, carving/zdobienie potraw – 1),



grać w gry planszowe – 3 wskazania,



układać puzzle – 2 wskazania,



fotografować – 2 wskazania.

Osoby uczestniczące w badaniach jako swoje największe hobby („Jakie jest Pani/Pana
największe hobby?”) wskazały przede wszystkim na sport. Za różnorodnymi aktywnościami
sportowymi uplasowała się pasja do czytania książek oraz kreatywnych robótek ręcznych.
Pośród unikalnych odpowiedzi respondentów na pytanie o ich główne zainteresowanie/pasję
można też wskazać na unikalne hobby (liczba odpowiedzi każdorazowo „1”) takie jak m.in.
taniec brzucha, historia okresu II wojny światowej, zbieranie znaczków pocztowych, rozwój
duchowy, robienie manicure, pisanie wniosków projektowych, pieczenie słodkich wypieków,
malarstwo, rysowanie, majsterkowanie oraz wykonywanie żywych obrazów z mchu.
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Najliczniejsze wskazania respondentów kształtowały się następująco (54 respondentów,
możliwość udzielenia więcej niż 1 odpowiedzi):


aktywność sportowa / ruch – 20 wskazań (w tym: jazda na rowerze – 5, wycieczki
górskie – 4, spacery – 2, wycieczki piesze – 2, ćwiczenia na siłowni – 1, sport ogólnie –
1, sport w plenerze – 1, zumba – 1, fitness – 1, bieganie – 1, jazda konna – 1),



czytanie książek/informacji w internecie – 12 wskazań (w tym: książki/literatura – 11,
informacje – 1),



rękodzieło – 6 wskazań (w tym: robótki ręczne ogólnie – 1, dekoracje/ozdoby do domu
– 2, kompozycje kwiatowe – 1, florystyka artystyczna – 1, makramy/„łapacze snów” –
1),



uprawa ogrodu/działki, pielęgnacja kwiatów – 5 wskazań,



oglądanie filmów/seriali – 4 wskazania (w tym: filmy – 2, seriale 2),



muzyka – 4 wskazania,



śpiewanie – 4 wskazania,



podróżowanie – 2 wskazania,



praca z dziećmi – 2 wskazań,



gry planszowe – 2 wskazania,



układanie puzzli – 2 wskazania,



taniec – 2 wskazania,



fotografia – 2 wskazania.

Podobnie jak w innych grupach wiekowych, także osoby dorosłe do 60 lat, odpowiadając na
pytanie o źródło swojej pasji najczęściej powołują się na okres dzieciństwa, młodości lub
czasów szkolnych. Pasje te towarzyszą im w życiu bowiem często „od zawsze” („Od zawsze
lubiłam malować czy czytać książki. Zawsze też lubiłam otaczającą mnie przyrodę, która jest
też tak bogata .......i dzięki której w sezonie wiosenno/letnim mogą powstawać moje kwieciste
prace.") Respondenci, jako osoby czynne zawodowo, zwrócili też uwagę na fakt, że dzięki
swoim zainteresowaniom mają możliwość relaksu, wyciszenia się, oderwania od
rzeczywistości, odprężenia i odpoczynku po pracy. Część z nich pielęgnuje także pasje
przekazane przez rodziców lub dziadków („Zainteresowania częściowo odziedziczyłam po
rodzinie i babci, sama kocham kwiaty, przyrodę.").
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Najliczniejsze wskazania respondentów kształtowały się następująco (54 respondentów,
możliwość udzielenia więcej niż 1 odpowiedzi):


od dzieciństwa / młodości / od czasów szkolnych / „od zawsze” – 14 wskazania,



relaks, wyciszenie, odprężenie, odpoczynek – 8 wskazań,



powiązania rodzinne / wpływ rodziców lub dziadków / tradycja rodzinna – 4 wskazania,



pasja – 3 wskazania,



„lubię naturę/przyrodę” – 3 wskazania,



„lubię aktywnie spędzać czas wolny” – 3 wskazania,



spełnienie artystyczne – 3 wskazania,



„lubię robić coś nowego” – 2 wskazania,



wykształcenie kierunkowe (np. plastyczne, animacyjne) – 2 wskazania.

GRUPA WIEKOWA: OSOBY DOROSŁE 60+ (SENIORZY)
Podczas działań badawczych wśród osób dorosłych dodatkowo szczególny nacisk został
położony na analizę potencjału i potrzeb osób w wieku senioralnym, tj. 60+. W całym regionie,
w tym na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, postępuje negatywny proces starzenia się
społeczeństwa. Powoduje on konieczność dostosowania aktywności i działań kulturalnych do,
liczniejszej z roku na rok, grupy osób w wieku emerytalnym.
Osoby w wieku 60+ jako podstawową formę aktywności w swoim wolnym czasie („Jak lubi
Pani/Pan spędzać swój czas wolny?) wskazały na różne formy aktywności sportowej i
ruchowej, począwszy od spacerów, wycieczek górskich, nordic walking, poprzez piesze
wędrówki, pływanie aż po jazdę na rowerze. Seniorzy chętnie też spędzają swój czas zajmując
się ogródkiem lub działką. Często też czytają książki lub gazety oraz podróżują, zwiedzają i
odkrywają nowe miejsca.
Najliczniejszą grupę wskazań stanowiły następujące odpowiedzi (20 respondentów,
możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi):


różnorodna aktywność sportowa / ruchowa – 19 wskazań (w tym: spacerować – 8,
wycieczki górskie – 4, nordic walking – 2, piesze wędrówki – 2, pływanie – 1, jazda na
rowerze – 1, gimnastyka – 1),



uprawiać ogródek/działkę – 9 osób,
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czytać książki i gazety – 7 wskazań (w tym: książki – 5, gazety – 2),



