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Wstęp 
 

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badania, którego nadrzędnym celem była 

identyfikacja zasobów i samodzielnych inicjatyw mieszkańców gminy Michałowo w zakresie 

kultury. Przeprowadzenie takiego badania było jednym z elementów realizowanego w gminie 

programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, finansowanego przez Narodowe Centrum 

Kultury. Autorzy raportu, prezentując wyniki badania przeprowadzonego w marcu i kwietniu 

2017 roku w Michałowie, mają nadzieję, że publikacja ta pomoże zoptymalizować lokalne 

działania w sferze kultury i tym samym pozytywnie wpłynie na jakość życia i zadowolenie 

mieszkańców gminy.  

 

W celu możliwie najpełniejszego i trafnego zdiagnozowania obecnego stanu kultury w 

gminie Michałowo, zespół badawczy wykorzystał kilka metod i technik badawczych. Ważną 

częścią badań polegających na diagnozie zastanej sytuacji jest zazwyczaj analiza dostępnych 

dokumentów i innych danych. W tym przypadku badacze zdecydowali się na analizę 

oficjalnych dokumentów (np. strategii rozwoju gminy), stron internetowych lokalnych 

instytucji, baz danych i statystyk gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Krajowy 

Rejestr Sądowy.  

 Prócz analizy danych zastanych, w ramach badania przeprowadzono szereg 

kwestionariuszowych wywiadów ilościowych. Ich celem było zebranie danych na temat 

postaw części mieszkańców wobec kultury w gminie, oceny obecnej oferty oraz infrastruktury 

kulturalnej, społecznej percepcji barier oraz możliwości rozwoju kultury. Kwestionariusz w 

formie papierowej lub elektronicznej wypełniło 173 mieszkańców gminy. Ponieważ dobór 

próby do badania był niereprezentatywny, nie można rzutować jego wyników na całą 

populację. Stanowią one raczej portret tych grup, które mogą być zarówno odbiorcami jak i – 

w pewnych przypadkach – twórcami oferty kulturalnej w Michałowie.  

 Ponadto, zespół badawczy postanowił wykorzystać także bardziej elastyczne techniki 

jakościowe. W wybranych miejscowościach w gminie zostały przeprowadzone spotkania 

warsztatowe z zainteresowanymi mieszkańcami. Podczas ośmiu takich spotkań analizowano 

zasoby i potencjały poszczególnych miejscowości oraz całej gminy w obszarze kultury oraz 

badano zmotywowanie uczestników do podjęcia działań aktywizujących, sieciujących, czy 

lepszego wykorzystania obecnych w gminie potencjałów do rozwoju oferty kulturalnej.  



4 
 

 Poniżej zostaną zaprezentowane wyniki badań. Struktura publikacji odpowiada 

poszczególnym, opisanym wyżej metodom. Dokument rozpoczyna się opisem syntetycznych, 

ilościowych wskaźników uzyskanych z dostępnych publicznie źródeł. Następnie omawiane są 

wyniki badań ilościowych (wywiady kwestionariuszowe) i jakościowych (spotkania 

warsztatowe). Całość kończą zebrane, najważniejsze wnioski i autorskie rekomendacje oraz 

aneks, będący swego rodzaju inwentarzem lokalnych zasobów i potencjałów, powstałym w 

czasie spotkań warsztatowych.  

Analiza danych zastanych 
 

Przeprowadzając diagnozę mającą na celu rozpoznanie zasobów i potencjałów gminy 

Michałowo oraz jej mieszkańców w dziedzinie kultury, warto rozpocząć od analizy danych 

zastanych, przede wszystkim dostępnych dokumentów oficjalnych: sprawozdań, aktów 

prawnych, treści stron internetowych, statystyk itp. Tego rodzaju dane, choć często nie 

pozostają bez wad – mogą być np. niekompletne, przestarzałe lub jedynie w sposób 

powierzchowny opisywać stan faktyczny – mają również oczywiste zalety. Przede wszystkim 

pozwalają spojrzeć na sytuację danej społeczności lokalnej z możliwie dalekiego dystansu, 

dając często syntetyczny obraz sytuacji, trudno dostępny z perspektywy jednostek czy grup 

bezpośrednio zaangażowanych w badaną sferę życia społecznego. Po drugie, statystyki dają 

możliwości porównania badanych wskaźników w czasie lub przestrzeni, co pomaga sprawniej 

osadzić dane zebrane innymi metodami (np. podczas wywiadów lub warsztatów) w szerszym 

kontekście.  

Poniżej zostaną zaprezentowane wyniki analizy danych zastanych dotyczących stanu 

kultury w gminie Michałowo. Każdorazowo zostanie wskazane źródło danych oraz – kiedy jest 

to konieczne – informacje dotyczące jego ewentualnych niedostatków.  

 

Gmina Michałowo na tle podobnych jednostek samorządu terytorialnego 
 

 Z pewnością jednym z najważniejszych czynników decydujących o charakterze gminy 

Michałowo jest specyfika geograficzna. Po pierwsze, gmina Michałowo należy do największych 

gmin w Polsce pod względem powierzchni (409 km2, co oznacza 23 miejsce w kraju, 3 w 

województwie podlaskim). Po drugie, dużej powierzchni towarzyszy słaba gęstość zaludnienia, 
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około 17 osób na kilometr kwadratowy (mediana dla wszystkich gmin województwa 

podlaskiego wynosi 29 osób na km2, dla gmin miejsko-wiejskich 38 osób na km2). Wreszcie po 

trzecie, gmina Michałowo jest gminą graniczną, sąsiadującą od wschodu z Białorusią. Tego 

rodzaju splot czynników może stanowić wyzwanie dla podmiotów zajmujących się 

koordynacją animacji kultury na poziomie gminy, utrudniając, na przykład, organizację dużych 

wydarzeń kulturalnych lub integrację mieszkańców poszczególnych miejscowości czy części 

gminy wokół aktywności kulturalnych.  

Wobec tego, spytać można, jaki obraz stanu kultury w gminie Michałowo wyłania się z 

oficjalnych dokumentów? Strategia Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-20211 traktuje tę 

kwestię dość pobieżnie. W opisie stanu kultury zwrócono uwagę na stosunkowo dużą liczbę 

wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury (GOK) – w latach 2009-2011 było to 

średnio 67 wydarzeń rocznie – przy czym charakterystyczne jest sezonowe nasilenie liczby 

wydarzeń w okresie maj-czerwiec (można przypuszczać, że dominują wówczas imprezy 

plenerowe)2. Strategia… zwraca również uwagę na wysoki poziom zaufania mieszkańców do 

GOK-u jako instytucji3. Rozwój kultury jest natomiast w Strategii… dość silnie związany z 

rozwojem turystyki, co ujęto w celach operacyjnych jako „wsparcie promocji turystycznej i 

kulturalnej gminy oraz produktów regionalnych”4. 

Chcąc dowiedzieć się więcej na temat lokalnych możliwości i ograniczeń rozwoju 

kultury, warto również porównać statystyczne wskaźniki dotyczące stanu kultury w 

Michałowie z innymi gminami w województwie podlaskim, które spełniają następujące 

warunki: 1. Są jednostkami samorządu terytorialnego (JST) o podobnym statusie, a więc 

gminami miejsko-wiejskimi (z jednym, opisanym niżej wyjątkiem); 2. Mają stosunkowo 

podobną liczbę ludności, według danych z 2015r. pomiędzy 5,4 tysięcy a 7,1 tysięcy 

mieszkańców (w Michałowie blisko 6,9 tys.); 3. Charakteryzują się dużą powierzchnią i 

stosunkowo niską gęstością zaludnienia. Na podstawie tak ustalonych kryteriów, gminami 

które najbardziej przypominają swoim profilem Michałowo są w województwie podlaskim 

Suchowola i Tykocin. Pomimo istotnych podobieństw (status gminy, liczba ludności), są to 

                                                           
1 A. Pawluczuk, E. Grudzińska, Strategia Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021, Michałowo 2013.  
2 Tamże, s. 23-24. 
3 W ankiecie przeprowadzonej na użytek strategii średnia ocena zaufania do GOK-u wyniosła wśród 
respondentów 3,91, co oznaczało, że jest to instytucja obdarzona najwyższym zaufaniem. Niestety autorzy nie 
podają w jakiej skali mierzono zaufanie (czy była to np. skala od 1 do 5 czy od 1 do 6?), trudno jest więc 
precyzyjniej zinterpretować ten wynik. Za: Tamże, s.49. 
4 Tamże, s. 58. 
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jednak gminy zdecydowanie mniejsze od Michałowa pod względem powierzchni5. Dlatego też 

do porównania wybrano również sąsiadującą z Michałowem gminę wiejską Gródek, która 

charakteryzuje się również dużą powierzchnią (429 km2) oraz słabą gęstością zaludnienia (13 

osób na km2). Co istotne, w obu tych gminach cechą charakterystyczną jest również etniczne 

i religijne zróżnicowanie mieszkańców, co może mieć istotny wpływ na lokalną aktywność 

kulturalną. Dane użyte do porównań zostały pozyskane z Banku Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego (BDL GUS). Ponieważ dane za rok 2016 r. były w momencie 

przeprowadzania analizy dostępne tylko dla niektórych wskaźników, dla ułatwienia porównań 

wszystkie przytoczone niżej informacje dotyczą roku 2015. 

 

 Stan kultury w danej JST oraz możliwości jej rozwoju z pewnością w istotnym stopniu 

zależą od budżetowych wydatków samorządu na cele związane z kulturą.  Wskaźniki dotyczące 

wydatków porównywanych gmin znajdują się w tabeli poniżej. 

 

Tabela 1. Wydatki budżetowe gmin na cele związane z kulturą w 2015 r. 

Gmina Wydatki budżetu gminy 

na kulturę (w procentach) 

Wydatki budżetu na 1 mieszkańca na 

kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego bez wydatków 

inwestycyjnych (w zł) 

Michałowo 5,9 218,57 

Gródek 3,4 158,78 

Suchowola 2,3 82,05 

Tykocin 3,6 107,47 

Źródło: BDL GUS, opracowanie własne 

 

 Porównanie pokazuje, że w gminie Michałowo odsetek wydatków na kulturę z budżetu 

gminy był w 2015 r. wyraźnie najwyższy6. Biorąc jednak pod uwagę różny poziom budżetów w 

poszczególnych gminach, warto zwrócić szczególną uwagę na wskaźniki relatywizowane, to 

znaczy odnoszące się do środków budżetowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.  

Gmina Michałowo wydała w 2015 r. na kulturę 218,57 zł na każdego mieszkańca. Jest to wynik 

blisko dwukrotnie powyżej średniej wydatków gmin miejsko-wiejskich na kulturę w 

                                                           
5 Gmina Tykocin ma powierzchnię stanowiącą jedynie 51% powierzchni Michałowa; gmina Suchowola 63% 
powierzchni Michałowa.  
6 Biorąc pod uwagę rok 2015, jest to również drugi najwyższy wskaźnik wydatków na kulturę wśród gmin miejsko-
wiejskich województwa podlaskiego (mediana dla tego typu gmin wyniosła 3,1%). 
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przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce (wartość średniej 125,79 zł; wartość mediany 

109,51 zł). Bardzo wyraźna była również przewaga w wydatkach pomiędzy Michałowem a 

Suchowolą i Tykocinem. Natomiast sąsiadująca z Michałowem od północy gmina Gródek 

również wykazała się wysokim poziomem wydatków na kulturę w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca (szczególnie na tle gmin wiejskich w województwie).   

 Dane GUS pozwalają również na porównanie wskaźników odnoszących się do 

działalności lokalnych instytucji kultury. Dane dotyczące ośrodków kultury w gminach 

prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 2. Działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2015 r. 

 Imprezy 
ogółem 

Uczestnicy 
imprez 
ogółem 

Grupy 
artystyczne 

Członkowie 
grup 

artystycznych 

Występy 
zespołów 

amatorskich 

Koła, 
kluby 

ogółem 

Członkowie 
kół, klubów 

ogółem 

Michałowo 61 12230 11 115 6 5 80 

Gródek 45 10150 8 80 12 4 60 

Suchowola 36 3346 4 45 3 8 112 

Tykocin 13 2775 2 32 2 3 32 

Źródło: BDL GUS, opracowanie własne 

 

 Statystyki pokazują, że wybrane ilościowe wskaźniki aktywności kulturalnej w gminach 

Michałowo i Gródek są wyraźnie wyższe niż w Suchowoli czy Tykocinie7. Warto zwrócić tutaj 

uwagę zarówno na liczbę imprez, jak również ich frekwencję (porównując, średnia frekwencja 

na imprezie w gminie Michałowo wyniosła 200, w Gródku 225 osób, w Tykocinie 213 osób, w 

Suchowoli jedynie 94 osoby). Z punktu widzenia lokalnego potencjału kultury istotniejsze 

mogą być jednak kolejne kolumny. Zarówno Michałowo jak i Gródek wyróżniają się liczbą grup 

artystycznych, liczbą ich członków oraz występów, co sugeruje wysoki potencjał 

kulturotwórczy mieszkańców gminy. Dane te częściowo potwierdzają również informacje 

zebrane w czasie ankiet i spotkań z mieszkańcami, którzy wspominali, że w gminie Michałowo 

szczególnie istotna jest kultura muzyczna – wspólne granie lub śpiewanie.  

