DOBROSZYCKI
POCZYTAJNIK

Badania zasobów i potencjałów
kulturowych mieszkańców
Gminy Dobroszyce

W okresie od września do listopada 2021 r. dzięki dofinansowaniu ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach Kierunku interwencji 4.1 „BLISKO –
Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność”
stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025 przeprowadziłyśmy badania wśród
mieszkańców Gminy Dobroszyce.
Głównym celem diagnozy była próba zmapowania potencjałów kulturotwórczych Gminy Dobroszyce oraz zbadanie potrzeb czytelniczych mieszkańców
i mieszkanek Gminy. Celem naszych działań było również poszukanie odpowiedzi na pytanie, jak zmienić wizerunek GCK, poprawić jego postrzeganie
wśród społeczności i sprawić, aby stał się miejscotwórczy. W związku z ciągłym
napływem nowych mieszkańców, chcieliśmy również oddać im głos i posłuchać,
jakie mają potrzeby kulturalne i czytelnicze, zapytać czy znają GCK i Bibliotekę,
w jakiego rodzaju wydarzeniach kulturalnych chcieliby wziąć udział.
Diagnoza ta nie ma charakteru naukowego, jej celem nie była również ocena
dotychczasowej pracy merytorycznej Gminnego Centrum Kultury i Gminnej
Biblioteki Publicznej. Naszym największym zadaniem było wytypowanie
pojedynczych osób, organizacji, grup o potencjale kulturotwórczym do
realizacji przyszłorocznych lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz opracowanie nowych, efektywnych form współpracy . Zależało nam przy tym na
włączeniu osób, które stale nie uczestniczą w działalności GCK i Biblioteki.

Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Dobroszycki poczytajnik” dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, w ramach Kierunku interwencji 4.1.
„BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność”.

Opracowanie:
A. Lewińska oraz zespół GCK im. A. Sojko:
E. Mielcarek, M. Niedzielska, K. Rutkowska, M. Zdobylak
Dobroszyce, 2021 r.

O badaniu – kogo i jak przepytywaliśmy
Diagnozę rozpoczęliśmy od samych siebie. Przeanalizowaliśmy dane –
statystyki biblioteki, liczbę wypożyczeń, ilość polubieni na FB i Instagramie,
statystyki strony internetowej oraz dane dotyczące frekwencji naszych
wydarzeń oraz stałych zajęć. Skorzystaliśmy także z badań prowadzonych
dla Urzędu Gminy Dobroszyce przy powstaniu Strategii Rozwoju Gminy na
lata 2012-2022 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026.
Przeprowadziliśmy warsztaty wydobywcze z zespołem GCK, wstępnie
zmapowaliśmy potencjały i postawiliśmy pytania badawcze.
Kolejnym krokiem było opracowanie badania ankietowego. Aby umożliwić
udział jak największej liczbie osób prowadziliśmy je zarówno metodą
tradycyjną – rozdając papierowe ankiety Czytelniczkom i Czytelnikom GBP
oraz uczestnikom organizowanych przez nas wydarzeń (m.in. w czasie
warsztatów w świetlicach wiejskich) oraz za pomocą internetu. Skorzystaliśmy z siły mediów społecznościowych, naszej strony internetowej oraz
lokalnych stron o charakterze informacyjnym. Kwestionariusz wypełniły 84
osoby, w większości były to kobiety w wieku 36 – 45 lat.
Równolegle prowadziliśmy wywiady pogłębione i konsultacje. Staraliśmy się
zaprosić do rozmów osoby różnej płci, w różnym wieku, pełniące różne funkcje, mieszkające w różnych miejscach Gminy, z różnym stażem. Udało nam
się porozmawiać z seniorami, radnymi, sołtysami a także osobami, które
w Gminie mieszkają nie dłużej niż od sierpnia 2021. Ważnym uzupełnieniem
tej części badania były rozmowy z uczestnikami i uczestniczkami sześciu
warsztatów przeprowadzonych na świetlicach wiejskich. Pozwoliło nam to
na dotarcie do opinii osób, które nie mieszkają w centrum Gminy.