podróżować – 6 wskazań (w tym: zwiedzać – 1, wycieczki autokarowe – 1, wycieczki
turystyczne i krajoznawcze – 4),



zajmować się rękodziełem – 4 wskazanie (szydełkowanie – 2, robótki na drutach – 1,
szycie na maszynie – 1 wskazanie),



oglądać telewizję – 3 wskazania,



oglądać spektakle teatralne – 3 wskazania,



rozwiązywać krzyżówki – 3 wskazania,



oglądać wystawy – 2 wskazania,



słuchać radia – 1 wskazanie,



hodować drób – 1 wskazanie,



oglądać filmy w kinie – wskazanie,



słuchać radia – 1 wskazanie,



wędkować – 1 wskazanie,



bawić się z psem – 1 wskazanie,



tańczyć – 1 wskazanie,



spędzać czas na wodą/jeziorem – 1 wskazanie,



wypoczywać – 1 wskazanie,



gotować – 1 wskazanie,



piec ciasta / torty – 1 wskazanie,



spotykać się z przyjaciółmi – 1 wskazanie,



spotykać się z ciekawymi ludźmi.

Za swoje największe hobby („Jakie jest Pani/Pana największe hobby?”) uczestnicy badań w
wieku 60+ określają przede wszystkim aktywność sportową (gimnastyka, wycieczki górskie,
wycieczki piesze, jazda na rowerze, ruch ogólnie). Łączą ją z dbaniem o swoje zdrowie i
kondycję oraz poznawaniem swojej miejscowości i okolicy. „Codziennie chodzę po okolicy.
Oglądam wioski, tereny leśne. Mieszkamy w bardzo ładnym miejscu i sprawia mi to bardzo
dużo przyjemności.” Za sportem w dalszej kolejności plasuje się uprawa ogródka / działki oraz
podróże bliższe i dalsze. Respondenci wskazali także na robótki ręczne oraz czytanie książek i
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gazet. Wśród unikalnych odpowiedzi mieszkańców w wieku senioralnym (każdorazowo liczba
wskazań „1”) pojawiły się m.in. odnawianie starych rzeczy, gotowanie, wędkowanie,
rozwiązywanie sudoku oraz spędzanie czasu na grzybobraniu.
Najliczniejszą grupę wskazań stanowiły następujące odpowiedzi (20 respondentów,
możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi):


różnorodna aktywność sportowa / ruchowa – 8 wskazań (wycieczki górskie – 2,
gimnastyka – 2, ruch ogólnie – 1, wycieczki piesze – 1, jazda na rowerze – 1, nordic
walking),



uprawianie ogródka / działki / pielęgnacja kwiatów – 6 wskazań,



podróżowanie / wycieczki / poznawanie nowych terenów i regionów / podziwianie
zabytków – 5 wskazań,



robótki ręczne – 5 wskazań (szydełkowe – 2, haft – 1, na drutach – 1, robótki ogólnie –
1),



czytanie książek / literatura oraz gazet – 5 wskazań (książki – 4, gazety – 1),



rozwiązywanie krzyżówek – 3 wskazania,



odnawianie starych rzeczy – 1 wskazanie,



oglądanie filmów – 1 wskazanie,



gotowanie – 1 wskazanie,



rozwiązywanie sudoku – 1 wskazanie,



grzybobranie – 1 wskazanie,



polityka – 1 wskazanie,



wędkowanie – 1 wskazanie.

Respondenci pytani o powody dla których zajmują się danym hobby („Skąd to
zainteresowanie? Dlaczego Pani/Pan tym się interesuje?”), podobnie jak w innych grupach
wiekowych, podkreślali, że pasje te towarzyszą im często już od ich dzieciństwa, młodości,
czasów szkolnych, „od zawsze”. Część osób pielęgnuje także tradycje rodzinne, zajmując się
hobby, którym zachwycili ich rodzice lub dziadkowie. W odpowiedziach respondentów silnie
widoczna jest potrzeba dbania o swoje zdrowie i dobrą kondycję fizyczną (sport, dieta,
ćwiczenie umysłu). Uczestnicy badań podkreślali też, że w wieku senioralnym, mają dopiero
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czas na realizację pasji, której nie mogli poświęcić się lub spróbować we wcześniejszym etapie
swojego życia.
Najliczniejszą grupę wskazań stanowiły następujące odpowiedzi (20 respondentów,
możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi):


od dzieciństwa / młodości / czasów szkolnych / „od zawsze” – 9 wskazań,



powiązania rodzinne / wpływ rodziców lub dziadków / tradycja rodzinna – 3 wskazania,



„sport/ruch jest zdrowy” – 3 wskazania,



„lubię naturę/przyrodę” – 3 wskazania,



„lubię odrywać nowe tereny i ciekawe miejsca” – 3 wskazania”



„lubię rękodzieło” – 1 wskazanie,



ćwiczenie umysłu – 1 wskazanie,



pasja – 1 wskazanie,



„mam czas” – 1 wskazanie,



brak możliwości realizacji hobby wcześniej – 1 wskazanie,



nowe podejście do diety/żywienia – 1 wskazanie,



wyzwania finansowe życia emeryta – 1 wskazanie,



„lubię czytać” - 1 wskazanie,



„lubię robić coś nowego”– 1 wskazanie,



miłość do roślin – 1 wskazanie.

Wybrane wypowiedzi uczestników badań:


„Moi rodzice byli rolnikami, chcę podtrzymać tradycje.”



„W młodości byłam czynnym sportowcem.”



„Pochodzę z rodziny „dotkniętej zarazą czytania”. Zawsze wszyscy dużo czytali.”



„Jestem osobą ciekawą świata, lubię odkrywać ciekawe miejsca.”

