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Kulturalny wstęp 
Kultura to wieloznaczny termin, który pochodzi od łacińskiego cultus agri, oznaczającego… uprawianie 
roli. Cultus animi, oznaczające uprawę umysłu, pojawia się po raz pierwszy w dziele Cycerona, które 
filozof stworzył w ostatnim stuleciu przed naszą erą. Od tego momentu kulturę zaczęto wiązać                                
z czynnościami człowieka, które miały kształtować społeczeństwa w wymiarze lokalnym i globalnym, 
tworzyć wzorce myślenia i zachowania, wytwarzać dobra materialne i niematerialne o charakterze 
symbolicznym… Słowo kultura, w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat, odmieniono przez wszystkie 
możliwe przypadki i użyto w niemal każdej dziedzinie nauk, czyniąc z kultury termin niezwykle szeroki 
i posiadający wiele znaczeń. Kultura dla archeologów jest zbiorem rzeczy materialnych, które 
odkrywają na miejscu wykopalisk. Kultura dla etnografów jest nie tylko zbiorem rzeczy materialnych, 
ale również zbiorem ludzkich zachowań (np. pieśni, obyczajów, obrzędów), charakterystycznych dla 
danego regionu. Kulturą dla antropologów będą, poza rzeczami materialnymi i zachowaniami ludzi, 
także rozmaite religie i języki oraz rozmaite instytucje czy działania gospodarcze. Psycholodzy 
zdefiniują kulturę jako zbiór zachowań, myśli i uczuć, zgodnych z przyjętymi przez daną grupę społeczną 
i jednostkę regułami i motywami postępowań, a socjolodzy jako wydzielony obszar życia i działalności 
grup ludzi. Nawet kulturoznawcy nie są do końca zgodni i definiują kulturę na kilka sposobów, m.in. 
jako sposób życia według jakiś wartości, jako sztukę i działalność artystyczną (muzykę, literaturę, 
malarstwo, teatr…) czy jako proces społeczno – historyczny.  

Czym kultura jest dla nas? Wszystkim! Tym, co spaja mieszkańców naszej Gminy, pozwala pamiętać                
o naszych korzeniach i śmiało planować przyszłość, rozwijać się na wielu płaszczyznach i otwierać 
szeroko okno na świat, spotykać się ponad wszelkimi podziałami i realizować pasje, inspirować się 
wzajemnie do podejmowania kolejnych działań, aktywować mieszkańców i zapraszać ich do wspólnego 
tworzenia inicjatyw lokalnych.  

Diagnoza potrzeb i potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Biskupice, stworzona w ramach 
Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020, to szczegółowa 
analiza oczekiwań mieszkańców naszej Gminy oraz ich potencjału i kapitału kulturowego. Efekty 
działań diagnostycznych i wszelkie badania, które były ich elementem, miały nam pomóc w lepszym 
zrozumieniu lokalnej społeczności w kontekście szeroko pojętej kultury, a następnie przełożyć się na 
optymalizacje oferty i zadań realizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice, integrację 
mieszkańców Gminy oraz skuteczne wspieranie i promowanie lokalnych inicjatyw.  

Oddajemy w Państwa ręce Diagnozę, a wierząc w to, że kultury nie uprawia się zrywami, kiedy ktoś 
orzeknie, że „już można”, a jej fundamentem jest uporczywość twórczego wysiłku1 – mamy nadzieję na 
długofalowe efekty Programu. Życzymy inspirującej lektury.   

Karolina Siwadło 

 

 

 

 

 
1 B. Toruńczyk, T. Cyz, Redaktor jest dość samotny, dwutygodnik.com, nr 98/2012 
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Metody badawcze  
Diagnoza potrzeb i potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Biskupice ma być narzędziem, które   
z jednej strony pozwoli zoptymalizować pracę Centrum Kultury Gminy Biskupice (przede wszystkim               
w zakresie formułowania oferty kulturalnej maksymalnie dopasowanej do potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców oraz jeszcze lepiej wykorzystującej lokalne zasoby i potencjał), a z drugiej – pomoże 
mieszkańcom Gminy Biskupice w tworzeniu inicjatyw kulturalnych, ułatwi współpracę mieszkańców             
z pracownikami Centrum Kultury (m.in. w opracowywaniu pomysłów / inicjatyw) oraz umożliwi 
wyłanianie projektów najbardziej wartościowych w kontekście lokalnej kultury.   

Aby móc jak najdokładniej zbadać potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Biskupice oraz ich potencjał 
kulturowy precyzyjnie sformułowaliśmy problemy i cele badawcze, określiliśmy grupy docelowe oraz 
zdecydowaliśmy się na zastosowanie kilku metod badawczych.  

Problemy i cele badawcze – czego chcemy się dowiedzieć? 
Stając przed zadaniem zrealizowania Diagnozy potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców Gminy 
Biskupice w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 
przeprowadziliśmy inwentaryzację zasobów kulturowych Gminy Biskupice oraz sformułowaliśmy 
następujące problemy badawcze: 

 Jak mieszkańcy Gminy Biskupice (młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) rozumieją słowo kultura? 
 Jakie wydarzenia / zajęcia kulturalne realizowane na terenie Gminy Biskupice cieszą się 

największą popularnością wśród młodzieży?  
 Jakie wydarzenia / zajęcia kulturalne realizowane na terenie Gminy Biskupice cieszą się 

największą popularnością wśród osób dorosłych (w tym rodziców dzieci w różnym wieku)? 
 Jakie wydarzenia / zajęcia kulturalne realizowane na terenie Gminy Biskupice cieszą się 

największą popularnością wśród seniorów?  
 Jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Biskupice (z trzech grup wiekowych: 

młodzież, dorośli – w tym rodzice dzieci w różnym wieku, seniorzy) w zakresie działań 
kulturalnych realizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice?  

 Jakie talenty, wiedzę lub umiejętności, którymi chcieliby się podzielić, mają mieszkańcy Gminy 
Biskupice (z trzech grup wiekowych: młodzież, dorośli - w tym rodzice dzieci w różnym wieku, 
seniorzy)? 

 Jakie pomysły / inicjatywy lokalne mogą zaproponować mieszkańcy Gminy Biskupice w ramach 
przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy? 

Ogólnym celem wszystkich naszych działań realizowanych w ramach Diagnozy było zainteresowanie 
mieszkańców Gminy Biskupice współtworzeniem kultury na terenie Gminy, włączenie ich                                      
w organizację kolejnych przedsięwzięć kulturalnych oraz umożliwienie realizacji ich własnych 
pomysłów kulturalnych poprzez aktywne wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich.  

Postawiliśmy sobie ponadto cele szczegółowe:  

 weryfikacja potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Biskupice i oferty Centrum Kultury 
Gminy Biskupice, 

 zainteresowanie młodzieży lokalną kulturą,  
 znalezienie potencjalnych liderów społeczności lokalnych, osób chętnych do 

współorganizowania życia kulturalnego Gminy Biskupice, 
 stworzenie podwalin dla kulturalnych inicjatyw międzypokoleniowych (angażujących 

równocześnie seniorów i dzieci / młodzież), 
 stworzenie podwalin dla budowy / odbudowy wspólnot lokalnych (na poziomie wsi i Gminy). 
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Grupy docelowe – kogo badamy? 
W celu uzyskania maksymalnie dokładnego obrazu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Biskupice 
– wszystkie spotkania (bezpośrednie i online), ankiety i wywiady były skonstruowane dla konkretnych 
grup: 

 dzieci i młodzieży (przede wszystkim szkolnej, ale również wszystkich małoletnich 
mieszkańców Gminy Biskupice, korzystających z Internetu i portali społecznościowych); 

 dorosłych mieszkańców Gminy Biskupice (w tym rodziców dzieci w różnym wieku); 
 seniorów.  

Wybrane metody badawcze – jak chcemy się tego dowiedzieć? 
Wiedzę na temat potrzeb i potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Biskupice postanowiliśmy 
zdobyć korzystając z metod ilościowych i jakościowych. Zestawienie i analiza wyników obydwu 
dawałaby możliwie pełny obraz badanych problemów i pozwalała na wyciągnięcie wniosków ogólnych 
oraz zdobycie szczegółowej wiedzy przede wszystkim na temat potrzeb i potencjału mieszkańców 
Gminy Biskupice.  

Zaplanowane metody badawcze: 

 analiza dokumentów dotyczących zasobów Gminy Biskupice oraz działalności Centrum Kultury 
Gminy Biskupice; 

 ankieta do dorosłych mieszkańców Gminy Biskupice (metoda ilościowa), zawierająca pytania 
otwarte i zamknięte;  

 ankieta do dzieci / młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Biskupice (metoda ilościowa), 
zawierająca pytania otwarte i zamknięte; 

 wywiady swobodne z seniorami mieszkającymi na terenie Gminy Biskupice (metoda 
jakościowa); 

 wywiady swobodne z członkiniami / członkami Rad Rodziców ze szkół podstawowych Gminy 
Biskupice (metoda jakościowa); 

 wywiady swobodne z pracownikami Centrum Kultury Gminy Biskupice (metoda jakościowa); 
 wywiady swobodne z sołtysami;  
 zogniskowane wywiady grupowe (tzw. focus group) przeprowadzone podczas spotkań 

informacyjnych i roboczych (warsztatowych) z dorosłymi mieszkańcami Gminy Biskupice; 
 zogniskowane wywiady grupowe (tzw. focus group) przeprowadzone podczas spotkań 

warsztatowych z młodzieżą. 

 

Założyliśmy, że wyniki Diagnozy będą stanowiły bazę danych / wytycznych do planowania kolejnych 
działań Centrum Kultury Gminy Biskupice, kształtowania lokalnej polityki społecznej w zakresie kultury 
oraz organizacji wszelkich przedsięwzięć kulturalnych w Gminie Biskupice. Ponadto wyniki Diagnozy 
potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców Gminy Biskupice będą podstawą do określenia ram 
konkursu na inicjatywy lokalne mieszkańców zaplanowanego w ramach Programu Narodowego 
Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 realizowanego na terenie naszej Gminy.  
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Zrealizowane działania diagnostyczne 
Konstruując plan działań diagnostycznych, przygotowując plakaty informacyjne oraz narzędzia do 
przeprowadzenia badań nie wiedzieliśmy, że w krótkim czasie przyjdzie nam zmierzyć się                                         
z ekstremalnie trudną sytuacją związaną ze światową pandemią COVID-19 oraz wynikającymi z niej 
obostrzeniami.  

Pierwotny plan zakładał przeprowadzenie kilkunastu spotkań grupowych bezpośrednich: spotkania 
informacyjnego z Sołtysami i Radą Gminy Biskupice, spotkań roboczych z mieszkańcami Gminy 
Biskupice, seniorami, młodzieżą. W planach mieliśmy ponadto przeprowadzenie: wywiadów 
swobodnych (z seniorami, rodzicami dzieci w wieku szkolnym, przedstawicielami Rad Rodziców)                          
i zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. focus group, z seniorami podczas warsztatów 
wielkanocnych, z dorosłymi mieszkańcami podczas spotkań roboczych / warsztatowych, z młodzieżą 
podczas warsztatów organizowanych w szkołach, spotkań samorządów uczniowskich) oraz ankiet 
(skierowanych do mieszkańców Gminy Biskupice, w różnych przedziałach wiekowych). Wszystkie 
spotkania bezpośrednie były zaplanowane w okresie od 10 marca do 31 maja. W dniu 12 marca 
wprowadzono pierwsze restrykcje i obostrzenia, między innymi zawieszając działalność placówek 
oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych, a w następnej kolejności również placówek / ośrodków 
kultury. Wprowadzono m.in. nakaz zachowania dystansu społecznego i pozostawania w domach, które 
mogliśmy opuszczać wyłącznie w celu realizacji najważniejszych potrzeb życiowych.  

W obliczu tej trudnej dla wszystkich sytuacji i niemożności zrealizowania Diagnozy zgodnie                                      
z pierwotnym planem – opracowaliśmy nowe metody diagnostyczne i sięgnęliśmy po metody 
badawcze, które mogliśmy efektywnie zastosować w nowych realiach, zgodnie z obowiązującymi 
rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.  

W ramach Diagnozy potrzeb i potencjału 
kulturalnego mieszkańców Gminy Biskupice 
przeprowadzono analizę dokumentów dotyczących 
zasobów Gminy Biskupice oraz działalności 
Centrum Kultury Gminy Biskupice odbyły się 
kolejno: 

1. Spotkanie inaugurujące / informacyjne                 
w Tomaszkowicach.  
Dnia 10 marca 2020 roku, o godzinie 15:00 
odbyło się w Urzędzie Gminy Biskupice                    
w Tomaszkowicach planowe zebranie 
członków Rady Gminy i Sołtysów z Wójtem 
Gminy Biskupice. Do porządku spotkania 
wprowadzono punkt umożliwiający 
prezentację Programu Narodowego 
Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2020 przez Dyrektora Centrum 
Kultury Gminy Biskupice. W spotkaniu wzięło 
udział 26 osób.  
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2. Spotkanie z mieszkańcami Gminy Biskupice w Łazanach 
Dnia 10 marca 2020 roku, o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie (pierwsze z trzech 
zaplanowanych w terminie do 11 maja 2020 dla mieszkańców Gminy Biskupice). W związku               
z niepokojącymi informacjami dotyczącymi rozprzestrzeniania się COVID-19, w spotkaniu 
zorganizowanym w Świetlicy wiejskiej „Krakowiaczek” w Łazanach wzięło udział 7 osób.  
Kolejne spotkanie zakomunikowane na plakacie (27 kwietnia 2020 w Jawczycach i 11 maja 
2020 w Tomaszkowicach), zamieszczone na stronach www i portalach społecznościowych 
Centrum Kultury Gminy Biskupice i Urzędu Gminy Biskupice oraz rozprowadzone na terenie 
Gminy Biskupice w postaci ulotek musiały zostać odwołane ze względu na sytuację 
epidemiczną w kraju i na świecie oraz wprowadzone w związku z nią obostrzenia i zakazy (m.in. 
dotyczące organizacji jakichkolwiek spotkań / warsztatów / zgromadzeń). 
 

3. Wywiady swobodne z przedstawicielami Rad Rodziców działających przy szkołach 
podstawowych z terenu Gminy Biskupice.  
Wywiady zostały przeprowadzone w dniach: 21 kwietnia 2020 (z przedstawicielką Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Biskupicach – najliczniejszej szkoła w Gminie Biskupice) i 22 
kwietnia 2020 (z przedstawicielkami Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Łazanach – szkoła, 
do której uczęszczają dzieci z kilku miejscowości z terenu Gminy Biskupice) za pomocą 
komunikatora Messenger (połączenie video). Wywiadów udzieliły łącznie 3 osoby.  
 

4. Wywiady swobodne z seniorami mieszkającymi na terenie Gminy Biskupice. 
Wywiady zostały przeprowadzone w dniach od 1 do 15 czerwca 2020 roku. Wywiadów 
udzieliło łącznie 12 osób.  