Gmina Dobroszyce – gdzie mieszkamy
Gmina Dobroszyce ma charakter wiejski. Położona jest w północno – wschodniej
części województwa dolnośląskiego, w północno – zachodniej części powiatu
oleśnickiego. Geograficznie Gmina Dobroszyce graniczy turystycznie od
północy z rejonem Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
Centrum Gminy jest miejscowość Dobroszyce. W jej skład wchodzi ponadto
16 sołectw: Bartków, Białe Błoto, Dobra, Dobroszyce (będące siedzibą
Gminnego Centrum Kultury im. A. Sojko oraz władz lokalnych), Dobrzeń,
Holendry, Kolonia Strzelce, Łuczyna, Malerzów, Mękarzowice, Miodary,
Nowica, Nowosiedlice, Sadków, Siekierowice i Strzelce.
Gmina Dobroszyce położona jest w cennym przyrodniczo i atrakcyjnym
turystycznie terenie. Znajduje się tu wiele interesujących obiektów zabytkowych, z których najważniejszy jest renesansowy pałac oraz pomniki
przyrody: dąb szypułkowy i ponad trzystuletni cis pospolity. Gmina graniczy
od północy z rejonem Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, co czyni z niej
atrakcyjną bazę wypadową.
Mimo, że Gmina Dobroszyce położona jest poza głównymi ośrodkami,
charakteryzuje ją dobra komunikacja. Dojazd z najdalej położonej wsi –
Malerzowa do Wrocławia zajmuje 50 minut, do Oleśnicy pół godziny. Do
Dobroszyc dostać można się również pociągiem. Zarówno do centrum
Gminy jak i do poszczególnych sołectw dojechać można autobusem. Przez
Dobroszyce biegnie również obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340
łącząca Oleśnicę z Trzebnicą.

Dużym wyzwaniem okazało się zbadanie potrzeb dobroszyckiej młodzieży.
Przeprowadziliśmy dwa wydobywcze warsztaty w szkołach w Dobroszycach
i w Dobrzeniu. O potrzebach kulturalnych i czytelniczych rozmawialiśmy z uczniami klas siódmych i ósmych. Wspólnie zastanawialiśmy się czym jest kultura,
lokalność, z czym kojarzą się biblioteka, jakich wyborów kulturalnych dokonuje
młodzież, przy czym kulturę zdefiniowaliśmy bardzo szeroko. Uzupełnieniem tej
pracy jest film powarsztatowy dostępny na naszej stronie interentowej.
Ciekawe odpowiedzi znaleźliśmy również na tablicy w holu instytucji, na
której umieściliśmy pytanie badawcze „Podziel się opinią o GCK i Bibliotece?”
Wypowiedziały się na niej głownie dzieci – Uczestnicy i Uczestniczki stałych
zajęć, które regularnie odbywają się w GCK.
Zdjęcie: Oficerowie belgijscy przed wejściem do budynku głównego sierocińca
(dzisiaj SPSW Caritas Archidiecezji Wrocławskiej). Lata 40. XX w.
Fot. Autor nieznany. Archiwum prywatne

Historia Dobroszyc
Dobroszyce są jedną z najstarszych wsi położonych w rejonie oleśnickim.
Badania archeologów wskazują na ciągłość osadnictwa od epoki kamiennej.
Pierwsza wzmianka o najstarszej części miejscowości znajdującej się nad
potokiem Dobra datowana jest na rok 1405. Dobroszyce nosiły wówczas
nazwę Treszkin (Tresskin). W późniejszych dokumentach wieś nosi nazwę
Traske (1472), Treske (1529), Dreske a od roku 1675 Juliusburg od imienia
księcia oleśnickiego z dynastii Wirtembergów Juliusza Zygmunta, którego
była rezydencją. Nazwa ta przetrwała do 1945 roku, kiedy to Ministerstwo
Ziem Odzyskanych uchwaliło obecną – Dobroszyce.