Dodatkowo w ramach badań, w oparciu o artykuły opublikowane w miesięczniku „Kurier
Gryfowski” nt. mieszkańców z pasjami oraz bazę danych Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Izerskie” w Uboczu, dokonana została także inwentaryzacja potencjału
dorosłych mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Analizie zostały poddane ich
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zainteresowania, pasje, talenty i unikalne umiejętności. Wyniki inwentaryzacji prezentuje
poniższa tabela.

TABELA: Inwentaryzacja potencjału dorosłych mieszkańców Gminy i Miasta Gryfów Śląski w
oparciu o analizę materiałów z miesięcznika „Kurier Gryfowski” oraz bazę uczestników lokalnych
jarmarków rękodzieła na terenie 18 gmin LGD „Partnerstwo Izerskie”.*

Lp.

Miejscowość

Opis aktywności/zainteresowań/pasji

1.

Ubocze

Rękodzieło – wyroby z lawendy (bukiety)

2.

Wieża

Rękodzieło – prace szydełkowe

3.

Proszówka

Rękodzieło – wyroby z drewna i kamienia, robótki szydełkowe

4.

Młyńsko

Dawne zawody/rękodzieło – miody i wyrób świec woskowych,
ozdobnych

5.

Rząsiny

Rękodzieło

6.

Rząsiny

Dawne zawody – koło młynarskie / żarno

7.

Wieża

Produkt lokalny oparty na przekazie pokoleniowym (nalewki,
dżemy, skóry owcze)

8.

Gryfów Śląski

9.

Wieża

Rękodzieło – prace szydełkowe
Rękodzieło – wyroby z krempliny, bombi atłasowe / pierniki i
ciasta

11.

Krzewie Wielkie

Rękodzieło – decupage, różne przedmioty zdobione techniką
decoupage, ikony / miody

12.

Krzewie Wielkie

13.

Ubocze

Rękodzieło – ozdoby wielkanocne

14.

Rząsiny

Zespół folklorystyczny RZĄSINANKI

15.

Proszówka

16.

Gryfów Śląski

17.

Gmina i Miasto
Gryfów Śląski

Miody

Zespół folklorystyczny SOŁTYSOWE GRYFINKI
Zespół muzyczny GRYFOWSKA KAPELA PODWÓRKOWA
Człowiek z pasją - haft krzyżykowy, obrazy
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18.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – fotografia, kolekcja kapsli od piwa

Gryfów Śląski
19.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją - morsowanie

Gryfów Śląski
20.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – piłka nożna

Gryfów Śląski
21.

Gmina i Miasto
Gryfów Śląski

22.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – kartonowe makiety kościołów, pałaców,
zamków
Człowiek z pasją – książki, czytelnictwo, blog

Gryfów Śląski
23.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – rysunek, portrety

Gryfów Śląski
24.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – malarstwo, tomiki wierszy, rysunek

Gryfów Śląski
25.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – muzyka, warsztaty teatralne

Gryfów Śląski
26.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – sport, maraton

Gryfów Śląski
27.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją - rękodzieło

Gryfów Śląski
28.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – monotypy, wiersze „do szuflady”

Gryfów Śląski
29.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – muzyka, gra w orkiestrze reprezentacyjnej

Gryfów Śląski
30.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – robótki szydełkowe

Gryfów Śląski
31.

Gmina i Miasto
Gryfów Śląski

Człowiek z pasją – snycerstwo (rzeźba w drewnie)
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32.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją - portrety

Gryfów Śląski
33.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją - fotografia

Gryfów Śląski
34.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – sędzia tenisa ziemnego

Gryfów Śląski
35.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją - fotografia

Gryfów Śląski
36.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją - modeling

Gryfów Śląski
37.

Gmina i Miasto
Gryfów Śląski

38.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – samochody zabawkowe, kolekcja,
nadawanie im nowego wyglądu
Człowiek z pasją - rycerstwo

Gryfów Śląski
39.

40.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – kolekcja kostek Rubika, begleri, ćwiczenia

Gryfów Śląski

sprawności rąk, balisongi (noże motylkowe z dwoma ostrzami)

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – człowiek kultury, wolontariusz, fotograf,

Gryfów Śląski
41.

Gmina i Miasto

organizator imprez, dziennikarz
Człowiek z pasją – jazda na rowerze

Gryfów Śląski
42.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – wycieczki motorem

Gryfów Śląski
43.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją - parkour

Gryfów Śląski
44.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – fotografia, przedsiębiorca, rolnik

Gryfów Śląski
45.

Gmina i Miasto
Gryfów Śląski

Człowiek z pasją – prowadzenie drużyny piłkarskiej
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46.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – zespół muzyczny

Gryfów Śląski
47.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – barbering

Gryfów Śląski
48.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – szewc bez zakładu, daje butom drugie życie

Gryfów Śląski
49.

Gmina i Miasto
Gryfów Śląski

50.

Gmina i Miasto

Człowiek z pasją – hodowla kotów rasy brytyjskiej i Neva
Masqerade
Człowiek z pasją – adwokat / prawnik

Gryfów Śląski
51.

Gmina i Miasto
Gryfów Śląski

Człowiek z pasją – historia, kolekcja starych pocztówek, własne
publikacje

* Ze względu na ochronę danych osobowych wszystkie informacje w ww. tabeli zostały przedstawione
w formie anonimowej, bez podania imion i nazwisk oraz danych kontaktowych poszczególnych osób.

Lokalnym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski są dotychczasowe wydarzenia kulturalne,
organizowane przez podmioty samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Wpisały się one
w kalendarz lokalnych działań kulturalnych.

TABELA: Wykaz wybranych wydarzeń kulturalnych odbywających się cyklicznie na terenie
Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
Lp.

Nazwa

1.

Kwisonalia – Dni Miasta i Gminy Gryfów Śląski

2.

Cykliczne Dożynki

3.

Jarmark Wielkanocny

4.

Narodowe Czytanie w Gryfowie Śląskim

5.