 Inną grupą wskaźników, na podstawie których można porównać potencjał kulturowy 

społeczności są wskaźniki czytelnictwa, odnoszące się do funkcjonujących w każdej gminie w 

Polsce bibliotek. Co prawda, współczesne czytelnictwo przejawia się w bardzo 

                                                           
7 Ponadto wynik Michałowa jest zbliżony do opisanej w Strategii rozwoju gminy Michałowo… liczby wydarzeń 
kulturalnych w latach 2009-2011, co wskazuje na stabilność oferty.  
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zróżnicowanych, często zindywidualizowanych formach (np. dzięki rozpowszechnieniu 

Internetu, e-booków, audiobooków), niemniej informacje na temat działalności bibliotek 

mogą być odzwierciedleniem siły związku mieszkańców społeczności z lokalnymi instytucjami 

kultury.  

 

Tabela 3. Działalność bibliotek w 2015 r. 

 Ludność na 1 placówkę 
biblioteczną (łącznie z 
filiami) 

Księgozbiór 
na 1000 
ludności  

Czytelnicy bibliotek 
na 1000 ludności 

Wypożyczenia na 1 
czytelnika w 
woluminach 

Michałowo 1719 7133 109 38,2 

Gródek 2704 4341 112 21,2 

Suchowola 7065 2919 87 16,5 

Tykocin 6371 3985 96 54,1 

Źródło: BDL GUS, opracowanie własne 

 

 Tabela pokazuje, że Michałowo, w porównywanej grupie gmin ma zdecydowanie 

najlepiej rozbudowaną infrastrukturę biblioteczną, to jest najwięcej placówek w przeliczeniu 

na mieszkańca8 oraz największy księgozbiór. Przewaga ta nie jest jednocześnie tak widoczna 

w przypadku wskaźników dotyczących korzystania z bibliotek. Większą liczbę czytelników w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców posiada Gródek, a zdecydowanie wyższą liczbę wypożyczeń 

na 1 mieszkańca Tykocin, mimo że tamtejszy księgozbiór jest znacznie mniej rozbudowany.  

 Porównanie podstawowych wskaźników funkcjonowania kultury w tych czterech 

gminach pokazuje, że stan kultury w sąsiadujących ze sobą Michałowie i Gródku jest w wielu 

aspektach podobny (np. duże kwoty budżetu przeznaczane na kulturę w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca, wysoka aktywność grup artystycznych, poziom zarejestrowanych 

czytelników bibliotek). Sprawia to, że gmina Gródek może być z perspektywy Michałowa 

ważnym punktem odniesienia, ośrodkiem dogodnym do tworzenia działań partnerskich lub 

pozytywnie rozumianej konkurencji w rozwoju oferty kulturalnej.  

 

Funkcjonowanie instytucji kultury 

 

                                                           
8 Są to biblioteka centralna w Michałowie, filia w Szymkach, filia w Bondarach, punkt biblioteczny w Juszkowym 
Grodzie.  
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 Na terenie gminy Michałowo funkcjonują dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek 

Kultury (GOK) oraz Gminna Biblioteka Publiczna. W związku z posiadaną infrastrukturą oraz 

dotacjami podmiotowymi w dużej mierze decydują one o charakterze oferty kulturalnej w 

gminie. Co istotne, nie tylko w samym Michałowie, ale również w pozostałych 

miejscowościach. Poza miastem, GOK posiada świetlice w Hieronimowie, Jałówce, Nowej 

Woli, Bondarach, Sokolu, Juszkowym Grodzie9. Biblioteka posiada natomiast filie w Szymkach, 

Bondarach i punkt biblioteczny w Juszkowym Grodzie. Warto zwrócić uwagę, że poza świetlicą 

w Jałówce, większość infrastruktury kulturalnej znajduje się w zachodniej części gminy. W 

dalszej części tekstu zostaną przedstawione wskaźniki sugerujące również większą aktywność 

sektora pozarządowego właśnie w tej części gminy.  

  Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej GOK-u10 dokonano próby 

określenia liczby i charakteru wydarzeń kulturalnych organizowanych lub 

współorganizowanych przez ośrodek w 2015 i 2016 roku. Na tej podstawie przedstawiono 

zestawienie imprez w podziale na kategorie, które figurowały w badaniu kwestionariuszowym.  

 

Tabela 4. Wydarzenia kulturalne w latach 2015-2016 organizowane przez GOK 

Kategoria wydarzenia Liczba wydarzeń Kategoria wydarzenia Liczba wydarzeń 

Festyny i pikniki 14 Wystawy 1 

Koncerty i inne występy 
estradowe 

14 Spektakle 1 

Warsztaty 4 Inne 3 

Spotkania autorskie  1   

Źródło: gokmichalowo.pl, opracowanie własne. 
 

 Można zauważyć, że w ofercie GOK-u dominują dwa typy imprez. Do pierwszego z nich 

można zaliczyć przede wszystkim cykliczne wydarzenia związane z cyklem rocznym (np. dni 

miejscowości, Święto Grzyba, dożynki, imprezy towarzyszące obchodom świąt państwowych i 

religijnych). Do drugiego, zajęcia łączące rozrywkę z edukacją kulturową (np. warsztaty 

artystyczne, edukacyjne, zajęcia świetlicowe) skierowane w dużym stopniu do dzieci i 

młodzieży. Większą liczbę wydarzeń z drugiej kategorii oferuje również Gminna Biblioteka 

Publiczna. Na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej instytucji11 można 

                                                           
9 http://www.gokmichalowo.pl/pliki/swietlice.php 
10 http://www.gokmichalowo.pl 
11 http://biblioteka.michalowo.eu 
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zauważyć, że oferta biblioteczna w większym stopniu zorientowana jest na wydarzenia oparte 

na bezpośrednim kontakcie, pracy w małych grupach, spotkaniach z twórcami, debatach. Jest 

więc raczej uzupełnieniem niż dublowaniem oferty GOK-u, z większą liczbą wydarzeń, które 

można byłoby określić jako wymagające. Natomiast, podobnie jak w przypadku GOK-u, istotna 

część z nich została skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, co sprawia, 

że Biblioteka nie jest prawdopodobnie częstym miejscem udziału w życiu kulturalnym 

dorosłych mieszkańców gminy. 

 

Działalność organizacji pozarządowych w zakresie kultury 

 

 Dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)12 wskazują, że w gminie 

Michałowo jest obecnie zarejestrowanych 14 organizacji pozarządowych, dla których 

przynajmniej jednym z obszarów działania jest szeroko rozumiana kultura. Wśród nich jest 5 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Oczywiście, słabością danych zebranych w ten sposób jest 

fakt, że nie wszystkie zarejestrowane organizacje rzeczywiście działają. Ponadto, bazy 

obejmują jedynie organizacje formalnie zarejestrowane, pomijając nieformalną, oddolną 

działalność mieszkańców, nieraz bardzo widoczną i skuteczną. Niemniej jednak analiza danych 

dostępnych w tych bazach pozwala w pewnym przybliżeniu scharakteryzować potencjał 

lokalnego trzeciego sektora działającego na rzecz kultury.  

 Spośród zarejestrowanych organizacji sześć ma siedzibę w Michałowie, a pozostałe 

osiem zarejestrowano w miejscowościach Bondary, Hieronimowo, Jałówka, Nowa Wola, 

Pieńki, Sokole, Szymki. W większości są to miejscowości znajdujące się w zachodniej części 

gminy, te same, w których istnieje stosunkowo najlepiej rozwinięta infrastruktura i oferta 

kulturalna.  

 Baza KRS pozwala również na wgląd w dane osób zajmujących stanowiska w zarządach 

fundacji i stowarzyszeń. Z pewnością trudno jest wnioskować na tej podstawie o wszystkich 

osobach zaangażowanych w działania danej organizacji, bądź też ocenić stopień aktywności 

poszczególnych członków, niemniej jednak warto przyjrzeć się samej strukturze 

demograficznej zarządów organizacji pozarządowych. Można bowiem w przybliżeniu uznać, 

że osoby pełniące funkcje w organizacjach – nawet jeśli nie są najaktywniejszą grupą działaczy, 

                                                           
12 Za serwisem mojepanstwo.pl 
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przerzucając na przykład część obowiązków na młodych wolontariuszy – inicjują, zatwierdzają 

lub kontrolują działania swoich organizacji, tym samym współtworząc lokalne życie kulturalne. 

Dla wszystkich analizowanych organizacji pozarządowych obliczono wartość mediany 

członków ich zarządów. Wyniki przedstawia tabela poniżej.  

 

Tabela 6. Mediana wieku członków zarządów organizacji pozarządowych w gminie 

Michałowo 

 Wiek 

30-39 40-49 50-59 60+ 

Liczba organizacji 3 4 5 2 

Źródło: KRS, opracowanie własne. 

  

 Tabela pokazuje, że mediany wieku członków zarządów w badanych organizacjach 

pozarządowych są dość rozproszone, natomiast mediana wieku wszystkich członków 

zarządów wynosi 46 lat. Takie wyniki mogą sugerować, że w lokalnym środowisku 

pozarządowym reprezentowane są zróżnicowane grupy wiekowe i nie grozi mu obecnie 

poważna luka pokoleniowa. Z drugiej strony, porównując te wyniki z ogólnym rozkładem 

demograficznym w gminie, stwierdzić można, że kategoria trzydziestolatków jest w 

środowisku pozarządowym niedoszacowana (stanowią bowiem większą część populacji gminy 

niż czterdziestolatkowie). Jeśli chodzi o udział płci wśród badanej grupy, to, wyłączając typowo 

zmaskulinizowane Ochotnicze Straże Pożarne (91% mężczyzn w zarządach), dość wyraźnie 

zaznacza się przewaga działających w organizacjach kobiet – w zarządach organizacji poza OSP 

jest ich 63%.  

 Pomimo faktu, że przytoczone informacje nie pozwalają na stworzenie dokładnego 

profilu przedstawiciela trzeciego sektora w gminie, wydaje się, że w sferze kultury działa 

przynajmniej kilkadziesiąt osób z różnych pokoleń i różnej płci (z widoczną przewagą kobiet). 

Z pewnością jest to dość istotny potencjał, który należy brać pod uwagę przy projektowaniu 

lokalnej polityki kulturalnej.  
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Część ilościowa 
 

 Jednym z elementów badania był wywiad kwestionariuszowy przeprowadzony wśród 

mieszkańców gminy. Kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia dystrybuowano wśród 

mieszkańców w dwóch wersjach: papierowej oraz jako link do badania internetowego. Dobór 

próby badawczej nie był reprezentatywny, należy więc podkreślić, że przedstawionych poniżej 

wyników nie należy rzutować na całą populację gminy. Jest to raczej ilustracja opinii i postaw 

tej części mieszkańców, która wykazuje zainteresowanie kwestiami lokalnej kultury i wyraziła 

wolę wzięcia udziału w badaniu. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2017 roku, w tym czasie 

uzyskano 173 wypełnionych kwestionariuszy.  

Osoby objęte badaniem w pierwszej kolejności zostały zapytane o ogólną wiedzę na 

temat oferty kulturalnej w gminie Michałowo oraz jej ocenę. Ze względu na fakt, że dobór 

próby badawczej nie był reprezentatywny dla wszystkich mieszkańców gminy, można 

przypuszczać, że w badanej grupie znalazło się wiele osób ponadprzeciętnie zainteresowanych 

i zaangażowanych w sprawy kultury. Przypuszczenie takie potwierdza rozkład odpowiedzi na 

pytanie o znajomość lokalnej oferty kulturalnej. Wśród badanych 173 osób, tylko 13 (8%) 

uznało, że zna ją słabo lub bardzo słabo, natomiast 117 osób (68%) zadeklarowało dobrą lub 

bardzo dobrą znajomość lokalnej oferty. 

 Badani zostali poproszeni także o ogólną ocenę rozpoznanej przez nich oferty. Okazuje 

się, że jest ona bardzo przychylna, ponad trzy czwarte (77%) respondentów ocenia ją dobrze 

lub bardzo dobrze, jedynie 6% słabo lub bardzo słabo. Dokładny rozkład wyników przedstawia 

wykres poniżej.  
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Wykres 1. Jak ogólnie ocenił(a)/by Pan(i) ofertę kulturalną w gminie Michałowo? 