Kim jesteśmy? Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
Gminne Centrum Kultury (GCK) im. Anny Sojko zajmuje się organizowaniem
działalności kulturalnej na terenie Gminy. Siedzibą GCK jest wzniesiony w latach
70. XX w. budynek, który znajduje się w Dobroszycach przy ulicy Parkowej 14.
W budynku, który w latach 2013-14 przeszedł gruntowny remont znajdują się
sale plastyczna, baletowa, sala prób oraz sala widowiskowo-kinowa na 140
miejsc. 10 lipca 2003 roku, Gminnemu Centrum Kultury nadano imię Anny Sojko,
tragicznie zmarłej dyrektor GCK i kierownik biblioteki przed włączeniem jej
w struktury GCK. Obecnie dyrektorem GCK jest Monika Zdobylak, która kieruje
instytucją wraz z pięcioosobowym zespołem pracowników merytorycznych.

Dobroszyce wiele zawdzięczają księciu Juliuszowi – to on podniósł część
wsi do rangi miasta, nadał herb i kazał w wytyczyć duży rynek. Działania te
wzmocniły znaczenie Dobroszyc jako prężnie rozwijającego się na przełomie
wieku XVII i XVIII ośrodka tkackiego i szewskiego. W Dobroszycach uprawiano len, znajdowała się tu roszarnia oraz tkalnia, w której zatrudnienie
znajdowała większość mieszkańców. Po wygaśnięciu dynastii Wirtembergów
posiadłość przechodziła kolejno we władanie księcia Fryderyka Augusta von
Braunschweig i króla Fryderyka Augusta von Sachsen, który zarządzał nią
do II wojny światowej.

W strukturach GCK funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna i jej
filia, znajdująca się w szkole podstawowej w Dobrzeniu. GBP jest dobrze
zaopatrzona w nowości zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. W jednej z sal
znajduje się nowocześnie wyposażony kącik dziecięcy z półkami i stolikami
dostosowanymi do wzrostu najmłodszych czytelników, zabawkami, grami
planszowymi, kredkami.

W XIX wieku, kiedy to nastąpiło załamanie lokalnej twórczości sukienniczej,
gospodarkę gminy zdominował przemysł drzewny. Również wtedy powstał
w Dobroszycach zespół kościoła Braci Szkolnych i Sierocińca. Ostatecznie
1928 roku z powodów gospodarczych Dobroszyce tracą prawa miejskie.
W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1942, mieścił się tu obóz jeniecki
(Oﬂag VIII C Juliusburg), w którym przetrzymywano oficerów belgijskich,
francuskich i holenderskich.

GCK administruje ponadto świetlicami wiejskimi w Bartkowie, Białym Błocie,
Dobrej, Dobrzeniu, Łuczynie, Mękarzowicach, Miodarach, Nowicy, Sadkowie,
Siekierowicach i Strzelcach, Malerzowie i Nowosiedlicach oraz muszlą
koncertową znajdującą się w dobroszyckim parku.

Dla historii Dobroszyc ważne znaczenie ma rok 1945, kiedy to do wsi napłynęli polscy osadnicy kresów wschodnich II Rzeczpospolitej – z powiatu
Gródek Jagielloński i okolic Lwowa oraz migranci z Małopolski i Wielkopolski,
przejmując gospodarstwa opuszczone przez ludność niemiecką. Większość
z nich znalazła zatrudnienie w zakładach roszarniczych oraz tartaku. Z tymi
zakładami związane było również życie kulturalno-społeczne mieszkańców.
Działały przy nich przedszkola, zakładowe biblioteki, przychodnie zdrowia.
Organizowano bale, zabawy taneczne i imprezy okolicznościowe dla dzieci.
W miejscowości do roku 1989 kontynuowano przemysłowe tradycje roszarnicze i przetwórstwa drewna.
Zarówno przed jak i powojenna historia Dobroszyc wydają się być dla
mieszkańców ciekawe i inspirujące.
Zdjęcie: Widok na budynek GCK, lata 90. XX w. Fot. R. Markiewicz, Archiwum GCK