5. Ankieta skierowana do mieszkańców Gminy Biskupice.  
Ankieta została skonstruowana i udostępniona w programie docs.google.com (link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBQRDraskoaeBB5UWGsLQ_XhEMm2iMby3g_
KgW5U2wVryDFA/viewform) oraz 
zakomunikowana na stronach: biskupice.pl, 
ckbiskupice.pl oraz za pośrednictwem 
portalu społecznościowym Facebook (na 
fanpagach: Urzędu Gminy Biskupice oraz 
Centrum Kultury Gminy Biskupice). Ankieta 
została również wydrukowana i 
udostępniona w formie papierowej na 
terenie Urzędu Gminy Biskupice. W ankiecie 
wzięło łącznie udział 127 osób (w tym: 101 
osób online, 26 osób skorzystało z 
papierowego formularza ankiety, 
udostępnionego w Urzędzie Gminy 
Biskupice, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi).  
 

6. Ankieta skierowana do młodzieży 
mieszkającej na terenie Gminy Biskupice. 
Ankieta została skonstruowana i 
udostępniona w programie docs.google.com 
(link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyQ2ck3C-
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2AH7FBhUD9mpjYDsBNC45f9mZRTekSUY3edMmDg/viewform) oraz przesłana uczniom szkół 
podstawowych za pomocą wiadomości systemu Librus, a także zakomunikowana na stronach: 
biskupice.pl, ckbiskupice.pl oraz za pośrednictwem portalu społecznościowym Facebook (na 
fanpagach: Urzędu Gminy Biskupice oraz Centrum Kultury Gminy Biskupice). W ankiecie wzięły 
udział 83 osoby.  
 

7. Spotkania z młodzieżą – online. 
Spotkania zorganizowane za pośrednictwem platformy Zoom Meeting (umożliwiającej 
przeprowadzenie telekonferencji dla dowolnej liczby uczestników) i komunikatora Messenger 
(umożliwiającego przeprowadzenie telekonferencji dla maksymalnie 8 uczestników). 
Spotkania odbyły się w dniach: 19, 20 i 21 maja 2020. Wzięło w nich udział łącznie 16 osób.  
 

8. Spotkanie z młodzieżą w Łazanach.  
Spotkanie zorganizowane w dniu 23 czerwca 2020 roku, w Świetlicy „Krakowiaczek”                                 
w Łazanach. Spotkanie warsztatowe z młodzieżą, przeprowadzone z zachowaniem zasad                        
i aktualnie obowiązujących wytycznych Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu wzięło udział 3 
osoby.   
 

9. Spotkanie z mieszkańcami Gminy Biskupice 
w Jawczycach.  
Spotkanie zorganizowane w dniu 9 lipca 2020 
roku o godz. 17, w Świetlicy „Nasze 
Światełko” w Jawczycach. Spotkanie 
warsztatowe z mieszkańcami Gminy 
Biskupice, przeprowadzone z zachowaniem 
zasad i aktualnie obowiązujących wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu wzięło 
udział 8 osób.  
 

10. Spotkanie z mieszkańcami Gminy Biskupice 
w Łazanach. 
Spotkanie zorganizowane w dniu 10 lipca 
2020 roku, w Świetlicy „Krakowiaczek” w 
Łazanach. Spotkanie warsztatowe z 
mieszkańcami Gminy Biskupice, 
przeprowadzone z zachowaniem zasad i 
aktualnie obowiązujących wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu wzięło 
udział 8 osób.  
 

11. Spotkanie z dziećmi w Łazanach.  
Spotkanie zorganizowane w dniu 13 lipca 2020 roku, w Świetlicy „Krakowiaczek” w Łazanach. 
Spotkanie warsztatowe z dziećmi, przeprowadzone z zachowaniem zasad i aktualnie 
obowiązujących wytycznych Ministerstwa Zdrowia. W spotkaniu wzięło udział 8 osób.   
 

W ramach Diagnozy potrzeb i potencjały kulturalnego Gminy Biskupice spotkaliśmy się i przebadaliśmy 
(różnymi metodami) łącznie 301 osób.  
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Kulturalna (i nie tylko) baza Gminy Biskupice 
Na podstawie analizy dokumentów dotyczących zasobów Gminy Biskupice 

Gmina Biskupice to zaledwie 41 km² powierzchni i 12 sołectw (Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany, 
Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie i Zborówek), ale również 
rewelacyjny dowód na to, że… małe może być piękne, rewelacyjnie zlokalizowane i świetnie 
zagospodarowane.  

Gmina Biskupice znajduje się w centrum Powiatu Wielickiego, w odległości 6 km od Wieliczki i 19 km 
od Krakowa. Przez obszar Gminy przebiegają: droga międzynarodowa (Kraków – Przemyśl – Medyka), 
droga krajowa nr 4 (Kraków – Bochnia), droga wojewódzka nr 966 (Wieliczka – Tymanowa) oraz drogi 
powiatowe i gminne. Swobodny ruch samochodowy na obszarze całej Gminy pozwala na 
bezproblemowe dotarcie do każdego jej zakątka bez 
większych problemów. W ostatnich latach 
opracowywane są nowe rozwiązania komunikacyjne, 
które mają poprawić sytuację mieszkańców 
niezmotoryzowanych.  

Gmina Biskupice to jednak przede wszystkim czyste 
środowisko naturalne i zachwycające krajobrazy – z 
wysokimi wzniesieniami widokowymi (przede 
wszystkim na terenie Biskupic, Sułowa i Łazan) oraz 
malowniczymi dolinkami, kompleksami leśnymi, 
łąkami i niezmiennie imponującymi terenami 
rolniczymi. Gmina położona jest we wschodniej części 
Pogórza Wielickiego, w dorzeczu Raby i Wisły.  

Ludność i gospodarka 
W Gminie Biskupice mieszka niewiele ponad 10 tysięcy osób (stan na 31.12.2019 to 10159 
mieszkańców). Aktualnie obserwujemy stały wzrost liczby mieszkańców, a osoby decydujące się na 
zakup działki i budowę domu w naszej Gminie kierują się przede wszystkim walorami krajobrazowymi, 
bardzo dobrą lokalizacją (łatwy i szybki dojazdem do Krakowa) oraz czystym powietrzem (w stosunku 
do pobliskiej Wieliczki i Krakowa). Aż 87% powierzchni Gminy Biskupice stanowią użytki rolne (z około 
tysiącem indywidualnych gospodarstw rolnych), choć ludność tylko w niewielkim stopniu utrzymuje 
się obecnie z rolnictwa. Mieszkańcy Gminy Biskupice znajdują zatrudnienie zarówno na terenie Gminy 
- w rosnącej liczbie podmiotów gospodarczych / przedsiębiorstw, działających przede wszystkim 
wzdłuż drogi Kraków – Tarnów – Bodzanów, w Przebieczanach, Trąbkach i Łazanach (m.in. firmy 
handlowo – usługowe, działający w branży budowlanej, okołobudowlanej, transportowej, 
gastronomii), jak i poza nią (najczęściej w Wieliczce i Krakowie).  

Infrastruktura Gminy Biskupice 
Gmina Biskupice to 12 sołectw, które posiadają dostęp do licznych obiektów i instytucji, tworzących 
dość efektywną infrastrukturę społeczną, umożliwiającą skuteczne zaspokajanie potrzeb socjalnych, 
oświatowych i kulturalnych mieszkańców.  

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości mają dostęp m.in. do następujących obiektów i instytucji: 
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Biskupice 

•    Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi 
•    Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice im. Antoniego Pajdaka 
•    Przedszkole 
•    Kościół p.w. św. Marcina (Parafia Rzymsko-Katolicka) 
•    Kaplica w Biskupicach 
•    Dom Pomocy Społecznej „CARITAS” 
•    Remiza OSP 
•    Cmentarz stary 
•    Cmentarz nowy 
•    boisko sportowe 
•    plac zabaw. 

Bodzanów 

•    Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego 
•    Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 
•    Remiza OSP 
•    Cmentarz 
•    kompleks boisk sportowych 
•    plac zabaw. 

Jawczyce 

•    Świetlica Środowiskowa „Nasze Światełko” 
•    plac zabaw. 

Łazany 

•    Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
•    Parafia Rzymskokatolicka p.w. Znalezienia Krzyża Świętego 
•    Świetlica „Krakowiaczek” 
•    Izba Regionalna 
•    Remiza OSP 
•    Cmentarz 
•    Kaplica. 

Przebieczany 

•    Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Przebieczanach z/s w Tomaszkowicach 
•    Kaplica Miłosierdzia Bożego 
•    boisko sportowe 
•    plac zabaw. 

Sławkowice 

•    Szkoła Podstawowa im. Księdza Karola Wojtyły wraz z oddziałami gimnazjalnymi 
•    remiza OSP 
•    boisko sportowe 
•    plac zabaw. 
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Sułów 

•    plac zabaw. 

Szczygłów 

•    Świetlica Środowiskowa 
•    plac zabaw. 

Tomaszkowice 

•    Urząd Gminy 
•    Park Kultury i Wypoczynku 
•    Środowiskowy Dom Samopomocy 
•    plac zabaw 
•    kompleks boisk sportowych Orlik 
•    siłownia zewnętrzna. 

Trąbki 

•    Szkoła Podstawowa w Trąbkach im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana 
•    Przedszkole 
•    Remiza OSP 
•    Urząd Pocztowy 
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
•    Kaplica św. Izydora 
•    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
•    plac zabaw 
•    boisko sportowe. 

Zabłocie 

•    Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu 
•    Kaplica św. Antoniego 
•    plac zabaw. 

Zborówek 

•   Filia Ponadgminnej Placówki Wsparcia Dziennego 
•   plac zabaw. 

Aktualnie pozyskiwane są środki na nowe inwestycje na terenie Gminy Biskupice, które mają wzbogacić 
i urozmaicić m.in. ofertę kulturową całej Gminy i konkretnych miejscowości. W planach jest m.in. 
budowa Domu Kultury w Sułowie oraz Świetlicy wiejskiej w Przebieczanach – oba obiekty mają być 
gotowe jesienią 2021 roku.  

Historia i zabytki Gminy Biskupice 
Historia wsi dzisiejszej Gminy Biskupice sięga w większości XII wieku. Za najstarszą uznaje się wieś 
Bodzanów, która wspomniana jest w dokumencie z 1044 roku – to akt darowizny Kazimierza 
Odnowiciela dla benedyktynów z Tyńca. Pierwsze ślady osadnictwa (fragmenty ceramiki, przedmiotów 
metalowych i kości) znalezione na wzgórzu Chełmek w Biskupicach pochodzą z epoki brązu. Inne ślady 
(koliste wały i fosy), znalezione na Bukowej Górze w Biskupicach, wskazują na istnienie na tym terenie 
małego grodu obronnego z potrójnym obwałowaniem, najprawdopodobniej z okresu halsztackiego 
(gród miał być zniszczony przez pożar).  
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Ludność zamieszkująca te tereny od XII wieku zajmowała się głównie wyrębem lasów, pasterstwem, 
rolnictwem oraz ważeniem soli (w Przebieczanach istniał szyb solny, a sól pozyskiwano ze słonego 
źródełka zlokalizowanego w centrum wsi). W średniowieczu, na terenie wsi Biskupice, działał również 
kamieniołom, nazywany „księżym” - piaskowiec z tego kamieniołomu został użyty m.in. do budowy 
najstarszej części Zamku Żupnego w Wieliczce (XIII wiek). 

Zabytki, które warto zobaczyć w Gminie Biskupice 
 Kościół św. Marcina w Biskupicach – 

usytuowany na wzniesieniu i górujący nad 
niemal całą Gminą. Pierwszy drewniany 
kościół stał w tym miejscu już na początku XII 
wieku. Na przełomie XV i XVI wieku drewniany 
kościół zastąpiono murowanym (w stylu 
gotyckim), a kolejne przebudowy miały 
miejsce XVII i XVIII wieku. W 1888 roku 
dobudowano do kościoła 40-metrową wieżę 
wzorowaną na wieży Kościoła Mariackiego. 
Do najstarszego wyposażenia kościoła należy XV-wieczny kamienny portal oraz ołtarze, 
chrzcielnica i stalle pochodzące z XVII i XVIII wieku.  

 Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w 
Łazanach – usytuowany na uskoku 
wzniesienia, z stworzonego obok kościoła w 
czynie społecznym Parku Modlitwy i Refleksji 
roztacza się piękny widok na północną część 
Gminy Biskupice. Drewniana świątynia 
istniała w tym miejscu już w XIII wieku, a 
kościół murowany w obecnym kształcie został 
ufundowany w XVI wieku przez Jakuba i 
Stanisława Lubomirskich. Wewnątrz kościoła 
znajdują się m.in.: wczesnobarokowy kamienny nagrobek fundatorów z 1619 r., kamienna 
chrzcielnica z końca XVI wieku, epitafia na ścianach z XVI i XVII wieku oraz niezwykły schowek 
na monstrancję wydrążony w pniu rosnącego tu niegdyś dębu, obmurowanego w trakcie 
budowy kościoła w 1586 r., a także: organy, ołtarz i ambona z końca XIX wieku. 

 Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Bodzanowie - wzniesiony w 1765 r. na stoku 
wzgórza w północno-zachodniej części wsi. 
To jednonawowa, drewniana świątynia o 
konstrukcji zrębowej. Wewnątrz znajdują się 
m.in. obrazy pochodzące z XVII wieku 
(malowidła przedstawiającego alegorię 
śmierci wyobrażonej pod postacią jeźdźca) i 
rokokowe ołtarze z XVIII.  
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 Szlacheckie dworki w Łazanach, 
Tomaszkowicach i Jawczycach, pochodzące z 
XIX (Łazany, Tomaszkowice) i początku XX 
wieku (Jawczyce). Dworki są aktualnie w 
rękach prywatnych właścicieli, stoją w 
otoczeniu klimatycznej roślinności (na 
szczególną uwagę zasługuje około 
dwustuletni buk amerykański rosnący przed 
dworkiem w Jawczycach).  

 Kurhany w Jawczycach – kurhany zostały 
odkryte w jawczyckim lesie stosunkowo 
niedawno, bo w 1984 roku. Jeden z kurhanów poddano badaniom archeologicznym i ustalono, 
że mogiły pochodzą z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu. W centralnej części mogiły 
leżały szczątki szkieletu, przy którym znaleziono również denar krzyżowy z I. połowy XI wieku 
oraz najprawdopodobniej grot włóczni. Zbadany kurhan został oznaczony pamiątkową tablicą, 
ale samo miejsce jest raczej trudno dostępne i niewystarczająco oznakowane. 

 Przydrożne kapliczki i krzyże – na terenie całej Gminy Biskupice jest ich łącznie ponad 70.,                         
a każda z nich świadczy o przywiązaniu kolejnych pokoleń do wiary katolickiej i kultu Matki 
Boskiej. Wśród najstarszych zachowanych kapliczek i krzyży są: krzyż na postumencie w 
Przebieczanach z 1870 roku, figura Matki Bożej na postumencie w Biskupicach z 1898 roku, 
kapliczka Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia w Trąbkach z 1898 roku, figura Matki Bożej                     
z Dzieciątkiem w Łazanach z 1899 roku, krzyż z piaskowca przy kościele w Łazanach z 1899 roku 
oraz kapliczka Matki Bożej Różańcowej w Zborówku z 1901 roku. 

