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WPROWADZENIE 
Prezentowana „Diagnoza potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców Gminy Łukta” 
powstała na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, który zdobył grant z programu 
Narodowego Centrum Kultury pn. Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021. Zgodnie  
z założeniem programu główny nacisk położony jest na nawiązywanie przez dom kultury 
stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Na odkrywanie 
talentów i aktywizowanie do podejmowania wspólnych inicjatyw z korzyścią dla społeczności 
lokalnych. 
W trakcie przygotowywania dokumentu odbyło się szereg spotkań z mieszkańcami, które 

miały pomóc w dialogu i spieraniu się o kulturę. Przeprowadzono również ankietę skierowaną 

do wszystkich mieszkańców w gminie. Na tej podstawie powstała diagnoza potrzeb 

kulturalnych mieszkańców Gminy Łukta. Zawarte w niej wnioski posłużą do stworzenia oferty 

zajęć, warsztatów oraz spotkań, które zaangażują mieszkańców gminy, a w efekcie stworzą 

ciekawe wydarzenia, odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom mieszkańców gminy. 

Celem nadrzędnym diagnozy jest rozpoznanie aktualnych potrzeb i możliwości w obszarze 

kultury na terenie gminy oraz wzmocnienie i zwiększenie efektywności relacji instytucji kultury 

z mieszkańcami gminy.  

Diagnoza obejmuje: 

➢ opracowanie treści badań ankietowych (określenie grupy respondentów oraz 

zaprojektowanie metody dotarcia do respondentów, zaprojektowanie ankiety on-line 

oraz papierowej, 

➢ zebranie materiału badawczego (analiza statystyczna demografii i struktury 

społecznej, zebranie materiałów dotyczących kultury w gminie, historii, zwyczajów, 

zabytków, szlaków i atrakcji turystycznych a także lokalnej infrastruktury, modelu 

zarządzania i działalności kulturalnej GOK Łukta, 

➢ przeprowadzenie i analiza ankiet, wywiadów kwestionariuszowych (opracowanie 

ankiety w wersji elektronicznej on-line, opracowanie ankiety w wersji papierowej, 

nadzór nad badaniem ankietowym on-line, zebranie ankiet i wprowadzenie do bazy 

danych), 

➢ określenie wyników z obserwacji, 

➢ analizę materiałów zastanych, 

➢ sformułowanie wniosków, celów, kierunków działania, propozycji inicjatyw lokalnych. 
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Pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi: 

1. Czy mieszkańcy znają bieżącą ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie? 

2. Skąd mieszkańcy czerpią informacje o ofercie kulturalnej w Gminie Łukta i czy te 

informacje są wystarczające? 

3. Jak często mieszkańcy korzystają z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie? 

4. Z jakich zajęć/spotkań oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

mieszkańcy korzystali dotychczas? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

5. Jak mieszkańcy oceniają tematy zajęć/spotkań i różne wydarzenia kulturalne 

proponowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie? 

6. W jakich działaniach mieszkańcy wzięliby udział?  

7. Co najczęściej powoduje, że mieszkańcy nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych 

w Gminie Łukta.  

8. Co mogłoby sprawić, że mieszkańcy chętniej korzystaliby z oferty kulturalnej Gminy 

Łukta? 

9. Jak mieszkańcy spędzają swój czas wolny?  

10. W jakim stopniu mieszkańcy są zadowoleni z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Łukcie? 

11. W jakich dniach i godzinach mieszkańcy najchętniej uczestniczyliby w zajęciach 

Gminnego Ośrodka Kultury? 

12. Jak oceniają Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie? 

13. Czy zdaniem mieszkańców w Gminnym Ośrodku Kultury brakuje zajęć dla danej grupy 

wiekowej?  
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ANALIZA DANYCH ZASTANYCH 
GMINA ŁUKTA  

Gmina Łukta położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,  

w środkowo-wschodniej części powiatu ostródzkiego. 

 

Mapa gminy Łukta na tle powiatu ostródzkiego i województwa warmińsko-mazurskiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: zasoby internetowe 

 

 

Gmina Łukta jest jedną z ośmiu gmin powiatu ostródzkiego. Gmina bezpośrednio graniczy  

z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: 

- od północy i północnego zachodu z Gminą Morąg, 

- od zachodu z Gminą Miłomłyn, 

- od południa i południowego zachodu z Gminą Ostróda, 

- od wschodu natomiast z Gminą Jonkowo wchodzącą w skład powiatu olsztyńskiego 

 

Gmina Łukta jest gminą wiejską.  

Według stanu na 31.12.2019r. liczba ludności Gminy Łukta wyniosła 4.406 osób posiadających 

stałe zameldowanie oraz 67 osób z pobytem czasowym, z czego 49,56% stanowiły kobiety, 

a 50,44% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 4,26% ludności powiatu i 0,30% ludności 

województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku 

przedprodukcyjnym – 862, osoby w wieku produkcyjnym 2918, a w wieku poprodukcyjnym 

693. W ostatnich latach liczba mieszkańców utrzymuje się na zbliżonym poziomie, 

z nieznaczną tendencja spadkową.  
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Źródło: Raport o stanie Gminy Łukta za 2019 r. 

 

Dominującymi funkcjami w gminie jest rolnictwo i leśnictwo, natomiast towarzyszącymi 

turystyka, rekreacja, obsługa rolnictwa, obsługa leśnictwa. 

Cały obszar gminy Łukta liczy 186 km2 (18 646 ha), co stanowi ok. 10,6% powierzchni powiatu 

ostródzkiego i ok. 0,8% powierzchni województwa warmińsko-mazurskiego. W skład gminy 

wchodzą 36 miejscowości w ramach 18 sołectw. Największa liczba ludności zamieszkuje 

następujące miejscowości: Łukta (1181 osób), Florczaki (334 mieszkańców), Ględy (314 

mieszkańców). 

 

Wykaz sołectw wraz z miejscowościami 

 

Lp. Sołectwo Miejscowości w sołectwie 

1 Dąg Dąg 

2 Florczaki Florczaki, Nowaczyzna, Swojki 

3 Ględy Ględy 

4 Kojdy Kojdy, Lusajny 

5 Komorowo Komorowo 

6 Kotkowo Kotkowo, Białka 

7 Kozia Góra Kozia Góra 

8 Łukta Łukta, Dragolice, Strzałkowo 

9 Molza Molza 

10 Mostkowo Mostkowo, Gucin, Maronie 

11 Nowe Ramoty Nowe Ramoty 

12 Pelnik Pelnik, Skwary 

13 Plichta Plichta, Orlik 

14 Ramoty Ramoty, Chudy Dwór 
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15 Sobno Sobno, Trokajny 

16 Tabórz Tabórz, Markuszewo, Niedźwiady, Szeląg 

17 Worliny Worliny, Spórka 

18 Wynki Wynki, Pupki 

19 Zajączkowo Zajączkowo 

 

Źródło: https://bip.lukta.com.pl/129/Soletctwa_i_soltysi/ 

 

Na terenie Gminy Łukta znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu, lasy chronione, 

sześćdziesiąt pomników przyrody oraz rezerwat przyrody. 

 

KULTURA W GMINIE ŁUKTA 
1. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie jest samorządową instytucją kultury. Ośrodek jest wpisany 

do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.  

GOK w Łukcie rozpoczął swoją działalność 1 października 2012 roku. Siedzibą jest nowo 

wybudowany obiekt, w którym mieszczą się: 

• Gminna Biblioteka Publiczna, 

• pracownia komputerowa, 

• sala bankietowo-konferencyjna,  

• punkt informacji turystycznej, 

• centrum współpracy międzynarodowej, 

• kino cyfrowe z salą kinowo-teatralną, 

• sala nauki tańca, 

• pracownia zajęć muzycznych, 

• garderoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie 
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Obiekt jest bardzo nowoczesny, wybudowany zgodnie z wymaganiami i w pełni przystosowany 

do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Łukta. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie na dzień  

31 grudnia 2019 r. zatrudniał 13 pracowników: 5 osób zatrudnionych na 1/2 etatu, 5 osób na 

cały etat, 1 osoba na ¾ etatu i 2 na ¼ etatu. 

 

GOK w Łukcie jest samorządową placówką upowszechniania kultury integrującą działalność 

wszystkich placówek kultury na terenie Gminy Łukta, poza Gminną Biblioteką. W jego skład 

wchodzą świetlice wiejskie w: 

• Ględach,  

• Florczakach, 

• Ramotach, 

• Koziej Górze,  

• Zajączkowie,  

• Komorowie,  

• Pelniku,  

• Worlinach (nieczynna). 

W Gminie Łukta funkcjonuje jeszcze świetlica w Plichcie jednak bezpośrednio podlega pod 

Urząd Gminy.  

Działalność świetlic ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie aktywności 

mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenie działalności kulturalnej, 

edukacyjnej i sportowej. Świetlice są miejscem prowadzenia zorganizowanych inicjatyw 

lokalnych. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram pracy, dostosowany do stałych 

zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz lokalnych potrzeb mieszkańców i zgodny ze 

statutem GOK. 

 

Świetlice wiejskie oferują dzieciom i młodzieży uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, 

m.in.: 

• zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, 

wycinanki, wydzieranki, 

• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, 

• zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec, 

• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, 

turnieje sprawnościowe, 

• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, programów 

edukacyjnych, a następnie pogadanki. 

 

Działalność świetlic dostosowywana jest do preferencji jak i zapotrzebowań kierowanych od 

społeczności lokalnych. Pracownicy świetlic wiejskich prowadzą działalność merytoryczną 

opartą na rocznych planach pracy, które weryfikowane są następnie poprzez roczne 

sprawozdania. Świetlice czynne są w godzinach popołudniowych. 
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Na scenie GOK w Łukcie wystąpiły znane zespoły i gwiazdy: Marek Piekarczyk, Kabaret 

„CIACH”, „Jorrgus”, Zespół Pieśni i Tańca „KORTOWO”, Marzena Trybała, Zespół „Babsztyl” 

„The Rohies” z Ukrainy, „Blues Station”, „Crazy Daisy”, „Bursztynowa Lira” z Kaliningradu, 

Gosia Andrzejewicz, Polski Zespół Artystyczny "Wilia" z Wilna, Chez Raginiak, „Kapela 

Jakubowa”, „Zariana” z Kaliningradu i inni. Ośrodek podpisał umowę o współpracy z Centrum 

Kultury „Kaliningrad” z Kaliningradu i realizuje skutecznie porozumienie Gminy Łukta ze 

Związkiem Artystów Scen Polskich w zakresie wspólnych przedsięwzięć. W zajęciach 

artystycznych w Gminnym Ośrodku Kultury biorą udział osoby w różnym wieku, tj. od 4 roku 

życia po osoby w wieku senioralnym.  