Przy GCK działają zespoły ludowe Sąsiadeczki z Dobrzenia, Uśmiech ze
Strzelec, Niezła Paka z Dobroszyc, Leszczynki z Sadkowa oraz dziecięcy zespół
Różyczki. W budynku swoją siedzibę ma lokalny oddział rejonowy Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów. Działają tu również koła zainteresowań dla dzieci:
•
•
•
•
•

Zajęcia plastyczno-ceramiczne (61 uczestników i uczestniczek)
Akademia Tańca Piasecki (16 uczestników i uczestniczek)
Gimnatyka z akrobatyką (21 uczestników i uczestniczek)
Modelatrstwo (11 uczestników i uczestniczek)
Szkoła Tańca Prestige – (60 uczestników i uczestniczek)
Dla dorosłych prowadzone są zajęcia rękodzielnicze kierowane
w dużej mierze do kobiet.
W GCK odbywają się również projekcje filmowe dla szkół i przedszkoli, dla
dorosłych (w piątki) oraz, cieszące się ogromną popularnością, pokazy dla
dzieci (w niedziele). GCK zajmuje się także organizacją czasu wolnego dzieci
i młodzieży w czasie letnich i zimowych przerw od nauki szkolnej. Organizowane są wyjazdowe zajęcia oraz warsztaty. Najważniejszymi wydarzeniami
przygotowanymi przez Centrum są dożynki gminne połączone z Dniami
Dobroszyc oraz Jarmark Bożonarodzeniowy i finał WOSP.
GCK udostępnia przestrzenie podmiotom prywatnym. Odbywają się tu
zajęcia z jogi, zumby, aerobiku, a także nauka gry na skrzypcach Suzukowo.
Strona internetowa: www.gckdobroszyce.pl
Facebook: https://www.facebook.com/GCKDobroszyce
Instagram: https://www.instagram.com/gckdobroszyce/

Co motywuje mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Dobroszycach?

• Myślę, że biblioteka rozwija się. Ułatwia dostęp do różnych źródeł wiedzy,
rozrywki i kreatywnych zajęć. Panie są bardzo pomocne i uważne.
• Centrum świetnie funkcjonuje, widać spore zaangażowanie w tworzenie
warsztatów i organizację czasu dla dzieciaków. Z roku na rok jest coraz
lepiej i jest to widoczne, te starania dla mieszkańców.
• Cieszę się, że jest takie miejsce, gdzie są organizowane zajęcia dla dzieci
z dofinansowaniem. Dzięki czemu mogę je zapisać na kilka różnych zajęć,
rozwijać ich zainteresowania i nie zbankrutować. Poza tym bardzo lubię
tutejszą bibliotekę, duży wybór, Panie zawsze miłe, uśmiechnięte i pomogą,
w czym trzeba!
• Bardzo mi się podoba, w jaki sposób działa GCK, zwłaszcza dużo dodatkowych zajęć organizowanych dla dzieci, projekcje filmów, wystawy. To miejsce
żyje! Duży księgozbiór, miłe i przyjemne miejsce. Jest bardzo duży wybór
książek, jest czysto i zawsze obsługuje miła bibliotekarka.
• Aktualne oferty, jest bogaty księgozbiór, panuje miła atmosfera, pracownicy
chętnie udzielają informacji, polecają nowości i ofertę placówki.

Co motywuje Cię do przyjścia do biblioteki?

• Jestem bardzo zadowolona, co do księgozbioru jak i tzw. opieki Pań
pracujących tam.
• Bardzo dobrze rozwinięta na przestrzeni lat. Są fajne książki i świetna
zabawa. Nie wiem, co bym zrobiła bez biblioteki.