 

Źródło: opracowanie własne, N=17313. 

 

 W badanej grupie można zaobserwować silną korelację (r Pearsona = 0,57)14 pomiędzy 

deklarowanym poziomem znajomości oferty, a jej oceną. Oznacza to, że osoby lepiej znające 

ofertę kulturalną w gminie Michałowo, częściej wypowiadały się o niej pochlebnie.  

 Kolejne pytania w kwestionariuszu dotyczyły praktyk uczestnictwa w kulturze. 

Próbowano ustalić przede wszystkim jak często badani korzystają z wydarzeń kulturalnych, na 

jakie wydarzenia uczęszczają najchętniej, z jakich chcieliby korzystać częściej, czy korzystają z 

oferty kulturalnej w poszczególnych miejscowościach w gminie. Ponad dwie trzecie badanych 

(69%) deklaruje, że uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych nie częściej niż kilka razy do roku, 

a więc niezbyt często. Grupa korzystająca z oferty kulturalnej najbardziej intensywnie, to jest 

częściej niż raz w miesiącu stanowi niecałe 20%. Szczegółowe wyniki przedstawia wykres 

poniżej. 

 

 

 

 

                                                           
13 Wartość N oznacza liczbę odpowiedzi na konkretne pytanie. Różni się ona w poszczególnych przypadkach, 
ponieważ w ankietach wypełnianych samodzielnie niektórzy badani pozostawili część pytań bez odpowiedzi. 
Papierowa wersja ankiety, ze względu na ograniczenia techniczne, nie zawierała również wszystkich pytań 
dostępnych w badaniu internetowym. 
14 Wskaźnik r Pearsona przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie 0 oznacza całkowity brak korelacji, a 1 pełną korelację.  
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Wykres 2. Jak często uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach kulturalnych? 

 

Źródło: opracowanie własne, N=169. 

 

 Można przypuszczać, że odsetek najbardziej aktywnych odbiorców kultury w całej 

społeczności gminy Michałowo jest jeszcze niższy. Trudno jest jednocześnie wnioskować o 

tego przyczynach. Z pewnością należy wziąć pod uwagę specyfikę gminy, związanej z 

działalnością rolniczą, która nie sprzyja regularnemu, intensywnemu uczestnictwu w 

wydarzeniach kulturalnych oraz duży obszar gminy, który może utrudniać poruszanie się w 

poszukiwaniu oferty kulturalnej. Do innych powodów może należeć ilościowa i jakościowa 

charakterystyka oferty kulturalnej oraz poziom wiedzy o wydarzeniach. W badanej grupie nie 

zauważono natomiast korelacji pomiędzy częstotliwością uczestnictwa w wydarzeniach, a 

deklarowanym poziomem wiedzy o ofercie lub opinią na jej temat. Innymi słowy, w przypadku 

badanych, nie jest tak, że wysoki poziom wiedzy o wydarzeniach idzie w parze z częstym w 

nich uczestnictwem. Podobnie, częstsze uczestnictwo nie wiąże się z lepszą opinią na temat 

oferty. 

 Badani zostali również zapytani, gdzie najczęściej uczestniczą w wydarzeniach 

kulturalnych. Zdecydowana większość, niemal 80% badanych, najczęściej uczestniczy w 

imprezach na terenie gminy Michałowo. Wśród pozostałych, podobna część badanych 

najczęściej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych w Białymstoku lub innych 

miejscowościach w gminie Michałowo. Tylko nieliczni (4%) wskazali na inne miejscowości poza 

gminą Michałowo. Odpowiedzi na to pytanie zostały zaprezentowane na wykresie poniżej. 
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Wykres 3. Jak często uczestniczy Pan(i) w wydarzeniach kulturalnych? 

 

Źródło: opracowanie własne, N=141. 

 

 Liczebność odpowiedzi wskazujących na miejscowości poza gminą Michałowo jest 

stosunkowo niewielka i trudno jest wyciągać na ich podstawie kategoryczne wnioski. Niemniej 

warto zwrócić uwagę, że ta grupa respondentów nieco częściej niż cała populacja badanych 

uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, ponadto jej przedstawiciele są statystycznie nieco 

młodsi, lepiej wykształceni i lepiej oceniają swoją sytuację materialną. Można więc 

przypuszczać, że kilku lub kilkunastoprocentowa grupa badanych mieszkańców gminy nie tylko 

aktywnie i świadomie poszukuje odpowiedniej dla siebie oferty kulturalnej poza Michałowem 

(np. w Białymstoku), ale również ma finansowe możliwości uczestnictwa w niej.  

Badani zostali zapytani również o to, w jakiego rodzaju wydarzeniach kulturalnych w 

gminie Michałowo biorą udział najchętniej. Zdecydowanie najczęstszą kategorią, wskazaną 

przez 75% badanych, były festyny i pikniki. 62% respondentów wymieniło również koncerty i 

inne występy estradowe. Wyniki te pokazują, że największą popularnością wśród badanych 

cieszą się duże wydarzenia o charakterze rozrywkowym, organizowane w większości 

przypadków w sezonie letnim. Takie odpowiedzi pokrywają się z grubsza z profilem lokalnej 

oferty dostępnym na podstawie danych zastanych, co można uznać za uzasadnienie dobrej 

opinii badanych na ten oferty. W dalszej kolejności pojawiły się kategorie, które zwyczajowo 

uznaje się za nieco bardziej wymagające od odbiorców, skłaniające do refleksji lub aktywnego 

udziału – pokazy filmów (32% badanych) warsztaty (23%), spektakle (18%),  wystawy (12%), 

spotkania autorskie (10%). Wyniki zostały zaprezentowane na wykresie poniżej.  
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Wykres 4. Na jakiego typu wydarzenia kulturalne organizowane na terenie gminy 

Michałowo uczęszcza Pan(i) najchętniej? 

 

Źródło: opracowanie własne, N=17315 

 

 Deklaracje przedstawione powyżej zostały następnie porównane w dwóch grupach. W 

pierwszej znaleźli się badani aktywniej uczestniczący w kulturze (przynajmniej raz w miesiącu), 

w drugiej zaś pozostali. Okazuje się, że preferencje badanych w tych grupach dość wyraźnie 

się różnią. Wśród osób najbardziej aktywnie uczestniczących w wydarzeniach najczęściej 

pojawiła się kategoria koncerty i inne występy estradowe (72%), a dopiero za nią festyny i 

pikniki (67%). Wysoki odsetek wskazań zebrały również kategorie: pokazy filmów (56%), 

warsztaty (33%) oraz spektakle (31%). Grupa badanych, którzy uczestniczą w wydarzeniach 

kulturalnych nie częściej niż raz w miesiącu stanowiła około 2/3 wszystkich respondentów. 

Wśród tych badanych zdecydowanie dominowała odpowiedź festyny i pikniki (77%), w 

następnej kolejności pojawiły się koncerty i inne występy estradowe (57%), pokazy filmów 

(21%) i warsztaty (17%). Pozostałe kategorie zebrały znikomą liczbę wskazań. Porównanie to 

pozwala przypuszczać, że osoby częściej uczestniczące w wydarzeniach mają również szersze 

zainteresowania, lubią korzystać ze zróżnicowanych form oferty. Jest to jednak mniejszość, bo 

około 1/3 respondentów. Ponadto,  tylko stosunkowo niewielka część respondentów rzadziej 

uczestniczących w wydarzeniach czuje się dobrze na tych kategoriach imprez, które 

powszechnie uważane są za nieco bardziej wymagające (np. spektakle, warsztaty). Warto 

                                                           
15 Każdy badany mógł udzielić dowolną liczbę odpowiedzi. 
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dodać, że o ile są pewne różnice socjodemograficzne pomiędzy tymi grupami – bardziej 

aktywni są średnio nieco bardziej wykształceni, zamożni i młodsi – to są one niezbyt wyraźne. 

Nie można mówić tutaj o trwałym podziale społeczności gminy Michałowo na dwie kategorie, 

czy też o rozróżnieniu na lokalną elitę i pozostałych mieszkańców. Należy więc podkreślić, że 

przynależność do grupy mniej lub bardziej aktywnych odbiorców wydarzeń jest raczej płynna 

i może być przedmiotem wpływu animatorów i edukatorów kulturowych.  

 Kolejne pytanie miało na celu ustalenie jakiego typu wydarzeń kulturalnych brakuje 

badanym najbardziej. Wśród najczęściej wybieranych odpowiedzi ponownie znalazły się 

kategorie: koncerty i inne występy estradowe (43% badanych), ale również dancingi, 

potańcówki, dyskoteki (17%). Ta kategoria o wiele rzadziej pojawiała się w poprzednim pytaniu 

co może oznaczać, że badani obecnie nie rozpoznają takiego rodzaju oferty w Michałowie, ale 

chcieliby to zmienić. Biorąc pod uwagę, że 15% badanych wskazało w tym miejscu również na 

festyny i pikniki, widać wyraźnie, że masowe imprezy rozrywkowe znajdują się wśród 

najważniejszych oczekiwań badanych wobec oferty kulturalnej.  

  

Wykres 5. Jakiego typu wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Michałowo brakuje Pan(i) 

najbardziej? 

 

Źródło: opracowanie własne, N=17316 

 

                                                           
16 Każdy badany mógł udzielić dowolną liczbę odpowiedzi. 
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Ponownie, oczekiwania różnią się wśród badanych, którzy mniej lub bardziej 

intensywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych. Porównując obie grupy widać, że 

aktywniejsi uczestniczy oczekują większej liczby koncertów i innych występów estradowych 

(72% w porównaniu do 57% mniej aktywnych), zdecydowanie częściej zwracają uwagę na 

pokazy filmów i spektakle (odpowiednio 56% i 31%, podczas gdy wśród rzadziej 

uczęszczających na wydarzenia jest to 21% i 13%). Pewnym zaskoczeniem może być natomiast 

fakt, że w obu grupach podobny, dość znaczący odsetek respondentów (22% i 17%) oczekuje 

większej liczby warsztatów. Jest to, być może, szansa dotarcia do odbiorców z ciekawą ofertą 

nie tylko dla GOK-u, ale również Biblioteki, która wydaje się być instytucją przygotowaną do 

organizacji wydarzeń w takiej formule.  

 

 Osobne pytanie dotyczyło uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w 

poszczególnych miejscowościach gminy Michałowo. Miało ono na celu zebranie dodatkowych 

informacji dotyczących zróżnicowania oferty kulturalnej w przestrzeni gminy, ale również 

gotowości odbiorców do aktywnego poszukiwania oferty kulturalnej poza miejscowością 

zamieszkania. To pytanie wydaje się szczególnie istotne, ze względu na duży obszar i 

stosunkowo słabą gęstość zaludnienia, co może utrudniać organizację oferty kulturalnej. 

Najpopularniejsze wskazania przedstawione są w tabeli poniżej. 

 

Tabela 7. Czy w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Pan(i) uczestniczyć w jakimkolwiek 

wydarzeniu kulturalnym w poniższych miejscowościach z terenu gminy lub miasta 

Michałowo? 

Miejscowość Liczba wskazań 

Michałowo 133 

Sokole 56 

Bondary 44 

Nowa Wola 33 

Jałówka 20 

Juszkowy Gród 11 

Hieronimowo 11 

Źródło: opracowanie własne, N=17317 

 

                                                           
17 Każdy badany mógł udzielić dowolną liczbę odpowiedzi.  
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 Wydaje się, że w tym miejscu należy podkreślić centralną pozycję miasta Michałowo. 

Przynajmniej w jednym wydarzeniu w Michałowie uczestniczyło w ciągu ostatniego roku aż 

77% badanych.  Po drugie, wśród najczęściej wymienianych wsi znalazły się przede wszystkim 

te z zachodniej części gminy, częściowo położone wzdłuż osi drogi nr 686, to jest Sokole, Nowa 

Wola, Hieronimowo, Juszkowy Gród oraz Bondary. Jedyną wsią ze wschodniej części gminy 

jest Jałówka. Są to jednocześnie miejscowości, w których znajdują się świetlice wiejskie 

Gminnego Ośrodka Kultury, a więc infrastruktura pomocna w organizacji oferty.  

 Istotne w tym wypadku wydaje się jednak również prześledzenie aktywności 

kulturalnej odbiorców na obszarze gminy. Tylko nieco więcej niż połowa badanych (52%) 

zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku uczestniczyło w wydarzeniach kulturalnych 

przynajmniej w dwóch miejscowościach na terenie gminy Michałowo. Badani, którzy 

zadeklarowali, że uczestniczyli w wydarzeniach w nie więcej niż jednej miejscowości to przede 

wszystkim mieszkańcy Michałowa, którzy – jak można przypuszczać – są mniej zainteresowani 

wydarzeniami w innych miejscowościach gminy.  