Pozostałe wydarzenia kulturalne organizowane przez MGOK w Gryfowie Śląskim
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GRUPA WIEKOWA: DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Zarówno w obecnych, jak i przyszłych aktywnościach wybranych przez dzieci prym wiedzie
bierna forma spędzania wolnego czasu przed komputerem/granie na konsoli. Dzieci chcą
jednak także uprawiać sport, uczyć się języków obcych oraz rozwijać twórczo poprzez
rysowanie/malowanie. W obszarze ich zainteresowań jest też wspólne spędzanie czasu z
rodzicami/dziadkami podczas wycieczek. Wśród najliczniej wymienionych aktywności, które
mali mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski chcieliby intensywniej rozwijać w przyszłości,
znajduje się również majsterkowanie oraz czytanie/oglądanie/słuchanie czytania książek przez
inne osoby. Z innych propozycji na przyszłość należy podkreślić, że dzieci zwracały szczególną
uwagę na aktywności sportowe, wymieniając swoje własne propozycje związane z jazdą
konną, pływaniem oraz jazdą na rowerze. Do unikalnych pomysłów przedszkolaków (liczba
wskazań „1”) należą: rysowanie komiksów oraz zajęcia edukacyjne na temat dinozaurów.
Najczęściej udzielane odpowiedzi przez respondentów kształtują się następująco (66 dzieci,
możliwość udzielenia więcej niż 1 odpowiedzi przez każdego uczestnika):
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grać na komputerze – 27 wskazań + w ramach kategorii „inne”: grać na konsoli – 11
wskazań, łącznie: 38 wskazań,



uprawiać sport (wszystkie aktywności sportowe łącznie) – 16 wskazań + w ramach
kategorii „inne”: jeździć konno – 6 wskazań, pływać – 5 wskazań, jeździć na rowerze –
1 wskazanie, łącznie: 28 wskazań,



uczyć się języka obcego – 26 wskazań,



rysować/malować – 23 wskazania,



chodzić/jeździć na wycieczki (np. z rodzicami, dziadkami) – 23 wskazania,



majsterkować – 21 wskazania,



czytać / oglądać książki / słuchać czytania książek – 17 wskazań,



oglądać bajki – 13 wskazań,



tańczyć – 12 wskazań,



śpiewać – 12 wskazań.

GRUPA WIEKOWA: UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLASY I-IV
W propozycjach dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej na ich przyszłe aktywności w
czasie wolnym przeważa aktywność sportowa (piłka nożna, jazda konna, pływanie, jazda na
rowerze, rolkach, hulajnodze). Wśród innych pomysłów dzieci pojawiają się także:
podróżowanie, granie na instrumentach, fotografowanie, gotowanie oraz granie na
komputerze.
Najczęściej udzielane odpowiedzi przez respondentów kształtują się następująco (na
podstawie analizy 45 indywidualnych prac plastycznych):


jeździć konno/brać udział w zawodach jeździeckich – 6 wskazań,



grać w piłkę nożną – 4 wskazania,



podróżować – 3 wskazania,



pływać – 3 wskazania,



grać na pianinie/keyboardzie - 3 wskazania,



jeździć na rowerze – 2 wskazania,



fotografować – 2 wskazania,
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jeździć na rolkach – 2 wskazania,



jeździć na hulajnodze – 2 wskazania,



gotować – 2 wskazania,



grać na komputerze – 2 wskazania.

GRUPA

WIEKOWA:

UCZNIOWIE

SZKÓŁ

PODSTAWOWYCH

KLASY

V-VIII

ORAZ

PONADPODSTAWOWYCH
Liczna grupa respondentów w tej kategorii wiekowej nie potrafiła wskazać żadnych własnych
pomysłów na rozwój lokalnej oferty kulturalnej lub dotyczącej spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców („Nie wiem” x 31 odpowiedzi oraz 4 x „Nic/żadne” na 133 wskazania otrzymane
w ankietach). Powyższe budzi pytania o przyczyny takiej sytuacji. Można domniemywać, że
częściowo jest nim brak sprecyzowanych zainteresowań, jak również brak własnej inicjatywy i
zaangażowania młodego pokolenia w życie społeczności lokalnej bądź bierna postawa
młodzieży, oparta na oczekiwaniu zorganizowania/”zapewnienia” atrakcyjnej oferty przez
inne osoby/podmioty. Z drugiej strony, podczas warsztatów online z młodzieżą i w ankietach,
wybrzmiewa poczucie braku sprawczości oraz przestrzeni do samorealizacji i rozwoju.

Podstawową propozycją młodzieży na przyszłość jest rozwój infrastruktury, służącej
wszystkim mieszkańcom. Młodzież wskazała na wiele potrzeb infrastrukturalnych w Gminie i
Mieście Gryfów Śląski, które pozwoliłyby młodym mieszkańcom oraz innym osobom aktywnie
spędzać czas wolny i rozwijać swoje pasje, szczególnie sportowe, jak również dot. oferty
kulturalnej. Respondenci szczególnie pokreślili w ankietach badawczych oraz podczas
warsztatów online następujące potrzeby w zakresie rozwoju miejskiej i gminnej infrastruktury:


kino x 43, w tym:
o kino ogólnie x 38,
o kino pod gołym niebem x 1,
o kino plenerowe dla młodzieży (filmy wybrane przez młodzież) x 1,
o kino samochodowe x 2,
o filmy w GOK-u x 1,



basen x 31, w tym:
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o basen ogólnie x 28,
o basen kryty / pływalnia x 2,
o basen ze zjeżdżalniami x 1,


skatepark / rozbudowa skateparku x 10,



miejsce do spotykania się (z kolegami/przyjaciółmi) x 8,



teatr x 7,



park trampolin x 5,



ścieżki rowerowe x 4,



galeria handlowa x 3,



sala do gier komputerowych / miejsce do grania x 3,



lodowisko x 2,



siłownia x 2, w tym:



siłownia ogólnie x 1,



siłownia na powietrzu x 1,



restauracja fast food x 2,



bar / bar bezalkoholowy x 2,



park linowy (np. na Patelni) x 2,



kręgielnia x 2,



ogólnodostępna sala taneczna x 2,



klub / klub z muzyką x 2,



duże parki x 1,



rolkowisko x 1,



więcej miejsc typu pumptrack x 1,



remont ośrodka zdrowia x 1,



nowy plac zabaw x 1,



kafejka x 1,



restauracja x 1,



sklep z grami komputerowymi x 1,



aquapark x 1,
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boisko do koszykówki x 1,



schronisko dla zwierząt x 1.