Co lubią, co podoba się mieszkańcom Gminy w działaniach GCK i Biblioteki?
• To, co jest akurat fajne i interesujące to kino. Widziałem ofertę dla dorosłych
i dla dzieci. Teraz zaczyna to ruszać z powrotem jak widzę, więc super.
• Na bibliotekę nie ma co narzekać, bo księgozbiór jest duży i na przykład
nasze Panie, jak idą [z biblioteki do domu], to nie z jedną książeczką tylko
z całą siatką.

Zdjęcie: Wnętrze biblioteki, lata 90. XX w. Fot. R. Markiewicz, Archiwum GCK

Za czym nie przepadają, co chcieliby zmienić?
• Może warto by było pokazać trochę prac, wykorzystać tę przestrzeń
do chwalenia się tym, co mamy. Można powiedzieć, że jest tu bardzo
poukładane. Moim zdaniem hol robi trochę odpychające wrażenie.
• Przydałaby się barierka (z przodu), nie wiem czemu, ale zawsze jak
spoglądam na te dzieci, które nie raz wybiegają z GCK, to myślę, że
gdyby była barierka, to byłoby bezpieczniej.
• Chciałabym spędzić miło czas ćwicząc, napić się kawy i mieć opiekę dla
młodszego dziecka (taka możliwość była we Wrocławiu) coś fantastycznego,
brakuje mi tego!
• Wprowadzić spotkanie dla dzieci, takie jak to [w ramach projektu Dobroszycki
poczytajnik] tzn. na poziomie wsi. Jeden raz w miesiącu lub jeden raz na dwa
miesiące i bardziej reklamować swoje wydarzenia.
• Zwiększyć liczbę miejsc na wycieczki i półkolonie dla dzieci, rozszerzyć
ofertę zajęć dodatkowych o np. językowe, kulinarne.
• Rozszerzenie programu dla dorosłych.
• Potrzebne są inicjatywy, które integrują społeczność.
• Miejsce powinno być otwarte na organizację zabaw / zajęć dla np. 40-latków.
Trochę tego brak. Wszyscy skupiają się na dzieciach lub emerytach.

Z warsztatów przeprowadzonych z młodzieżą z Gminy Dobroszyce
wynika, że kultura, lokalność, biblioteka kojarzą się z:
KULTURA:
książki (np. Wiedźmin, Kamienie na szaniec)
muzyka (np. Team X, Mata, SBM)
filmy (np. Wiedźmin, Interstelar)
sztuka (np. Mona Lisa, Dama z gronostajem)
tradycje (np. Dzielenie się opłatkiem)
biblioteka

LOKALNOŚĆ:
sąsiedzi, okolica, miasto, Dobroszyce

BIBLIOTEKA:
nauka, zainteresowania,
szkoła, lektura, język polski,
regały, zasady, nuda

DOBROSZYCE:
pizzeria, muszla, Dino i Biedronka,
boisko, alejka, dom, społeczność

Mieszkam tu, odnajduję tu... czyli co sądzą mieszkańcy o Gminie Dobroszyce:
• Fajnie się tu mieszka i fajnie, że gmina jest aktywna. Ja przede wszystkim filtrowałam placówki oświatowe. Wysoki poziom zrobił na mnie duże wrażenie i był
jednym z czynników przeważających [za tym, żeby się tu przeprowadzić].
• Bliskość natury, cisza, spokój i jednocześnie bliskość miasta. Właśnie jest
wszystko na miejscu, wszystko blisko. Piękne okolice, kościoły, zabytki, lasy,
rowery, wycieczki.
• Można powiedzieć, że tu jest wszystko, co jest potrzebne do życia, niezbędne. Wszyscy w większości są tutaj zadowoleni z życia po prostu przez to,
że tutaj trafili.
Zdjęcie: Wnętrze biblioteki, lata 90. XX w. Fot. R. Markiewicz, Archiwum GCK

• [Kojarzy mi się] z ciekawymi, kreatywnymi ludźmi, z zielenią, z rodziną.
Spokój, miejsce zaspokojenia potrzeb. Miłe relacje sąsiedzkie, wzajemna
pomoc, bogata infrastruktura, ale nie drogowa.