 Na podstawie danych o miejscu zamieszkania respondentów można również dodać – 

choć w tym przypadku stosunkowo niewielka liczba dostępnych danych nakazuje ostrożność 

– kilka uwag o typowych kierunkach mobilności uczestników wydarzeń kulturalnych. Po 

pierwsze, większość badanych najchętniej uczestniczy w wydarzeniach w swoich 

miejscowościach. Po drugie, zauważalny ruch ma przede wszystkim charakter 

jednokierunkowy, z peryferii do centrum gminy. Jak zostało wspomniane wyżej, mieszkańcy 

niemal wszystkich miejscowości w gminie podróżują na wydarzenia w Michałowie, natomiast 

mieszkańcy Michałowa, oprócz swojego miasta, stosunkowo często wskazywali jedynie na 

Sokole i Bondary (a rzadziej na bliższe niż Bondary wsie Juszkowy Gród, Nowa Wola czy 

Hieronimowo). Po trzecie, w badanej grupie nie zauważono wzmożonego ruchu pomiędzy 

wsiami położonymi stosunkowo blisko siebie (np. Bondary-Juszkowy Gród). 

Niereprezentatywny charakter badanej grupy nie pozwala wyciągnąć tu kategorycznych 

wniosków, ale może to świadczyć o stosunkowo niskim poziomie integracji pomiędzy wsiami.  

 

 W związku z istotną rolą Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie w lokalnym życiu 

kulturalnym, cała bateria pytań została poświęcona opiniom na temat jego działalności. W 

pierwszej kolejności badani zostali spytani o to, jak ogólnie oceniają ofertę kulturalną 

przygotowaną przez tę instytucję. Oceny, przedstawione na wykresie poniżej, okazały się 
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bardzo przychylne. Blisko 80% badanych oceniło GOK dobrze lub bardzo dobrze, tylko 4% 

słabo lub bardzo słabo. Ze względu na niewielką liczbę wskazań negatywnych, trudno jest 

jednoznacznie scharakteryzować grupę badanych, która najbardziej krytycznie ocenia 

działalność GOK. Zauważono natomiast, że opinie na temat GOK-u skorelowane są dość silnie 

z ogólną oceną oferty kulturalnej w gminie (r Pearsona = 0,52) i deklarowaną wiedzą o ofercie 

(r Pearsona = 0,43), słabiej natomiast z aktywnością (r Pearsona = 0,27). Można więc 

przypuszczać, że w badanej grupie dość często utożsamia się poziom oferty kulturalnej w 

gminie z działalnością GOK-u. Aktywniejsze uczestnictwo również idzie w parze z lepszą oceną 

tej instytucji, ale już nie tak często.  

 

Wykres 6. Jeśli korzysta Pan(i) z wydarzeń lub zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Michałowie (GOK), proszę zaznaczyć jak ogólnie ocenia Pan(i) jego ofertę? 

 

 

Źródło: opracowanie własne, N=173 

 

 Osoby, które przynajmniej sporadycznie korzystają z oferty GOK-u, miały również za 

zadanie ustosunkować się do szeregu opinii na temat Centrum w skali od zdecydowanie się 

zgadzam, do zdecydowanie się nie zgadzam. Miało to na celu stworzenie bardziej 

pogłębionego obrazu tej instytucji w oczach społeczności lokalnej.  
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Opinie na temat GOK-u były w większości pozytywne18. Co więcej, w przypadku 

większości zdań, do których należało się ustosunkować, odpowiedzi neutralne „ani się 

zgadzam, ani się nie zgadzam” oraz faktyczne rezygnacje z odpowiedzi, czyli deklaracje „nie 

wiem/trudno powiedzieć”, pozostawały na niskim poziomie. Można to potraktować jako 

sugestię, że GOK posiada dość wyrazisty wizerunek, większości badanych nie sprawia 

trudności wyrażenie opinii na jego temat w sposób kategoryczny. Zdecydowana większość 

badanych (89%) zgadza się, że GOK wspiera ważne i potrzebne akcje dla społeczności lokalnej. 

Niemal taki sam odsetek uważa, że dzięki tej instytucji częściej korzysta z kultury (nie zgadza 

się z tym stwierdzeniem jedynie 6% badanych), a 83% uważa, że w ramach oferty GOK-u każdy 

może znaleźć coś dla siebie. Badani potwierdzają też rolę GOK-u we wzmacnianiu lokalnej 

społeczności – jest to instytucja, w której wypada bywać (73%) i do której uczęszczają znajomi 

badanych (82%). Budynek GOK-u jest również łatwo dostępny (91%) i dobrze przystosowany 

do odbioru kultury (86%). Warto zwrócić uwagę, że najbardziej zróżnicowane odpowiedzi 

wiązały się ze stwierdzeniem „GOK to instytucja, która nie zmienia się zbytnio”. Podczas gdy, 

podobnie jak w pozostałych przypadkach, większość  badanych (58%) zgodziło się z 

twierdzeniem, aż (23%) jest zdania przeciwnego, a 15% wydaje się niezdecydowana. Wydaje 

się więc, że kwestia dynamiki zmian w instytucji jest jedyną kwestią, co do której badani mają 

pewne wątpliwości. Zbiorcze wyniki zostały zaprezentowane w tabeli poniżej (w tym 

przypadku nie wzięto pod uwagę braków danych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Co pozostaje w zgodzie z przytoczonymi wcześniej wynikami ankiet przeprowadzonych na użytek Strategii 
rozwoju gminy Michałowo… 
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Tabela 8. Opinie dotyczące Centrum Kultury Gminy Michałowo 

 Odpowiedzi w procentach 
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N
ie w

iem
 / tru
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p
o
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SU
M

A
: 

GOK to instytucja o której mam dobre 
zdanie 

0 1 6 38 54 2 100 

GOK wspiera ważne i potrzebne akcje 
dla społeczności lokalnej 

1 1 5 51 38 3 100 

GOK to instytucja, dzięki której 
częściej korzystam z kultury 

1 5 15 35 43 2 100 

W GOK-u każdy znajdzie coś dla siebie 1 3 7 45 38 5 100 

GOK to instytucja, która nie zmienia 
się zbytnio 

12 11 15 41 17 5 100 

GOK to instytucja, w której wypada 
bywać 

3 4 18 39 34 3 100 

Do GOK-u uczęszcza wiele osób, które 
znam 

1 3 9 45 37 5 100 

Budynek GOK-u jest dobrze 
przystosowany do odbioru kultury 

2 4 5 45 41 3 100 

Budynek GOK-u jest łatwo dostępny 
dla mieszkańców 

1 3 5 38 53 1 100 

Źródło: opracowanie własne, N=173. 

 

Jedną z kluczowych kwestii dla poziomu aktywności kulturalnej jest z pewnością 

skuteczność przekazywania informacji o wydarzeniach pomiędzy organizatorami, a 

potencjalnymi odbiorcami. Na pytanie o to, skąd czerpią informację o wydarzeniach, 

respondenci w pierwszej kolejności wspominali o stronach internetowych (49%), a następnie 

o plakatach i słupach ogłoszeniowych (44%), portalach społecznościowych takich jak Facebook 

(42%), informacjach przekazywanych tak zwaną pocztą pantoflową, przez znajomych i rodzinę 

(40%) oraz o lokalnej prasie (36%). W o wiele mniejszym stopniu kanałami otrzymywania 

wiadomości o ofercie są natomiast szkoła lub miejsce pracy (20%) oraz stacje radiowe i 

telewizyjne, nawet te działające lokalnie (7%). Dokładne wyniki zaprezentowano na wykresie 

poniżej.  
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Wykres 7. Skąd czerpie Pan(i) wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych w 

gminie Michałowo? 

 

Źródło: opracowanie własne, N=17319 

 

 Odpowiedzi na powyższe pytanie warto spróbować zinterpretować nieco dokładniej. Z 

pewnością zwraca uwagę wysoki odsetek wskazań na przekaz w przestrzeni wirtualnej – 

strony internetowe oraz portale społecznościowe. Co więcej, w badanej grupie Internet nie 

jest medium pokoleniowym, zdominowanym przez młodych ludzi. Średnia wieku 

korzystających z tych form otrzymywania informacji (39 lat) nie odbiega od średniej w całej 

badanej grupie (40 lat). Zresztą, w przypadku badanych mieszkańców gminy Michałowo, 

żadne z mediów nie jest typowe wyłącznie dla określonych pokoleń. Ustalono natomiast, że 

poziom wykształcenia badanych ma wyraźny związek z ich preferencjami dotyczącymi 

kanałów przekazu informacji. Osoby, które deklarowały posiadanie przynajmniej średniego 

wykształcenia o wiele rzadziej niż pozostali zwracają uwagę na informacje na plakatach i 

słupach ogłoszeniowych (15% i 45% badanych w porównywanych kategoriach). W przypadku 

źródeł internetowych, respondenci o wyższym wykształceniu zdecydowanie częściej korzystali 

ze stron www (46% i 30% badanych w porównywanych kategoriach) oraz portali 

społecznościowych (33% i 18% badanych w porównywanych kategoriach). Informacje te mogą 

                                                           
19 Każdy badany mógł udzielić dowolną liczbę odpowiedzi. 
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być istotne w skutecznym docieraniu z informacjami o ofercie do konkretnych grup 

odbiorców.  

Należy także zauważyć stosunkowo wysoką pozycję tak zwanej poczty pantoflowej. 

Uznać można, że wzajemne informowanie się mieszkańców o wydarzeniach ma swoje plusy – 

wiadomość od bliskiej osoby może być jednocześnie zachętą do uczestnictwa w wydarzeniu, 

tym bardziej, że duża część odbiorców kultury nie lubi lub nie chce robić tego w pojedynkę. Z 

drugiej jednak strony, taki kanał komunikacji może okazać się zawodny w przypadku większych 

grup odbiorców – informacja rozprzestrzenia się stosunkowo wolno, może być mylna lub 

niewystarczająca, potencjalnie wyklucza mieszkańców pozostających poza środowiskami 

kulturotwórczymi itd. Może również trudniej rozprzestrzeniać się na dużym, słabo 

zaludnionym terytorium, takim jak gmina Michałowo. Spostrzeżenie to częściowo potwierdza 

badanie, okazuje się bowiem, że w grupie respondentów mieszkających w Michałowie, 

bezpośredni przekaz informacji jest wykorzystywany przez 44% badanych, a wśród 

mieszkańców pozostałych miejscowości tylko 33%. Centralna miejscowość gminy, w której 

odbywa się najwięcej wydarzeń i gdzie mieszka ponad 40% społeczności lokalnej daje 

naturalnie więcej możliwości do bezpośredniej wymiany informacji.  

  

 Kolejna bateria pytań dotyczyła lokalnego kapitału społecznego i kulturowego. Miały 

one na celu ustalenie zakresu oddolnej aktywności mieszkańców w sferze kultury, działalności 

organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych. W tym miejscu jeszcze raz warto 

podkreślić, że wyniki badania ilościowego nie są reprezentatywne dla całej populacji gminy, 

niemniej dobór próby do badania może sugerować, że przebadani mieszkańcy generalnie 

należą do bardziej zainteresowanej kulturą i aktywniejszej na tym polu części społeczności.  

 Wśród badanych, 17% zadeklarowało, że udzielają się jako członkowie zespołów 

amatorskich, klubów, kółek zainteresowań, chórów itp. Poproszeni o sprecyzowanie ich 

aktywności, respondenci udzielili 26 odpowiedzi otwartych, w których najczęściej pojawiało 

się działanie w zespołach muzycznych (ludowe, biesiadne, amatorskie, chóry), udział w 

warsztatach plastycznych oraz zajęciach sportowych. Ponadto, 14% badanych uważa się za 

twórców kultury. Porównanie badanych zaangażowanych w twórczość i animację kultury z 

pozostałymi respondentami nie pokazuje wyraźnych różnic w cechach socjodemograficznych.  