 

SEKCJE DZIAŁAJĄCE PRZY GOK w 2019 roku:  
Chór – około 16 osób dorosłych,  
Klub gracza – około 13 osób,  
Joga – około 15 osób dorosłych,  
Fitness – około 10 osób dorosłych,  
Nauka gry na pianinie i śpiew – około 11 osób,  
Nauka gry na gitarze – około 6 osób. 
 
W roku 2019 działalność była prowadzona w oparciu o roczny oraz miesięczne plany pracy. 

Ponadto GOK w Łukcie redaguje i wydaje gazetkę gminną „Nasza Gmina Łukta”, która 

wydawana jest raz w miesiącu.  
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NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2019 roku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Data Wydarzenie Ilość osób 

1 2019-01-13  Finał WOŚP  180  

2  2019 01-21  Ferie zimowe  25  

3  2019-03-08  Dzień Kobiet  165  

4  2019-03-21  Pierwszy Dzień Wiosny  35  

5  2019-03-31  Przedstawienie REWIZOR- Teatr Bez Nazwy  42  

6  2019-04-04  Koncert Rosyjskie Pieśni i Romanse  135  

7  2019-04-07  Teatr KLOSZART  30  

8  2019-04-14  Jarmark Wielkanocny  102  

9  2019-06-01  Zawody Strażackie  120  

10  2019-06-02  Dzień Dziecka z GOKiem  368  

11  2019-06-19  Planszowa Noc Przebojów   

12  2019-07-06  DNI ŁUKTY – festyn  983  

13  2019-08-14  MOJE CROV RIVER–poemat S. Raginiak  27  

14  2019-08-17  Piknik Militarny w Pelniku  300  

15  2019-09-07  DOŻYNKI GMINNE - festyn  956  

16  2019-09-14  Konkurs kulinarny z OKRASĄ  60  

17  2019-10-25  Jesienny Koncert  75  

18  2019-11-15  STAND UP COMEDY  172  

19  2019-12-06  Bal Mikołajkowy  126  

20  2019-12-14  Warsztaty Bożonarodzeniowe  20  

21  2019-12-22  Koncert Kolęd i Pastorałek  95  

22  2019-12-22  Kiermasz Bożonarodzeniowy  197  
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2. KINO   

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie funkcjonuje kino. Posiada nowoczesny projektor 

cyfrowy i zaplecze, które umożliwia dystrybucję filmów równo z oficjalnymi polskimi 

premierami. Komfortowa sala kinowa może pomieścić 143 osoby. 

 

 
Sala kinowo-teatralna w GOK w Łukcie 

 

3. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, jednostką organizacyjną 

Gminy Łukta, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr 1/1991. W bibliotece 

zatrudnione są 2 osoby na 2 etatach. Od stycznia do 9 lipca 2019 r. zatrudniona była 

dodatkowo 1 osoba w ramach prac interwencyjnych (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 

Pracy w Ostródzie). Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie realizuje zadania statutowe  

tzn. gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, udziela informacji oraz popularyzuje książkę  

i czytelnictwo, służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz 

upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury. Siedzibą biblioteki jest wieś Łukta, natomiast 

terenem działania – Gmina Łukta. W bibliotece na koniec 2019 roku było 

zainwentaryzowanych 14 956 książek, w tym 7 419 literatury pięknej dla dorosłych 3 983 

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz 3 554 literatury popularno-naukowej oraz 140 

egzemplarzy zbiorów specjalnych (audiobooki i filmy). Priorytetem biblioteki było zapewnienie 

czytelnikom dostępu do nowości wydawniczych ukazujących się na rynku księgarskim oraz 

konkretnych tytułów książek zamawianych na życzenie czytelników. W 2019 roku 

prenumerowano 9 tytułów czasopism, zakupiono 24 egzemplarze zbiorów specjalnych 

(filmów i audiobooków). Wykupiono dla czytelników dostęp do bazy 760 książek 

elektronicznych z literatury popularno-naukowej w IBUK Libra oraz dostęp do 60000 tytułów 

książek z literatury pięknej w bazie Legimi.  

Wypożyczenia odbywają się za pomocą elektronicznego systemu MAK+, dzięki któremu 

czytelnicy mają również dostęp do elektronicznej bazy zbiorów z dowolnego komputera 

podłączonego do Internetu. Katalog on-line zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukcie 

jest dostępny na stronie internetowej www.lukta.naszabiblioteka.com w zakładce katalog on-
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line oraz na stronie www.szukamksiążki.pl. W 2019 roku zarejestrowano 523 użytkowników, 

którzy stanowią 11,47% ludności gminy. Biorąc pod uwagę wiek czytelników, największą grupę 

stanowią dorośli w wieku 25-44 lata. W celu zwiększenia zasięgu czytelnictwa, raz w miesiącu 

pracownik biblioteki dowozi książki do świetlicy w Ględach i Zajączkowie, a po drodze do 

czytelników w Mostkowie. Z takiego udogodnienia chętnie korzystają seniorzy, którzy mają 

utrudniony dostęp do biblioteki. W roku ubiegłym w ramach Objazdowej Biblioteki 

wypożyczono 856 książek, 20 czytelnikom. 

 

Biblioteka jest miejscem działania trzech stałych klubów. Od stycznia 2012 roku prowadzony 

jest: 

• Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, który skupia grupę ludzi lubiącą czytać i rozmawiać  

o książkach. Obecnie klub zrzesza 12 stałych uczestników.  

• Dyskusyjny Klub Filmowy – dorośli członkowie klubu spotykają się w bibliotece, by obejrzeć 

projekcje filmów (szczególnie ekranizacje przeczytanych książek oraz filmy nagrodzone na 

festiwalach filmowych).  

• Klub Mamy i Malucha – działający od 2013 roku, to comiesięczne, tematyczne spotkania 

dla maluchów i ich rodziców, podczas których prowadzone są zajęcia literackie, edukacyjne, 

kreatywne  i zabawy związane z omawianym tematem. 

 

Ponadto w Bibliotece odbywają się spotkania autorskie z pisarzami, podróżnikami, 

dziennikarzami, warsztaty, teatr stolikowy, lekcje biblioteczne.  

 

   
Gminna Biblioteka w Łukcie 

 

WYDARZENIA KULTURALNE CYKLICZNIE ORGANIZOWANE W GMINIE ŁUKTA: 

• Dni Rodziny w Łukcie – uroczystość ta stała się tradycją i na stałe wpisała się już w kalendarz 

imprez kulturalnych. Na przełomie maja i czerwca Urząd Gminy organizuje co roku rodzinną 

zabawę plenerową dla wszystkim mieszkańców gminy Łukta oraz przebywających na jej 

terenie turystów. Impreza ta cieszy się dużą popularnością zarówno wśród dzieci, jak  

i dorosłych. 

• Dożynki w Łukcie – łukciańskie święto plonów odbywa się w pierwszy weekend września 

po rozpoczęciu roku szkolnego. Dożynki otwiera dziękczynna msza święta w Kościele 

http://www.szukamksiążki.pl/
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parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Łukcie w podziękowaniu za zebrane plony. 

Następnie mieszkańcy gminy i przybyli goście korowodem podążają do amfiteatru, gdzie po 

oficjalnej części rozpoczyna się impreza trwająca do późnych godzin nocnych. 

• Zawody Strażackie w Łukcie – w zmaganiach biorą udział drużyny Ochotniczych Straży 

Pożarnych z Łukty, Florczak, Worlin i Ględ. Drużynowa rywalizacja odbywa się w dwóch 

kategoriach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m oraz ćwiczenia bojowe. Jednodniowe zawody 

odbywają się na boisku Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Warmiak” w wybranym 

okresie w maju, czerwcu bądź lipcu. 

• Dni Łukty – Dni Łukty są organizowane każdego roku w drugi weekend lipca. Na czas 

obchodów Wójt Gminy Łukta przekazuje władzę w gminie Gminnemu Ośrodkowi Kultury.  

W tym czasie organizator zapewnia mieszkańcom oraz turystom wiele atrakcji i koncertów. 

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁUKTA NA KULTURĘ W 2019 roku. 

W 2019 roku wydatki budżetu gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniosły 

323.279,86 zł (73,36 zł/os), z czego: 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie -  187.700,00 zł  
2. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie - 596.500,00 zł 
3. Zakup materiałów- 2.847,04 zł 
4. Budowa świetlicy w miejscowości Plichta -  608.000,00 zł  
 
/źródło: Raport o stanie Gminy Łukta za 2019 r/ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Źródło: zasoby internetowe 
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PROCEDURA BADAWCZA 
Diagnoza potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców Gminy Łukta wymagała zebrania 

odpowiednich informacji, następnie ich analizę, prezentację graficzną aby finalnie na ich 

podstawie sformułować wnioski i rekomendacje dla planowanych działań. Zdecydowano, że 

aby dotrzeć do odpowiedniej grupy respondentów najlepszym narzędziem będzie 

kwestionariusz ankiety, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej z dostępem on-line. 

Należy podkreślić, że każdy mieszkaniec gminy miał możliwość wypowiedzenia się na temat 

potrzeb kulturalnych. W opracowaniu wykorzystano szerokie spektrum narzędzi badawczych, 

tak aby pozyskiwane informacje pozwoliły na stworzenie rzetelnego obrazu potencjału 

kulturowego gminy oraz rozpoznania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury. W ramach 

diagnozy wykorzystano: 

✓ Analizę danych zastanych, 

✓ Ankietę papierową czyli PAPI (Paper & Pen Personal Interview), 

✓ Ankietę on-line czyli CAWI (Computer Assisted Web Interview), 

✓ Zogniskowane wywiady grupowe FGI (Focus Group Interview), 

✓ Kawiarenki obywatelskie. 

 

Analiza danych zastanych, czyli dokumentów strategicznych opracowanych przez Gminę 

Łukta tj. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2016 – 2026, Raport o Stanie 

Gminy Łukta za rok. 2019, sprawozdań rocznych z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Łukcie,  oraz dokumentów budżetowych z lat 2019 – 2020.  

Ankieta papierowa PAPI (Paper & Pen Personal Interview) czyli wywiad bezpośredni 

realizowany przy użyciu papierowej ankiety wypełnianej przez respondenta lub 

wykwalifikowanego ankietera w trakcie wywiadu bezpośredniego. Zaletą tego podejścia do 

badań jest możliwość otrzymania pełniejszych i wyczerpujących odpowiedzi oraz zadania 

dodatkowych pytań. Grupą docelową byli mieszkańcy gminy, wywiady prowadzone były 

poprzez udostępnienie ankiet w miejscach dostępnych publicznie (np. sklepy, kościół, dom 

kultury, świetlice wiejskie itp.). 

Ankieta on-line CAWI (Computer Assisted Web Interview) czyli technika wywiadu 

bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem Internetu. Na stronie Internetowej GOK Łukta 

oraz profilu Facebook umieszczono kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.  