• Mam blisko las, dobre skomunikowanie, niedaleko do Oleśnicy, niezbędną
infrastrukturę (szkoła, GCK, dobra droga z chodnikiem, sieci liniowe).
• Dobrze się tu czuję, odnajduję spokój, a kiedy potrzebuję skorzystać
z imprez rozwojowych również to znajduję.
Uważnym uchem. Jakie zmiany proponują mieszkańcy, jakie mają
pomysły na działania kulturalne:
• „Zrobiłbym wystawę, między innymi obrazującą historycznie troszeczkę Dobroszyce. Do uczestników bym zaadresował - przynieście to, z czym kojarzą Wam
się Dobroszyce od czasów najdawniejszych. Myślę, że to by było bardzo dobre.”
• „Fajny pomysł z tymi wiejskimi świetlicami, to są miejsca spotkań, miejsca
integracji. Na przykładzie Nowosiedlic, to co zdążyłam zaobserwować,
to jest takie centrum spotkań dzieci.”
• „Myślałem o takim potencjale chociażby terenu. Owszem, nie mamy tutaj
drugiego Wawelu, ale na pewno są tutaj miejsca, które warto zobaczyć, które warto pokazać. Mnie jako nowemu mieszkańcowi na pewno coś takiego,
by się bardzo przydało.”

Marzenia – mój wymarzony dom kultury i biblioteka, jakie powinny
być, czym byłby modelowy dom kultury i biblioteka wg mieszkańców?
• Powinno cały czas troszczyć się o to, aby ludzie nie zatracali się w tym świecie
zaganianym i zabieganym, skoncentrowanym na zarabianiu pieniędzy, tych
korzeni, tradycji, żeby centrum kultury przypominało o tym, że istnieje dobra
muzyka, teatr, tradycje świąteczne, stawiało na rozwój i edukację. To będzie
najbardziej dużą część takich osób przyciągało. To jest największa wartość.
• Nic tak, moim zdaniem nie jest wartościowe, jak to, że moja gmina angażuje
się w dobry rozwój dzieci.
• Będę zawsze to podkreślał, że to musi być miejsce centrotwórcze. Miejsce,
które pomimo obecnych czasów będzie spajać ludzi, zachęcać do działania.
Powinno zapraszać ludzi chociażby do jakiegoś wolontariatu, zaangażowania się do tworzenia tego miejsca.
• Centrum otwarte na ludzi z miejscem do spotkań na co dzień.
• Miejsce, gdzie odpoczywam od trudów dnia codziennego i od pośpiechu.
• To miejsce, gdzie można przeglądać prasę, książki i przy okazji napić się kawy.

• „Myślę, że pierwsze, co przyszło mi na myśl, to zajęcia piknikowe, warsztaty
zewnętrzne. Mogłyby to być zajęcia związane z turystyką, rekreacją. Niekoniecznie sportowe, bo ich jest dużo w gminach.”

• Biblioteka, w której uzupełnia się księgozbiór o nowości, w tym fantastykę.

• „Przejść się po Dobroszycach, poznać historię danego budynku na podstawie
starych zdjęć, które się pojawiają. Takie coś mi chodziło po głowie, bo wymieniamy się często zdjęciami z Dobroszyc jeszcze przedwojennymi, właśnie
tymi wszystkimi rzeczami, które były przed wojną, tutaj z różnymi budynkami
użyteczności publicznej, z restauracjami. Ludzie po porostu nie znają historii
samych Dobroszyc, gdyby było coś takiego, to by było ekstra po prostu.”

• Myślę, że powinno być placówką, która przyciąga ludzi, a ludzi
przyciągają działania.

• Miejsce, gdzie można usiąść wygodnie i przeczytać chociaż część książki.