Historia i zabytki Gminy Biskupice to ogromny potencjał w kontekście dbania o kulturę jej 
mieszkańców, zwłaszcza w tym wymiarze, który dotyczy kultury definiowanej jako proces społeczno – 
historyczny, bazujący na przekazywaniu z pokolenia na pokolenie tradycji, lokalnych zwyczajów                           
i wierzeń. 

Kultura w Gminie Biskupice 
Za życie kulturalne Gminy Biskupice odpowiada przede wszystkim Centrum Kultury Gminy Biskupice. 
Ponadto na terenie Gminy działa Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice oraz liczne organizacje 
pozarządowe (przede wszystkim stowarzyszenia), które prowadzą działania mieszczące się m.in. w 
promowaniu szeroko rozumianej kultury lokalnej.  

Centrum Kultury Gminy Biskupice 
Centrum Kultury Gminy Biskupice utworzono 1 
marca 2018 roku. Centrum Kultury zatrudnia: 
dyrektora, pracownika ds. promocji, trzech 
instruktorów – koordynują pracą świetlic oraz 
księgową. To niewielki, ale zgrany zespół, 

efektywnie współpracujących ze sobą kobiet. Instruktorzy świetlic doskonale znają lokalną społeczność 
i wzorowo współpracują z grupami o rozmaitych potrzebach: z dziećmi i młodzieżą, mamami z małymi 
dziećmi czy seniorami. Centrum Kultury Gminy Biskupice organizuje zarówno cykliczne zajęcia na 
świetlicach i innych udostępnianych CK budynkach i pomieszczeniach, jak i cieszące się ogromną 
popularnością warsztaty tematyczne oraz różnego rodzaju wydarzenia kulturalne dedykowane 
wszystkim mieszkańcom Gminy Biskupice.  
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Świetlica „Krakowiaczek” w Łazanach 

 

 

Świetlica „Nasze Światełko” w Jawczycach 
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Świetlica w Szczygłowie 

 

Zajęcia i warsztaty organizowane i/lub prowadzone przez Centrum Kultury Gminy Biskupice odbywają 
się przede wszystkim w świetlicach, ale również w: auli Urzędu Gminy Biskupice w Tomaszkowicach, 
sali w budynku OSP w Biskupicach oraz Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach. Ponadto 
Centrum Kultury Gminy Biskupice współpracuje m.in. z Dyrektorami Szkół Podstawowych z terenu 
Gminy, co umożliwia organizację większych imprez kulturalnych również w salach gimnastycznych, 
przede wszystkim w SP Biskupice i hali sportowej w Łazanach. Centrum Kultury organizuje ponadto 
kulturalne wycieczki poza Gminę, dedykowane różnym grupom mieszkańców (np. seniorom, dzieciom 
i młodzieży), np. wyjazdy do teatru, kina, muzeum.  

Misją Centrum Kultury Gminy Biskupice jest inspirowanie do podejmowania działań kulturalnych                         
i integrowanie lokalnego środowiska tu i teraz, ale zawsze z myślą o przyszłości. Celem Centrum Kultury 
Gminy Biskupice jest prowadzenie wielokierunkowej działalności pozwalającej na rozpoznawanie, 
rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Gminy. Cel realizowany jest 
m.in. poprzez: organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizację zajęć / warsztatów 
wpisujących się w edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, stałe podnoszenie jakości                                  
i atrakcyjności oferty CK (również poprzez podejmowanie współpracy z przedstawicielami kultury / 
instruktorami / specjalistami), a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskich ruchów oraz 
promowania rozmaitych talentów / form twórczości mieszkańców. Istotnym aspektem wszelkich 
działań realizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice jest dążenie do integracji środowiska 
lokalnego (zarówno w wymiarze Gminy, jak i środowisk lokalnych poszczególnych miejscowości) 
poprzez zachęcanie do współtworzenia kultury na terenie Gminy – wspieranie inicjatyw, pomoc 
organizacyjna, udostępnianie miejsca do spotkań (np. na spotkania mam z małymi dziećmi czy 
warsztaty kreatywne organizowane przez kobiety dla kobiet).  
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Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice 
Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice znajduje 
się w budynku Szkoły Podstawowej w 
Biskupicach i oferuje czytelniczkom i 
czytelnikom w każdym wieku szeroki dostęp 
do literatury z każdej kategorii. Zasoby 

Biblioteki są stale uzupełniane o nowości, co wpływa na atrakcyjność oferty tej instytucji. Ponadto 
Biblioteka Publiczna Gminy Biskupice organizuje m.in. spotkania autorskie, spotkania ze sztuką (np. 
teatrzyki dla dzieci), Narodowe Czytanie oraz rozmaite warsztaty tematyczne.  

Organizacje pozarządowe w Gminie Biskupice 
Na terenie Gminy Biskupice działa kilkanaście stowarzyszeń, kół i klubów, które są najlepszym 
dowodem na aktywność mieszkańców Gminy Biskupice oraz chęć podejmowania przez nich własnych 
inicjatyw i realizowania prospołecznych przedsięwzięć kulturalnych (i nie tylko).   

Aktualnie działające stowarzyszenia: 

1.   Stowarzyszenie „HEJNAŁ TRĄBKI” 
2.   Stowarzyszenie Kulturalno – Rozrywkowe ”Bodzanowianka” 
3.   Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomaszkowice „Nasza Wieś 2000” 
4.   Stowarzyszenie na Rzecz Eko – Rozwoju Wsi Trąbki 
5.   Stowarzyszenie Przyjaciół Szczygłowa „Pawie Pióro” 
6.   Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szczygłowie 
7.   Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkowicach 
8.   Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic 
9.   Stowarzyszenie OSP w Biskupicach 
10. Stowarzyszenie OSP w Bodzanowie 
11. Stowarzyszenie OSP w Łazanach 
12. Stowarzyszenie OSP w Sławkowicach/Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP 
13. Stowarzyszenie OSP w Trąbkach 
14. Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy "JESTEŚMY" w Tomaszkowicach 
15. Stowarzyszenie Klub Młodej Inteligencji w Biskupicach 
16. Stowarzyszenie Novuss w Bodzanowie 
17. Stowarzyszenie Głos Serca w Biskupicach 

Aktualnie działające koła: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Przebieczanach  
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Bodzanowie 
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkowicach 

 

Aktualnie działające kluby sportowe:  
 
1.    Klub Sportowy „BŁĘKITNI BODZANÓW” 
2.    Ludowy Klub Sportowy „ZORZA” Przebieczany 
3.    Klub Sportowy "Szczygłowianka" 
4.    Uczniowski Klub Sportowy „SŁAWKOWICE” 
5.    Uczniowski Klub Sportowy "ZIARNO" 
6.    Młodzieżowy Klub Sportowy "BISKUPICE" 
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Działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice 
Na podstawie analizy dokumentów dotyczących działalności Centrum Kultury Gminy Biskupice 

Centrum Kultury Gminy Biskupice to zespół energicznych i kreatywnych kobiet, które dokładają 
wszelkich starań, by konsekwentnie promować kulturę i zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców, 
a także wspierać ich w podejmowaniu wszelkich aktywności integrujących lokalne społeczności                             
i tworzących okazje do spotkań, rozmów i działań, współtworzenia kultury i przekazywania tradycji.  

W roku 2019 Centrum Kultury Gminy Biskupice zrealizowało szereg zajęć, warsztatów i imprez 
kulturalnych i rozrywkowych, w których łącznie wzięło udział około 3 tysiące osób – mieszkańców 
Gminy Biskupice.  

Zajęcia cykliczne / sekcje 
Centrum Kultury Gminy Biskupice, w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Biskupice na 
cykliczne zajęcia i spotkania, przygotowało ofertę, w której znalazły się propozycje z 18 różnych 
obszarów związanych z kulturą, edukacją i rozrywką. Zajęcia odbywały się w Świetlicach (Łazany, 
Jawczyce i Szczygłów) oraz w budynkach komunalnych udostępnionych Centrum Kultury przez Gminę 
Biskupice.   

  

Plakaty informacyjne na temat szczegółowej oferty zajęć  

Zajęcia cykliczne oferowane przez Centrum Kultury Gminy Biskupice odbywają się zgodnie                                       
z harmonogramami przygotowywanymi na rok szkolny (tutaj: na przykładzie roku szkolnego 2019 / 
2020).  

Przedstawienie oferty odbywa się 
podczas inaugurujących rok szkolny 
Dni Otwartych, organizowanych w 
pierwszej połowie września, na 
każdej świetlicy. Uczestnicy Dni 
Otwartych mają możliwość 
zapoznania się ze szczegółami 
oferty, poznania wybranych 
instruktorów, wzięcia udziału                     
w zajęciach pokazowych.  
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W 2019 roku Centrum Kultury Gminy Biskupice prowadziło następujące zajęcia cykliczne: 

 zajęcia wokalne / muzyczne: w ramach Chóru Mandora, Orkiestry Dętej Gminy  
 lekcje gry na instrumentach  
 warsztaty teatralne 
 zajęcia taneczne: taniec nowoczesny  
 zajęcia z Robotyki  
 zajęcia z rekreacji ruchowej: Fitness, Joga, Zdrowy kręgosłup, Pilates  
 “Mama ma Malucha” - spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam (Jawczyce) 
 „Maluchy i My” - spotkania w ramach Klubu Malucha/Klubu Mam (Łazany) 
 Małopolski e-Senior – podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności 

korzystania z komputera i Internetu – zajęcia skierowane do Seniorów (Tomaszkowice, 
Szczygłów, Łazany, Jawczyce) 

 Strefa Kreatywnych Kobiet 
 Akademia Seniora 
 Kluby Seniora (Jawczyce, Szczygłów, Łazany) 

Zajęcia / warsztaty tematyczne 
Centrum Kultury Gminy Biskupice zorganizowało ponadto szereg zajęć / warsztatów tematycznych, 
nieodpłatnych i płatnych, w Świetlicach, auli Urzędu Gminy w Tomaszkowicach oraz w Szkołach 
Podstawowych z terenu Gminy Biskupice (we współpracy z Radami Rodziców i gronem 
pedagogicznym). Były to przede wszystkim warsztaty związane z aktualnymi świętami / okazjami, np.: 
warsztaty karnawałowe, warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka, Rodzinne Warsztaty Ozdób 
Wielkanocnych, warsztaty z okazji Dnia Matki i Dnia Taty, Warsztaty Patriotyczne (z okazji Święta 
Niepodległości) czy Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe.  

 

Rodzinne Warsztaty Wielkanocne 

Wszystkie zajęcia i warsztaty zorganizowane przez Centrum Kultury Gminy Biskupice sprzyjały 
integracji mieszkańców Gminy w maksymalnie twórczej atmosferze, pielęgnowaniu tradycji i 
zwyczajów oraz krzewieniu kultury. 
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Wydarzenia / imprezy plenerowe 
Centrum Kultury Gminy Biskupice zorganizowało w 2019 roku 14 dużych wydarzeń / imprez 
kulturalnych, z których tłumnie skorzystali mieszkańcy Gminy. Były to m.in. tradycyjny Orszak Trzech 
Króli i Przegląd Grup Kolędniczych, Festiwal Folklorystyczny „Zatrzymać zanikające tradycje”, „Święto 
plonów”, „Święto Smaków” połączone z promocją lokalnych produktów, II Festiwal Muzyki Filmowej, 
obchody Święta Niepodległości, a także bale karnawałowe, zabawy andrzejkowe i spektakle teatralne 
dla najmłodszych mieszkańców Gminy.  Ponadto Centrum Kultury Gminy Biskupice, przy współpracy z 
grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi, pozyskało ze źródeł zewnętrznych wsparcie 
finansowe na realizację szeregu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. 

 

Święto Plonów  

 

Festiwal Muzyki Filmowej  
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Seniorzy w Centrum Kultury 
Seniorzy z Gminy Biskupice są grupą, która ma dostęp do bardzo szerokiej oferty rozmaitych 
aktywności, dedykowanych starszym członkom lokalnych społeczności. Są to zarówno lokalne Kluby 
Seniora (cykliczne, cotygodniowe spotkania organizowane są w Świetlicach w Łazanach, Jawczycach                
i Szczygłowie), jak i gminna Akademia Seniora (cykliczne, comiesięczne spotkania organizowane są                    
w auli Urzędu Gminy Biskupice w Tomaszkowicach), ale również eventy, zajęcia i warsztaty dodatkowe 
– realizowane na miejscu (np. w ramach programu Małopolski e-Senior czy projektu Kultura i Edukacja 
Senior+), jak i poza Gminą Biskupice (np. wyjazdy do muzeów, do teatru czy udział w przedsięwzięciach 
takich jak choćby Powiatowa Senioriada czy Targi Seniora).   

 

Gminna Akademia Seniora  

 

Świąteczne spotkanie seniorów  
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Seniorzy w Muzeum i Miejscu Pamięci w Oświęcimiu 

 

 

Senioriada Powiatu Wielickiego 
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Małopolskie e-Senior 

Mamy i maluchy w Centrum Kultury 
Mamy z małymi dziećmi to kolejna, po seniorach, grupa, która ma dostęp do atrakcyjnych zajęć i 
warsztatów organizowanych przede wszystkim na Świetlicach w Łazanach, Jawczycach i Szczygłowie. 
W 2019 roku na terenie Gminy Biskupice, pod patronatem Centrum Kultury Gminy Biskupice, działały 
dwa kluby: „Mama ma Malucha” (w Jawczycach) i „Maluchy i My” (w Łazanach). Oba kluby powstały 
dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Małopolskiego Ośrodka  Wsparcia      
Ekonomii Społecznej, we współpracy z grupą nieformalną mieszkanek Gminy Biskupice. W ramach 
cyklicznych spotkań odbywały się rozmaite zajęcia kulturalne, artystyczne i ogólnorozwojowe.  
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Zajęcia w Klubie Malucha 

Wakacje i ferie z Centrum Kultury Gminy Biskupice 
Centrum Kultury Gminy Biskupice, odpowiadając na potrzeby mieszkańców Gminy, organizuje zajęcia 
dla dzieci i młodzieży również w okresie ferii zimowych i wakacji. Urozmaicona oferta zajęć 
kulturalnych na miejscu (prowadzonych w Świetlicach w Łazanach, Jawczycach i Szczygłowie) i różnego 
rodzaju wyjazdów / wycieczek to skuteczna forma wsparcia dla rodziców pracujących oraz okazja do 
zainteresowania dzieci i młodzieży kulturą w maksymalnie ciekawy i aktywny sposób, w wolnym od 
nauki i obowiązków z nią związanych czasie.  

Wszelkie informacje o planowanych zajęciach, warsztatach i wycieczkach udostępniane są na stronie 
www.ckbiskupice.pl, www.biskupice.pl oraz w mediach społecznościowych, a także w formie plakatów 
na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Biskupice i ulotek kolportowanych na terenie Gminy 
Biskupice.  