Do najważniejszych zalet narzędzia badawczego należą niskie koszty prowadzonych badań, 

możliwość wypełnienia ankiety w dowolnym miejscu oraz szybkość realizacji badania. Grupą 

docelową byli mieszkańcy gminy, wywiady prowadzono on-line przez stronę internetową GOK 

oraz profil na Facebook. 

Zogniskowane wywiady grupowe FGI (Focus Group Interview), które polegają na swobodnej 

dyskusji w grupie, której zadawane są przez prowadzącego dyskusję (moderatora) pytania 

związane z celem badania. Wywiady grupowe umożliwiają poznanie wszechstronnych  

i różnych opinii i co jest najważniejsze uzyskanie nowych pomysłów i idei i działań twórczych. 

Zogniskowane wywiady grupowe mają zastosowanie w badaniach jakościowych. Grupą 
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docelową byli uczniowie klas VII-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie oraz  

Filii w Mostkowie (fokus on-line), twórcy/artyści lokalni, opiekunki świetlic wiejskich, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz radni Gminy Łukta. 

Kawiarenki obywatelskie, ich celem jest rozpoczęcie debaty, zbieranie opinii uczestników  

i dyskusja wokół nich oraz budowanie relacji pomiędzy uczestnikami/grupami uczestników. 

Kawiarenka obywatelska ma charakter zbliżony do nieformalnego spotkania. Ma 3 fazy: 

wypowiadania przez każdego własnego stanowiska, komentowanie stanowisk innych  

i podsumowanie w otwartej dyskusji. Liczba uczestników to najlepiej 8-10 osób. Grupą 

docelową była młodzież w wieku 14-25 lat oraz osoby dorosłe w wieku 26-40 lat mieszkające  

w Gminie Łukta. 
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CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 
W badanej grupie 147 osób 70,1% stanowiły kobiety, a 27,2% mężczyźni. Pozostała grupa 2,7% 

nie określiło płci, zapewne były to dzieci i młodzież. 

 

Płeć: 

 
 

Pod względem reprezentacji poziomu wykształcenia 40,7% respondentów posiada 

wykształcenie wyższe, 20% średnie, 18,6% podstawowe, 6,9% zawodowe, 6,2% pomaturalne 

i policealne, zaś 4,8% gimnazjalne.  

 

Wykształcenie: 

 
 

Ponad połowę ankietowanych (59,7%) stanowią osoby dorosłe w wieku produkcyjnym (26-65 

lat), następnie młodzież do 25 roku życia – 34,7% oraz osoby starsze powyżej 65 roku życia – 

5,6%.  

 

Wiek: 
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Wród respondentów blisko połowa (49,3%) to osoby pracujące zawodowo, w tym rolnicy. 
1/3 grupy badanej to uczniowie/studenci niepracujący, 10,3% stanowią osoby uczące się i 
pracujące jednocześnie, natomiat 6,2% - to emeryci/renciści a 4,1% - osoby bezrobotne i 
nieaktywne zawodowo. 
 
Status zawodowy: 
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ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH 

 

Znajomość oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie  

Pytanie: Czy zna Pan/Pani bieżącą ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie? 

 
 

Jak się okazuje ponad 3/4 przebadanych osób, zna ofertę Gminnego Ośrodka Kultury 

w Łukcie, ale prawie połowa tej grupy - tylko pobieżnie. Niestety aż 24,3% respondentów nie 

zna oferty zupełnie. Oczywiście nasz ośrodek ma swoich stałych bywalców, ale naszym celem 

jest dotarcie do wszystkich osób, nawet do tych, które twierdzą, że ich to nie interesuje oraz 

zaszczepienie w nich potrzeby skorzystania z oferty kulturalnej GOK. W dalszym ciągu rodzi się 

pytanie, skoro tak duża liczba mieszkańców zna ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, 

to dlaczego z oferty GOK nie korzysta więcej osób? Tego próbowaliśmy się dowiedzieć  

w kolejnych pytaniach. 

 

Źródła informacji o ofercie kulturalnej  

Pytanie: Skąd czerpie Pan/Pani informacje o ofercie kulturalnej w Gminie Łukta i te 

informacje są wystarczające? 

 
 

Promocja wydarzeń kulturalnych to najistotniejsza kwestia w przekazywaniu informacji  
i zachęcaniu mieszkańców do udziału w organizowanych przez GOK inicjatywach. Stosowane 
dotychczas praktyki reklamy to: prowadzenie strony internetowej, istnienie w mediach 
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społecznościowych za pomocą Facebook’a, plakaty, a także inne źródła do których zaliczyć 
można gazetę „Nasza Gmina Łukta”, ogłoszenia parafialne, a także poczta pantoflowa.  
Z badania wynikło, że najszybszym środkiem przekazu jest internet (Facebook, strony 
internetowe) oraz plakaty. Ponad 20% respondentów informacji szuka również w gazecie 
lokalnej „Nasza Gmina Łukta” oraz ogłoszeniach parafialnych w kościele. 
Jak pokazuje wykres poniżej ponad 82% badanych uważa sposób dotarcia z informacją  
o ofercie kulturalnej w Gminie Łukta za wystarczający. 
 

 
 

 

Wykorzystanie oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie przez mieszkańców 

Pytanie: Jak często korzysta Pan/Pani z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie? 

 

 
 

Zaledwie 16% respondentów w ogóle nie korzysta z oferty Gminnego Ośrodka Kultury  

w Łukcie. Większość mieszkańców korzysta z oferty GOK w zróżnicowanej częstotliwości. 

Regularne korzystanie deklaruje 14,5% mieszkańców. 
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Udział w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury  

Pytanie: Z jakich zajęć/spotkań oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie 

korzystał Pan/Pani dotychczas? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 

 

 

Zdecydowanie mieszkańcy najczęściej korzystają z kina w GOK w Łukcie – ponad 93% 

respondentów. Ponad 64% badanych uczestnicy w festynach, 47%  – w różnorodnych 

występach, a ponad 42% w koncertach. Pozostali respondenci spośród zajęć wybierali 

najczęściej spektakle, warsztaty, wystawy, spotkania i inne. 

 

Ocena zajęć i wydarzeń kulturalnych 

Pytanie: Jak oceniasz tematy zajęć/spotkań i różne wydarzenia kulturalne proponowane 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie? 

 

 
 

Mieszkańcy w większości ocenili prowadzone zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łukcie 

jako bardzo lub zazwyczaj interesujące – 51,7%. Bardzo nas to cieszy, ponieważ jest to ocena 

naszej pracy i włożonych starań, aby każda inicjatywa była zorganizowana w sposób 

profesjonalny i wszystkie szczegóły były dopięte na ostatni guzik. 

Blisko 10% respondentów uważa jednak, że zajęcia i wydarzenia są nieintersujące, zaś prawie 

18% nie ma zdania/trudno powiedzieć. Ten wskaźnik należy bezwzględnie poprawić i do tego 

będziemy dążyć. 

 

 

 



21 
 

Preferowane działania kulturalne 

Pytanie: W których z poniżej wymienionych działań wziąłby Pan/Pani udział? Można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

Prawie 55% badanych chętnie wzięłoby udział w bezpłatnych koncertach muzycznych, 

a niewiele mniej (46,5%) w koncertach biletowanych. Podobnym zainteresowaniem cieszą się 

występy kabaretowe zarówno bezpłatne jak i płatne. Duża grupa zainteresowana jest również 

imprezami integrującymi różne pokolenia, zajęciami fotograficznymi, warsztatami rękodzieła 

zarówno przed południem jak i po. 

Dotychczas zajęcia różnego rodzaju przyciągają najwięcej dzieci. Młodzież, to na chwilę 

obecną, najbardziej wymagająca grupa, do której trudno jest dopasować ofertę kulturalną. 

Osoby dorosłe, biorące udział w warsztatach to głównie kobiety, które najchętniej przychodzą 

na zajęcia rękodzielnicze oraz fitness. Zajęcia rodzinne, czyli oferta dla rodziców z dziećmi 

cieszy się dużo większym zainteresowaniem wśród odbiorców spoza Gminy Łukta, mieszkańcy 

rzadziej korzystają z tej oferty lub przyprowadzają wyłącznie dzieci. Zwykle GOK prowadzi 

zajęcia nieodpłatne, jednak grupa osób skłonnych zapłacić za zajęcia bardziej wymagające  

(np. rysunek, gra na instrumentach) sukcesywnie wzrasta. Pobierane niewysokie opłaty 

redukują częściowo koszty ponoszone przez GOK, jak również mobilizują uczestników do 

regularnego udziału w zajęciach. 
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Utrudnienia w korzystaniu z wydarzeń kulturalnych 

Pytanie: Co najczęściej powoduje, że nie uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach kulturalnych 

w Gminie Łukta. Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. 

 
 

Mieszkańcy Gminy Łukta choć znają ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, to wciąż 

prawie połowa z niej nie korzysta. Powody bywają różne. Wśród najczęstszych wymieniany 

jest brak czasu, długi czas pracy czy brak opieki nad dziećmi. Innym powodem niekorzystania 

z oferty kulturalnej jest mała ilość imprez, które odpowiadałyby oczekiwaniom i zainteresowaniom 

mieszkańców oraz brak wystarczającej motywacji. 

Odpowiedzią GOK na brak opieki nad dziećmi była oferta kompleksowa – rodziców zapraszamy 

do kina a dzieci na zajęcia animacyjne. Z opinii pracowników GOK wynika jednak, że nie było 

zbyt wielu zainteresowanych, być może dlatego, że była to oferta odpłatna ale symboliczna ok. 10 zł. 

 

Motywy udziału w wydarzeniach kulturalnych 

Pytanie: Co mogłoby sprawić, że chętniej korzystałby Pan/Pani z oferty kulturalnej Gminy 

Łukta? 
bezpłatność/niższe ceny 

 

lepsza promocja wydarzeń kulturalnych 
 

dostosowanie dni i godzin imprez do osób uczących się lub pracujących 
 

lepsze poznanie moich potrzeb przez organizatorów kultury w gminie 
 

organizacja imprez w miejscach pozbawionych barier architektonicznych 
 

Więcej imprez na otwartym powietrzu? Jarmark/targi lokalnych wytwórców 
 

Zapewnienie dzieciom zajęć w tym samym czasie 
 

Pumptrack 
 

Nic 
 

Brak 
 

Brak lock downu 
 

Dojazd 
 

przejście na emeryturę 
 

Oferty są wystarczające 
 

Mieć wolny czas 
 

nie dotyczy 
 

Wolny czas 
 

Trudno powiedzieć 
 

Nie wiem 

 

 

Brak czasu – „pracuję długo”, „nie mam z kim zostawić dzieci”, „mam coś do zrobienia w domu” itd.  
 