Zdjęcie: Dzieci w przedszkolu roszarniczym, lata 50. XX w. Lata 40. XX w.
Fot. Autor nieznany. Archiwum prywatne

Co z tego wynika? Wnioski i rekomendacje po diagnozie oraz
propozycje do dalszej pracy w projekcie „Dobroszycki poczytajnik”
Zwrot ku lokalności
Wielu naszych rozmówców wyrażało chęć lepszego poznania najbliższej
okolicy – lokalnej historii, ale też miejscowej przyrody, obiektów zabytkowych, małej architektury. Wg opinii mieszkańców informacje o zasobach
kulturowych i przyrodniczych Gminy Dobroszyce wciąż nie są wystarczająco
opracowane i rozpropagowane. Ma to niewątpliwie związek z poczuciem
tożsamości, przywiązaniem do miejsca i potrzebą tworzenia przystępnej
współczesnemu odbiorcy narracji o historii, walorach przyrodniczych Gminy.
Warte docenienia i włączenia w program instytucji mogą być mikrohistorie
pojedynczych osób, rodzin czy wsi, historie tkwiące w przedmiotach. Trafionym pomysłem na działania mogłyby być: stworzenie wystawy złożonej
z prywatnych fotografii czy izby regionalnej gromadzącej pamiątki dokumentujące historię Gminy na przestrzeni ostatniego stulecia, opracowanie
spacerów tematycznych, uruchomienie archiwum społecznego, organizacja
spotkań z najstarszymi mieszkańcami Gminy.

Przestrzeń do-społeczna i działania włączające dla mieszkańców
Pomimo, iż mieszkańcy bardzo dobrze oceniają działalność GCK i Biblioteki,
to nie mają poczucia, że mogą być współtwórcami wydarzeń kulturalnych.
Warto w kolejnych latach postawić na rozwijanie przestrzeni wspólnej dla
mieszkańców, gdzie będą mogli poczuć się swobodnie i spędzić czas bez
wyraźnie określonego celu, czekając na dzieci, czy czytając właśnie wypożyczoną książkę. Nasi rozmówcy mieli wiele ciekawych pomysłów na działania,
jednak nie widzieli w GCK przestrzeni do ich realizacji. Warto się więc
zastanowić, jak stworzyć miejsce w GCK na oddolne inicjatywy mieszkańców
Gminy, jak włączyć ich w działania merytoryczne i planowanie programu
wydarzeń. „GCK Dobroszyce, fajnie by było gdyby była mała kawiarenka,
stoliki gdzie można wypić herbatę i pogadać z przyjaciółką. Może w holu?”

Decentralizacja działań - lepsze wykorzystanie świetlic. Wydarzenia
„wędrowne”, odbywające się rotacyjnie w różnych częściach Gminy
Świetlice wiejskie to niewykorzystany potencjał mający duże znaczenie
w rozwijaniu wspólnot lokalnych. W wielu miejscowościach pozostają one
centralnymi punktami, skupiającymi wokół siebie społeczność. Zapewnienie w nich stałego programu działań pozwoli na uczynienie ich miejscami
centrotwórczymi dla wiejskich społeczności. Rotacyjne przenoszenie dużych
wydarzeń kulturalnych do poszczególnych świetlic wiejskich, stworzenie
w nich stałej oferty zajęć i aktywności, przyczyni się do poprawienia dostępności do oferty kulturalnej wśród mieszkańców Gminy.
Integracja mieszkańców – działania stwarzające przestrzeń
do integracji mieszkańców
Często ważniejsze od samej oferty kulturalnej jest to, czy stwarza ona
przestrzeń do integracji mieszkańców. Wiele osób podkreśla brak okazji
do wzajemnego poznania się i budowania relacji międzysąsiedzkich,
co dodatkowo utrudniła w ostatnich latach pandemia COVID-19. Dobrym
pomysłem wydają się tu być wydarzenia kulturalne w formie otwartych,
plenerowych spotkań, wydarzeń na świeżym powietrzu, dostępne dla osób
w różnym wieku, sprzyjające budowaniu więzi międzyludzkich, jak pikniki
tematyczne, śniadania na trawie, warsztaty plenerowe, spacery i wycieczki.

Zdjęcie: Budynek GCK w budowie, lata 70. XX w. Fot. R. Markiewicz, Archiwum GCK