    

Plakaty informacyjne dotyczące oferty feryjnej Centrum Kultury Gminy Biskupice 

 

    

Plakaty informacyjne dotyczące oferty wakacyjnej Centrum Kultury Gminy Biskupice 
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Wycieczka do Parku Mitologii (w ramach oferty wakacyjnej Centrum Kultury Gminy Biskupice) 

 

 

Wycieczka do krakowskiego ZOO (w ramach oferty wakacyjnej)  

Warsztaty / zajęcia dla grup zorganizowanych 
Centrum Kultury Gminy Biskupice prowadzi zajęcia dla grup zorganizowanych, przede wszystkim dzieci 
i młodzieży z Przedszkoli i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biskupice. Zajęcia tematyczne odbywają 
się na Świetlicy w Jawczycach (warsztaty oraz zapoznanie się z historią jawczyckiego dworku 
szlacheckiego, podziwianie dwustuletniego buku amerykańskiego), w Świetlicy w Łazanach (warsztaty 
oraz wizyta w Izbie Regionalnej), a także w placówkach - przedszkolach, szkołach, bibliotece.  



25 | S t r o n a  
 

Wizyta w Izbie Regionalnej w Łazanach (przy Świetlicy „Krakowiaczek” w Łazanach)  

 

 

Warsztaty dla uczniów SP Łazany w Świetlicy „Krakowiaczek”  
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Konkursy edukacyjne z Centrum Kultury Gminy Biskupice 
W 2019 roku Centrum Kultury Gminy Biskupice zorganizowało dwa konkursy z języka angielskiego: 
Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV-V oraz Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów 
klas VI-VIII.  

 

Uczestnicy i laureaci Konkursu z Języka Angielskiego 

 

Działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice jest na bieżąco relacjonowana na stronie 
www.ckbiskupice.pl oraz na fanpage’u Centrum Kultury na portalu Facebook. Relacje z wybranych 
wydarzeń pojawiają się dodatkowo na stronie Urzędu Gminy Biskupice www.biskupice.pl, a w 
przypadku zajęć dla grup zorganizowanych – również na stronach konkretnych placówek (np. 
www.przedszkolewbiskupicach.pl, www.spbiskupice.pl).  
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Co mówią mieszkańcy Gminy Biskupice o kulturze?  
Na podstawie wywiadów przeprowadzonych w ramach Diagnozy – wyniki i analiza 

Stephen Hawking twierdził, że „Największe osiągnięcia ludzkości powstały dzięki rozmowom,                                    
a największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. (…) Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić 
się, że wciąż rozmawiamy”. Doceniając moc dialogu i intymność rozmów toczonych w cztery oczy – 
zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie serii wywiadów z seniorami oraz przedstawicielkami Rad 
Rodziców przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Biskupice.  

Wywiady swobodne przeprowadzone w ramach Diagnozy potrzeb i potencjału kulturalnego 
mieszkańców Gminy Biskupice zostały przeprowadzone w dniach: 21 – 22 kwietnia                                                       
(z przedstawicielkami Rad Rodziców) oraz w dniach: 1 - 15 czerwca (z seniorkami), z zachowaniem 
dystansu społecznego oraz wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia i zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Rozmowy przeprowadzaliśmy na świeżym powietrzu, w przydomowych ogródkach i na 
tarasach. 

Co mówią seniorzy? 
Naszymi rozmówczyniami było 11 kobiet                
w wieku od 64 do 90 lat oraz jedna pani                       
w wieku 54 lat (łącznie 12 osób).  

W wywiadach poruszaliśmy się w ramach 
następujących obszarów zagadnień:  

 Co rozumie Pani pod pojęciem 
kultura? Czym ona dla Pani jest? 

 Z jakich źródeł wiedzy o kulturze 
korzysta Pani najchętniej / najczęściej? 

 Jakie formy aktywności kulturalnej najczęściej Pani wybiera? Praktykuje Pani kulturę w 
samotności czy w towarzystwie, w domu czy wychodząc z domu? Jakie są Pani ulubione form            
y spędzania wolnego czasu? 

 Czy i jakie bariery dostrzega Pani / Pan w korzystaniu z wydarzeń kulturalnych przez seniorów? 
Finansowe? Zdrowotne? Komunikacyjne? 

 Jak ocenia Pani ofertę kulturalną Centrum Kultury Gminy Biskupice oraz życie kulturalne Gminy 
Biskupice? Czy bierze Pani / Pan udział w Klubie Seniora, w Gminnej Akademii Seniora,                             
w eventach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice (np. dożynkach, 
koncertach, warsztatach)? 

 Jakich zajęć / wydarzeń Pani zdaniem brakuje w Gminie Biskupice? 
 Czy czuje się Pani twórczynią / współtwórczynią kultury? Jak? Dlaczego?  
 Czy czuje Pani odpowiedzialność / potrzebę / konieczność przekazywania lokalnej kultury 

młodszym pokoleniom? W jaki sposób się to odbywa lub jak mogłoby się odbywać? 
 Jaki ma Pani / Pan pomysł na inicjatywę kulturalną w Gminie Biskupice, która byłaby 

dedykowana seniorom lub pozwalała zaangażować do wspólnej aktywności młodsze 
pokolenie? 

Kultura to dla połowy naszych rozmówczyń przede wszystkim historia i tradycje, korzenie i dziedzictwo 
oraz zwyczaje i obrzędy. Cztery panie wskazały, że dla nich kultura wiąże się z byciem kulturalnym, czyli 
umiejętnością wysławiania się, odpowiedniego odnoszenia się do innych oraz grzecznością                                    
i inteligencją. Pozostałe rozmówczynie opisywały kulturę jako spotkanie z drugim człowiekiem, 
dzielenie się doświadczeniami i chęcią poznawania świata.  
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Jako źródło wiedzy o kulturze zdecydowana większość pań (8 z 12) wskazywała telewizję oraz internet 
(dwie podkreśliły, że mają tę możliwość dzięki uczestnictwu w kursie komputerowym zorganizowanym 
przez Centrum Kultury Gminy Biskupice). Nasze rozmówczynie jako źródło wiedzy o kulturze 
wskazywały również lekturę czasopism, książki i bibliotekę. Dwie panie stwierdziły, że wiedzę o kulturze 
czerpią z podróży, a jedna wskazała na wernisaże i spotkania z ludźmi nauki i kultury.  

Seniorki niemal jednogłośnie (11 z 12) stwierdziły, że chcą uprawiać kulturę w towarzystwie innych 
osób, lubią wychodzić z domu, uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach organizowanych 
przez Centrum Kultury Gminy Biskupice – stacjonarnie (na Świetlicach) i podczas wyjazdów / wycieczek.  

Wśród barier utrudniających obcowanie z kulturą niemal wszystkie panie (10 z 12) wskazywały 
problemy komunikacyjne (brak prawa jazdy, niewystarczająca ilość połączeń komunikacji podmiejskiej, 
odległość od przystanków) oraz problemy zdrowotne (utrudniające poruszanie się). Nasze 
rozmówczynie mówiły również o finansach (ale tylko 3 panie wskazały je jako przeszkodę                                         
w uczestnictwie w kulturze) i nawiązywały do aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa                
i strachem przed zakażeniem się chorobą (podkreślając równocześnie ogromną tęsknotę do 
cyklicznych spotkań!).  

Większość naszych rozmówczyń dobrze lub bardzo dobrze ocenia ofertę Centrum Kultury Gminy 
Biskupice oraz życie kulturalne Gminy Biskupice. 9 z 12 pań bierze czynny udział w Akademii Seniora 
oraz Klubie Seniora w Świetlicach, a jeśli to tylko możliwe (kwestie komunikacyjne) – seniorki 
uczestniczą również w imprezach plenerowych organizowanych na terenie Gminy Biskupice, przede 
wszystkim w dożynkach. Dwie panie stwierdziły, że nie uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy 
Biskupice, nie mają na to czasu lub ochoty (nie lubią proponowanych form spotkań: Akademii Seniora, 
Klubu Seniora). Jedna pani stwierdziła, że ogólnie oferta mogłaby być lepsza, nie wskazując jednak                       
o jaką formę ją wzbogacić.  

Na pytanie czego brakuje w Gminie Biskupice, nasze rozmówczynie niemal jednogłośnie (10 z 12) 
stwierdziły, że wycieczek, czyli różnego rodzaju wyjazdów do muzeów, teatru, kina. Panie mówiły 
również o piknikach i koncertach w Gminie, a także o tym, że chętnie brałyby udział w większej ilości 
spotkań z ciekawymi ludźmi, spotkań o charakterze edukacyjnym i historycznym. Jedna pani 
stwierdziła, że brakuje zajęć rękodzielniczych, a inna nie potrafiła wskazać ewentualnych braków                        
w ofercie kulturalnej Gminy.  

Zdecydowana większość naszych rozmówczyń czuje się twórczyniami / współtwórczyniami lokalnej 
kultury (10 z 12). Wśród przykładów podawanych przez panie najczęściej pojawiały się kwestie 
związane z rękodzielnictwem i opowieściami, którymi raczą one młodsze pokolenia (przede wszystkim 
swoje wnuki), ale również: uczestnictwem w uroczystościach religijnych (noszenie obrazu, tworzenie 
palem wielkanocnych) i tradycyjnych obrządkach wiejskich (dożynki, wieńce). Dwie panie stwierdziły, 
że w ogóle nie czują się współtwórczyniami kultury.  

Większość naszych rozmówczyń czuje się odpowiedzialna za przekazywanie lokalnej kultury 
młodszym pokoleniom (10 z 12). Panie są przekonane, że najistotniejszą kwestią w kontekście 
przekazywania kultury lokalnej młodszym pokoleniom są spotkania i rozmowy oraz umiejętność 
aktywnego słuchania przez ich potencjalnych rozmówców. Seniorki wskazały również na problem                         
z uważnością i wrażliwością młodzieży na to, co było kiedyś, na historię i tradycje: młodzi mają teraz 
telefon i nie chcą starych słuchać, mają coś innego w głowach. Jedna Pani stwierdziła, że 
zainteresowanie młodzieży kulturą i historią, dotarcie do nich powinno być naszym (Centrum Kultury) 
zadaniem.  
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Pomysły / inicjatywy kulturalne zgłaszane przez nasze rozmówczynie to:  

 odnowienie kurhanów w Jawczycach (zgłaszane przez trzy osoby) 
 prowadzenie zajęć / warsztatów historycznych w Jawczycach (zgłaszane przez trzy osoby) 
 nauka zakładania i prowadzenia ogródków w starym stylu, z jarzynami (zgłaszane przez trzy 

osoby) 
 organizacja niedzielnych spotkań / pikników rodzinnych (zgłaszane przez dwie osoby) 
 wskrzeszenie obrzędów dożynkowych w wymiarze lokalnym (dla poszczególnych wsi) 
 organizacja międzypokoleniowych „spotkań przy kawce”. 

Co mówią przedstawicielki Rad Rodziców? 
Naszymi rozmówczyniami były trzy kobiety, mieszkanki Gminy Biskupice, matki dzieci w wieku 
szkolnym, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy (Szkoła Podstawowa                                
w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Łazanach). Kobiety bardzo zaangażowane w działalność szkoły, 
chętnie wychodzące z inicjatywami, świetne organizatorki.  

W wywiadach poruszaliśmy się w ramach następujących obszarów zagadnień:  

 Jakie działania kulturalne realizowane są na terenie szkoły? 
 Jak ocenia Pani aktywność rodziców w kontekście inicjatyw kulturalnych? Jakie tendencje są 

widoczne w działalności szkoły / rady rodziców / samorządu uczniowskiego w kontekście 
przedsięwzięć kulturalnych? 

 Czy czuje się Pani twórczynią / współtwórczynią kultury?  
 Jak ocenia Pani ofertę kulturalną Centrum Kultury Gminy Biskupice oraz życie kulturalne Gminy 

Biskupice?  
 Jakich zajęć / wydarzeń Pani zdaniem brakuje w Gminie Biskupice?  
 Jaki ma Pani pomysł na inicjatywę kulturalną w Gminie Biskupice, która byłaby dedykowana 

młodzieży szkolnej lub całym rodzinom? 

Nasze rozmówczynie, mimo że przepytywane osobno, były bardzo zgodne, a ich odpowiedzi na niemal 
wszystkie pytania miały podobny wydźwięk.  

Działania kulturalne na terenie szkoły to przede wszystkim różnego rodzaju warsztaty i zajęcia 
organizowane dla uczniów przez grona pedagogiczne (przedstawicielki obydwu szkół wskazywały na 2-
3 nauczycieli z placówek, którzy wyróżniają się pod tym względem na tle grona) oraz z inicjatywy 
rodziców. Są to rodzinne warsztaty związane z tradycjami świątecznymi (Bożym Narodzeniem i 
Wielkanocą), ale również z innymi świętami i okazjami (np. tradycyjne, uroczyste świętowanie Dnia 
Babci i Dziadka), w tym związanymi z lokalną społecznością (np. tradycyjne, uroczyste świętowanie 
Dnia Nauczyciela, na które zapraszani są nauczyciele emerytowani). 

Dwie z naszych rozmówczyń mają kilkuletnie (3-5 lat) doświadczenie w działalności w strukturach Rady 
Rodziców i stwierdziły, że aktualnie obserwują spadek zainteresowania rodziców współdziałaniem 
na rzecz dzieci i szkoły oraz spadek liczby chętnych do udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
(również w formie wyłącznie biernego uczestnika / odbiorcy). Udział w warsztatach bierze zazwyczaj 
stałe grono osób, a pomoc w organizacji różnego rodzaju wydarzeń także deklarują stale niemal te 
same osoby, na które „można liczyć”.  

Panie czują się współtwórczyniami lokalnej kultury i czują odpowiedzialność za organizowanie 
różnego rodzaju wydarzeń na rzecz szkolnych społeczności. Równocześnie przyznają, że organizowanie 
kolejnych przedsięwzięć jest bardzo (coraz bardziej) czasochłonne i pracochłonne, często Kobiety 
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pozytywnie oceniają życie kulturalne Gminy Biskupice, chętnie uczestniczą wraz z dziećmi w eventach 
/ zajęciach / warsztatach organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice.  

Nasze rozmówczynie stwierdziły, że w ofercie kulturalnej Gminy Biskupice brakuje zajęć 
dedykowanych młodzieży powyżej 12. roku życia, choć równocześnie podkreśliły, że mają 
świadomość, iż jest to dość specyficzna i mocno zróżnicowana grupa potencjalnych odbiorców działań 
kulturalnych (dwie z pań są mamami dzieci w wieku 12 i 13 lat). Jako przykłady wydarzeń kulturalnych, 
które mogłyby zainteresować młodzież wymieniały: koncerty, kino pod chmurką (np. w wersji 
rowerowej, w podobnym stylu, jak organizowane są kina samochodowe dla dorosłych), zajęcia / 
warsztaty z idolami współczesnej młodzieży (blogerami, youtuberami).  