Trudności z dojazdem do miejsca, w którym odbywa się impreza 
 

Mało imprez, które odpowiadałyby moim oczekiwaniom i zainteresowaniom 
 

Niedostateczna promocja – za późno lub po fakcie dowiaduję się o poszczególnych wydarzeniach 
 

Brak wystarczającej motywacji – „nie chce mi się”, „jestem zbyt zmęczony”, „nie mam z kim pójść” 

Koszty – bilety za drogie, dojazd jest zbyt kosztowny itp. 

Kwestie organizacyjne związane z imprezą (np. bezpieczeństwo, nieodpowiednie godziny itd.) 
 

mój wiek i/stan zdrowia nie pozwala mi na udział – imprezy nie są wyst. przystosow. dla os. niepeł. 
 

 

uczestniczę czasami 

Zajęcia odbywają się zbyt wcześnie 
 

Dowiaduje się późno i już nie ma miejsc 
 

Covid, zajęcia kulinarne są oblegane, spotkań z wartościowymi ludźmi jest mało 
 

wokalistka zespołu z Goku 
 

 

korzystam z oferty GOKu 
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Blisko połowa mieszkańców Gminy Łukta chętniej korzystałaby z oferty kulturalnej, jeśli byłaby 

ona dostosowana do możliwości osób pracujących i uczących się (dni i godziny wydarzeń). 

Wśród innych motywów częstszego korzystania z oferty GOK, wymieniana jest lepsza 

promocja wydarzeń (33,6%) oraz lepsze poznanie potrzeb mieszkańców (24,2%). 

 

Sposoby spędzania wolnego czasu 

Pytanie: Jak spędza Pan/Pani swój czas wolny? 

 
 

Respondenci w swoim czasie wolnym najczęściej (do 5 razy w tygodniu) korzystają z internetu 

zarówno w celach rozrywkowych jak i naukowo-poznawczych, oglądają telewizję oraz pracują. 

Rzadziej bo 1-5 razy w miesiącu spotykają się ze znajomymi, zaś raz na pół roku i rzadziej 

chodzą na imprezy lub do kina, teatru lub inne wydarzenia. 

 

Zadowolenie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 

Pytanie: W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolona z działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie? 

 
 

Mieszkańcy Gminy Łukta generalnie pozytywnie oceniają działalność GOK w Łukcie. 65,1% 

respondentów jest zadowolonych i bardzo zadowolonych z działalności. To nas cieszy ale stale 

podnosimy sobie poprzeczkę i dążymy do 100% zadowolenia naszych odbiorców. 

Zaledwie 2,8 % badanych jest bardzo niezadowolonych. Natomiast 1/3 badanych nie ma 

zdania. 
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Preferowany harmonogram zajęć Gminnego Ośrodka Kultury 

Pytanie: W jakich dniach i godzinach najchętniej uczestniczyłby Pan/Pani w zajęciach 

Gminnego Ośrodka Kultury? 

 

 
 

Niekorzystanie z oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie w dużej mierze jak 

wskazali badani wynika z nieodpowiednich godzin funkcjonowania. Zdecydowana większość 

dorosłych chciałaby aby zajęcia odbywały się w dni powszednie w godzinach popołudniowo-

wieczornych (17:00-20:00), zaś niespełna połowa w weekendy między 14:00 – 17:00. 

Dzieci i młodzież zarówno w dni powszednie jak i weekendy wybiera godziny identyczne jak 

dorośli. Taki układ zajęć może być problematyczny z uwagi na ograniczone możliwości 

techniczne i przestrzenne. Rozwiązaniem mogą być częściowo zajęcia międzypokoleniowe.  

 

Ocena Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie 

Pytanie: Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie … 

 

 
proponuje 

ciekawe zajęcia 
dla mieszkańców 

posiada miłe, 
przytulne wnętrza 

posiada 
ciekawie 

zaaranżowaną 
przestrzeń 

jest elastyczny  
i gotowy na zmiany 
proponowane przez 

mieszkańców 

zatrudnia osoby 
kompetentne do 

prowadzenia 
zajęć/spotkań 

jego oferta jest 
oryginalna 

 

Mieszkańcy Gminy Łukta ocenili Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie. Ich zdaniem posiada miłe 

i przytulne wnętrza, posiada ciekawie zaaranżowaną przestrzeń, proponuje ciekawe zajęcia 

dla mieszkańców. Taki wizerunek GOK przedstawia znaczna większość badanych. Badane 

osoby zwróciły jednak uwagę na kompetencje osób zatrudnianych do prowadzenia 
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zajęć/warsztatów – ten aspekt nie jest zbyt dobrze oceniany, ok. 50% osób oceniło negatywnie 

pracowników GOK. Podobnie oryginalność proponowanych zajęć – 50% mieszkańców uważa, 

że zajęcia nie są oryginalne. Należy również zdecydowanie popracować nad elastycznością  

i gotowością do wprowadzania zmian proponowanych  przez mieszkańców. 

 

Braki w ofercie kulturalnej 

Pytanie: Czy Pana/Pani zdaniem w Gminnym Ośrodku Kultury brakuje oferty zajęć dla danej 

grupy wiekowej? 

 

 
 

W tym pytaniu odpowiedzi udzieliło 93,88% ankietowanych, którzy wskazali grupy osób, dla 

których brakuje oferty kulturalnej w Łukcie. Niespełna 32% badanych wskazało, że brakuje 

oferty dla młodzieży w wieku 13-18 lat, ale niewiele więcej bo zaledwie 3,5% więcej osób 

uważa, że nie brakuje oferty kulturalnej dla nikogo. Spora grupa zauważyła również braki dla 

osób dorosłych w ofercie kulturalnej – ponad 26%. 

Być może nowa oferta przygotowywana przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie będzie 

spełnieniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców i trafi w gusta szczególnie wymagającej grupy 

czyli młodzieży. 

 

Sugestie i propozycje mieszkańców 

Na koniec zapytano mieszkańców Gminy Łukta o dodatkowe ewentualne sugestie, 

przemyślenia czy propozycje. Nie było ich wiele, ale kilkoro respondentów zechciało się 

podzielić swoimi opiniami.  

Oto i one: 

1. nauka rysunku dla młodzieży; 

2. zajęcia zumby, taneczne i wszelkie wydarzenia kulturalne - teatr, muzyka, kabaret itp.; 

3. przede wszystkim zajęcia powinny odbywać się po południu; przydałoby się spotkanie 

z mieszkańcami w celu poznania ich potrzeb; GOK powinien być bardziej otwarty na 

mieszkańców, jako mieszkaniec odnoszę wrażenie, że zajęcia są tylko dla wybranej 

grupy; 

4. brakuje takiego miejsca na posiedzenie na kawkę za symboliczną 1zł; 

5. brakuje zajęć artystycznych np. malarstwo sztalugowe, akwarela; 
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6. bardzo przydałby się pumptrack, można by ćwiczyć na nim i szkolić swoje umiejętność; 

7. pumptrack i skatepark; 

8. zajęcia dla maluszków 2-4 lata; 

9. lekcje rysunku, joga, wycieczki, nauka gry na gitarze, klub Harrego Pottera; 

10. objazdowa świetlica; 

11. nauka gry na instrumentach, język angielski; 

12. rozszerzenie zajęć dla dzieci w godzinach popołudniowych (nawet odpłatnych); 

13. więcej koncertów, występów teatralnych, stand-upów - nawet odpłatnie; 

14. więcej wystaw artystycznych, fotograficznych itd. Chciałbym, aby ukrócić występy typu 

Disco Polo, które z kulturą nie mają nic wspólnego, a inwestować w zespoły które są 

wartościowe; 

15. więcej oryginalnych zajęć dla dorosłych typu: ceramika, fotografia, itp.; 

16. przeprowadzenie co jakiś czas ciekawych zajęć w poszczególnych świetlicach, szkolenia 

pracowników w zakresie prowadzenia zajęć, umiejętności komunikacyjnych  

i organizacyjnych, planowania pracy, zarządzania zasobami ludzkimi; 

17. biesiady, koncerty ludowe, orkiestry dęte; 

18. kółka filmowe, bardziej ambitne filmy w kinie; 

19. zajęcia komputerowe dot. nauki praktycznego korzystania z programu Excel; 

20. więcej imprez plenerowych; 

21. taniec dla dorosłych. 

 

Mieszkańcy zwrócili również uwagę na działającą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 

Łukcie – Bibliotekę. Badani podzielili się uwagą dot. jej funkcjonowania: bardzo cenię sobie 

spotkania w Bibliotece. Zapraszane są na nie ciekawe postacie: aktorzy, pisarze... Atmosfera 

w trakcie spotkań jest bardzo miła i życzliwa, a wszyscy są bliscy sobie i zadowoleni. 
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SPOTKANIA FOKUSOWE 
W ramach badania obyły się 3 spotkania fokusowe z:  

1/ przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

2/ opiekunkami świetlic wiejskich,  

3/ artystami i twórcami lokalnymi, 

 

     
Spotkanie z opiekunkami świetlic wiejskich 

 

Zasadnym było włączenie do badania osób o dużym potencjale kulturotwórczym, które na co 

dzień podejmują działania dla społeczności lokalnej. 

Wszystkie badane grupy dość dobrze oceniają funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury.  

W opinii uczestników oferta Domu Kultury wyróżnia się na tle innych Ośrodków Kultury  

w powiecie. Magnesem przyciągającym mieszkańców jest kino, które oferuje aktualny 

repertuar. Jednocześnie lokalni liderzy wskazali na pewne aspekty funkcjonowania Domu 

Kultury, które należałoby udoskonalić. Zdaniem badanych oferta kierowana do młodzieży  

i dorosłych jest niewystarczająca. Ponadto, w opinii badanych, Dom Kultury powinien 

wzmocnić promocję swoich działań w poszczególnych sołectwach gminy, a także w większym 

stopniu angażować lokalne organizacje pozarządowe w organizację wydarzeń. 

Funkcjonowanie lokalnej kultury na poziomie sołectw w dużej mierze zależy od aktywności 

sołtysów a także działających lokalnie organizacji pozarządowych. Zdaniem osób 

uczestniczących w badaniu, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w sołectwach  

zdecydowanie pozytywnie wpływa na aktywność całej społeczności sołectwa i uzupełnianie 

oferty kulturowej GOK. Z drugiej strony, w tych sołectwach GOK mniej się angażuje.  

Aktywność sołectw i poziom zaangażowania społeczności w działania społeczne i kulturalne 

zależy również od specyfiki sołectwa. Są miejscowości, w których bez względu na to jakie 

działania nie były prowadzone mieszkańcy niechętnie się angażowali. W zakresie współpracy 

między samymi sołectwami występuje ona raczej okazjonalnie i projektowo. Współpraca 

nawiązywana jest najczęściej przy organizacji większych wydarzeń jak dożynki. Bardzo różnie 

wygląda również aktywność mieszkańców wewnątrz poszczególnych wsi. Mieszkańcy  
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i mieszkanki są skłonni by działać, gdy bezpośrednio poprosi się ich o pomoc np. telefonicznie. 