 Niemal jedna trzecia respondentów (32%) zadeklarowało, że kiedykolwiek brało udział 

w organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Michałowo. Nie wszyscy z tej grupy 
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odpowiedzieli na prośbę o podanie konkretnych wydarzeń, przy których pracowali, uzyskano 

jednak łącznie 66 wskazań takich działań. Wśród odpowiedzi o różnym stopniu ogólności, 

odnaleźć można kilka najczęściej pojawiających się kategorii: Święto Grzyba (17 wskazań), dni 

Michałowa (7 wskazań), pokazy filmów (7 wskazań), organizacja festynów i pikników (4 

wskazania), praca przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (4 wskazania), organizacja 

koncertów (4 wskazania). Odpowiedzi sugerują więc, że badani najczęściej włączają się w 

organizację takich typów wydarzeń, w których sami chętnie uczestniczą. Z jednej strony są to 

typowe imprezy rozrywkowe, przede wszystkim różnego rodzaju festyny i pikniki, z drugiej 

obchody świąt i inne wydarzenia cykliczne.  

 Jedynie jedna czwarta badanych rozpoznaje jakiekolwiek przedsiębiorstwa lub 

organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą w gminie Michałowo. Prócz odsetka 

odpowiedzi przeczących (55%), należy zauważyć przy tym pytaniu stosunkowo duży odsetek 

wskazań „nie wiem” lub braków odpowiedzi (20%), co może sugerować, że badani nie są 

zainteresowani lub nie są poinformowani na temat działalności tego rodzaju podmiotów jako 

(współ)organizatorów wydarzeń, w których uczestniczą. Niewykluczone, że sytuacja mogłaby 

się zmienić pod wpływem skutecznych akcji informacyjnych i promocyjnych ze strony 

podmiotów (współ)organizujących ofertę. Badani zostali również poproszeni o wymienienie 

nazw znanych sobie przedsiębiorstw lub organizacji pozarządowych, co miało pokazać, które 

z nich są z punktu widzenia mieszkańców najbardziej widoczne, rozpoznwalne, a więc które 

prawdopodobnie dysponują wystarczająco dużym potencjałem do animowania kultury na 

poziomie gminy. Najczęściej wskazywane organizacje zostały zaprezentowane w tabeli 

poniżej. 
 

Tabela 9. Znajomość organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających w gminie 

Michałowo w sferze kultury 

Lp. Nazwa organizacji Liczba wskazań 

1. Stowarzyszenie Anawoj 19 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra 
Michałowo" 

7 

3. Warsztat terapii zajęciowej Nowa Wola / Fundacja Nowa Wola 6 

4. Gospoda i Zajazd Michałowo 5 

5. Market budowlany SiS 5 

6.  Towarzystwo przyjaciół Sokola 5 

Źródło: opracowanie własne, N=4320. 

                                                           
20 Każdy badany mógł udzielić dowolną liczbę odpowiedzi. 
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 18% z badanych, którzy zadeklarowali znajomość jakiegoś podmiotu komercyjnego lub 

pozarządowego zajmującego się kulturą, nie wskazało żadnej konkretnej nazwy. Część 

respondentów miało również problemy z odpowiedzią na to pytanie, traktując np. jako 

organizację trzeciego sektora lub przedsiębiorstwo GOK czy Bibliotekę. Pomimo tego, 

respondenci wymienili łącznie 7 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, z 

których zdecydowanie najbardziej rozpoznawalne okazało się Stowarzyszenie Anawoj.  

Część jakościowa 
 

Aby ustalić dokładniej przyczyny badanych zjawisk oraz pozyskać dodatkowe 

informacje, zespół badawczy wykorzystał również bardziej elastyczne techniki jakościowe, w 

szczególności polegające na bezpośrednich interakcjach badaczy z diagnozowanymi grupami 

w formie warsztatów animacyjnych. Przyjęcie takich metod stanowi nawiązanie do modelu 

badań w działaniu. Nacisk w tego rodzaju badaniach położony jest na wykorzystywanie działań 

np. artystycznych, kulturalnych czy społecznych do tego, by w nieinwazyjny sposób służyły 

pozyskiwaniu informacji o badanym środowisku. Jednocześnie działania te powinny mieć 

charakter sieciujący, integrujący daną społeczność. Przyjęta formuła warsztatów, 

prowadzonych w siedmiu miejscowościach gminy Michałowo, spełnia te kryteria. 

Warsztaty animacyjne zostały przeprowadzone w okresie między 9 marca a 9 kwietnia 

2017 r. w następujących miejscowościach: Michałowo (dwa warsztaty), Hieronimowo, 

Bondary, Juszkowy Gród, Sokole, Jałówka, Nowa Wola. Z uwagi na różną liczebność 

uczestników spotkań i niekiedy brak możliwości podejścia warsztatowego, niektóre z nich (z 

mniejszą frekwencją), miały charakter zogniskowanego wywiadu grupowego (Sokole, Nowa 

Wola). Łącznie w warsztatach animacyjnych wzięło udział 70 osób. Frekwencja na 

poszczególnych spotkaniach została zaprezentowana poniżej: 

 Michałowo – dwa spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury (21 osób) 

 Hieronimowo – spotkanie w świetlicy wiejskiej (18 osób) 

 Bondary – spotkanie w świetlicy wiejskiej (11 osób) 

 Juszkowy Gród – spotkanie w świetlicy wiejskiej (8 osób) 

 Sokole – spotkanie w Domu Ludowym (6 osób) 

 Jałówka -  spotkanie w świetlicy wiejskiej (4 osoby) 

 Nowa Wola – spotkanie w świetlicy wiejskiej (2 osoby) 
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Celem prowadzonych spotkań było: 

1. odkrywanie potencjału miejscowości/gminy w następujących sferach: potencjał 

społeczny, potencjał kulturowy, potencjał przyrodniczy, potencjał techniczny; 

2. mapowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie oferty społeczno-kulturalnej 

w gminie; 

3. stworzenie możliwości wymiany opinii oraz twórczego kreowania pomysłów na 

wspólne przedsięwzięcia; 

 

Przebieg warsztatów w każdej miejscowości opierał się na zbliżonym scenariuszu. Na 

początku uczestnicy pracując w podgrupach, czasem przy użyciu map, dokonywali 

szczegółowej analizy potencjału swojego sołectwa/gminy w następujących sferach: 

 potencjał społeczny, w tym funkcjonujące organizacje pozarządowe, aktywne grupy, 

liderzy lokalni, autorytety; 

 potencjał kulturowy, w tym odbywające się cyklicznie wydarzenia kulturalne, twórcy, 

zespoły artystyczne, tradycje, stałe zajęcia w domu kultury; 

 potencjał przyrodniczy, w szczególności ciekawe miejsca, atrakcje turystyczne; 

 potencjał techniczny, to jest zasoby materialne, infrastruktura, w tym budynki i ich 

wyposażenie; 

Następnym punktem była ocena oferty kulturalnej na terenie gminy. Uczestnicy 

dokonywali jej analizy pod kątem poszczególnych grup społecznych takich jak: dzieci, 

młodzież, dorośli, seniorzy, wskazując na to, co im się podoba oraz z czego są niezadowoleni.  

Ostatnim elementem warsztatów było mapowanie potrzeb  i oczekiwań. Obejmowało 

ono potrzeby dotyczące: infrastruktury, rodzaju zajęć czy przedsięwzięć, w których chcieliby 

uczestniczyć mieszkańcy oraz form promocji i sposobów docierania do różnych grup 

odbiorców. 

 

Analiza potencjału społeczno-kulturalnego i zasobów w gminie Michałowo 
 

 

Uczestnicy przeprowadzonych spotkań w naturalny sposób skupiali się przede 

wszystkim na potencjale swojej miejscowości. Dopiero dopytywani wskazywali potencjały na 

terenie całej gminy. Warto przy tym zaznaczyć, że w wielu przypadkach nie mają oni szerokiej 
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wiedzy na temat tego, co ma miejsce poza ich miejscowością zamieszkania (co pozostaje w 

zgodzie z wynikami badania kwestionariuszowego i stosunkowo małą mobilnością 

uczestników kultury). Uczestnicy posiadali stosunkowo najwięcej informacji na temat 

Michałowa – głównej miejscowości w gminie, gdyż tam jest zlokalizowana większość usług, z 

których częściej lub rzadziej korzystają (np. szkoły, kościoły, urzędy itp.), jest to też naturalne 

centrum kulturalne. 

Poniżej zostaną zaprezentowane potencjały i zasoby gminy Michałowo w podziale na 

poszczególne miejscowości, w których odbywały się warsztaty.  

 

Michałowo  
 

Potencjał społeczny 

W gminie Michałowo działają nieliczne organizacje pozarządowe i jak wynika z badania 

ankietowego, nie są one powszechnie znane wśród mieszkańców. Na pierwszym spotkaniu w 

Michałowie byli obecni przedstawiciele trzeciego sektora. Jako aktywne wymienili oni 

następujące organizacje: Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Michałowskiej, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonym Wykluczeniem 

Społecznym "Lepsze Jutro", Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra 

Michałowo", Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli, Towarzystwo Przyjaciół Sokola, Podlaska Fundacja 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w Pieńkach, Fundacja Pomocne Dłonie, Związek Sybiraków, Koło 

Aktywnych Mieszkańców Michałowa, Związek Emerytów i Rencistów, a także Ochotnicze 

Straże Pożarne funkcjonujące w wielu miejscowościach. 

Warto również wyszczególnić potencjał osobowy wskazywany przez uczestników 

warsztatów. Zostali oni poproszeni o wymienienie liderów lokalnych, autorytetów, artystów, 

którzy mają wpływ na to, co dzieje się w gminie w zakresie aktywności społeczno-kulturalnej. 

Ich spis przedstawia się następująco: 

 Artyści, animatorzy kultury: Kiryl Leppai (organista, parafia pw. Opatrzności Bożej w 

Michałowie), Marcin Siekierko, Małgorzata Tarasewicz (Gminny Ośrodek Kultury w 

Michałowie) 

 Działacze społeczni: Anna Sophia Pappai, Wojciech Pappai (Stowarzyszenie ANAWOJ, 

Michałowo) , dr Paweł Grabowski (Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, Nowa 
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Wola), ks. Jarosław Szczerbacz (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Nowa Wola), Barbara 

Pacholska, Andrzej Kasperowicz (Towarzystwo Przyjaciół Sokola), Jan Roszko – sołtys 

Sokola, Stanisław Szczepańczuk (Fundacja Hieronimów, Hieronimowo), Agnieszka 

Sztandar-Sztanderska (Podlaska Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich), Edyta Rosiak 

(nauczycielka, podróżniczka), Ks. Krzysztof  Andryszak (parafia pw. Opatrzności Bożej 

w Michałowie) 

 

Ocena oferty społeczno-kulturalnej 

Poniższa tabela przedstawia opinie uczestników warsztatów na temat mocnych i 

słabych stron aktualnej oferty kierowanej do grup mieszkańców w podziale na grupy wiekowe. 

 

Tabela 10. Mocne i słabe strony oferty kulturalnej w Michałowie 

 

DZIECI  

Co się podoba? Czego brakuje?/Co się nie podoba? 

 zajęcia w GOK-u  

 przedszkole 

 szkoła 

 pływalnia 

 place zabaw 

 możliwość nauki języka angielskiego 

 brak żłobka 

 brak możliwości uprawiania konkretnych 

dyscyplin sportów tj.: darty, kręgle, 

badminton, tenis 

 brak kółka fotograficznego  

 oferta instytucji kulturalnych nie jest 

dopasowana do potrzeb rodziców z 

dziećmi i ich oczekiwań (nie są 

diagnozowane potrzeb rodziców 

odnośnie zajęć, na które chcieliby 

zapisać dzieci) 

MŁODZIEŻ 

Co się podoba? Czego brakuje?/Co się nie podoba? 
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 basen – organizowane tam zawody, 

półkolonie, zajęcia pływackie 

 siłownia 

 kluby sportowe 

 zajęcia w GOK-u 

 biblioteka 

 skatepark – bardzo popularny latem 

 

 brak dyskotek 

 brak klubów młodzieżowych z bilardem, 

kręglami, rzutkami „darty”, gdzie 

młodzież mogłaby spędzać czas, bez 

konieczności płacenia  

 brak lodowiska, miejsca na narty 

 brak górki, żeby zimą zjeżdżać na 

sankach 

 brak ścianki wspinaczkowej 

 za mało atrakcyjna oferta zajęć 

pozalekcyjnych 

 brak miejsca do spotkań w zimie, bo 

latem można posiedzieć „pod chmurką” 

np. w skateparku, a zimą brakuje takiego 

miejsca 

 brak organizacji, instytucji, z którymi 

identyfikuje się młodzież, brak miejsc, 

które uważa za „swoje”  

 

DOROŚLI 

Co się podoba? Czego brakuje?/Co się nie podoba? 

 festiwale (festyny) 

 basen (zajęcia pływackie) 

 imprezy w GOK-u, zajęcia, warsztaty 

 

 brak miejsc na spotkania towarzyskie 

(jest pizzeria, ale to wiąże się z 

pieniędzmi, które trzeba wydać, aby 

spędzać tam czas ze znajomymi) 

 brak miejsca, w którym można byłoby 

zostawić dzieci pod opieką po godzinie 

16.00 

 brak kawiarni (choć pojawiły się 

wątpliwości co do tego, czy mogłaby się 
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utrzymać w Michałowie, bo być może nie 

każdy ma pieniądze, aby przychodzić) 

 

SENIORZY 

Co się podoba? Czego brakuje?/Co się nie podoba? 