Problemem mocno widocznym w odpowiedziach młodzieży, jak również podnoszonym w
obserwacjach osób dorosłych uczestniczących w warsztacie focusowym w dn. 18.05.2021, jest
brak lokalnego miejsca spotkań dla młodych osób. Wybrane wypowiedzi młodzieży z ankiet
badawczych:


„Chciałabym, aby w Gminie i Mieście Gryfów Śląski pojawiło się miejsce w którym każdy
może odpocząć i poczuć się bezpiecznie.”



„Jakieś fajne miejsce, gdzie można posiedzieć ze znajomymi a nie chodzić bezczynnie
po mieście”,



„Miejsca, w którym można się spotkać, jakiś klub w którym można czekać na autobusy.”



„Jakieś miejsca do spotkań, realizowania zainteresowań, dzieciaki chodzą po mieście
bez celu, jedyna atrakcja to pupmtruck dla rowerzystów, a w GOK-u są tylko zajęcia,
siłownie zamknięte. Przydałaby się jakaś ogólnodostępna sala taneczna, albo jakieś
właśnie miejsce spotkań.”



„Młodzież włóczy się bez celu, jedyna opcja to pumptrack dla rowerzystów i jakieś
zajęcia w GOK-u."



„Fajnie by było, gdyby otworzyli coś dla młodzieży bo tak naprawdę nie ma co robić,
wszyscy spędzają czas poza Gryfowem.”

Rozpiętość przedstawionych przez młodzież form i tematów działań/aktywności, do realizacji
w przyszłości, jest bardzo szeroka. Opierają się one na indywidualnych zainteresowaniach i
potrzebach poszczególnych osób. W ocenie młodzieży na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
brakuje obecnie oferty / działań kulturalnych lub dotyczących kreatywnego / twórczego /
aktywnego spędzania czasu przez młodych ludzi. Wśród pomysłów przedstawionych przez
młodzież można wyróżnić następujące trendy:


działania twórcze/artystyczne/edukacyjne/integracyjne/związane z hobby:
o koncerty dla młodzieży (np. rap, hip-hop, muzyka młodzieżowa),
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o spotkania

z

piosenkarką/piosenkarzem/raperem/yotuberem/aktorem/ze

sławną osobą,
o zajęcia taneczne,
o wycieczki,
o ogniska integracyjne (dla wszystkich mieszkańców),
o zabawy/imprezy dla młodzieży,
o koło fotograficzne,
o konkurs talentów dla młodzieży,
o festiwale,
o wydarzenia na wzór Kwisonaliów z większą ilością atrakcji dla młodzieży,
o festiwal kolorów,


działania sportowe/około sportowe, w tym:
o szkółka siatkarska,
o festiwale sportu,
o gryfowskie zawody w piłkę siatkową (z nagrodami),
o jazda na rolkach,
o jazda na rowerze,
o jazda na hulajnodze,
o jazda na desce,
o jazda konno w terenie,
o parkour pod opieką trenera.

GRUPA WIEKOWA: OSOBY DOROSŁE DO 60 LAT
Osoby dorosłe, uczestniczące w badaniach ankietowych oraz warsztacie focusowym 18 maja
2021, podkreśliły potrzebę organizacji, poza głównym świętem Gminy i Miasta Gryfów Śląski Kwisonaliami - festynów / imprez skierowanych do całych rodzin lub angażujących różne
pokolenia (kameralne wydarzenia o zasięgu sołectwa, dzielnicy, sąsiedztwa, miasta).
Mieszkańcy zwracali uwagę m.in. na:


„Brakuje festynów rodzinnych, które mają ogromny wpływ na integrację mieszkańców.
Poza tym są kierowane do wielu grup wiekowych - od dziadków po dzieci.”
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„Marzę o ofercie skierowanej dla każdej grupy wiekowej, zachęcającej do wyjścia z
domu, spotkania się z innymi mieszkańcami i spędzenia miło czasu.”



„Należy wziąć pod uwagę fakt, że każdy człowiek ma swoiste potrzeby kulturalne. Musi
to być oferta skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych po osoby starsze. Ciężko
zawrzeć to w jednym wydarzeniu. Należy pomyśleć o kilku różnorodnych wydarzeniach,
począwszy od wernisaży i wystaw po ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu
(pikniki, potyczki rodzinne).”



„Ważna jest możliwość realizowania się wszystkich grup społecznych, od dzieci po
osoby starsze, festyny integracyjne.”



„Międzypokoleniowe spotkania (z ciekawymi atrakcjami) najstarszych mieszkańców z
młodszymi pod hasłem „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”



„Organizacja pikników rodzinnych, zabaw na wolnym powietrzu (imprez).”



„Piknik rodzinny dla rodzin, z grillem i kocykami, na polanie, z watą cukrową i muzyką.”



„Zamiast Kwisonaliów wiele innych imprez w które będą zaangażowani mieszkańcy
Gryfowa i okolicznych wiosek.”