Ogólne informacje poprzez plakaty najczęściej nie przekonują do włączania się w działania. 

Problemem jest jednak zaangażowanie w działania w dłuższej perspektywie. Nie jest też łatwo 

pozyskać nowe osoby do działań. Najczęściej angażuje się ta sama aktywna grupa osób.  

Uczestnicy badania podkreślali, że GOK jest otwarty na współpracę jednak rzadko 

samodzielnie wychodzi z inicjatywą. Z drugiej strony badani podkreślali, że samodzielnie nie 

podejmowali prób pogłębienia współpracy z GOK, czy przedstawiania własnych pomysłów na 

poszerzenie jego oferty. W ramach badania przeprowadzono również analizę SWOT 

funkcjonowania GOK i jego oferty.  

 

ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY: SŁABE STRONY: 

• Nowoczesny, dobrze wyposażony 

budynek, 

• Kino z aktualnym repertuarem, 

• Możliwość rezerwacji biletów do kina 

przez Internet, 

• Występy znanych gwiazd np. M. 

Piekarczyk, J. Kryszak, 

• Współpraca ze szkołą, 

• Bogata oferta dla osób starszych, 

• Wyróżniająca się oferta na tle innych, 

Ośrodków Kultury w powiecie, 

• Zadbane otoczenie wokół GOK, 

• Strona www, 

• Profil na Facebook-u, 

• Gazetka „Nasza Gmina Łukta”, 

• Współpraca zewnętrzna m.in. z Fundacją 

„Kółko Graniaste”, 

• Działalność założonego przy GOK 

Stowarzyszenia Qlt, 

• Pozyskiwanie dodatkowych środków na 

działania, 

• Współpraca z parafią, 

 

 

 

 

 

 

• Mała aktywność społeczności lokalnej, 

• Niewystarczające fundusze na kulturę, 

• Brak komunikacji pomiędzy sołectwami w 

gminie 

• Niewystarczająca liczba sal w GOK do 

prowadzenia zajęć, 

• Brak pracowni do prowadzenia zajęć 

rękodzielniczych, 

• Niewielka współpraca z organizacjami 

pozarządowymi, 

• Niskie kwalifikacje animacyjne 

pracowników GOK, 

• Brak spotkań z organizacjami, artystami, 

liderami przy kreowaniu oferty GOK, 

• Godziny funkcjonowania niedostosowane 

do potrzeb mieszkańców, 

• Oferta bogata ale monotonna oparta 

wyłącznie o sprawdzone rozwiązania, 

• Zbyt mało wydarzeń kierowanych do 

młodzieży, 

• Niewystarczająca promocja działań, 

• Brak oddolności w tworzeniu oferty GOK, 

• Brak długofalowego planowania działań 

GOK i świetlic wiejskich, 

• Niewykorzystany potencjał lokalnych 

twórców, 

• Brak propozycji zaangażowania organizacji 

pozarządowych w tworzenie programów 

imprez plenerowych, 
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• Nieśmiałość pracowników GOK we 

wchodzeniu do społeczności lokalnych, 

• Brak miejsca w którym można by było 

przyjść, posiedzieć, nie koniecznie 

uczestniczyć w zajęciach np. klub.  

SZANSE: ZAGROŻENIA: 

• Nawiązanie głębszej współpracy  

z lokalnymi artystami, 

• Większe wykorzystanie infrastruktury 

świetlic wiejskich np. na organizację 

wystaw, 

• Więcej zajęć jednorazowych niż 

cyklicznych, 

• Zajęcia cykliczne dla określonych grup, 

płatne, 

• Wydłużenie godzin funkcjonowania GOK, 

• Realizacja zajęć w weekendy, 

• Nacisk na kulturę ludową, 

• Nawiązanie współpracy z młodymi 

artystami, którzy chcą wypromować swoją 

twórczość, 

• Większa kreatywność w działaniach, 

• Nawiązanie współpracy ze studentami 

kierunków artystycznych, 

• Wykorzystanie nowoczesnych technologii 

do badania potrzeb młodzieży, 

• Szkolenia dla pracowników, 

• Środki zewnętrzne, 

• Wyznaczenie jednej osoby 

odpowiedzialnej za pozyskiwanie środków, 

• Nawiązanie współpracy z klubami 

sportowymi w Gminie, 

• Bezpośrednie spotkania pracowników 

GOK z mieszkańcami na świetlicach 

wiejskich  i w szkole prezentujące ofertę 

GOK. 

• Trudności z dotarciem z informacją do 

większego grona odbiorców, 

• Zmniejszenie środków finansowych na 

kulturę, 

• Zmiany kadrowe, 

• Nieprzychylność władz lokalnych/nowa 

Rada Gminy. 
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Spotkanie z radnymi Gminy Łukta – 29.04.2021 r.  

 

 

W kolejnym spotkaniu diagnozującym (29 kwietnia) uczestniczyli radni. Grupa ta została 

włączona w badanie, ponieważ bardzo dobrze zna oczekiwania oraz potrzeby kulturalne 

mieszkańców. W opinii radnych Dom Kultury w Łukcie funkcjonuje bardzo dobrze. Oferta jest 

bogata i wyróżnia się na tle innych Ośrodków Kultury w okolicy. Radni docenili wielość 

organizowanych przez GOK działań. Podkreślano zwłaszcza dobrą organizację Dożynek 

i Dni Łukty.  W opinii radnych oferta jest dostosowana do potrzeb mieszkańców i każdy 

znajdzie coś dla siebie. Badana grupa zwróciła uwagę na kwestie związane  

z finansowaniem "pieniędzy nigdy nie jest wystarczająco dużo". Radni nie angażują się w 

sposób bezpośredni w działania GOK ale starają się promować jego działania w swoich 

środowiskach. Zwrócono również uwagę na to, że w sołectwach głównymi organizatorami 

kultury są lokalne Stowarzyszenia, które pozyskują środki na organizację pikników, festynów, 

działań na świetlicy wiejskiej. Tam gdzie stowarzyszenia nie funkcjonują, animatorami kultury 

w dużej mierze są sołtysi. Większość działań organizowanych jest przy świetlicach wiejskich 

we wsiach, w których funkcjonują. Podkreślona została również rola szkoły i inicjatyw w niej 

podejmowanych. 
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MŁODZIEŻOWE KAWIARENKI OBYWATELSKIE 
W ramach przeprowadzonej diagnozy odbyły się cztery otwarte spotkania w wybranych 

sołectwach gminy Łukta. Spotkania odbyły się w następujących sołectwach:  

• Ględy, 

• Florczaki, 

• Pelnik, 

• Komorowo 

W sumie w kawiarenkach uczestniczyło 16 osób wieku 15-40 lat. Ponadto z młodzieżą 

uczęszczającą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie oraz Filii w Mostkowe w  klasach 

VII i VIII zorganizowano 4 spotkania  w formule – on-line, podczas godzin wychowawczych.  

 

Celem spotkań było zebranie od młodzieży opinii na temat oferty kulturowej GOK a także 

potrzeb tej grupy w zakresie kultury.  

Młodzież w Gminie Łukta ma bardzo wiele zainteresowań. Wielokrotnie powielał się sport np. 

rajdy rowerowe, motorowe, sztuki walki, piłka nożna, siatkowa. Pojawiały się również 

zainteresowania rękodzielnicze np. szydełkowanie, muzyczne jak gra na ukulele. Młodzież 

najchętniej spędza czas w swoim gronie. Najczęściej spotykają się na świeżym powietrzu 

spacerując, grając w piłkę. Dużo czasu spędzają również na graniu w gry komputerowe.  

Badana grupa sporadycznie korzysta z oferty Gminnego Ośrodka Kultury. Jednocześnie  

infrastruktura GOK, oceniana jest bardzo pozytywnie. W opinii młodzieży jest to miejsce 

przyjazne, ładne, dobrze wyposażone, zachęcające do wejścia. Bardzo dobrze oceniane jest 

również kino w Łuckie i propozycje filmowe. Młodzież słabo zna ofertę Gminnego Ośrodka 

Kultury zwłaszcza osoby mieszkające poza Łuktą. Wie, że odbywają się zajęcia sportowe, 

plastyczne ale dopytani o szczegóły przyznali, że nie śledzą na bieżąco wydarzeń 

organizowanych przez GOK. Bardzo dużo badanych powielało informację, że o zajęciach często 

dowiadują się po fakcie. Zapytani o to czy korzystają ze stałej oferty GOK wielokrotnie 

powtarzali, że wcale bądź bardzo rzadko. Głównym powodem jest to, że młodzież  

z Gminy Łukta w tygodniu mieszka poza domem, głównie w bursach i internatach. Pozostali, 

którzy mieszkają w Łukcie a dojeżdżają do szkół np. w Olsztynie lub Ostródzie do domu wracają 

dopiero około godziny 17:00 co powoduje, że nie mają już czasu oraz możliwości dotarcia na 

zajęcia w GOK.   Ponadto młodzież ucząca się jest przeciążona obowiązkami szkolnymi, nauką 

i skarżą się na brak czasu na zajęcia pozalekcyjne. Jeśli mieliby uczestniczyć w zajęciach 

organizowanych przez GOK to takich, które rozpoczynałyby się około godziny 18:00 lub  

w weekendy. Młodzież ucząca się w Łukcie (szkoły podstawowe) zapytana dlaczego nie 

korzysta z zajęć najczęściej odpowiadała, że oferta jest dla nich mało atrakcyjna i nie 

odpowiada na ich zainteresowania. Młodzież natomiast pozytywnie ocenia wydarzenia 

plenerowe takie jak festyny i dożynki. Pojawiły się również uwagi dotyczące programu i 

wykonawców. Bardzo dobrze oceniane były stoiska sołeckie z potrawami i produktami 

lokalnymi. Pod względem muzycznym młodzież zwróciła uwagę, że w czasie Dożynek 

najczęściej występują zespoły disco-polo jednak warto byłoby zapraszać zespoły z innych 
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kręgów muzycznych. Pozytywnie oceniony został występ Zespołu Ludowego Kortowo podczas 

jednej z edycji Dożynek. Uwag dotyczących wykonawców było sporo, ponieważ upodobania 

młodzieży są różne. Główny wniosek jest taki, że trzeba różnicować style muzyczne i zapraszać 

artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne a nie tylko skupiać się na muzyce disco-

polo. Młodzież podkreślała, że zdaje sobie sprawę, że występy znanych wykonawców wiążą 

się z dużymi kosztami i mogą przewyższać możliwości finansowe GOK. Zwrócono jednak 

uwagę, że na scenie nie muszą prezentować się wyłączenie znane zespoły czy wykonawcy, 

najważniejsze jest zapewnienie różnorodności gatunków muzycznych tak, żeby każdy znalazł 

coś dla siebie. W opinii młodzieży liczba wydarzeń plenerowych w Łukcie jest na odpowiednim 

poziomie. Jednocześnie podkreślali konieczność organizacji większej liczby imprez  

w sołectwach.  