Pomysły / inicjatywy kulturalne zgłaszane przez nasze rozmówczynie to:  

 Koncert dla młodych ludzi – wystąpienie jakiegoś idola lub „Młodzież gra dla młodzieży” 
(promowanie lokalnych talentów) 

 Stworzenie lokalnej, młodzieżowej rozgłośni radiowej (w nawiązaniu do tradycji i Radia Blue, 
które działało w Łazanach i w którym swoją karierę muzyczną zaczynał Gromee) 

 Stworzenie „Młodego Kuriera Gminnego” (czyli młodzieżowej wersji Kuriera Gminnego, który 
jest wydawany przez Urząd Gminy Biskupice) 

 Kino rowerowe pod chmurką 
 Cykl zajęć / warsztatów prowadzonych przez młodych dla młodych (zaangażowanie młodzieży 

w tworzenie przedsięwzięć kulturalnych skrojonych na miarę ich potrzeb i oczekiwań – sami 
wiedzą najlepiej, czego potrzebują) 

 Spotkani ze znanymi młodymi ludźmi tworzącymi kulturę (np. pod hasłem „Zainspiruj się 
kulturą”).  

Co piszą mieszkańcy Gminy Biskupice o kulturze?  
Na podstawie ankiet przeprowadzonych w ramach Diagnozy – wyniki i analiza 

Ankiety to ilościowe narzędzie badawcze, które skonstruowaliśmy z myślą o dotarciu do jak 
najszerszego grona mieszkańców Gminy Biskupice. W ankietach zapytaliśmy mieszkańców m.in. o ich 
opinię na tematy przedsięwzięć kulturalnych w Gminie Biskupice, w czym brali udział i czego 
ewentualnie brakuje im w ofercie Centrum Kultury Gminy Biskupice. Nasi ankietowani, w niemal 
każdym pytaniu, mieli możliwość swobodnej wypowiedzi (pytania otwarte), z które bardzo często 
korzystali.  

W ramach Diagnozy potrzeb i potencjału kulturowego mieszkańców Gminy Biskupice przygotowaliśmy 
dwie ankiety: jedną skierowaną do młodzieży (rozesłaną bezpośrednio do uczniów za pomocą 
programu Librus oraz udostępnioną na stronach www Centrum Kultury Gminy Biskupice, Urzędu 
Gminy Biskupice oraz w portalach społecznościowych) i drugą skierowaną ogólnie do mieszkańców 
Gminy Biskupice (wzięły w niej udział 4 osoby poniżej 18 roku życia na 101 ankietowanych).  

W tym miejscu, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie oraz wszystkie odpowiedzi, 
opinie i pomysły, którymi zdecydowaliście się Państwo z nami podzielić.  

Kultura oczami młodzieży 
Na podstawie ankiet skierowanych do młodzieży 

W ankiecie skierowanej do młodzieży wzięły udział 83 osoby. Najliczniejszą grupę ankietowanych 
stanowiły dziewczęta i chłopcy z rocznika 2008, czyli aktualni 12-latkowie. Sporo odpowiedzi 
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uzyskaliśmy również od dziewcząt i chłopców z rocznika 2007 (aktualnych 13-latków) oraz chłopców               
z rocznika 2005 (aktualnych 15-latków) i 2009 (aktualnych 11-latków).  

 

We wstępie do naszej ankiety poprosiliśmy młodzież o podzielenie się z nami opiniami na temat życia 
kulturalnego Gminy Biskupice, oczekiwań i potrzeb młodych ludzi w kontekście zajęć / wydarzeń 
kulturalnych, a także zapytaliśmy o ich pomysły na kulturalne przedsięwzięcia.  

Wstęp do ankiety skierowanej do młodzieży:  

Droga Młodzieży, 

Prowadzimy diagnozę potrzeb i potencjału kulturalnego naszej Gminy, w ramach której próbujemy 

się m.in. dowiedzieć jakie są Wasze kulturalne oczekiwania, z jakich zajęć / warsztatów korzystacie 

lub chcielibyście korzystać, w jakich wydarzeniach bierzecie lub chcielibyście brać udział? 

Szukamy również ciekawych inicjatyw kulturalnych - być może właśnie Ty masz doskonały pomysł 

i chęć zrealizowania jakiegoś kulturalnego przedsięwzięcia na terenie Gminy Biskupice, ale brakuje 

Ci kasy i wsparcia? Możemy zaproponować Ci jedno i drugie!  

Poświęć parę minut na wypełnienie ankiety. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 10 lipca. 

Dziękujemy!  

 
Zapytaliśmy młodych ludzi o to czym jest dla nich kultura, o ich pierwsze skojarzenie z tym słowem. 
Poniżej przytaczamy wszystkie uzyskane odpowiedzi (78 osób), z zachowaniem oryginalnej pisowni.  

Pytanie na dobry początek: czym dla Ciebie jest KULTURA? Nie sprawdzaj definicji w Wikipedii! 
Chodzi nam o Twoje pierwsze skojarzenie, jedno słowo lub zdanie! 

 zachowywanie 

 to nasze zwyczaje i tradycje 

 Kultura - dla mnie to bycie dobrym, pomaganie, nie bycie złą osobą. Można się przez 

kulturę może zjednoczyć. 

 Dobre zachowanie 

 Wychowanie i szanowanie innych ludzi. 

 kultura kojarzy mi się z nauką, tradycją i naszą przeszłością 

 kultura to coś co pomaga nam w życiu społecznym i osobistym 
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 jakimiś świętami, językiem polskim 

 Zajęcia plastyczne 

 Wiedza 

 Szanowanie innych osub 

 tańce 

 Aktywnosci dla zdrowia i ducha 

 Moim zdaniem kultura ma dwa znaczenia. Pierwszym skojarzeniem była etyka zachowania, 

a kolejnym kultura jako np. Religia/zwyczaje 

 Zachowanie 

 przedstawienie, występ, wydarzenie, wspólne spotkania 

 Kultura to dobre zachowanie 

 Coś co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie 

 różno dużych atrakcji 

 kultura to sposób zachowania , tradycje , rozrywki. 

 dobre zachowanie 

 Kultura to wielorazowy sposób przedstawienia różnych nauk. 

 Kultura to wszystko co czyni że jesteśmy członkami pewnych grup społecznych 

 Umieć się zachować w każdej sytuacji. 

 Umiejętność zachowania się w danej sytuacji 

 Dobre zachowanie przy innych 

 Zachowanie 

 Kultura to przekazywanie różnych zachowań,dań z pokolenia na pokolenie 

 Coś co się szanuje 

 Kultura to np grzeczne zachowanie,uprzejmość. 

 kino 

 Coś związane z danym krajem, regionem 

 Wychowanie 

 Dla mnie kultura jest tym jak zachowuje się drugi człowiek. 

 Z moim krajem 

 Elegandckie wyrażanie się 

 brak wulgaryzmów w konstruowaniu zdań 

 zachowywanie się miło do starszych osób [oraz ogolnie do osob] 

 pomaganie 

 kultura w zależności dla mnie to jeżeli chodzi o kulturę wypowiedzi i jako jakieś zabytki 

wiersze itd. 

 Dobre zachowanie 

 Coś, przez co możemy rozpoznawać mieszkańców danego miasta, województwa bądź 

państwa. 

 Kultura powinna być w każdym z nas, jest bardzo potrzebna w życiu człowiekia ponieważ 

pozwala nam zapoznawac nowych ludzi i ich obyczaje kulture osobista i ich marzenia. 

 kultura kojaży mi się z tradycjami z innych krajów 

 Szacunek dla drugiej osoby. 

 Uprzejmość 

 odnoszenie do innych ludzi albo komentowanie jakiegoś dzieła 

 odtwarzanie tradycji z pokolenia na pokolenie 

 Tradycja 
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 To coś, co wyróżnia z tłumu; to tradycje, ale też różnorodność i odpowiednie zachowanie 

 zachowanie wobec drugiego człowieka 

 Tradycja konkretnego ludu 

 Kultura to taka jakby społeczność do której każdy należy. Nie zależnie od wyznawanej 

religii, a także sytuacji materialnej itp. 

 Pomaganie 

 pomaganie ludziom 

 zachowanie 

 kultura to dla mnie dobre wychowanie 

 Działania artystyczne 

 Dobre wychowanie 

 Tradycja 

 Kultura to właściwe zachowanie, ale także nasze zwyczaje i tradycje. 

 Dobre maniery. 

 na przykład że kogoś szanujemy 

 Coś związanego z rodziną lub państwem . 

 zachowanie, wychowanie, historia 

 to słowo kojarzy mi się z odpowiednim słownictwem i zachowaniem 

 Zachowanie kogoś wobec innych ludzi 

 nie urzywanie wulgarnych słów 

 Spokój 

 uczy ludzi być kulturami ludzmi pomaga nam żebyśmy opanowali emocje  

 moje zachowanie 

 dobre zachowanie 

 kultura moim zdanie swiadczy o wychowaniu 

 Tradycja, zachowanie, dobra materialne i oczywiście język 

 Kultura towarzyszy mi w życiu codziennym.Uczę się jej i przyswajam wraz z wiekiem. 

 kultura kojarzy mi się z społeczeństwem. 

 Kultura dla mnie jest związana z tradycjami z różnych państw. 

 sposób zachowywania się 
 

Zdecydowana większość młodych ludzi, pod pojęciem kultura, rozumie przede wszystkim sposób 
zachowania – dobre zachowanie, odpowiedni sposób wysławiania się, pomaganie innym ludziom                         
i odnoszenie się do nich z należytym szacunkiem. Młodzież wspominała również, że kultura kojarzy im 
się z tradycjami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, społecznością / społeczeństwem oraz 
wszystkim tym, co sprawia, że jesteśmy członkami danej grupy społecznej / lokalnej społeczności.  

W kolejny punkcie ankiety przedstawiliśmy młody ludziom ogólną, uproszczoną definicję kultury.  

Teraz czas na definicję, bo bez niej dalej "ani rusz". KULTURA to mnóstwo rozmaitych aktywności, działań 
artystycznych, wzorców zachowań, tradycji, a także język, religia i dobra materialne, czyli wszystko to, co 
sprawia, że czujemy się członkami danej społeczności (lub szerzej - społeczeństwa). 
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Zdecydowana większość młodych ankietowanych rozumiała tę definicję i „mniej więcej tak to 
widziała”, a blisko 10% uznało kwestię definicji kultury za „skomplikowaną”.  

W kolejnym punkcie ankiety zapytaliśmy młodzież o to czy uczestniczą w życiu kulturalnym Gminy 
Biskupice.  

 

Prawie 70% młodzieży zadeklarowało, że uczestniczy lub raczej uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy 
Biskupice. Jedynie niewiele ponad 8% młodych ludzi stwierdziło, że zdecydowanie nie uczestniczy 
(„nie!”), a blisko 22 %, że raczej nie uczestniczy.  

Zapytaliśmy młodych ludzi, w których ze zrealizowanych przedsięwzięć kulturalnych na terenie Gminy 
Biskupice wzięli udział. Wskazaliśmy następujące wydarzenia / zajęcia: Orszak Trzech Króli, Przegląd 
Grup Kolędniczych, Powitanie Lata, Dożynki, Święto Smaków, Festiwal Muzyki Filmowej, Koncerty i 
przeglądy twórczości zespołów muzycznych, Warsztaty plastyczne (np. świąteczne, walentynkowe, 
patriotyczne), Wyjazdy do kina, teatru, muzeum, Wyjazdy i zajęcia edukacyjno - kulturalne (w okresie 
ferii zimowych i wakacji), Wybrane zajęcia cykliczne w Świetlicach (Łazany, Szczygłów, Jawczyce).  

 

Największym zainteresowanie młodzieży cieszyły się wyjazdy i zajęcia edukacyjno – kulturalne                              
(w okresie ferii zimowych i wakacji) oraz wyjazdy do kina, teatru i muzeum – udział w nich 
zadeklarowały łącznie 64 osoby. Dużym zainteresowanie cieszyły się również zajęcia cykliczne oraz 
warsztaty plastyczne (np. świąteczne, walentynkowe i patriotyczne) organizowane w Świetlicach – 
udział w nich zadeklarowały łącznie 52 osoby.  Udział w większych, tradycyjnych imprezach 
plenerowych (takich jak dożynki, „Powitanie lata”, „Przegląd Grup Kolędniczych” czy „Orszak Trzech 
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Króli”) zadeklarowało jedynie 10 – 20% z ankietowanych. Najmniejszą popularnością wśród młodych 
ludzi cieszyły się „Festiwal Muzyki Filmowej” oraz „Święto Smaków” – udział w obydwu wydarzeniach 
zadeklarowało mniej niż 10% ankietowanych. 14 osób stwierdziło, że nie brało udziału w żadnym                             
z wyżej wymienionych przedsięwzięć. 

Oferta zajęć cyklicznych Centrum Kultury Gminy Biskupice to kilkanaście sekcji. Zapytaliśmy, w jakich 
rodzajach zajęć młodzież brała udział.  

 

Największym zainteresowaniem spośród zajęć cyklicznych i warsztatów tematycznych realizowanych 
przez Centrum Kultury Gminy Biskupice cieszyły się zajęcia / warsztaty plastyczne, w których udział 
zadeklarowało ponad 31% młodych ludzi (26 osób). Równocześnie aż połowa młodych ludzi 
stwierdziła, że nie wzięła udziały w żadnych z zaproponowanych przez Centrum Kultury Gminy 
Biskupice zajęciach / warsztatach.  

W kolejnym kroku zapytaliśmy młodzież o to, czego brakuje im w życiu kulturalnym Gminy Biskupice 
oraz poprosiliśmy o ich propozycje zajęć / warsztatów kulturalnych. Poniżej przytaczamy wszystkie 
uzyskane odpowiedzi (59 osób), z zachowaniem oryginalnej pisowni.  

Jakich zajęć / wydarzeń kulturalnych brakuje w Gminie Biskupice? Zaproponuj nam coś fajnego! 

 rajdu rowerowego przez las 

 Nie wiem. 

 ... 

 nie mam pomysłu 

 warsztaty kuchenne 

 Zorganizowanie np.większej ilości zawodów sportowych. 

 zajęcia kulinarne 

 Turniej piłki nożnej 

 Spotkania autorskie koncerty 

 Mi nic nie brakuje 

 zajęcia dodatkowe z przedmiotów ścisłych 

 Brakuje mi zajęć sportowych dla młodzieży.  

 Piłka nożna albo inny sport dla chłopców 

 ala festiwal kolorów 

 mastertruck 

 Konkursy w każdej dziedzinie. 

 malarstwo? 
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 sport i języki obce 

 Proponuję więcej wyjazdów do kina,teatru,muzeum oraz opery. 

 Wycieczki 

 Imprez sportowych 

 Nic 

 Gotowania 

 tańce 

 zajęcia z ceramiki, kółka zainteresowań. 

 Coś dla młodzieży 

 Sportowe 

 Zajęcia kulinarne 

 Mini turnieje w piłkę nożną/koszykówkę/siatkówkę i piłkę ręczną 

 Wiecej, turniejow sportowych! 

 zawody w piłkę 

 Turnieji sportowych/e-sportowych 

 zajęcia śpiewu 

 Nie mam pomysłu 

 Nowego Klubu Piłkarskiego 

 warsztaty kukinarne 

 Tańce nowoczesny 

 ... 