 Aerobik 

 zajęcia plastyczne  

 kino – filmy  

 ciekawe spotkania w Pracowni Filmu, 

Dźwięku i Fotografii 

 możliwość spotkań na festynach 

 spotkania gospodyń wiejskich 

 kursy komputerowe 

 spotkania w miejscach kultu religijnego 

(kościół, cerkiew) 

 spotkania przy zalewie w Michałowie 

 spotkania w GOK-u (Dzień Kobiet, 

Wielkanoc, WOŚP, kabarety, zajęcia 

warsztatowe) 

 brak klubu dziennego, w którym emeryci 

mogliby się spotykać 

 słaba opieka medyczna 

 brak potańcówek, dyskotek 

 brak oferty dla mężczyzn emerytów 

(niektórzy wspomnieli, że jest np. koło 

wędkarskie, ale brakuje oferty, aby 

mężczyźni mogli zrobić, stworzyć coś 

konkretnego– żeby efekt ich działań był 

widoczny) 

 zbyt wysokie opłaty za basen dla 

emerytów 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z przedstawionego zestawienia można wnioskować, że obecne na spotkaniu osoby 

dobrze oceniają działalność Gminnego Ośrodka Kultury – właściwie w każdej grupie wiekowej 

zajęcia proponowane przez tę placówkę są postrzegane jako wartościowe. O opinię na ten 

temat zapytani zostali również młodzi uczestnicy zajęć i ich rodzice. Przez kilkanaście dni mieli 

oni możliwość wyrażenia własnego zdania i zamieszczenia go na specjalnie przygotowanej 
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tablicy na korytarzu ośrodka kultury. Chętne osoby mogły dopisać zakończenie zdania 

zaczynającego się od słów: „Przychodzę do domu kultury bo…/ Chodzę do GOK-u bo…” W ten 

sposób zespół ośrodka kultury zebrał 40 opinii, których autorami w większości są dzieci 

uczęszczające na zajęcia plastyczne, taneczne czy dziennikarskie. Wśród odpowiedzi 

najczęściej pojawiają się wyrazy sympatii do instruktorek ośrodka kultury (nazywanych 

ciociami). Poza tym wiele dzieci wyraża zadowolenie z zajęć plastycznych, muzycznych i 

tanecznych. Często na kartkach pojawiają się sformułowania: „jest fajnie”, „jest miło”, zaś kilka 

osób wpisało zdanie: „ tu się mogę rozwijać”.  

 

  

Źródło: GOK Michałowo 

O pozostałych podmiotach kulturalnych na terenie miasta mieszkańcy mówią dużo 

mniej. Z jednej strony doceniają działania prowadzone w Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii, 

z drugiej zaś narzekają na słaby przepływ informacji o wydarzeniach tam organizowanych. 

Uczestnicy tylko raz wymieniają Bibliotekę w Michałowie jako działający podmiot kulturalny, 

jednakże nie zagłębiają się w rodzaj i jakość oferty tej placówki. Z kolei dość niską opinię w 

zakresie aktywności społeczno-kulturalnej uzyskały szkoły działające w mieście. Ich 

zaangażowanie w wydarzenia lokalne jest zdaniem mieszkańców mało intensywne21. 

Istniejące zajęcia pozalekcyjne nie są zbyt atrakcyjne. Podobne głosy pojawiły się również 

podczas warsztatów w kilku innych miejscowościach, z których dzieci i młodzież uczą się w 

szkołach w Michałowie. Wydaje się, że szkoły dosyć słabo współpracują z podmiotami 

działającymi w lokalnej społeczności. Podczas warsztatów obecna młodzież przedstawiła tylko 

jeden przykład ciekawej kooperacji szkoły z lokalną organizacją pozarządową - 

Stowarzyszeniem Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ w ramach 

                                                           
21 Warto jednak zauważyć, że zupełnie odwrotna opinia na temat placówek edukacyjnych znajduje się w Strategii 
rozwoju gminy Michałowo…, s. 15.  
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projektu AKCJA BUMERANG22. Warto przy tym podkreślić, że to właśnie Stowarzyszenie 

ANAWOJ wspierało proces tworzenia młodzieżowej rady miasta w Michałowie. 

 Z pewnością mieszkańcy doceniają istnienie w Michałowie basenu (wszystkie grupy 

wiekowe), skateparku (młodzież) oraz placów zabaw (rodzice, dzieci). 

 

Ocena aktywności mieszkańców  

Ocena aktywności mieszkańców w życiu kulturalnym miasta i gminy dokonana przez 

uczestników warsztatów jest raczej niska, choć zależy od rodzaju wydarzeń.  Wskazują oni, że 

są organizowane imprezy, na których frekwencja jest stosunkowo wysoka i gdzie spotkać 

można również osoby spoza gminy, a nawet spoza województwa podlaskiego. Dużą 

popularnością cieszą się muzyczne imprezy białoruskie, takie jak Białoruskie Spotkania 

Folkowe w Michałowie czy Bandarouskaja Haściounia w Bondarach. Podczas spotkań 

pojawiały się głosy wyrażające żal, że działający do tej pory w Michałowie zespół białoruski 

Prymaki obecnie przeniósł się do sąsiedniej gminy Gródek, gdyż jest to marka, która wcześniej 

promowała gminę Michałowo. W świadomości ludzi zakorzenione są również takie masowe 

imprezy jak Dni Michałowa oraz Święto Grzyba w Sokolu. Uczestniczą w nich mieszkańcy z 

terenu całej gminy i z zebranych opinii wynika, że taka forma aktywności jest doceniana przez 

wielu z nich. Obecność na imprezach masowych nie idzie jednak w parze z dużym 

zainteresowaniem kulturą na co dzień. Zdaniem uczestników warsztatów niektórzy 

mieszkańcy postrzegają chodzenie do GOK-u wręcz jako „obciach”. Kilkakrotnie podczas 

warsztatów mieszkańcy porównywali Michałowo z gminą Gródek, gdzie ich zdaniem 

zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne jest znacznie wyższe. Różnice te tłumaczą dłuższą 

tradycją miejscowości (Michałowo jest dużo młodszą społecznością) oraz silniejszym 

zintegrowaniem społeczności wynikającym z jej większej spójności kulturowej. 

Zwraca uwagę to, że podczas jednego z warsztatów w Michałowie mieszkańcy wskazali 

na fakt „odgradzania” się przedstawicieli władz lokalnych od mieszkańców podczas imprez 

plenerowych, wyrażając przy tym oczekiwanie, by władze prowadziły szerszy dialog z ludźmi, 

gdyż buduje to silniejsze więzi oraz stwarza przestrzeń do wysłuchania potrzeb mieszkańców. 

Pojawiła się również opinia, zgodnie z którą imprezy, które są inicjowane przez obywateli 

cieszą się wyższą frekwencją, a na te, które proponują władze lokalne przychodzi mniej osób.  

                                                           
22 Więcej o projekcie: http://www.bumerang.org.pl/ 
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Na spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z 

terenu gminy, rozmawiano o współpracy między stowarzyszeniami i fundacjami oraz stopniu 

ich aktywności. Obecne osoby stwierdziły, że część sektora spotyka się regularnie w ramach 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jednakże praktyczna współpraca w ramach 

realizowanych przedsięwzięć jest sporadyczna. Obrazowo ujęła to jedna z uczestniczek: 

„Zamykamy się w swoich kokonach i działamy na swoje.” 

 

Mapowanie potrzeb  

 Mieszkańcy podczas warsztatów mieli możliwość wyrażania wprost swoich potrzeb 

związanych z szeroko rozumianą aktywnością kulturalno-społeczną. Wydaje się, że 

podstawową kwestią dla osób w różnym wieku jest posiadanie miejsca spotkań. Szczególnie 

mocno oczekiwanie to wybrzmiało w przypadku młodzieży, która nie ma gdzie się spotykać, 

szczególnie zimą. W Michałowie nie funkcjonują kawiarnie, nie ma klubu młodzieżowego, nie 

wszyscy młodzi ludzie traktują Gminny Ośrodek Kultury jako „swoje” miejsce. Pojawiły się 

pomysły na rozwiązanie tego problemu w postaci stworzenia zimowej kawiarni w centrum 

miasta czy też przekazania na działalność młodzieży budynku po starej gminie. Członkowie 

Młodzieżowej Rady Miasta zgłosili również potrzebę utworzenia street workout parku. 

Również seniorzy wskazywali na potrzebę działania dziennego klubu dla osób starszych, gdzie 

można byłoby spędzać czas w ciekawy sposób. Warto przy tym szczególnie zadbać o atrakcyjną 

ofertę dla mężczyzn. Zgłoszony również został pomysł na przygotowanie z udziałem seniorów 

przewodnika po „magicznych” miejscach Michałowa. 

Część oczekiwań odnosiła się wprost do oferty Gminnego Ośrodka Kultury i dotyczyła 

wprowadzenia zajęć fotograficznych, poszerzenia zajęć z programowania i robotyki, 

organizowania spotkań teatralnych (np. gościnne spektakle studentów Akademii Teatralnej) 

oraz potańcówek. Oferta GOK-u i świetlic wiejskich mogłaby być wzbogacona o warsztaty 

prowadzone przez osoby ze społeczności lokalnej posiadające talenty i umiejętności. Jednym 

z przykładów są warsztaty na temat tzw. dzikiej kosmetyki.  

Odnosząc się do potencjału przyrodniczego, kulturowego i technicznego na obszarze 

gminy, w szczególności Puszczy Knyszyńskiej, pojawił się pomysł już częściowo animowany 

przez Towarzystwo Przyjaciół Sokola, tj. otwarcie w sezonie letnim turystycznej linii kolejowej 

z Białegostoku do Stacji Waliły w gminie Gródek z różnymi atrakcjami na stacjach 

przystankowych. Przedsięwzięcie to będzie realizowane od czerwca 2017 r. Poza tym, według 
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mieszkańców, atrakcyjnym miejscem działalności mogłaby być stara cegielnia w Michałowie. 

Jednym z pomysłów ożywienia tego miejsca jest zorganizowanie tam wieczorów horrorów. 

 Istotne wydaje się również wysłuchanie opinii uczestników wydarzeń kulturalnych na 

temat komunikacji i informacji ze strony organizatorów. Zdaniem mieszkańców najlepszym i 

najbardziej efektywnym sposobem informowania o wydarzeniach jest bezpośredni kontakt z 

mieszkańcami, np. poprzez roznoszenie ulotek na bazarze i krótką rozmowę. Być może równie 

skuteczne okaże się informowanie o wydarzeniach przez Newsletter SMS. Usługa ta jest 

obecnie wdrażana przez Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie. Każda chętna osoba będzie 

mogła na podany numer telefonu otrzymywać wiadomość tekstową z informacją o aktualnej 

ofercie GOK-u lub zajęciach, na które jest zapisana. Warto podkreślić, że w newsletterze 

przesyłane będą również informacje o ofercie Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, 

Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii, a także świetlic wiejskich działających na terenie gminy. 

 

Hieronimowo 
 

Potencjał  

Obecni na spotkaniu młodzież i dorośli podczas pracy grupowej określili, jakie 

instytucje, organizacje i osoby podejmują działania społeczno-kulturalne, zarówno na terenie 

wsi Hieronimowo, jak również wskazali podmioty aktywne na obszarze gminy Michałowo. W 

małej społeczności, jaką jest wieś Hieronimowo, istnieje stosunkowo niewiele zasobów – 

zarówno materialnych jak i niematerialnych, które mogą służyć społeczności do prowadzenia 

działalności społeczno-kulturalnej. Na terenie wsi są to: 

 świetlica wiejska (wychowawczyni świetlicy - Cecylia Bobel), która organizuje m.in. 

zajęcia plastyczne i muzyczne, konkursy dla dzieci, gry i zabawy, bal przebierańców, 

wydarzenia okolicznościowe; świetlica jest niewielka, posiada aneks kuchenny; 

 plac zabaw i miejsce do gry w piłkę nożną (miejsce prywatne w centrum wsi, nie jest 

odpowiednio przystosowane - brak utwardzonej powierzchni, brak dobrych bramek z 

siatkami); 

 obszar, na którym znajdują się ruiny pałacu, otoczone parkiem i stawami - w związku z 

tym, że jest to teren prywatny, nie można z niego swobodnie korzystać; 

 Koło Gospodyń Wiejskich; 

 Fundacja Hieronimów (prezes Stanisław Szczepańczuk, jednocześnie sołtys wsi); 



36 
 

Natomiast na terenie gminy mieszkańcy wskazali takie ważne dla nich miejsca jak: zalew w 

Michałowie, przedszkole, szkoła, biblioteka, urząd, kościół. 