Młodzież informacje o realizowanych wydarzeniach i warsztatach realizowanych przez GOK 

czerpie głównie z Facebooka oraz za pośrednictwem poczty pantoflowej. W opinii badanych 

przekaz informacji jest mało przystępny i nie zachęca do uczestnictwa w działaniach.  

 

  
Spotkanie w Ględach 

 

 

 
 

Spotkanie w Pelniku 

 
                   

Spotkanie we Florczakach 
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PRACOWNICY GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY W ŁUKCIE 
W spotkaniu focusowym wzięli udział pracownicy merytoryczni Gminnego Ośrodka Kultury. 
Podczas spotkania pracownicy dyskutowali na temat swoich przemyśleń dotyczących 
funkcjonowania GOK.  
Pracownicy GOK mają świadomość występowania pewnych deficytów w jego funkcjonowaniu.  
Największym problemem utrudniającym realizację większej ilości zajęć a także utrudniającym 
komfort pracy jest brak sal, w szczególności brakuje oddzielnej sali do prowadzenia zajęć 
rękodzielniczych i artystycznych. Ponadto pracownicy GOK zauważyli, że brakuje miejsca 
typowo dla młodzieży, w którym można by było zorganizować klub młodzieżowy lub świetlicę.  
Miałoby być to miejsce gdzie młodzież może spotkać się ze znajomymi pograć w bilard. 
Podobne spostrzeżenia miała również badana młodzież a także uczestnicy spotkań 
fokusowych.  
W opinii pracowników GOK oferta zajęć jest różnorodna i dostosowana do różnych grup 
wiekowych. Aktualnie GOK oferuje: 

• Zajęcia muzyczne: wokalne indywidulane (wiek 7+) 

• Zajęcia wokalne dla dzieci, grupowe 

• Nauka gry na instrumentach muzycznych (pianino, gitara),  indywidualne (grupa 
dziecięca i młodzieżowa), odpłatne 

• Zespół muzyczny tworzony przez młodzież 

• Klub gier planszowych 

• Zajęcia plastyczne dla dzieci 

• Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych 

• Chór dla dorosłych 

• Zajęcia z programowania dla młodzieży, realizowane z projektu ale 
najprawdopodobniej będą kontynowanie 

• Fitness 

• Joga 

• Rysunek dla dzieci 8+, odpłatne 
 
Godziny zajęć dostosowywane są do potrzeb mieszkańców. Według obserwacji pracowników 
rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia oczekują, że zajęcia odbywać powinny się  do godziny 
16:00, kiedy są w pracy. Z drugiej strony część rodziców nie jest w stanie dowieźć dzieci na 
zajęcia. Warsztaty plastyczne dla dzieci realizowane są w godzinach 14:00-16:00, natomiast 
dla dorosłych odbywają się od godziny 16:00. Zajęcia komputerowe i planszowe prowadzone 
są od godziny 16:00 lub 17:00. GOK jakiś czas temu wprowadził do oferty taneczne zajęcia 
weekendowe dla dzieci i młodzieży ale nie cieszyły się one popularnością.  
W opinii GOK dużym problemem jest organizacja zajęć plastycznych dla dzieci ponieważ duży 
rozstrzał wiekowy powoduje trudności w prowadzeniu zajęć co powoduje zniechęcenie 
uczestników.  
 
Oferta GOK wprowadzona jest sezonowo tj. od września od stycznia, na ferie, styczeń-czerwiec 
i wakacje. Przed rozpoczęciem każdego sezonu pojawiają się harmonogramy zajęć. Promocja 
działań prowadzona jest w oparciu o kilka narzędzi plakaty, facebook, ulotki, gazetkę „Nasza 
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Gmina Łukta”, informacje w kościele. Przed wakacjami oferta zajęć rozdawana jest dzieciom 
w szkole w formie ulotek. Ponadto informacje w formie ulotek i plakatów rozdawane są na 
sesjach Rady Gminy sołtysom oraz Radnym, jednak brakuje informacji czy są one dalej 
wykorzystane.  
Informacje o wydarzeniach i festynach pojawiają się najczęściej z tygodniowym 
wyprzedzeniem i zamieszczane są w Łukcie oraz sołectwach. Informacje o bieżącej ofercie 
przekazywane są w szczególności przy udziale świetliczanek, które informują o realizowanych 
w GOK zajęciach a także umieszczają informację na Facebooku na FanPage świetlic wiejskich. 
Należy jednak podkreślić, że zarówno w opinii pracowników GOK, świetliczanek oraz 
mieszkańców przekaz ten nie jest stały i regularny. Pracownicy GOK zauważają również, ze 
informacje umieszczane na Facebook nie docierają do mieszkańców. Plakaty w szczególności 
w sołectwach również nie trafiają do mieszkańców, zwłaszcza tych którzy pracują i robią 
zakupy w mieście i nie zaglądają na tablice sołeckie czy do sklepów. Pracownicy GOK, 
zauważają, że najlepszym sposobem informowania mieszkańców sołectw są wysyłane przez 
świetliczanki bezpośrednie wiadomości w formie sms. Jednocześnie podobny sposób 
komunikacji nie sprawdza się w przypadku GOK. Mieszkańcy niechętnie pozostawiają swoje 
numery telefonów w celu przesyłania np. repertuaru kina.  
Pracownicy GOK nie prowadzą konsultacji z mieszkańcami odnośnie oferty GOK. Kreując 
ofertę kierują się ogólnymi trendami tym co akurat jest modne i tym co oferują inne ośrodki 
kultury. Zauważają również, że najmniej z zajęć korzysta młodzież. Dostrzegają również 
problem, który wskazała młodzież czyli zamieszkanie w tygodniu poza Łuktą lub późne 
powroty do domu. GOK sporadycznie prowadzi również zajęcia na świetlicach wiejskich np. 
wieczory planszówek, zumba, modelarskie, które w sołectwach cieszyłyby się dużą 
popularnością.  
 

 

 

Co nowego można wprowadzić do oferty kulturalnej w gminie Łukta? 

Podsumowanie badań fokusowych, kawiarenek obywatelskich i ankiet. 
 

Poniżej przesyłamy zebrane podczas wszystkich spotkań pomysły mieszkańców dotyczące 

oferty kulturalnej w Gminie Łukta. Przyjęliśmy zasadę, że każdy pomysł jest ważny, dlatego 

przedstawiamy wszystkie otrzymane przez mieszkańców odpowiedzi, sugestie, pomysły. 

Pogrupowaliśmy je w trzy kategorie:  

- wydarzenia,  

- zajęcia, spotkania, warsztaty, 

- pomysły związane z aktywnością fizyczną. 
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• Festyny tematyczne: np. iluzji, fantasy, pokazy mody z różnych epok, 
militarne, itd.

• Kabarety,

• Stand-up,

• Koncerty muzyki rozrywkowej znanych artystów np. Enej,

• Koncerty artystów mniej znanych,

• Koncerty hip-hop, rap np. Szpaku, Żabson,

• Spotkania z twórcami,

• Spotkania ze znanymi artystami,

• Wystawy artystyczne np. malarstwa, rzeźbiarstwa realizowane w GOK i 
na świetlicach wiejskich,

• Występy zespołów ludowych, 

• Występy lokalnych zespołów muzycznych,

• Pokazy taneczne,

• Dyskoteki na świetlicach wiejskich,

• Noce filmowe w kinie w Łukcie i na świetlicach wiejskich,

• Turnieje w gry komputerowe,

• Turnieje w gry planszowe,

• Kontynuowanie dotychczasowych cyklicznych imprez: Dni Łukty, Dożynki,

• Wycieczki jednodniowe,

• Bal wszystkich świętych,

• Wystawy rękodzieła lokalnych twórców o zasięgu powiatowym,

• WOŚP

• Wydarzenia lokalne przy świetlicach wiejskich: pikniki, festyny, koncerty 

• Biesiady, koncerty ludowe, orkiestry dęte

• Bardziej ambitne filmy w kinie

WYDARZENIA
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• Warsztaty fotograficzne,

• Warsztaty kulinarne np. kuchnie świata,

• Warsztaty programowania,

• Rękodzielnicze dedykowane dla konkretnych grup wiekowych,

• Robotyka, 

• Warsztaty teatralne, 

• Warsztaty związane z kulturą ludową

• Warsztaty rękodzielnicze na świetlicach wiejskich

• Nauka rysunku dla młodzieży,

• Malarstwo sztalugowe, akwarela,

• Zajęcia dla maluszków 2 - 4 lata

• Nauka gry na gitarze

• Klub Harrego Pottera

• Objazdowa świetlica wiejska

• Język angielski

• Ceremika i fotografia dla dorosłych

• Szkolenia dla pracowników GOK: komunikacja, organizacja, 
planowaniepracy, zarządzanie zasobami ludzkimi

• Kółka filmowe

• Zajęcia z korzystania z Excel

• Taniec dla dorosłych

ZAJĘCIA, WARSZTATY, SZKOLENIA

• Zajęcia sportowe: fintess, joga, zumba

• Lodowisko

• Siłownia wewnętrzna w budynku GOK,

• Siłownia zewnętrzna przy GOK ale ze sprzętami odpowiadającymi na 
potrzeby ludzi młodych,

• Biegi,

• Rajdy rowerowe,

• Wycieczki na kajaki, park trampolin,

• Turnieje sportowe pomiędzy wsiami – „Bitwy wsi” w różnych kategoriach 
sportowych,

• Turnieje sportowe przy GOK, 

• Turnieje sportowe wewnątrz GOK np. piłkarzyki, bilard, dart,  

• Ogródek z gigantycznymi klockami typu cegły

• Pump Track, SkatePark przy GOK

• Podchody międzypokoleniowe, 

POMYSŁY ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 
Diagnoza potrzeb i oczekiwań kulturalnych mieszkańców Gminy Łukta oparta została na 

opiniach mieszkańców wyrażonych podczas rozmów w trakcie spotkań i w ramach ankiet.  

W oparciu o bezpośrednio zgłaszane przez mieszkańców potrzeby wyłoniono najczęściej 

pojawiające się i najbardziej pożądane: 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie w opinii uczestników kultury, jawi się jako placówka 

oferująca działania kulturalne, które w większości spełniają oczekiwania mieszkańców. 

Zdecydowana większość mieszkańców dobrze ocenia działalność Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie oraz jego ofertę kulturalną. Uważają, że zajęcia są ciekawe 

i w większości dostosowane do grup odbiorców. Największym wyzwaniem jest 

młodzież, która praktycznie w ogóle nie korzysta z oferty GOK. Jako najistotniejszy 

powód podaje niedostosowanie do ich oczekiwań – dni i godziny wydarzeń oraz 

tematyka (np. koncerty). 