Wśród pomysłów mieszkańców, odpowiadających na te potrzeby, znalazły się m.in.
następujące propozycje:


piknik na zielonym terenie, z kocami, na trawie/na polanie, z grillem, watą cukrową,



tematyczny festyn rodzinny 2 x w roku, np. wiosna/lato oraz jesień, z udziałem
lokalnych organizacji pozarządowych i prezentacją lokalnych produktów,



festyn rodzinny z zabawami, nagrodami i gwiazdą wieczoru (np. kabaret),



potyczki rodzinne,



wiele mniejszych, częstszych imprez dla mieszkańców (zamiast Kwisonaliów),



potańcówki,



ogniska integracyjne,



kiermasze świąteczne (nie tylko wielkanocne),



okolicznościowe imprezy dla całych rodzin (dzień dziecka, mikołajki),



bale karnawałowe.
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Uczestnicy badań mają dużą świadomość wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz
zasobów i walorów Gminy i Miasta Gryfów Śląski (historycznych, kulturowych,
krajobrazowych, przyrodniczych). Wśród pomysłów mieszkańców znajdują się liczne
propozycje bazujące na lokalnych zasobach, w tym m.in.:


lokalne wycieczki (piesze, autobusowe, rowerowe),



prelekcje / spotkania / warsztaty tematyczne (np. nawiązujące do średniowiecza) i
inne,



małe, lokalne muzeum,



publikacje.

Kolejny trend widoczny w odpowiedziach udzielonych przez osoby dorosłe stanowi lokalny
potencjał mieszkańców – sięgnięcie po ich unikalne zainteresowania, talenty i umiejętności.
W opinii uczestników badań na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski „są osoby, które mają
pasję, ale kryją się z nią”. Przykładowe formy przyszłych aktywności zaproponowane przez
osoby dorosłe to:


wystawa/kiermasz/przegląd prac mieszkańców, prezentujący ich pasje,



spotkania z byłymi mieszkańcami Gryfowa Śląskiego, aktywnymi w obszarze szeroko
rozumianej kultury,



prezentacja/pokaz swoich zainteresowań/umiejętności,



wystawa rękodzieła mieszkańców,



spotkania lokalnych hobbystów w danej dziedzinie.

Także osoby dorosłe podkreślają konieczność rozwoju w przyszłości lokalnej infrastruktury
kulturalnej. W szczególności są to:


kino (w tym: ogólnie, małe, niszowe, plenerowe),



teatr (w tym: teatr ogólnie „teatr spod gryfowskiej fontanny, teatr uliczny, spektakle).

Respondenci zauważają także ograniczenia w zakresie obecnej infrastruktury MGOK
(„Ograniczenia finansowe oraz infrastrukturalne, budynek ośrodka kultury w złym stanie
technicznym."). Wśród innych potrzeb infrastrukturalnych mieszkańcy wymieniają także m.in.
ścieżki rowerowe, ścieżki rolkowe, muszlę koncertową, park linowy, amfiteatr, basen, boisko
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do gry siatkówkę plażową, odnowienie plaż nad jeziorem, dobry dojazd nad jezioro, plac do
gier typu koszykówka/badminton, uporządkowanie parku (tzw. Patelnia).

Dorośli mieszkańcy Gminy i Miasta Gryfów Śląski zwrócili też uwagę na potrzeby dzieci i
młodzieży. Szczególnie uczestnicy warsztatu focusowego 18 maja 2021 podkreślili istniejące
obecnie braki w ofercie kulturalnej dla młodych osób oraz brak udziału młodzieży (poza
formami szkolnymi) w życiu kulturalnym gminy. Ograniczeniem w tym obszarze jest również
brak miejsca spotkań/przestrzeni dla młodzieży. Problem ten jest widoczny także w
odpowiedziach w ankietach („Przede wszystkim brakuje miejsca dla młodzieży. Nie mają
miejsca w którym mogliby się spotkać i zorganizować sobie czas wolny.").

GRUPA WIEKOWA: OSOBY DOROSŁE 60+ (SENIORZY)
Szczególnie wśród uczestników badań w wieku 60+ widoczne są ograniczenia w dostępie do
oferty kulturalnej, spowodowane pandemią. 4 z 20 repondentów poruszyło ten wątek w
swoich odpowiedziach, oceniając obecną kulturę lub dostęp do niej na terenie Gminy i Miasta
Gryfów Śląski jako organiczony. Zdecydowanie brakuje im udziału w lokalnych wydarzeniach
kulturalnych. Z drugiej strony uczestnicy wykazali jednak zrozumienie dla obecnej sytuacji,
pozostając z nadzieją na powrót, kontynuację lub rozwój nowej oferty w przyszłości, po
zakończeniu pandemii.
Cytaty z wybranych wypowiedzi uczestników badań:


„Pandemia wpłynęła na zastój i ograniczenia w kontaktach i czynnym udziale w
czymkolwiek.”



„Czas pandemii powstrzymał większość działań MGOK w Gryfowie. Przed tym czasem
chętnie brałam udział w spotkaniach teatralnych, koncertach, konkursach, jak również
ćwiczeniach dla seniorów. Bardzo mi tego brakuje.”



„Przetrwać COVID, bez ekscesów w zachowaniach mieszkańców, powrócić do czynnego
życia w mieście.”



„W naszej gminie przed pandemią imprez było sporo, po pandemii powinny być
kontynuowane, tematyka różna.”
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Uczestnicy badań w wieku 60+ wskazują wśród własnych pomysłów na przyszłość przede
wszystkim na działania o charakterze „miękkim”. W odróżnieniu od innych grup wiekowych,
gryfowscy seniorzy uczestniczący w badaniach wśród swoich priorytetów nie określają potrzeb
infrastrukturalnych. Powyższe wynika ze stabilnej sytuacji na terenie Gminy i Miasta Gryfów
Śląski z zakresie zapewnienia tej grupie wiekowej przestrzeni do spotkań oraz dostępu do
udziału w przyszłości w różnorodnych aktywnościach/zajęciach, np. w Klubie Seniora. Tym
samym propozycje seniorów na przyszłe działania mogą stanowić podstawę dla planowania i
realizacji różnorodnych aktywności, w formie projektowej lub poza projektowej, także przez
lokalny Klub Seniora.