Ponadto zebrane zostały informacje o wydarzeniach, które odbyły się w Hieronimowie 

w ostatnich latach – zarówno cykliczne, jak też jednorazowe. Były to m.in. festyn z okazji Dnia 

Dziecka (organizowany przez Fundację Hieronimów), dożynki połączone z zabawami, 

konkursami i dyskoteką, stałe wydarzenia w klubie (świetlicy), takie jak: Wigilia, bal 

przebierańców, konkursy, zajęcia manualne. Uczestnicy warsztatów wymienili również kilka 

wydarzeń ogólnogminnych, w których biorą udział. Są to w szczególności: Dni Michałowa, 

Święto Grzyba, maratony rowerowe, regaty w Bondarach. 

 

Ocena oferty społeczno-kulturalnej 

W ocenie niektórych uczestników spotkania, oferta na terenie wsi skierowana jest 

głównie do dzieci i młodzieży, natomiast brakuje wydarzeń czy atrakcji dla osób dorosłych i 

seniorów. Mieszkańcy wsi w niewielkim stopniu korzystają z oferty zajęć w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Michałowie. Jeśli już się to zdarza, to wybierają kabarety oraz pokazy filmowe. 

 

 

 

Mapowanie potrzeb 

W warsztatach poza osobami dorosłymi, uczestniczyły również dzieci, które miały za 

zadanie w formie graficznej (rysunek) odpowiedzieć na pytanie: „Co chciałabym/chciałbym 

robić w czasie wolnym w mojej świetlicy/miejscowości?” 

W efekcie wygenerowały m.in. takie pomysły jak:  

 utworzenie boiska z prawdziwego zdarzenia, 

 funkcjonowanie klubu piłkarskiego, 

 utworzenie miejsca przeznaczonego do organizowania ognisk, 

 utworzenie miejsca do gry w koszykówkę. 

Dorośli i młodzież także wskazali na potrzeby dzieci związane ze sportem i ogólnie rozumianą 

rekreacją. Wśród nich można wymienić: zakup piłek sportowych do świetlicy; wycieczki, w tym 

na stadion oraz na mecz reprezentacji Polski; organizacja spotkań ze znanymi piłkarzami; 

siłownia pod chmurką; zajęcia fitness dla kobiet i dziewcząt. Inne propozycje dotyczyły oferty 

ściśle kulturalnej: występy kabaretów, wyjazdy dla dorosłych do kina, teatru, opery, projekcje 
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filmów w świetlicy. Wyraźnie sygnalizowana była potrzeba kontynuowania organizacji 

wydarzeń masowych, takich jak festyny wiejskie (Dni Hieronimowa, Dożynki, Dzień Dziecka 

itp.), np. z udziałem gwiazd disco polo. 

 

Bondary 
 

Potencjał miejscowości 

Uczestnicy warsztatów nie wskazali wielu osób, których rola w aktywizacji społeczno-

kulturalnej wsi jest lub może być znacząca. Być może wiąże się to z dostrzeżonym przez 

mieszkańców problemem jakim jest niewielka liczba liderów lokalnych. Wśród nich znalazły 

się: Nina Młynek – wychowawczyni świetlicy w Bondarach, prowadząca zajęcia z rękodzieła 

oraz sołtys wsi. Osoby, z których wiedzy i umiejętności można byłoby skorzystać to również: 

właścicielka gospodarstwa ekologicznego (produkcja serów, hodowla kóz i owiec) oraz 

mieszkanka wsi z wykształceniem florystycznym, która mogłaby prowadzić zajęcia 

warsztatowe w tej tematyce.  

W wypowiedziach mieszkańców dość mało obecny był wątek specyfiki kulturalnej i 

historycznej tego miejsca – kwestie zróżnicowania kulturowego (religijnego, 

narodowościowego) wybrzmiały jedynie poprzez fakt corocznej białoruskiej imprezy 

muzycznej Bandarouskaja Haściounia organizowanej w Bondarach przez gminę Michałowo, 

we współpracy z Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym oraz mieszkańcami. 

Uczestnicy pominęli również w swoich wypowiedziach historię miejscowości – w szczególności 

to, iż mieszkańcy dużej części Bondar (bloków, w których funkcjonuje m.in. świetlica wiejska) 

to osoby (obecnie też ich potomkowie) przesiedlone z miejscowości, które zostały zatopione 

w wyniku utworzenia w latach 70. poprzedniego stulecia zalewu Siemianówka.  

Zauważalne jest to, że przez wszystkich uczestników jako potencjał wskazywana była 

okoliczna przyroda – zalew, możliwość spotkania żubrów, liczne ptaki, lasy, czyste powietrze i 

cisza.  

 

Ocena oferty społeczno-kulturalnej 

Poniższa tabela przedstawia opinie mieszkańców Bondar na temat mocnych i słabych 

stron aktualnej oferty kierowanej do grup mieszkańców w podziale na grupy wiekowe. 
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Tabela 11. Mocne i słabe strony oferty kulturalnej w Bondarach 

 DZIECI  

Co się podoba? Czego brakuje?/Co się nie podoba? 

 plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną 

w Bondarach – właścicielem terenu jest 

gmina  

 z funduszu sołeckiego ma tu również 

powstać siłownia „pod chmurką” 

 koła zainteresowań w szkole w Narewce 

 regularnie otwarta świetlica – to, że 

dzieci mogą spędzać w niej czas, 

korzystać z internetu, książek w 

bibliotece, brać udział w warsztatach 

 organizowanie atrakcji dla dzieci, np. bal 

przebierańców, Dzień Dziecka, Wigilia 

 

 brakuje sprzętu sportowego 

 brakuje ławek na placu zabaw 

 mała świetlica – utrudnia to 

prowadzenie warsztatów, wszystkie 

dzieci chętne nie zmieszczą się w niej, 

mieszkańcy chcieliby ją powiększyć 

 

MŁODZIEŻ 

Co się podoba? Czego brakuje?/Co się nie podoba? 

 plac zabaw 

 scena (dość duża, wykorzystywana raz 

w roku) 

 świetlica  

 biblioteka 

 komputery, drukarka  

 

 brak wyposażenia boiska, placu do gry w 

piłkę nożną (słabe bramki, brak siatki, 

która zabezpieczałaby sąsiadujący blok 

przed uderzeniem piłki, niewyrównany 

plac)  

 brakuje sprzętu sportowego 

 brak zjeżdżalni na placu zabaw 

 zaniedbane piaskownice, 

niewymieniony piasek 
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 brak oznaczenia szklaków turystycznych 

(kiedyś były)  

 część dzieci uczy się w Narewce i może 

korzystać w szkole z zajęć dodatkowych, 

jednakże jest problem z dowozem, gdyż 

autobusy odwożą dzieci bezpośrednio 

po lekcjach 

 

DOROŚLI/SENIORZY 

Co się podoba? Czego brakuje?/Co się nie podoba? 

 świetlica – warsztaty rękodzieła 

 las – grzybobranie   

 woda – molo, wieża widokowa 

 rzeka – wędkowanie  

 regaty na Siemianówce 

 

 brak ścieżki rowerowej – wpływa na 

zmniejszenie bezpieczeństwa tych, 

którzy poruszają się rowerami 

 nie ma stowarzyszeń w rodzaju Koła 

Gospodyń Wiejskich i innych 

 nie ma liderów – a zdaniem 

mieszkańców potrzeba takich ludzi, 

którzy potrafiliby zachęcić innych do 

korzystania z wydarzeń lub ich 

współorganizowania 

 brak środków finansowych na zakup 

potrzebnych materiałów warsztatowych, 

np. na warsztaty florystyczne 

 regaty już nie są tak dużą i ciekawą 

imprezą jak kiedyś, brak finansów 

sprawił, że straciły one na jakości 

 brak miejsca, gdzie można organizować 

zajęcia ruchowe 

 brak ławek 

Źródło: opracowanie własne  
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Podsumowując powyższe formy aktywności można stwierdzić, że dominują w nich 

zajęcia o charakterze plastycznym, rękodzielniczym odbywające się przy okazji konkretnych 

uroczystości (Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka) i nawiązujące do tradycji np. religijnych 

(np. przygotowanie palm, pisanek, stroików). Potwierdzeniem zainteresowania tego typu 

zajęciami jest wysoka frekwencja. Największym wydarzeniem na terenie wsi jest 

bezsprzecznie Bandarouskaja Haściounia, która gromadzi wiele osób (mieszkańców gminy i 

okolicznych wsi w każdym wieku, turystów). Podczas imprezy odbywają się zawody sportowe 

dla dzieci (wraz z rozdawaniem nagród, medali), gry, zabawy, stoiska z rękodziełem, występy 

zespołów białoruskich, ale również polskich, które śpiewają w języku białoruskim, na 

zakończenie jest zabawa nocna dla wszystkich. 

 Patrząc szerzej  na obszar gminy, mieszkańcy Bondar postrzegają pozytywnie GOK w 

Michałowie i jego działalność, gdyż podejmują z nim współpracę np. przy organizacji 

Bondarouskiej Haściouni. Niemniej jednak z uwagi na dużą odległość do centrum gminy, biorą 

udział raczej tylko w imprezach o charakterze masowym (Dni Michałowa, Święto Grzyba, 

Białoruskie Spotkania Folkowe). 

 

Ocena aktywności mieszkańców i współpracy 

Zdaniem uczestników spotkania, ciężko jest w dzisiejszych czasach zachęcić ludzi do 

wyjścia z domu. Mimo, iż jest wiele samotnych osób, nie wyrażają one chęci, aby się spotykać. 

Do świetlicy chętnie przychodzą natomiast dzieci – zimą na warsztaty, zaś latem dużo czasu 

spędzają na boisku. W miejscowości nie działa wiele organizacji pozarządowych – jedynie 

Ochotnicza Straż Pożarna oraz koło wędkarskie Polskiego Związku Wędkarskiego. Współpraca 

z OSP jest dość słaba, choć remiza z jej zapleczem kuchennym stanowi duży potencjał. Z uwagi 

na niewielkie możliwości lokalowe świetlicy, mogłyby tam się odbywać większe wydarzenia, 

np. Sylwester czy innego rodzaju bale. 

W sąsiedniej wsi Garbary funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, którego mieszkańcy 

włączają się czynnie w duże wydarzenia (Bondarouskaja Haściounia), prezentując się na scenie 

oraz stoisku z rękodziełem. 

 

Mapowanie potrzeb  

Z zebranych oczekiwań mieszkańców wynika, że mają oni dużą chęć poznawania oferty 

kulturalnej poza swoją miejscowością. Interesują ich m.in.: wycieczki turystyczne, wyjazdy 
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zorganizowane dla dorosłych i seniorów do kina, teatru czy opery w Białymstoku, organizacja 

warsztatów w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu (w tematyce ustalonej przez chętnych 

mieszkańców, np. warsztaty tworzenia z gliny dla dzieci i dorosłych). Poza tym dostrzegają 

potrzebę zapewnienia animacji czasu wolnego dzieci na podwórku w okresie letnim – np. w 

formie pikniku rodzinnego (łamigłówki, gry, zabawy edukacyjne dla dzieci i rodziców, tańce, 

dyskoteka), a także zajęć tanecznych w plenerze dla dorosłych. Pojawił się również pomysł 

skorzystania z wiedzy osób, które znają się na ziołach, i zaproszenia ich do przeprowadzenia 

warsztatów zielarskich. 

W kwestii zasobów technicznych – infrastruktury oraz sprzętu, istotne z punktu 

widzenia mieszkańców jest zapewnienie sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży, 

materiałów na warsztaty plastyczne oraz poprawa w zakresie infrastruktury rekreacyjnej – 

boiska, otoczenia placów zabaw itp. 

 Z przeprowadzonych warsztatów wynika, że najbardziej rozpowszechnioną formą 

przekazywania informacji o wydarzeniach kulturalnych jest zostawianie ogłoszeń w sklepie 

(„bo w sklepie przeczytają, a jak powiesić na tablicy, to nie dotrze do wszystkich”). Przyjęta 

jest również forma telefonicznego powiadamiania kilkudziesięciu osób przez wychowawcę 

świetlicy. 