2. Duża grupa badanych zwróciła uwagę na działania prowadzone w świetlicach wiejskich 

– lokalnych satelitach (filiach) Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. Mieszkańcy wsi 

(poza Łuktą) chcieliby aby oferta była bogatsza w ich miejscowościach i realizowana  

w świetlicach. 

Rozwiązaniem mogą być zajęcia cyklicznie prowadzone przez pracowników Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łukcie w poszczególnych świetlicach np. raz w miesiącu. 

3. Pojęcie kultury i uczestniczenie w niej najczęściej kojarzy się mieszkańcom  

z rozwijaniem własnej wrażliwości estetycznej, w tym: artystycznej, plastycznej, 

muzycznej, manualnej, a także z wyjściem do teatru na koncert, czy też zwiedzaniem 

wystawy lub muzeum. Mieszkańcy swój czas wolny w dużej mierze spędzają 

korzystając z internetu ale wybierają również inne formy aktywności. Popularne są 

spotkania ze znajomymi, wyjścia na imprezy czy do kina. 

4. Promocja działań Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie jest jednym z największych 

wyzwań. Najpopularniejszym źródłem informacji o ofercie kulturalnej jest Facebook 

oraz strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. Mieszkańcy oczekują 

bardziej dynamicznej informacji, z wykorzystaniem aplikacji i komunikatorów 

internetowych oraz innych narzędzi multimedialnych. Być może trafionym 

rozwiązaniem byłyby krótkie filmy prezentujące i zachęcające do aktywności, 

podejmowania działań, zgłaszania inicjatyw. 

Cześć mieszkańców preferuje również tradycyjne nośniki informacji tj.: plakaty, 

ogłoszenia parafialne oraz pocztę pantoflową. Przekaz musi być jednak prosty  

i klarowny, bez słownictwa projektowego, górnolotnego i niezrozumiałego. 

5. Za główną przyczynę nieuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych respondenci 

uznali brak czasu oraz brak opieki nad dziećmi. Wskazali również rozwiązanie tej 
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sytuacji: oferta łączona tj. kino dla rodziców a dla dzieci zajęcia animacyjne w tym 

samym czasie. Gotowi są również dopłacić do biletu za taką ofertę. 

Natomiast głównym motywatorem uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych  

w Gminie Łukta byłby harmonogram zajęć dostosowany do potrzeb mieszkańców – 

głównie zajęcia popołudniowe i wieczorne (od godz. 17:00) zarówno w dni powszednie 

jak i weekendy.  

6. Mieszkańcy zwrócili uwagę na niewystarczającą elastyczność i otwartość Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łukcie – chcieliby większej elastyczności oraz spotkań mieszkańców 

z pracownikami GOK, wsłuchiwania się w ich potrzeby.  

Proponując różne inicjatywy i warsztaty mieszkańcy chcieliby aby prowadziły je osoby 

kompetentne z kwalifikacjami, wykorzystujące nowatorskie narzędzia pracy i 

innowacyjne materiały. Chcąc sprostać tym oczekiwaniom pracownicy GOK muszą 

podnosić stale swoje kompetencje i umiejętności w zakresie, w jakim oczekują ich 

odbiorcy. Wówczas oferta GOK będzie bardziej atrakcyjna, bogatsza, szersza a tym 

samym dostosowana do oczekiwań mieszkańców. 
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REKOMENDACJE 
Po analizie zebranego materiału można sformułować kilka rekomendacji dla dalszej pracy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. Rekomendacje te dotyczą kilku obszarów: 

 

 

 

 

 

 
Promocja to przede wszystkim regularność przekazu i odpowiednio wczesna informacja. 

Informacje o zajęciach cyklicznych realizowanych w GOK powinny być regularnie i na bieżąco 

plakatowane zarówno w samej Łukcie jak i w sołectwach. GOK prowadzi stronę internetową i 

profil Facebook, które są na bieżąco uaktualniane. Niestety nadal do wielu mieszkańców nie 

dociera informacja o tym, co jest robione. Część mieszkańców nie korzysta z Internetu, 

większość nie ma zwyczaju zaglądania na lokalne strony. Wciąż istnieje potrzeba korzystania z 

tradycyjnych kanałów informacji, plakatów rozwieszanych w Łukcie i sołectwach na  tablicach 

ogłoszeń, informacji przekazywanych w kościele. Warto również zadbać, żeby informacje o 

ofercie regularnie pojawiały się na Fanpage świetlic wiejskich.  

Dodatkowe pomysły: 

- organizacja Dni Otwartych GOK, podczas których prezentowana byłaby oferta zajęć na dany 

sezon; 

- więcej informacji w formie multimedialnej np. filmik zamiast suchego plakatu; 

- wyjście z promocją pracowników GOK do świetlic wiejskich np. przed rozpoczęciem sezonu 

spotkania prezentujące ofertę; 

- profil na TIK-TOKu; 

Promocja działań

Oddolność 

Elastyczność

Uaktywnienie 
nieaktywnych

Współpraca

Animacja 
środowisk 
lokalnych

1. Promocja działań 
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- zamieszczanie na profilu krótkich filmików prezentujących co zadzieje się na zajęciach; 

- zamieszczanie na Facebooku postów, które zachęcać będą do wchodzenia w interakcję. 

 
 

 

Podczas badania odkryty został choć w niewielkim stopniu, potencjał kulturowy mieszkańców. 

Ważne aby stworzona została przestrzeń do wykorzystania tego potencjału. Mieszkańcy w 

każdym wieku (seniorzy, dorośli, młodzież, dzieci) będą mieli możliwość zgłoszenia swoich 

inicjatyw, wydarzeń, warsztatów, eventów i wielu innych propozycji w celu wzbogacenia 

oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. Stworzenie płaszczyzny współpracy sprawi, że 

oferta GOK będzie odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców. Ponadto mieszkańcy 

zostaną zachęceni do kreowania wspólnych inicjatyw wielopokoleniowych w celu zwiększenia 

integracji i aktywizacji kulturotwórczej w Gminie Łukta. 

 

Rolą GOK w Łukcie będzie wspierania mieszkańców we wspólnym odejmowaniu inicjatyw i 

działań oraz wzmocnienie oddolności.  

 

Dodatkowe pomysły: 

- min. raz na rok otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 

- stała godzina w tygodniu, przeznaczona na zgłaszanie pomysłów 

- zamontowana na stałe w GOK, skrzynka do zgłaszania pomysłów 

- na stałe zawieszony na stronie www GOK, formularz on-line z możliwością zgłaszania 

pomysłów. 

 

 
 

W Gminie Łukta funkcjonuje kilka różnych instytucji a także artystów mogących być wsparciem 

dla działań Gminnego Ośrodka Kultury: szkoła, biblioteka, organizacje pozarządowe, Koła 

Gospodyń Wiejskich. Warto organizować spotkania z przedstawicielami tych instytucji  

i organizacji, przynajmniej raz w roku rozmawiać o planach GOK i potrzebach zauważanych 

przez te instytucje / osoby. Jednocześnie byłaby to możliwość wykorzystania tych instytucji  

i organizacji jako kanałów docierania z informacją do mieszkańców a także wzbogacenia oferty 

GOK. Ponadto rekomenduje się nawiązanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami, szkołami 

o kierunkach artystycznych.  

 

Dodatkowe pomysły: 

- wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, np. wspólne ustalenie programu 

wydarzeń takich jak Dni Łukty czy Dożynki, 

- realizacja większej liczby partnerskich inicjatyw, 

2. Oddolność 

3. Współpraca 



41 
 

- wykorzystanie infrastruktury świetlic wiejskich do realizacji np. wystaw. 

 

 

 

Zaangażowanie mieszkańców można zwiększyć realizując częściej zajęcia na świetlicach 

wiejskich przez instruktorów GOK.  Ważne aby zajęcia odbywały się cyklicznie np. raz w 

miesiącu. Potrzebne są w szczególności zajęcia dla młodzieży, które wracają do domu o 

późnych porach i nie mają możliwości skorzystania z oferty GOK w Łukcie.  

W związku z tym, że świetlice wiejskie pozostają w strukturach GOK, należy pomyśleć nad 

większym ich wykorzystaniem w działaniach GOK. W związku z trudnościami w docieraniu 

mieszkańców mniejszych miejscowości do Łukty warto szukać możliwości organizowania 

dojazdów na imprezy organizowane w Łukcie, może to znacząco wpłynąć na frekwencję. 

Ponadto rekomenduje się większą współpracę z mieszkańcami a nie działania tylko na rzecz 

mieszkańców. Warto włączać ich w kreowanie inicjatyw i pomysłów realizowanych w GOK. 

Warto opracować regulamin wsparcia inicjatyw, zakładający jak największy udział lokalnych 

liderów oraz mieszkańców.  

 

Dodatkowe pomysły: 

- mobilny dom kultury docierający cyklicznie z ofertą zajęć do świetlic wiejskich; 

- wydzielenie części budżetu GOK na realizację inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców; 

 

 
Obecnie na zajęcia oferowane przez GOK (i te odbywające się w Łukcie i te w świetlicach) 

chodzą głównie dzieci do 12 roku życia oraz seniorzy. Podczas diagnozy zastanawiałyśmy się, 

w jaki sposób można zmodyfikować działania GOK-u by zaangażować w nie także mniej 

aktywne grupy mieszkańców, przede wszystkim młodzież. Rekomenduje się przygotowanie 

bardziej zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb tej grupy oferty zajęć. Jedną z potrzeb tej 

grupy, zwłaszcza zamieszkującej Łuktę jest stworzenie miejsca na spontaniczne spotkania, 

które nie wymagają zapisów czy uczestnictwa w zajęciach. GOK powinien skupić się przede 

wszystkim na budowaniu więzi młodych ludzi, integracji niż na cyklicznych zajęciach. Warto 

pomyśleć o spotkaniach animacyjnych w nowo utworzonym miejscu, gdzie młodzież pod 

okiem animatora sama generowałaby by pomysły na działania. Ponadto rekomenduje się 

regularne badanie potrzeb młodzieży przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i mediów 

społecznościowych. Proponujemy dwa główne obszary działań: rozszerzenie oferty GOK-u  

(i świetlic) o działania skierowane stricte do młodzieży oraz stworzenie „przestrzeni 

młodzieżowej” 

 

 

 

4. Animacja środowisk lokalnych 

5. Uaktywnienie nieaktywnych 
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Dodatkowe pomysły na działania: 

- gry terenowe dla młodzieży (np. w połączeniu rajdami tematycznymi, survivalem, 

geocatching itp.) wykorzystanie chęci spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, 

dodatkowo działania można wzbogacić ogniskiem; 

- występy raperów połączone z warsztatami, 

- turnieje sportowe, 

- jednodniowe wycieczki tematyczne po okolicy, 

- starać się aktywizować młodzież ogłaszając dla nich różnego rodzaju konkursy z atrakcyjnymi 

nagrodami, np. na najciekawszy filmik o mojej gminie. 