 Giełd komiksów i książek 

 Myśle że niczego nie brakuje 

 zawody wpiłkę 

 Zajęcia Piłkarskie na zewnątrz( nie ma nic podobnegi itp. do SKS) 

 MMA 

 Rolnictwie 

 Więcej zajęć plastycznych 

 kulturalna ochrona środowiska, zerowaste dla najmłodszych, zasmakuj kulturę-kulinaria, 

jak kulturalnie dbać o postawę-czyli gimnastyka korekcyjna 

 Nie brakuje żadnych zajęć, my nawet nie chcemy tam chodzić. 

 Festiwalu Kolorów 

 nie wiem 

 Ja uważam , że powinny być zajęcia językowe. 

 Dłuższe wyjazdy i kolonie w wakacje 

 Zajęcia wokalne,związek harcerski i nauka języków obcych 

 Nie brakuje 

 moim zdaniem nie brakuje żadnego :) 

 nauka dla chęntnych to spiewać 

 śmingus dyngus 

 Klub Piłkarski 

 brakuje zajęć teatralnych w szkołach i wycieczek do miejsc związanych z kulturą. 

 siłowni 
 

Młodzież najczęściej wskazywała na brak lub niewystarczającą ilość zajęć sportowych na terenie Gminy 
Biskupice (niezwiązane lub luźno związane z kulturą). Kilka osób chciałoby, aby na terenie Gminy 
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Biskupice odbywały się zajęcia / warsztaty kulinarne. Kilka osób stwierdziło, że niczego im nie brakuje, 
a pojedyncze osoby wskazywały na brak: różnego rodzaju „kółek zainteresowań” (np. zajęć z ceramiki, 
zajęć wokalnych) a także zajęć teatralnych w szkołach (grupa teatralna funkcjonuje w Świetlicy 
„Krakowiaczek”, w ubiegłych latach nie udało się stworzyć grupy teatralnej w Świetlicy w Szczygłowie 
– zbyt mała liczba osób chętnych) czy aktywności związku harcerskiego na terenie Gminy Biskupice. 
Młodzież chciałaby ponadto większej ilości gminnych konkursów (z różnych dziedzin), 
zorganizowanych wyjazdów do kina / teatru, zajęć / warsztatów związanych z ochroną środowiska                      
i ekologią oraz spotkań autorskich, koncertów czy imprez typu festiwal kolorów.   

Ostatnim punktem ankiety było przedstawienie Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020                         
i zachęta do zgłoszenia własnego pomysłu / inicjatywy na kulturalną działalność na terenie Gminy 
Biskupice. Poniżej przytaczamy wszystkie uzyskane odpowiedzi (30 osób), z zachowaniem oryginalnej 
pisowni. 

Czas na Ciebie! Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020 to możliwość pozyskania środków 
finansowych na zrealizowanie własnego pomysłu na kulturę w Gminie Biskupice. Serio! Masz jakiś 
pomysł na zajęcia lub wydarzenie kulturalne? Podziel się nim teraz lub skontaktuj mailowo z 
Centrum Kultury Gminy Biskupice - kultura@biskupice.pl. 

 Nie mam żadnego pomysłu. 

 Jeśli będę miał jakiś pomysł to na pewno napiszę. 

 Nie mam pomysłu 

 festyn na halowen 

 Jak wyżej 

 Tak zrobię. 

 Mecze towarzyskie 

 Zajęcia kulinarne 

 Okey, sprobuje! 

 Wyżej wymienione przeze mnie turnieje 

 warsztaty tanieczne 

 Nie 

 Boisko Piłkarskie (Orlik) w Sułowie 

 warsztaty kulinarne 

 ... 

 Giełd komiksów i książek 

 Raczej nie 

 nie mam 

 zajęcia MMA 

 Granie na instrumentach np pianino 

 mam, napiszę na meila:) 

 nie mam pomysłu, nie lubie, nie potrzebuje 

 nie mam 

 Dodatkowe zajęcia językowe dla uczniów szkół . 

 Tak jak pisałam powyżej zajęcia wokalne,związek harcerski i nauka języków obcych 

 może więcej wycieczek z swietlic np: go kids lub jakieś parki rozrywki 

 niemam 

 nie 

 warsztaty plastyczne 

 siłownia 
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Z powyższych odpowiedzi na szczególną uwagę zasługują propozycje, które zostały rozwinięte przez 
młodych ludzi w mailach oraz podczas spotkań on-line i spotkania z młodzieżą w Łazanach. Są to przede 
wszystkim: warsztaty kulinarne oraz giełda komiksów i książek, a także zajęcia wokalne / muzyczne 
(stworzenie młodzieżowego zespołu).  

 

Kultura oczami dorosłych  
Na podstawie ankiet skierowanych do dorosłych mieszkańców 
Gminy Biskupice 

W ankiecie skierowanej do mieszkańców Gminy Biskupice wzięło 
udział łącznie 127 osób – 101 osób wypełniło ankietę on-line, a 26 
skorzystało z papierowej wersji ankiety (udostępnionej na terenie 
Urzędu Gminy Biskupice). Najliczniejszą grupą ankietowanych były 
kobiety w wieku 36 – 45 lat, które w sumie stanowiły ponad 40% 
wszystkich ankietowanych (48 osób) oraz kobiety w wieku 25 – 35 lat 
(20 osób). Wśród mężczyzn najwięcej osób reprezentowało przedział 
wiekowych 36 – 45 lat (14 osób).  

 

 

We wstępie do naszej ankiety poprosiliśmy mieszkańców Gminy Biskupice o podzielenie się z nami 
opiniami na temat życia kulturalnego Gminy Biskupice, informację w jakich wydarzeniach kulturalnych 
wzięli udział oraz jakie są ich potrzeby i oczekiwania w kontekście życia kulturalnego Gminy Biskupice. 
Zapytaliśmy również o ich pomysły na kulturalne przedsięwzięcia.  

Wstęp do ankiety skierowanej do mieszkańców Gminy Biskupice:  
 
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, w której pytamy o Wasze uczestnictwo w życiu kulturalnym 
naszej Gminy, wydarzenia i zajęcia, w których wzięliście udział oraz takie, których Waszym 
zdaniem brakuje w naszej ofercie, a także o... Wasze pomysły!  
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Wypełnienie ankiety nie powinno Wam zająć więcej niż 2 - 3 minuty (lub dłużej, jeśli poniesie Was 
wena w pytaniach otwartych). Na Wasze odpowiedzi czekamy do 15 czerwca. 

W pierwszym punkcie ankiety zapytaliśmy mieszkańców Gminy Biskupice o to czy uczestniczą w życiu 
kulturalnym Gminy Biskupice. 

 

Ponad 60% ankietowanych stwierdziło, że bierze udział w życiu kulturalnym Gminy Biskupice. 

W kolejnym punkcie ankiety zadaliśmy pytanie o konkretne wydarzenia kulturalne, które odbywały się 
na terenie Gminy Biskupice oraz udział ankietowanych w tychże. Wskazaliśmy następujące wydarzenia 
/ zajęcia: Orszak Trzech Króli, Przegląd Grup Kolędniczych, Powitanie Lata, Dożynki, Święto Smaków, 
Festiwal Muzyki Filmowej, Koncerty i przeglądy twórczości zespołów muzycznych, Warsztaty 
plastyczne (np. świąteczne, walentynkowe, patriotyczne), Wyjazdy do kina, teatru, muzeum, Wyjazdy 
i zajęcia edukacyjno - kulturalne (w okresie ferii zimowych i wakacji) oraz Wybrane zajęcia cykliczne                
w Świetlicach (Łazany, Szczygłów, Jawczyce).  

 

Największym zainteresowanie mieszkańców cieszyły się Dożynki (udział w nich zadeklarowało 47 osób) 
i Powitanie Lata (udział w nim zadeklarowały 33 osoby). 20 – 25 % ankietowanych stwierdziło również, 
że wzięło udział w Orszaku Trzech Króli, Przeglądzie Grup Kolędniczych i Święcie Smaków, a niewiele 
ponad 13% - w Festiwalu Muzyki Filmowej. W zajęciach i warsztatach organizowanych przez Centrum 
Kultury Gminy Biskupice w Świetlicach wzięło udział około 25% mieszkańców Gminy. Równocześnie 
27% ankietowanych stwierdziło, że nie wzięło udziału w żadnym z zaproponowanych przedsięwzięć 
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kulturalnych (to około 10% mniej niż osób, które we wcześniejszym punkcie zadeklarowały, że nie biorą 
udziału w życiu kulturalnym Gminy Biskupice).  

Oferta zajęć cyklicznych Centrum Kultury Gminy Biskupice to kilkanaście sekcji. Zapytaliśmy, w jakich 
rodzajach zajęć brali udział mieszkańcy Gminy lub wzięły udział ich dzieci / podopieczni.  

 

Ankietowani mieszkańcy Gminy Biskupice i/lub ich dzieci / podopieczni najliczniej korzystali z zajęć 
plastycznych – udział w nich zadeklarowało blisko 40% osób. 20 osób stwierdziło, że brało udział                 
w zajęciach rekreacyjno – ruchowych, a kilkanaście procent badanych wysłało swoje dzieci / 
podopiecznych na warsztaty teatralne, taneczne i robotykę. Ponad 36% ankietowanych nie wzięło 
udziału w żadnych z organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Biskupice warsztatów cyklicznych.   

W kolejnym kroku zapytaliśmy mieszkańców Gminy Biskupice o to, czego wg nich brakuje w życiu 
kulturalnym Gminy Biskupice oraz poprosiliśmy o ich propozycje zajęć / warsztatów kulturalnych. 
Poniżej przytaczamy wszystkie uzyskane odpowiedzi (62 osób), z zachowaniem oryginalnej pisowni.  

 

4. Jakich zajęć / wydarzeń kulturalnych brakuje w Gminie Biskupice? 

 Brakuje nauki nowoczesnego patriotyzmu, nauki krytycznego myślenia, poszukiwania 

informacji, pięknego mówienia - zajęć, które będą skierowane do młodego człowieka (7-8 

klasa szkoły podstawowej) i pomogą mu bezpiecznie wejść w świat kultury XXI w. która jest 

kulturą masową. Ważne więc, aby młody człowiek był wystarczająco wyedukowany 

kulturalnie, aby nie zaprzepaszczać swojej edukacji ani kultury, którą już poznał np. w szkole 

oraz aby umiał o niej rozmawiać. 

 obwożna biblioteka dla seniora, zamawianie literatury na telefon, w określonym terminie dla 

poszczególnych wsi pojawia się obwożna biblioteka, z której starsi ludzie mający problemy                   

z poruszaniem się, bilet też kosztuje, jeszcze w obie strony- była by to bardzo dobra rzecz dla 

nas seniorów - a przecież są opinie , ze Polak czyta tylko jedną książkę w roku więc uważam, 

że taka forma intelektualna dla seniorów cieszyła y się dużą akceptacją nas starzejących się 

ludzi.A jak słyszę nasz Rząd obiecuję nam świetlaną i dobrą starość - taka inicjatywa Urzędu 

Gminy dla nas seniorów + bardzo by nas interesowała i byli byśmy bardzo wdzięczni - 

mieszkanka Gminy.  
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 Najbardziej w gminie brakuje możliwości przekształcenia działek. Na wszystko są pieniądze, 

ale żeby zakończyć plany zagospodarowania przestrzennego to nie ma. 

 koncerty, letnie kina dla doroslych, ciekawe i konkretne warsztaty dla dzieci w okresie 

wakacji 

 Kursów gry n instrumentach dla dzieci i młodzieży z gminy. 

 Wydarzeń o charakterze rekreacyjno- sportowym 

 Plastycznych dla dzieci, ktore byky kiedys 

 grupa kabaretowa 

 Chciałbym żeby w gminie zaczęto remontować drogi a nie łatać kamyczkami co roku 

 kina plenerowego, oddziału PTTK 

 Fitness dla osób starszych no joga 

 zajęcia informatyczne dla seniorów 

 zajecia z ajrobiku 

 Integrujących społeczność na korzyść wsi/gminy, np. Sprzątanie okolicy, festyny, zabawy 

dla dzieci. 

 Zajęć kulinarnych 

 Integracyjnych srodowiska lokalnego z danej miejscowości 

 tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nauka tańca 

 Brakuje chodników!!!!Uwazam,ze wydarzen kulturalnych jest wystarczająco dla kazdej 

grupy wiekowej. 

 Biegów sportowych, festynów 

 Moim zdaniem w ofercie kulturalnej Gminy Biskupice zdecydowanie brakuje 

wydarzeń/zajęć/wykładów/prezentacji związanych z historią poszczególnych miejscowości 

należących do obecnej Gminy Biskupice, ale także tradycji dorocznych, dawnego życia 

codziennego, budownictwa, zabytków, rzemiosła. Wydarzenia o charakterze patriotycznym 

są niestety ograniczone do minimum i świętuje się je w niezrozumiały dla mnie sposób. Co 

wspólnego mają obchody Święta Narodowego 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości 11 

Listopada z Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w Biskupicach ?Oczywiście nie umniejszam 

jego znaczenia, ale wydarzenia, które on upamiętnia nie są związane z naszymi świętami 

narodowymi. Brakuje inicjatyw, które mogłyby zainteresować mieszkańców historią 

regionalną/dziedzictwem kulturowym. Takie wydarzenia pokazują, że "wielka historia",                    

o której uczymy się w szkołach to także historia poszczególnych wsi a nawet rodzin. 

Odbiorcami inicjatyw powinni być nie tylko najmłodsi lub seniorzy, ale także a może przede 

wszystkich mieszkańcy w przedziale wieku 20-60 lat, bo to od nich teraz zależy rzeczywisty 

kształt naszej gminy. 

 Na wyższym poziomie intelektualnym 

 Kazik Twój ból jest większy niż mój 

 Zajęć dla dzieci 0-3lata, zajęcia muzyczne wokalne dla dzieci 

 Zajęć dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat 

 Zajęć z umiejętności miękkich, na przykład przekonywania 

 zajęć, które przybliżałyby wiedzę o regionie 

 Piłka nożna 

 Dnia gmiy biskupice wraz z dniem dzecka  

 Może angielski 

 Brakuje zajęć dla młodzieży lat 13+, zwł chłopców. 

 Kurs szycia 
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 Gimnastyka dla dzieci, ekowarsztaty 

 Szkoleń i warsztatów z rozwoju osobistego lub zawodowoego 

 Kursy muzyki i j. obcych dla dzieci i młodzieży 

 Zajęć rekreacyjno - ruchowych 

 koncerty 

 Wystarczy tych wydarzeń i jest ich w sam raz. 

 Sportowe 

 Zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. Zajęć tańca ludowego dla dzieci. 

 Więcej akcji charytatywnych takich jak oddawanie krwi lub wsparcie osób ubogich itp. 

 Wszystko jest  

 Siłownia na otwartym powietrzu, ogólnodostępny klub gier, wieczory z planszowkami raz             

w miesiącu 

 Szkolen/kursów zawodowych dla osob po 20 roku życia 

 sportowe 

 Treningi piłki nożnej 

 Nauka języka angielskiego 

 Sportowych 

 Chyba żadnych😊 

 spotkania/ koncerty na których uczestnicy zajęć będą mogli zaprezentować swoje 

osiągnięcia, prace 

 Żadnych 

 Potrzebne sa chodniki przy drogach. 