O jakich działaniach kulturalnych marzą mieszkańcy w wieku 60+? Pomysły seniorów można
podzielić na 2 kategorie: propozycje skierowane do ogółu społeczności (wszystkich
mieszkańców) oraz działania realizujące potrzeby wyłącznie seniorów. Należy podkreślić
bardzo dużą różnorodność uzyskanych odpowiedzi i kreatywność respondentów. Wśród
unikalnych propozycji znalazły się m.in.: plebiscyt na aktywnego emeryta w promowaniu
Gryfowa Śląskiego, pokaz mody 60+, konkurs na miss 60+, wydarzenie muzyczne pod hasłem
„Młodości wróć" z utworami znanych, dawnych wykonawców, organizacja wydarzenia tylko
dla singli/osób samotnych, szukających towarzystwa (ale nie tzw. „speed dating”/„szybkie
randki”) oraz organizacja kabaretu z mieszkańcami Gryfowa Śląskiego („Chciałabym
zorganizować dobry kabaret, bo w tych czasach potrzeba nam więcej wesołych spotkań”).
Wśród pomysłów na inicjatywy dla wszystkich mieszkańców przeważają działania związane z
teatrem, co świadczy o istnieniu obecnie dużych braków w tym obszarze. Podkreślona została
także potrzeba organizacji imprez/festynów rodzinnych - międzypokoleniowych, szczególnie
w okresie letnim, w formie plenerowej.
Najliczniejszą grupę wskazań stanowiły następujące odpowiedzi (20 respondentów,
możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi):
Pomysły seniorów na działania dla osób w wieku 60+:


spotkania z dietetykiem / porady dietetyka dla seniorów – 3 wskazania,



wędrówki piesze po okolicy – 2 wskazania,



wycieczki jednodniowe - 2 wskazania,
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joga – 2 wskazania,



wyjazd do teatru – 2 wskazania,



zwiedzanie zabytków dolnośląskich dla emerytów – 1 wskazanie,



medytacja – 1 wskazanie,



zajęcia manualne – 1 wskazanie,



ćwiczenia dla seniorów - 1 wskazanie,



aktywizacja seniorów – 1 wskazanie,



plebiscyt na aktywnego emeryta w promowaniu Gryfowa Śląskiego - 1 wskazanie,



potańcówka - 1 wskazanie,



przedstawienia dla emerytów - 1 wskazanie,



kursy, np. parzenia herbaty – 1 wskazanie,



konkurs na miss 60+ – 1 wskazanie,



pokaz mody 60+ – 1 wskazanie,



robótki ręczne – 1 wskazanie,



spotkania z lekarzami specjalistami – 1 wskazanie,



wspólne ćwiczenia (w tym też na łonie przyrody) – 1 wskazanie,



wyjazd do filharmonii – 1 wskazanie,



przywrócenie do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1 wskazanie,



koncerty – 1 wskazanie



wydarzenie muzyczne "Młodości wróć" z utworami znanych, dawnych wykonawców –
1 wskazanie,



trochę wspomnień – 1 wskazanie,



nauka tańca dla seniorów – 1 wskazanie



spotkania z ciekawymi ludźmi – 1 wskazanie,



spotkania teatralne – 1 wskazanie,



wydarzenia tylko dla singli/osób samotnych, szukających towarzystwa (ale nie tzw.
„speed dating”/„szybkie randki") – 1 wskazanie,

Pomysły seniorów na działania dla ogółu mieszkańców:


teatr oraz większa liczba spektakli – 7 wskazań,
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wyjazdy do innych instytucji kultury lub miejsc wypoczynku – 4 wskazania (teatr – 2,
opera – 1, ogród przyrodniczy – 1),



spotkania z ciekawymi ludźmi – 3 wskazania,



kabaret z mieszkańcami Gryfowa Śląskiego / kabarety – 3 wskazania,



imprezy dla rodzin / festyny – 2 wskazania,



kontynuacja dotychczasowych wydarzeń kulturalnych (sprzed pandemii) - 2 wskazania,



koncerty – 2 wskazania,



imprezy plenerowe w okresie letnim (w tym: w uporządkowanym parku, np. Patelnia)
– 1 wskazanie,



dyskusje w grupach – 1 wskazanie,



teatr uliczny o historii Gryfowa Śląskiego – 1 wskazanie,



grzybobranie – 1 wskazanie,



dyskoteka lub zabawa na wolnym powietrzu (np. park miejski) – 1 wskazanie,



dyskusyjny klub filmowy – 1 wskazanie,



dyskusyjny klub książki 1 – 1 wskazanie,



kultura bardziej dostępna dla ogółu - 1 wskazanie.

Pomysły seniorów na działania dla dzieci:


nauka rękodzieła (szydełko, druty) x 1 wskazanie.

Potrzeby seniorów w zakresie rozwoju infrastruktury, służącej mieszkańcom w obszarze
kultury oraz spędzania wolnego czasu:


kino – 4 wskazania,



muszla koncertowa – 1 wskazanie,



amfiteatr – 1 wskazanie,



uporządkowanie parku (Patelnia) – 1 wskazanie,



budowa kino-teatru (Patelnia) – 1 wskazanie,



obiekt gastronomiczny w parku (Patelnia) – 1 wskazanie,



rozbudowa MGOK – 1 wskazanie.
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Na podstawie propozycji mieszkańców, określonych podczas działań badawczych, można
wskazać następujące rekomendacje dla realizacji przyszłych lokalnych inicjatyw mieszkańców
w zakresie kultury:

1. Lokalne inicjatywy integracyjne dla mieszkańców o kameralnym charakterze, angażujące
sąsiadów lub społeczność sołectwa/miasta, które umożliwią twórcze lub aktywne spędzenie
czasu, poznanie się i wspólne nabycie ciekawych doświadczeń w kontakcie z szeroko
rozumianą kulturą.