 

Przestrzeń młodzieżowa  

Chodzi o stworzenie miejsca, w którym młodzież będzie mogła się spotykać i sama decydować 

co robi. Miejsce, do którego będzie mógł przyjść każdy, w każdej dowolnej chwili.  

Przy tworzeniu miejsca należy zaangażować młodzież i stworzyć przestrzeń do wyrażenia 

opinii jak takie miejsce ma wyglądać co ma się w nim znajdować.  W siedzibie GOK jest problem 

z salami ale można rozważyć przeniesienie w inne miejsce pracowni komputerowej.  

Sam proces urządzania takiego miejsca może stać się cyklem kolejnych zajęć, np.: szycie 

siedzisk, malowanie, tworzenie dekoracji itp.   

 
 

 

 

Zdajemy sobie sprawę, że zaspokojenie potrzeb wszystkich mieszkańców jest nie możliwe.  

Ludzie są różnorodni i każdy ma swoje oczekiwania, wyobrażenia, a także potrzeby.  

Ile mieszkańców tyle jest pomysłów. Nie mniej jednak ważne jest znalezienie równowagi 

pomiędzy możliwościami a  próbą zaspokojenia potrzeb i oczekiwań.  Jednym z największych 

problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy gminy, to problemy komunikacyjne. Osoby 

starsze, zdane są na komunikację publiczną, której w Łukcie brakuje. Rodzice tracą dużo czasu 

na codzienne dojazdy do pracy, ale także na rozwożenie swoich dzieci do i ze szkoły, a także 

na inne zajęcia. Starsze dzieci, których rodzice nie dowożą codziennie, również narzekają na 

brak komunikacji sołectw z Łuktą. To oczywiście przekłada się zarówno na możliwość 

dojechania na dodatkowe zajęcia w GOK, jak również na czas, który pozostaje w ciągu dnia do 

wykorzystania. W sytuacji gminy Łukta, która posiada bardzo słaby poziom komunikacji 

oczywistym jest, że z oferty GOK będą korzystały przede wszystkim osoby mieszkające 

najbliżej, ewentualnie osoby zmotoryzowane, bardzo zdeterminowane, żeby skorzystać  

z danej oferty (bo jest np. atrakcyjna). 

Warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom i możliwościom grup, którym najtrudniej skorzystać  

z oferty. Rozwiązaniem może być zmiana godzin i dni funkcjonowania GOK-u. W początkowym 

okresie można testować różne rozwiązania, aż uda się wypracować najlepszy model. Może to 

oznaczać pracę od wtorku do niedzieli. Najlepsza sytuacja jest w świetlicach, które pracują 

głównie popołudniu i są otwarte dość długo. Elastyczność to również reagowanie na 

różnorodne potrzeby odbiorców, na bieżąco. Być może zamiast stałych zajęć, które wymagają 

6. Elastyczność 
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regularności możnaby wprowadzić jednorazowe zajęcia tematyczne, np: piątek 17.00 

„eksperymenty”, wtorek 13.00 „malowanie ekotoreb”.  
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ZAŁĄCZNIK 1 – ANKIETA 

 

1. Czy zna Pan/Pani bieżącą ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie? 

❑ tak  ❑ tak ale pobieżnie  ❑ nie 
 

2. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o ofercie kulturalnej w Gminie Łukta i te informacje są 

wystarczające? 

❑ Internet/strona internetowa  

❑ gazeta „Nasza Gmina Łukta” 

❑ Facebook 

❑ od znajomych 

❑ plakaty 

❑ kościół/ogłoszenia parafialne 
 

❑ wystarczające   ❑ nie wystarczające 
 

3. Jak często korzysta Pan/Pani z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie? 

❑ regularnie ❑ nieregularnie ❑ sporadycznie  ❑ nie korzystam 
 

4. Z jakich zajęć/spotkań oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie korzystał 

Pan/Pani dotychczas? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

❑ warsztaty, jakie …………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ spotkania, jakie …………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ koncerty, jakie ……………………………………………………………………………………………………………………. 

❑ wystawy 

❑ festyny 

❑ występy 

❑ spektakle 

❑ kółka zainteresowań 

❑ kino 
 

5. Jak oceniasz tematy zajęć/spotkań i różne wydarzenia kulturalne proponowane przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie? 

❑ bardzo interesujące 

❑ zazwyczaj interesujące 

❑ czasami interesujące 

❑ zazwyczaj nieinteresujące 

❑ trudno powiedzieć 
 

6. W których z poniżej wymienionych działań wziąłby Pan/Pani udział? Można zaznaczyć kilka 

odpowiedzi. 

❑ warsztaty rękodzieła (grupa dopołudniowa) 

❑ warsztaty rękodzieła (grupa popołudniowa) 

❑ warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży 

❑ warsztaty taneczne dla dorosłych 

❑ warsztaty sportowe (np. zumba, joga, fitness) 

❑ zajęcia wokalno-muzyczne 
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❑ koło teatralne 

❑ klub filmowy 

❑ koncerty muzyczne biletowane 

❑ koncerty muzyczne wstęp wolny 

❑ zajęcia z nowych technologii 

❑ zajęcia komputerowe 

❑ spotkania z muzyką poważną 

❑ wystawy (malarstwo, fotografia, rzeźba, inne) 

❑ zajęcia fotograficzne 

❑ imprezy integrujące różne grupy społeczne, w tym plenerowe 

❑ występy kabaretowe biletowane 

❑ występy kabaretowe wstęp wolny 

❑ festiwal fantazy 

❑ zajęcia cyrkowe dla dzieci 

❑ Noc Świętojańska 
 

7. Co najczęściej powoduje, że nie uczestniczy Pan/Pani w wydarzeniach kulturalnych w 

Gminie Łukta. Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. 

❑ Brak czasu – „pracuję długo”, „nie mam z kim zostawić dzieci”, „mam coś do zrobienia w 

domu” itd. 

❑ Trudności z dojazdem do miejsca, w którym odbywa się impreza 

❑ Mało imprez, które odpowiadałyby moim oczekiwaniom i zainteresowaniom 

❑ Niedostateczna promocja – za późno lub po fakcie dowiaduję się o poszczególnych 

wydarzeniach 

❑ Brak wystarczającej motywacji – „nie chce mi się”, „jestem zbyt zmęczony”, „nie mam z kim 

pójść” itp. 

❑ Koszty – bilety za drogie, dojazd jest zbyt kosztowny itp. 

❑ Kwestie organizacyjne związane z imprezą (np. bezpieczeństwo, nieodpowiednie godziny 

itd.) 

❑ mój wiek i/lub stan zdrowia nie pozwala mi na udział – imprezy nie są wystarczająco 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych 

❑ inne powody, jakie ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Co mogłoby sprawić, że chętniej korzystałby Pan/Pani z oferty kulturalnej Gminy Łukta? 

❑ bezpłatność/niższe ceny 

❑ lepsza promocja wydarzeń kulturalnych 

❑ dostosowanie dni i godzin imprez do możliwości osób uczących się lub pracujących 

❑ lepsze poznanie moich potrzeb przez organizatorów kultury w gminie 

❑ organizacja imprez w miejscach pozbawionych barier architektonicznych 

❑ inne, jakie …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Jak spędza Pan/Pani swój czas wolny? Proszę wstawić „x” w wybranym polu.  

 

10. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolona z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  

w Łukcie? 

❑ tak, bardzo zadowolony 

❑ raczej zadowolony 

❑ ani zadowolony ani niezadowolony 

❑ bardzo niezadowolony 
 

11. W jakich dniach i godzinach najchętniej uczestniczyłby Pan/Pani w zajęciach Gminnego 

Ośrodka Kultury? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

 DOROŚLI DZIECI I MŁODZIEŻ 

dni powszednie 9:00 – 14:00   

dni powszednie 14:00 – 17:00   

dni powszednie 17:00 – 20:00   

w weekendy 9:00 – 14:00   

w weekendy 14:00 – 17:00   

nie interesuje mnie udział w żadnych zajęciach   

inne, jakie ………………………………………………………….……. 
  

 

 Bardzo rzadko/ 
nigdy 

1-5 razy  
na pół roku 

1-5 razy  
w miesiącu 

1-5 razy  
w tygodniu 

Uczę się     

Pracuję      

Spotykam się ze znajomymi     

Korzystam z internetu w celach 

rozrywkowych 

    

Chodzę na imprezy     

Chodzę do kina, teatru, na 

koncerty lub inne wydarzenia 

kulturalne 

    

Oglądam telewizję     

Poświęcam się swojemu hobby     

Korzystam z internetu w celach 

naukowych/poznawczych 
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12. Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie:  
 

 TAK NIE NIE WIEM 

proponuje ciekawe zajęcia dla mieszkańców    

posiada miłe, przytulne wnętrza    

posiada ciekawie zaaranżowaną przestrzeń    

jest elastyczny i gotowy na zmiany 

proponowane przez mieszkańców 

   

zatrudnia osoby kompetentne do 

prowadzenia zajęć/spotkań 

   

jego oferta jest oryginalna    

 

13. Czy Pana/Pani zdaniem w Gminnym Ośrodku Kultury brakuje oferty zajęć dla danej grupy 

wiekowej? 

❑ tak, dla najmłodszych dzieci wraz z opiekunami, 

❑ tak, dla dzieci w wieku 7-12 lat 

❑ tak, dla młodzieży 13-18 lat 

❑ tak, dla osób dorosłych 

❑ tak dla seniorów 

❑ nie 
 

14. Czy chciałby Pan/Pani podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, sugestiami, 

propozycjami? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Na koniec ankiety chcielibyśmy prosić Pana/Panią o podanie kilku podstawowych informacji o sobie. 

Przypominamy, że ankieta jest ANONIMOWA - podane informacje zostaną wykorzystane jedynie w 

zbiorczych zestawieniach. 

 

Płeć:     ❑ Mężczyzna      ❑ Kobieta 
 

Wykształcenie:  ❑ brak  ❑ podstawowe  ❑ zawodowe  ❑ gimnazjalne                      

❑ średnie               ❑ pomaturalne / policealne  ❑ wyższe 
 

Wiek:  ❑ poniżej 16      ❑ 17-25      ❑ 26-35     ❑ 36-45      ❑ 46-55     ❑ 56-65     ❑ powyżej 65 

 

Status zawodowy:    ❑ w trakcie nauki i niepracujący    ❑ w trakcie nauki i pracujący     ❑ osoba 

pracująca zawodowo (w tym rolnik)           ❑ bezrobotny/nieaktywny zawodowo     ❑ emeryt/rencista         

❑ inny, jaki …………………………………………….…………. 
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Opracowanie: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 

             i Inicjatyw Obywatelskich 

             14-300 Morąg, ul. B. Prusa 23/26 

             www.cwop.org.pl 