 Dajcie ludziom samym decydować o tym gdzie chcą bywać i co oglądać. 

 koncertów 

 Dla mnie jest super :-) 

 Gimnastyka artystyczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia naukowe np. chemiczne, 

fotograficzne 

 Koncerty organizacja kolonii obozow 

 Zajęć skierowanych do młodzieży 

 Coś dla dzieci 

 Zajęć dla dzieci pomiędzy 12-18 r.ż. 

 Półkolonie dla dzieci młodszych i nastolatków w okresie ferii i wakacji, konkursy dla dzieci i 

dorosłych 

 Warsztaty kulinarne dla dorosłych warsztaty kulinarne dla dzieci. 
 

Mieszkańcy Gminy Biskupice wskazali na kilka braków w kontekście działalności Centrum Kultury 
Gminy Biskupice oraz życia kulturalnego Gminy w ogóle. Wśród najczęściej podnoszonych kwestii 
znalazły się: działania na rzecz integracji lokalnych społeczności (przede wszystkim w obrębie wsi), 
stworzenie / urozmaicenie oferty dla młodzieży (zajęć dedykowanych dzieciom w wieku 10 – 15 lat, 12 
- 18 lat) oraz różnego rodzaju zajęć ukierunkowanych na poznawanie lokalnej historii, zwyczajów                         
i tradycji, nauki nowoczesnego patriotyzmu, krytycznego myślenia i efektywnego poszukiwania 
informacji przez młodych ludzi. Wskazywano również na niewystarczającą ilość wydarzeń                                         
o charakterze patriotycznym i brak wydarzeń patriotycznych związanych bezpośrednio z Gminą 
Biskupice, które przybliżałyby nam i czyniły bardziej zrozumiałą historię poznawaną w szkołach. 
Zaproponowano także powstanie obwoźnej biblioteki, która ułatwiłaby dostęp do książek osobom 
starszym i mogłaby pozytywnie przełożyć się na poziom czytelnictwa w Gminie. Ponadto mieszkańcy 
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Gminy Biskupice deklarowali, że chętnie wzięliby udział w warsztatach kulinarnych, wydarzeniach                        
i zajęciach sportowych (część ankietowanych chciałaby, aby na terenie Gminy powstała siłownia) oraz 
różnego rodzaju kursach (np. kursie szycia, treningu umiejętności interpersonalnych – miękkich, 
kursach naukowych i fotograficznych).  

Wśród odpowiedzi ankietowanych znalazły się również takie, które podkreślały, że życie kulturalne                 
w Gminie jest na satysfakcjonującym poziomie i w ofercie Centrum Kultury Gminy Biskupice niczego 
nie brakuje. Niektórzy mieszkańcy, wykorzystali naszą ankietę, do zgłoszenia swoich potrzeb poza 
kulturalnych: braku chodników, remontu dróg oraz konieczności uregulowania kwestii planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

Zapytaliśmy mieszkańców Gminy Biskupice czy chcieliby włączyć się w organizację przedsięwzięć 
kulturalnych.   

 

Ponad 50% ankietowanych mieszkańców Gminy Biskupice stwierdziło, że nie chce współorganizować 
zajęć / wydarzeń kulturalnych w Gminie. Z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami wiemy, że 
główną przyczyną jest brak czasu i kompetencji. 23% ankietowanych wyraziło zdecydowaną chęć 
włączenia się w organizację życia kulturalnego na terenie Gminy, a 26% stwierdziło, że mogłoby 
rozważyć taką ewentualność.  

Przedostatnim punktem ankiety było przedstawienie Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 
i zachęta do zgłoszenia własnego pomysłu / inicjatywy na kulturalną działalność na terenie Gminy 
Biskupice. Poniżej przytaczamy wszystkie uzyskane odpowiedzi (35 osób), z zachowaniem oryginalnej 
pisowni. 

 

6. Czy masz jakiś talent, wiedzę, umiejętności lub pomysł, którym / którymi chciałabyś / chciałbyś 
podzielić się z mieszkańcami Gminy Biskupice? Co mogłabyś / mógłbyś nam zaproponować? 

 Nie 

 nie 

 Jestem członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i Stowarzyszenia Demokracja                   

w Praktyce - organizowałam m.in. Debaty Filmowe w Kinie Kijów, gdzie krakowscy licealiści 

uczyli się interpretować filmowe klasyki na nowo oraz poszukiwali w nich głębszych wartości. 

Uczestniczyłam również w wielu konkursach retorycznych oraz prowadziłam szkolenia w tej 

dziedzinie - z radością podzieliłabym się tym z innymi. 

 nie mam 
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 -patrz pkt 4ankiety. 

 Wakacyjne dni dla dzieci 

 Tak 

 Niestety jestem beztalenciem 

 Może 

 Miałem duzo pomysłów ale szanowna pani wójt na nic pieniędzy nie ma 

 Rękodzieło, hortiterapia 

 Z wykształcenia jestem historykiem, archiwistą, z zamiłowania badam dzieje Łazan i okolic, 

ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przy pomocy UG Biskupice rozszerzyć te zainteresowania 

na wszystkie miejscowości z gminy. Posiadam umiejętności związane z zawodem wyuczonym, 

ale także (mimo nie posiadania uprawnień przewodnika) mógłbym prowadzić spacery 

historyczno-edukacyjne po miejscowościach na terenie gminy. Chciałbym również 

zaproponować inwentaryzacje wszystkich zabytków na terenie gminy, ale dokładną, 

szczegółową. Dobrym pomysłem byłaby również archiwizacja w formie audio/video 

wspomnień najstarszych mieszkańców. https://www.facebook.com/dawne.lazany/ 

 Dobrze jakby mieszkańcy mieli miejsce spotkań w świetlicach a nie żeby służyły one 

fikcyjnym zajeciom dla np dwójki dzieci 

 tak, pomoc organizacyjna, fizyczna 

 organizacja ekowarsztatów, wykorzystanie produktów domowego użytku, edukacja                      

w zakresie wykorzystania naturalnych produktów w chemii domowej 

 Mogłabym poprowadzić szkolenia/warsztaty z organizacji i planowania (zarządzania sobą            

w czasie) np. Jak realizować swoje marzenia, jak odnaleźć cel/ marzenie, jak znaleźć czas 

dla siebie będąc mamą... 

 Nie mam 

 Nie 

 Organizowanie przyjęć i dekorowanie sal na różne okoliczności. 

 Dzień Dawcy Krwi 

 Klub gier narodów świata, warsztaty gry Novuss i Carrom, warsztaty fotograficzne, wystawa 

fotograficzna dotycząca historii gminy/miejscowości 

 według mnie jest za mała oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 8-14 

 Zdolności plastyczne. 

 Mam i wykorzystuję wg.własnych potrzeb 

 Lekcje fotografii, gry na ukulele, logopeda, zajęcia pedagogiczne dla dzieci do 3 klasy, 

zajęcia rozwojowe dla młodszych dzieci z nauk ścisłych 

 Święto Organizacji Pozarządowych 

 Śpiew 

 fajnie by było stworzyć w Gminie miejsce wspólne dla wszystkich, łączące mieszkańców 

ponad granicami wsi, coś na wzór parku / ogródków społecznych czy wiosek świata 
 

Z powyższych odpowiedzi na szczególną uwagę zasługują propozycje, które zostały rozwinięte przez 
dorosłych mieszkańców Gminy Biskupice w rozmowach telefonicznych i mailach oraz podczas spotkań 
zorganizowanych w Łazanach i Jawczycach. Są to przede wszystkim: stworzenie ogródków społecznych 
/ wiosek Gminy Biskupice (na kształt: Wiosek Świata znajdujących się w Krakowie), przeprowadzenie 
kulturalnych wywiadów z seniorami oraz stworzenie materiału audio – video (archiwizacja wspomnień 
i wiedzy najstarszych mieszkańców Gminy Biskupice), inwentaryzacja zabytków znajdujących się na 
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terenie Gminy Biskupice, spacery edukacyjno – historyczne po terenie Gminy Biskupice, warsztaty 
fotograficzne i wystawa fotografii przedstawiających kulturalne i historyczne dzieje Gminy Biskupice. 

Diagnozę potrzeb i potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Biskupice przyszło nam przeprowadzić 
w szczególnym okresie, podczas pandemii koronawirusa i lock down’u. Przymusowe zamknięcie                         
w domach i izolacja społeczna sprawiły, że wielu z nas zdefiniowało swoje potrzeby i oczekiwania 
kulturalne na nowo. Życie kulturalne w znacznej mierze przeniosło się do sieci. Zapytaliśmy 
mieszkańców Gminy Biskupice jak poradzili sobie w tym trudnym czasie i w jaki sposób obcowali                
z kulturą.  

 

Ponad 51% mieszkańców Gminy Biskupice korzystało w czasie pandemii koronawirusa z różnych form 
zajęć i warsztatów on-line, a ponad 20% oglądało koncerty i przedstawienia teatralne udostępniane 
przez artystów w Internecie. Ponad 35% wykorzystało Internet do realizowania rozmaitych spotkań 
(rekompensujących niemożność spotykania się w tradycyjnej formie) oraz uczestnictwa w wykładach. 
Ponadto czytaliśmy książki, korzystaliśmy ze świeżego powietrza (spacerując, jeżdżąc na rowerze, 
uprawiając ogródki), prowadziliśmy więcej rozmów telefonicznych i wspominaliśmy dawne czasy.  

Co robią mieszkańcy Gminy Biskupice w kulturze?  
Na podstawie spotkań warsztatowych przeprowadzonych w ramach Diagnozy – wyniki i analiza 

Spotkania warsztatowe byliśmy zmuszeni przesunąć i ograniczyć ich ilość oraz liczebność 
uczestniczących w nich grup (dostosowując ją do aktualnych wymogów związanych z pandemią 
koronawirusa oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego). W sumie 
odbyło się 9 spotkań (3 on-line z młodzieżą, 1 z młodzieżą, 1 z dziećmi, 4 z dorosłymi mieszkańcami 
Gminy Biskupice), w których wzięło udział 76 osób (19 młodych ludzi, 8 dzieci, 49 osób dorosłych). 
Podczas spotkań rozmawialiśmy o kulturze i jej współtworzeniu, o ewentualnych brakach w ofercie 
kulturalnej Gminy Biskupice oraz tym, co chcielibyśmy, by dodatkowo działo się w tej sferze lokalnego 
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życia. Jednak naszym nadrzędnym celem było odkrycie potencjału mieszkańców Gminy Biskupice                         
i znalezienie liderów, którzy byliby gotowi podjąć się realizacji swoich inicjatyw lub pomysłów 
wypracowanych podczas spotkań warsztatowych. Czy nam się to udało? Jesteśmy przekonani, że tak!  

Co robią dzieci i młodzież? 
Na podstawie spotkań warsztatowych (online i na świetlicy) z dziećmi i młodzieżą 

Spotkania z dziećmi i młodzieżą odbywały się w ramach Diagnozy potrzeb i potencjału kulturowego 
mieszkańców Gminy Biskupice zarówno on-line (19, 20, 21 maja), jak i na świetlicy w Łazanach (23 
czerwca i 13 lipca).  

Podczas wszystkich spotkań z młodymi ludźmi zaczynaliśmy od ustalenia czym jest kultura - z jednej 
strony: jak rozumieją to słowo młodzi ludzie, a z drugiej: jak można ją w przystępny (dla dzieci                                    
i młodzieży) sposób zdefiniować. Naszym celem było uświadomienie dzieciom i młodym ludziom, że 
kultura nie ma wyłącznie charakteru instytucjonalnego (tak opisywała ją młodzież, jako „coś tworzone 
przez centra kultury, teatr, kino, muzea”), ale że tworzą ją ludzie. Z młodszymi dziećmi 
przeprowadziliśmy ćwiczenie, które w pierwszym etapie polegało na wypisaniu osób / instytucji, które 
są odpowiedzialne za kulturę, a następnie odwróceniu arkusza i przekonaniu się kto jeszcze jest 
współtwórcą kultury – druga strona arkusza była lustrzana, więc dzieci zobaczyły… samych siebie.  

 

Dzieci – mali współtwórcy kultury 

W kolejnym kroku podczas naszych spotkań prosiliśmy dzieci i młodzież o wykonanie kilku zadań, które 
miały pozytywnie wpłynąć na ich kreatywność – po to, by już za chwilę, podczas burzy mózgów, mieli 
więcej energii i więcej pomysłów. Zastosowane ćwiczenia na podniesienie poziomu kreatywności to 
m.in. prośba o jak najbardziej kreatywne usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole, 
przeprowadzenie ciągu logicznego zaczynającego się pytaniem „co by było gdyby…”, a kończącego się 
dowolnie wymyślonym podczas burzy mózgów wnioskiem czy w końcu rozwiązywania różnych 
zagadek, np.:  
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Pewien ekscentryczny hrabia zostawił po swojej śmierci oryginalny testament, w którym zapisał swojej 
ciężarnej suczce 21 parówek. Zgodnie z testamentem, jeśli Miśka urodziłaby psa, otrzymałaby 7 
parówek, a szczeniak 14 parówek. Jeśli natomiast urodziłaby się suczka, to Miśka otrzymałaby 14 
parówek, a młoda suczka pozostałe 7. Po narodzinach okazało się, że Miśka urodziła jedną suczkę i 
jednego psa. Jak rozwiązać tę sytuację, aby była zgodna z testamentem? 

Przy okazji zaproponowaliśmy młodym ludziom regularne ćwiczenie kreatywności, również podczas 
wykonywania codziennych czynności, takich jak mycie zębów (inną niż zwykle ręką), zjedzenie banana 
w niestandardowy sposób czy pójście do szkoły / przyjaciół zupełnie inną drogą (za zgodą rodziców!) 
lub zabawnym krokiem. Ta część spotkania bardzo podniosła poziom energii w badanych grupach, 
dzięki czemu mogliśmy przystąpić do kolejnych punktów: diagnozowanie braków w ofercie kulturalnej 
Gminy Biskupice i potrzeb kulturalnych oraz odkrywania świeżych pomysłów na zajęcia i inicjatywy 
kulturalne organizowane przez młodych dla młodych.  

 

Dzieci zgłaszały przede wszystkim propozycje kolejnych tematów / zajęć, które mogłyby się odbywać 
na Świetlicach i które byłyby poświęcone bliskiej im tematyce, np. ukochanym zwierzakom czy 
postaciom z bajek. Chciałyby jeszcze większej ilości przedstawień, zorganizowania dziecięcego kina, 
spotkań z babciami i dziadkami na Świetlicy (podobna inicjatywa była przeprowadzona wcześniej przez 
jedną ze szkół we współpracy z kierownikiem świetlicy).  