Wydarzenia kulturalne powinny stanowić w opinii mieszkańców możliwość do
wspólnych spotkań, integracji lokalnej społeczności, wspólnych doświadczeń oraz
ciekawego, kreatywnego lub aktywnego spędzenia czasu.



Potrzeba organizacji wspólnych kameralnych działań o charakterze integracyjnym,
podkreślana w badaniach m.in. w ankietach i podczas warsztatu focusowego z osobami
dorosłymi w dn. 18.05.2021, nabrała szczególnego znaczenia dla lokalnej społeczności
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w ciągu ostatniego roku z powodu ograniczeń bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich spowodowanych pandemią.

2. Inicjatywy wykorzystujące lokalny potencjał kulturowy (zainteresowania/hobby, talenty
i unikalne umiejętności mieszkańców) lub odkrywające w ciekawy sposób lokalne
dziedzictwo kulturowe oraz bogactwo historyczne i/lub walory przyrodniczo-krajobrazowe:


Wydarzenia kulturalne powinny w opinii mieszkańców aktywnie wykorzystywać
lokalny potencjał oraz zasoby. Zainteresowania/hobby, talenty i unikalne umiejętności
mieszkańców stanowią nieodkryty i niewykorzystany dotąd potencjał społeczności.



Gmina i Miasto Gryfów Śląski posiada bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i
walory przyrodniczo-krajobrazowe. W ankietach oraz podczas warsztatu focusowego
z osobami dorosłymi w dn. 18.05.2021 uczestnicy podkreślali dotychczasowe działania
w tym obszarze, ze wskazaniem na kreowanie dalszych ciekawych aktywności,
umożliwiających mieszkańcom odkrywanie piękna i bogactwa ich małej Ojczyzny.
Działania

kulturowe

przyczynią

się

tym

samym,

jako

element

edukacji

regionalnej/lokalnej do poznania lokalnych zasobów i budowania więzi z
zamieszkiwanym terenem.

3. Inicjatywy międzypokoleniowe, angażujące różne grupy wiekowe do wspólnego,
twórczego lub aktywnego spędzenia czasu:


Wydarzenia kulturalne powinny w opinii mieszkańców angażować różne grupy
wiekowe, umożliwiając integrację lokalnej społeczności.

4. Inicjatywy angażujące młodzież w działania na rzecz swojej lokalnej społeczności i/lub
stwarzające młodzieży twórczą alternatywę spędzenia wolnego czasu:


Młodzież szkolna, a w szczególności uczniowe i uczesnnice starszych klas szkoły
podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, to grupa, która w opinii mieszkańców,
powinna zostać objęta priorytetowo działaniami aktywizującymi w zakresie ich udzialu
w lokalnej kulturze i życiu społecznym Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
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Potencjał gryfowskiej młodzieży nie jest obecnie zagospodarowany. Istnieje duża
potrzeba twórczego i aktywnego angażowania młodzieży w różnorodne formy
aktywności pozaszkolnej oraz na rzecz lokalnej społeczności, w tym inspirowania i
wspierania młodych ludzi w ich działaniach.



Poza wynikami badań przeprowadzonych wśród młodzieży, temat braku udziału
młodzieży w lokalnym życiu kulturalnym został poruszony, jako poważny problem na
terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, podczas warsztatu focusowego z osobami
dorosłymi w dn. 18.05.2021. Uczestnicy ww. spotkania podkreślili mocno widoczny już
od wielu lat brak, poza akcyjnymi lub jednostkowymi przedsięwzięciami, udziału
młodego pokolenia w kreowaniu własnych pomysłów i aktywnej realizacji lub
współrealizacji działań w obszarze kultury. Na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski
poza strukturami szkolnymi nie istnieje obecnie przestrzeń do samoorganizacji
młodzieży dot. aktywności pozaszkolnej w formie np. młodzieżowej rady lub klubu
wolontariatu. Uczestnicy spotkania podkreślili potrzebę aktywizowania, inspirowania i
wspierania działań dla/z udziałem lokalnej młodzieży.
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GRAFIKA: Podsumowanie rekomendacji dla lokalnych inicjatyw mieszkańców dot. kultury.
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7. WYKAZ SKRÓTÓW


dot.

dotyczący



LGD

Lokalna Grupa Działania



MGOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Informacja uzupełniająca:
ww. skrót jest stosowany często w odpowiedziach respondentów także
wymiennie z niepełną nazwą placówki jako GOK (Gminny Ośrodek
Kultury).



np.

na przykład



wg

według



ZSOiZ

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Wzór ankiety badawczej – młodzież szkolna.

55

DIAGNOZA: KULTURA POD STRZECHAMI - POKAŻ SWÓJ POTENCJAŁ! – Gmina i Miasto Gryfów Śląski

56

DIAGNOZA: KULTURA POD STRZECHAMI - POKAŻ SWÓJ POTENCJAŁ! – Gmina i Miasto Gryfów Śląski

57

DIAGNOZA: KULTURA POD STRZECHAMI - POKAŻ SWÓJ POTENCJAŁ! – Gmina i Miasto Gryfów Śląski

58

DIAGNOZA: KULTURA POD STRZECHAMI - POKAŻ SWÓJ POTENCJAŁ! – Gmina i Miasto Gryfów Śląski

ZAŁĄCZNIK NR 2
Wzór ankiety badawczej – osoby dorosłe.
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