  

Dzieci podczas opracowywania nowych pomysłów na zajęcia 

 

Młodzież dostała do swojej dyspozycji „dorosłe” akcesoria: flipchart, flamastry i karteczki. Pozwoliliśmy 
im na samodzielną pracę (około 30 minut), po których, gdy już poczuli się swobodnie w swoim 
towarzystwie – mogliśmy otwarcie porozmawiać o ich podejściu do zajęć / wydarzeń kulturalnych na 
terenie Gminy (i w ogóle) oraz ewentualnych pomysłach na atrakcyjne dla nich przedsięwzięcia. 
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Podczas konsultacji prawie daliśmy się przekonać, że „my wszystko mamy i niczego więcej nam nie 
trzeba”.  

    

Młodzież podczas spotkań on-line oraz spotkania w Łazanach 
podkreślała, że najbardziej brakuje im miejsc do rekreacji ruchowej 
(np. skate parku). Chcieliby również mieć łatwiejszy dostęp do miejsc, 
z których bez przeszkód korzystają ich koledzy i koleżanki z większych 
miast – kawiarni, centrum handlowego z młodzieżowymi sklepami czy 
McDonalda. W kontekście zajęć i wydarzeń kulturalnych niemal 
wszyscy zgodnie twierdzili, że nie potrzebują żadnych dodatkowych 
zajęć czy warsztatów. Pojedyncze młode osoby wskazywały na brak      
w ofercie kulturalnej Gminy Biskupice zajęć dla młodzieży 
pozwalających na rozwijanie ich pasji na wyższym poziomie oraz 
takich, które w atrakcyjny sposób przedstawiałyby im Gminę 
Biskupice (jej zabytki, tradycje, obrzędy).  

Razem możemy więcej! To hasło było ważnym elementem każdego 
spotkania! Projektując logo naszego projektu (pojedynczo i w 
grupach) rozmawialiśmy o współtworzeniu kultury i 
współodpowiedzialności za nią, a także o aktywnym uczestniczeniu               
w życiu kulturalnym Gminy Biskupice.  
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Wspólne projektowanie logo naszego projektu 
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Pomysły / inicjatywy kulturalne zgłaszane przez dzieci: 

 organizacja / współorganizacja dni tematycznych na świetlicach „Jeden dzień – jeden temat”, 
Dzień psa i kota, Dzień tęczy, Dzień teatru, Dzień postaci z bajek, Dzień z moim hobby 
(uczestnicy mogliby zaprezentować swoje pasje, np. hodowlę ptaszników) 

 wspólne pisanie bajek o naszej Gminie – wymyślenie postaci / głównych bohaterów, którzy 
będą oprowadzać dzieci (i nie tylko!) po Gminie Biskupice 

 „Mali ogrodnicy” – stworzenie dziecięcego ogródka 
 wspólne gotowanie „Mali gotują” – rodzinne warsztaty kulinarne, warsztaty kulinarne z babcią 
 wymyślenie i zaprojektowanie maskotki Gminy i/lub maskotki Centrum Kultury 

Pomysły / inicjatywy kulturalne zgłaszane przez młodzież: 

 Młodzieżowa giełda książek, komiksów i gier – przygotowana i zorganizowana przez młodych 
ludzi impreza cykliczna, podczas której mogliby się wymieniać książkami, komiksami i grami, 
wziąć udział w prezentacji nowości ze świata gier, spotkać znane osoby (np. twórców lub 
promotorów gier) 

 Kulturalne miejsce spotkań „Bez dorosłych” – zorganizowanie miejsca, w którym młodzi 
mogliby się spotykać bez kontroli dorosłych, bez konieczności udziału w zajęciach 
organizowanych przez dorosłych 

 Warsztaty kulinarne „Młodzi gotują” – gotowanie według przepisów znanych youtuberów, 
sprawdzanie przepisów z internetu 

 Konkursy – organizacja rozmaitych konkursów z różnych dziedzin  
 „Posłuchajki” – cykl spotkań, będących okazją do posłuchania się wzajemnie, młodzież zwraca 

uwagę, że łatwiej przychodzi im wyjaśnienie pewnych spraw (np. potrzeb związanych                                
z zajęciami / warsztatami kulturalnymi) dorosłym w grupie, gdy mają wsparcie swoich kolegów 
i koleżanek). 

Co robią dorośli mieszkańcy Gminy Biskupice? 
Na podstawie spotkań: informacyjnego i warsztatowych (w Urzędzie Gminy Biskupice i na świetlicach) 

Spotkania z dorosłymi mieszkańcami Gminy 
Biskupice odbyły się w auli Urzędu Gminy 
Biskupice (spotkanie inauguracyjne – 10 
marca), w Świetlicy w Łazanach (10 marca, 10 
lipca) oraz w Świetlicy w Jawczycach (9 lipca).  

Podczas wszystkich spotkań, na początku, 
prezentowaliśmy Program Narodowego 
Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2020, jego założenia i ideę wspierania 
oddolnych, lokalnych inicjatyw kulturalnych 
mieszkańców.  

Następnie przechodziliśmy do omawiania zajęć / przedsięwzięć kulturalnych Gminy Biskupice – jej bazy 
kulturowej oraz ewentualnych braków. Ogólnie dobrze oceniano wydarzenia kulturalne realizowane w                       
Gminie Biskupice, choć wskazywano na brak szerszej oferty skierowanej do młodzieży i młodych ludzi 
(oceniano, że bardzo dużo zajęć dedykowanych jest dzieciom i seniorom oraz mamom z małymi 
dziećmi). Dorośli mieszkańcy dwóch wsi wskazywali na brak miejsca do swobodnych spotkań 
mieszkańców (w tych miejscowościach nie ma świetlic), co utrudnia integrację lokalnej społeczności                 
i realizację jakichkolwiek inicjatyw (mieszkańcy nie chcą korzystać z infrastruktury sąsiednich wsi).   



51 | S t r o n a  
 

 

Spotkanie w Łazanach – 10 marca 

 

Niemal wszyscy uczestnicy, którzy zdecydowali się przybyć na spotkanie z nami, przyszli z własnymi 
pomysłami / propozycjami przedsięwzięć kulturalnych. Niektóre z nich warsztatowo opracowywaliśmy, 
łącząc np. dwie potencjalne mniejsze inicjatywy w jedną, szczegółowo omawiając nie tylko cel, grupę 
docelową (odbiorców inicjatywy), ale również 
analizując kwestie organizacyjne (praktyczną 
stronę pomysłów).  

 

Spotkanie w Jawczycach – 9 lipca 
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Spotkanie w Łazanach – 10 lipca 
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Spotkanie w Łazanach – 10 lipca 



54 | S t r o n a  
 

Pomysły / inicjatywy kulturalne zgłaszane przez mieszkańców: 

 Przygotowanie „Kulturalnej ścieżki spacerowej”, a następnie organizacja „Kulturalnych 
spacerów edukacyjno – historycznych” – organizacja spacerów z przewodnikiem po Gminie, 
pokazanie zainteresowanym najciekawszych miejsc na terenie Gminy, zabytków, kapliczek itp., 
wskazanie miejsc, w których kiedyś był np. zakład szewski 

 Przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich zabytków na terenie Gminy Biskupice,                           
a dodatkowo: stworzenie internetowej mapy, z którą można by było odnajdywać poszczególne 
miejsca 

 Stworzenie katalogu przysiółków oraz przewodnika po nich – skąd się wzięły nazwy 
poszczególnych przysiółków, gdzie są zlokalizowane 

 Stworzenie materiału audio – video pod roboczym tytułem „Wywiad z seniorem” – w materiale 
ocalono by od zapomnienia wspomnienia i wiedzę najstarszych mieszkańców Gminy Biskupice 
na temat poszczególnych miejscowości, ich historii, konkretnych miejsc, a także zwyczajów                    
i dawnych obrzędów 

 Stworzenie wystawy fotografii pod roboczym tytułem „Dawna Gmina Biskupice” – pozyskanie 
starych fotografii, które po poddaniu ich odpowiedniej obróbce można by wydrukować                           
w technice wielkoformatowej 

 Organizacja Zlotu starych maszyn rolniczych 
 Przygotowanie stałego miejsca na „Kulturalne podchody” – kultowa gra terenowa                                      

w kulturalnej odsłonie 
 Cykl zajęć „Kultura XXI wieku”, na które można by zapraszać twórców nowoczesnej kultury  
 Warsztaty kulinarne dla dorosłych – tradycyjne dania w nowoczesnej kuchni 
 Organizacja kulturalnych i otwartych (bez ścisłego harmonogramu, występów itp.) spotkań, 

które ułatwiałyby integrację lokalnej społeczności – np. cyklicznych pikników na trawie, akcji               
z motywem / hasłem przewodnim (np. sprzątamy okolicę) 

 Przygotowanie ogródków społecznych, nawiązujących do kształtu Gminy Biskupice i układu 
poszczególnych miejscowości – zagospodarowanie / obsianie ogródków roślinami 
charakterystycznymi dla danej wsi, dzielenie się współodpowiedzialnością za utrzymanie tych 
ogródków (sianie, plewienie itp.).  
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Wnioski i rekomendacje dla Gminy Biskupice 
Mieszkańcy Gminy Biskupice to ludzie otwarci na kulturę, w większości chętnie (ale nie bezkrytycznie) 
korzystający z różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Biskupice 
oraz zajęć / warsztatów przeprowadzanych przez Centrum Kultury Biskupice w Świetlicach. Dorośli 
mieszkańcy Gminy Biskupice chętniej niż młodzież uczestniczą w przedsięwzięciach plenerowych, 
takich jak Dożynki, Powitanie Lata czy Święto Smaków. Młodzież woli zajęcia i warsztaty organizowane 
na Świetlicach oraz chętnie uczestniczy w wyjazdach i wycieczkach organizowanych przez Centrum 
Kultury Gminy Biskupice. Seniorzy równie chętnie uczestniczą w lokalnych Klubach Seniora 
(organizowanych na Świetlicach), jak i Akademii Seniora oraz wszelkich programach realizowanych                   
z myślą o najstarszych mieszkańcach Gminy, umożliwiających im np. poznawanie nowych technologii 
czy udział w rozmaitych wyjazdach edukacyjno-kulturalnych. 

Rekomendacje: 

 Wykorzystać potencjał i ogromną chęć do dzielenia się przez seniorów swoją wiedzą                              
i doświadczeniami, stworzenie / ułatwienie im możliwości nawiązania dialogu z młodszymi 
pokoleniami poprzez zorganizowanie spotkań atrakcyjnych dla każdej ze stron dialogu 

 Zadbać o zabezpieczenie wiedzy o dawnych zwyczajach i obrzędach kulturalnych oraz m.in. 
nazewnictwie przysiółków i lokalizacji zabytków, w formie umożliwiającej jej odtwarzanie                     
w późniejszych latach (publikacje książkowej, fotografie, audio – video) 

 Stworzyć bezpieczną i komfortową przestrzeń do dialogu międzypokoleniowego, w której 
młodzież będzie mogła wyrazić otwarcie swoje potrzeby i oczekiwania, zostać wysłuchana                         
i zrozumiana w kontekście chęci / niechęci uczestniczenia w konkretnych wydarzeniach 

 Ułatwić integrację społeczności lokalnych, m.in. poprzez stworzenie / udostępnienie miejsca 
do realizacji spotkań (świetlice, budynki OSP, tereny zielone przy szkołach) 

 Zadbać o optymalizację infrastruktury niezbędnej do realizacji przedsięwzięć o charakterze 
sportowym lub sportowo – kulturalnym (np. dedykowane biegi terenowe, gry terenowe itp.) 
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Podsumowanie  
Diagnoza potrzeb i potencjału kulturowego Gminy Biskupice powstała w szczególnym okresie, 
naznaczonym światową pandemią koronawirusa (COVID-19). W marcu 2020 roku zawieszono w Polsce 
działalność niemal wszystkich instytucji kulturalnych, a także placówek oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych. Domy Kultury i Centra Kultury działające na terenie miast, miasteczek i wsi były 
zmuszone odwołać wszystkie lub większość aktywności zaplanowanych na okres od marca do czerwca. 
Obecnie (lipiec 2020) wypracowywane są nowe zasady oraz opracowywane są nowe regulaminy, 
pozwalające na wznowienie działalności kulturalnej w sposób zapewniający maksymalne 
bezpieczeństwo zarówno uczestnikom zajęć, jak i organizatorom wszelkich przedsięwzięć. 

Centrum Kultury Gminy Biskupice, w trakcie obowiązywania obostrzeń zamykających możliwość 
realizowania zajęć w ich klasycznej formie, w krótkim czasie wdrożyło zajęcia zdalne oraz nawiązało 
kontakt z mieszkańcami za pomocą portali społecznościowych i ogólnodostępnych komunikatorów.                 
W sytuacji braku możliwości zrealizowania zaplanowanych spotkań bezpośrednich również Diagnoza 
została przeprowadzona w znacznej mierze przy użyciu narzędzi zdalnych: ankiet skierowanych do 
młodzieży i mieszkańców Gminy Biskupice (formularze stworzone w docs.google.com) oraz spotkań 
on-line (za pośrednictwem platformy Zoom Meeting i komunikatora Messenger). Udało nam się 
również przeprowadzić kilkanaście wywiadów oraz cztery spotkania, podczas których, zachowując 
reżim sanitarny i wytyczne Ministerstwa Zdrowia (obowiązujące w momencie przeprowadzania 
wywiadów / organizowania spotkań), pogłębiliśmy wiedzę o potrzebach kulturalnych mieszkańców 
Gminy Biskupice oraz odkryliśmy potencjał kulturalny mieszkańców, którzy wcześniej nie uczestniczyli 
w życiu kulturalnym Gminy lub uczestniczyli w nim wyłącznie biernie lub w ograniczonym zakresie.  

W Diagnozie potrzeb i potencjału kulturalnego Gminy Biskupice przedstawiliśmy przegląd zasobów 
kulturalnych Gminy, przybliżyliśmy działalność Centrum Kultury Gminy Biskupice oraz szczegółowo 
przeanalizowaliśmy potrzeby i potencjał kulturowy mieszkańców. Podczas wszystkich realizowanych   
w okresie od marca do lipca 2020 spotkań, badań i analiz oraz tworzenia kulturalnego banku pomysłów 
Gminy Biskupice - trzymaliśmy się naszego motta: razem możemy więcej.  

Jesteśmy przekonani, że umiejętność współtworzenia kultury jest jedną z najważniejszych                                     
w kontekście współczesnej kultury. To kultura tworzona z ludźmi, a nie wyłącznie dla ludzi ma 
największą moc oddziaływania na lokalne społeczności i przyszłe pokolenia. Diagnoza potrzeb                                
i potencjału kulturowego Gminy Biskupice, zrealizowana w ramach Programu Narodowego Centrum 
Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020, pozwoliła nam spojrzeć na wszystkie dotychczasowe 
przedsięwzięcia z nowej perspektywy. Chiński filozof Konfucjusz, blisko 2500 lat temu stwierdził: 
powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Chcemy nie tylko 
mówić o kulturze i pokazywać kulturę, ale przede wszystkim umożliwiać jej zrozumienie poprzez 
wspólne działanie w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców Gminy Biskupice.  
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Opracowanie Diagnoza potrzeb i potencjału kulturalnego mieszkańców Gminy Biskupice „Razem 
możemy więcej” powstało w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2020 

Autorzy opracowania: Karolina Siwadło & Centrum Kultury Gminy Biskupice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