 

 Juszkowy Gród 
 

Potencjały miejscowości 

Juszkowy Gród to miejscowość, której mieszkańcy obecni na warsztatach w 

największym stopniu skupili swoją uwagę na potencjale miejscowości związanym ze 

zwyczajami, obrzędami i tradycjami, zarówno religijnymi jak też świeckimi. Jest to wieś 

zróżnicowana, jeśli chodzi o wyznanie (prawosławne i katolickie), jednakże mieszkańcy opisują 

je, używając sformułowania „kultura wschodu”. Spośród innych miejscowości z terenu gminy 

wyróżnia ją to, że obserwuje się tam wzrost populacji i dużą liczbę dzieci. M.in. z tego powodu 

mieszkańcy sami bardzo zabiegali o to, by w Juszkowym Grodzie powstała świetlica 

prowadzona przez GOK w Michałowie. Budynek, w którym znajduje się obecnie świetlica i 

punkt biblioteczny, został przed laty zbudowany przez mieszkańców wsi. Uczestnicy spotkania 

jednogłośnie uznali, że świetlica to ważne miejsce w tej społeczności, integrujące zarówno 

dzieci, jak też skupionych wokół niej dorosłych oraz będące jednym z niewielu miejsc, w 
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którym mieszkańcy mogą prowadzić działania społeczno-kulturalne we wsi. Istotną rolę w tym 

odgrywają liderzy lokalni, w szczególności: Elżbieta Sakowicz, Marcin Miruć (sołtys), Wioletta 

Gryc (wychowawczyni w świetlicy), Anna Wereszczuk, Leszek Gryc, Marcin Siekierko (dyrektor 

GOK), Halina Ławreszuk (radna).  

Uczestnicy dostrzegli, że ważnym zasobem społeczności są osoby, które kultywują 

tradycje i umieją je przekazać. Chodzi tu m. in. o: pieczenie chleba na zakwasie w piecu, 

plecenie wieńca dożynkowego, pieczenie „łap bociana” z okazji święta Zwiastowania Marii 

Panny, rękodzieło. Do miejscowych twórców (osób posiadających różnorodne talenty i 

kompetencje) należą: Barbara Gryc – pieczenie chleba; Luba Sakowicz – znajomość i 

kultywowanie tradycji, zwyczajów; Irena Jarocka – rękodzieło, decoupage, szydełkowanie; 

Małgorzata Ciwoniuk – szycie, szydełkowanie; Lech Skiepko – kowalstwo, ślusarstwo; Grzegorz 

Kazberuk – rzeźbiarstw; Ludmiła Sagan – szydełkowanie; Mikołaj Siemion – bednarstwo; 

Anatol Sakowicz – wyplatanie koszyków; Magdalena Samojlik – pieśni ludowe; Anna i Marcin 

Wereszczuk - duża wiedza o przyrodzie, ptakach. 

W miejscowości nie działają organizacje pozarządowe. Jedynie siedzibę ma 

Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, działa też młodzież skupiona wokół Bractwa Młodzieży 

Prawosławnej oraz katolickiego Ruchu Światło-Życie (potocznie zwanego „oazą”).  

Niewykorzystanym potencjałem jest budynek po dawnej szkole, który jest w rękach 

prywatnych właścicieli i obecnie stoi bezużuteczny. 

 Największym wydarzeniem we wsi jest Święto Plonów związane z tradycją zakończenia 

żniw, które już dwukrotnie odbywało się w Juszkowym Grodzie. Skupia ono nie tylko 

mieszkańców, ale również ludzi z terenu gminy. Organizowane są wtedy: 

 pokaz przybierania kwiatami kłosów, 

 pokaz obrzędów związanych z młóceniem zboża,  

 konkurs na pieczenia ciasta, wyrobów mącznych, chleba, 

 konkurs na najlepszą nalewkę, 

 konkurs na najlepszego gospodarza i gospodynię. 

Całą imprezę organizują we własnym zakresie mieszkańcy - przygotowują poczęstunek, 

organizują warsztaty pieczenia chleba i robienia na szydełku. Symbolicznego wsparcia 

finansowego w jednym roku udzielił im Urząd Gminy (150 zł), w innym roku sponsorzy  

(300 zł). 
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Ocena oferty społeczno-kulturalnej 

Poza wspomnianym Świętem Plonów, w świetlicy organizowane są również inne 

imprezy w ciągu roku, w tym: Dzień Kobiet, pierwszy dzień wiosny, Święto Ziemi, Dzień 

Dziecka, Andrzejki, Boże Narodzenie – warsztaty robienia ozdób, Wielkanoc – warsztaty 

robienia palm. Dzieci i młodzież mogą korzystać z komputera podłączonego do Internetu i 

drukarki, piłek, książek, materiałów plastycznych. Dużym utrudnieniem funkcjonowania 

świetlicy jest jej niewielka powierzchnia (jest to najmniejsza spośród wszystkich świetlic na 

terenie gminy). W magazynie obok jest urządzona siłownia, z dosyć słabym sprzętem. Jest to 

miejsce spotkań młodzieży. Świetlica ma również ofertę dla dorosłych, skierowaną głównie do 

kobiet. Od czasu do czasu organizowane są warsztaty kosmetyczne (przygotowywanie 

własnoręcznie kosmetyków). Nie ma natomiast propozycji kierowanych specjalnie  

do seniorów.  

Mieszkańcy Juszkowego Grodu nieczęsto uczestniczą w warsztatach organizowanych 

przez GOK w Michałowie, co podobnie jak w sąsiednich Bondarach w dużej mierze tłumaczą 

problemami z dojazdem. Najczęściej korzystają z nich dzieci lub młodzież, uczące się w 

michałowskich szkołach. Popularnością ogółu cieszą się natomiast gminne imprezy masowe, 

w których chętnie uczestniczą. Są to m.in. dożynki w Jałówce, Dni Michałowa, Święto Grzyba 

czy Bandarouskaja Haściounia w Bondarach. 

 

Ocena aktywności mieszkańców  

 W opinii uczestników warsztatów zauważalne jest zainteresowanie mieszkańców 

tym, co się dzieje we wsi, choć żeby zachęcić ich do zaangażowania się, nie wystarczy plakat, 

trzeba raczej ich zaprosić osobiście. Organizatorzy wydarzeń, w szczególności Święta Plonów 

twierdzą, że ludzie pomagają  w przygotowaniach, gdy się ich o to poprosi. W pierwszym roku 

uczestniczyła w tym bardzo duża część mieszkańców. 

 Da się zauważyć problem z brakiem oferty dla młodzieży. Nastolatków nie jest dużo, 

ich miejscem spotkań jest siłownia, włączają się także w życie parafii (np. chór czy wspomniane 

grupy młodzieżowe). Można również na nich liczyć przy organizacji Święta Plonów, gdzie się 

angażują jako wolontariusze. Uczestnicy spotkania podkreślali również niską aktywność osób 

starszych. Wydaje się, że i w tej miejscowości jednym z jej powodów jest swojego rodzaju 

obawa seniorów przed tym, „co ludzie powiedzą”.  Innym tego powodem takiego stanu jest 

fakt, że brakuje oferty kierowanej specjalnie do nich.  
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Mapowanie potrzeb  

Uczestnicy spotkania w Juszkowym Grodzie przejawiali duże zaangażowanie i 

kreatywność, próbując zdiagnozować potrzeby różnych grup wiekowych oraz formułując 

pomysły na konkretne działania. Wśród nich, dużą rolę odgrywają projekty oparte na lokalnych 

potencjałach kulturalnych związanych z tradycjami, obyczajami, lokalną gwarą oraz związane 

z konkretnymi osobami, które mogłyby być zaangażowane w roli ekspertów w tego rodzaju 

działania edukacyjne. Ważną ideą przyświecającą uczestnikom były pomysły na ożywienie 

środowiska osób starszych, które można byłoby angażować w projekty mające na celu 

przekazywanie wiedzy dotyczącej tradycji, np. w zakresie gotowania, tradycyjnych zwyczajów, 

pieśni itd. 

Wśród pomysłów, które mogłyby być adresowane do dzieci, wymieniono: 

 zajęcia wykorzystujące potencjał przyrodniczy: wycieczki rowerowe, ogniska, 

warsztaty ornitologiczne, wycieczki do lasu o charakterze edukacyjnym (pokazanie 

rodzajów roślin, grzybów); 

 zajęcia wykorzystujące potencjał kulturowy mające na celu zachowanie pamięci o 

tradycjach, kulturze, języku, kuchni tradycyjnej np. stworzenie słownika gwary lokalnej, 

wspólne gotowanie; 

 warsztaty artystyczne (gra na instrumentach, nowe techniki plastyczne); 

 poznawanie kultury poprzez wycieczki do kina i teatru; 

 zajęcia rekreacyjne na basenie; 

Osoby dorosłe wyraziły następujące potrzeby: 

 warsztaty kulinarne  polegające na dzieleniu się pomysłami, przepisami; 

 warsztaty wyplatania koszyków oraz szydełkowania (możliwość zaangażowania 

mieszkańców wsi, którzy się tym zajmują); 

 warsztaty pszczelarskie; 

 organizacja zabawy sylwestrowej w starej szkole ; 

 zajęcia z zakresu zielarstwa (wykorzystywanie ziół w kosmetyce, ziołolecznictwo, 

nalewki, poznanie właściwości ziół); 

W przypadku seniorów szukano pomysłów na to, jak można zachęcić ich do uczestniczenia w 

wydarzeniach organizowanych w świetlicy. Z pewnością mieszkańcy oraz liderzy lokalni 
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potrzebują w tym zakresie inspiracji, np. od bardziej doświadczonych działaczy środowiska 

senioralnego (np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Niemniej jednak wypracowano szereg 

pomysłów, które mogłyby stanowić próbę włączania seniorów w aktywne działania. Są to w 

szczególności:  

 projekty związane z tradycją, obrzędami, kulinariami (np. dzielenie się przepisami na 

chleb, potrawy wielkopostne itp.), kultywowanie i zachowanie pieśni tradycyjnych i 

religijnych, np. we współpracy z Pracownią Filmu, Dźwięku i Fotogragii, zachowanie 

języka (gwary); 

 organizacja wystawy zachowanych w domach pamiątek np. z czasów wojny; 

 przekazanie wiedzy o urządzeniach, przyrządach, które w przeszłości były 

wykorzystywane do robienia żywności, zbierania plonów; 

 organizacja spotkań i wspólne śpiewanie oraz wymiana pieśni, np. po nabożeństwie 

majowym; 

 nauka obsługi komputera, telefonów komórkowych itp.; 

 profilaktyka zdrowia, żywieniowa, np. spotkanie z dietetykiem;  

 zakup kijków do nordic walking; 

Mieszkańcy dowiadują się o tym, co odbywa się w GOK-u głównie przez Internet. Większe 

wydarzenia są ogłaszane w gazecie lokalnej i na tablicach. Zdaniem mieszkańców Juszkowego 

Grodu warto byłoby lokalnie zamieszczać informacje o zajęciach czy warsztatach 

odbywających się w GOK-u np. w formie rozpiski na tablicy ogłoszeń przed świetlicą.  

 

Sokole 
 

Potencjał miejscowości 

Sokole to miejscowość, która odróżnia się od pozostałych badanych sołectw kilkoma 

ważnymi aspektami. Przede wszystkim dysponuje infrastrukturą kulturalną w postaci 

niedawno wyremontowanego Domu Ludowego, w którym funkcjonuje Centrum Produktu 

Lokalnego – jednostka prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury. Poza głównym budynkiem 

jest również pomieszczenie warsztatowe, w którym jest piec do wypalania ceramiki, a obok 

także wiata na ognisko. Drugą ważną kwestią jest potencjał społeczny – w miejscowości działa 

Towarzystwo Przyjaciół Sokola, którego działacze prowadzą bardzo intensywną działalność w 

zakresie animacji kultury. Towarzystwo realizuje m.in. projekty dofinansowane ze źródeł 
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zewnętrznych (np. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego). Większość oferty 

kulturalnej wsi jest przygotowywana przez nich lub z ich inicjatywy. Działalność stowarzyszenia 

jest zauważalna w całej gminie, co potwierdzają wypowiedzi uczestników innych warsztatów.  

 

Ocena oferty społeczno-kulturalnej 

Oferta społeczno-kulturalna w Sokolu wyróżnia się spośród działań prowadzonych w 

innych miejscowościach przede wszystkim tym, że wiele wydarzeń opiera się na dziedzictwie 

historycznym wsi, a także przy uwzględnieniu potencjału przyrodniczego i krajobrazowego wsi 

oraz otoczenia – Puszczy Knyszyńskiej. Przykładem mogą być następujące działania: 

 uroczyste obchody 130 rocznicy założenia Kolei Poleskiej połączone z promocją książki 

130 lat Kolei Poleskiej wydanej przez Andrzeja Kasperowicza, wystawą biletów 

kolejowych, wystawą znaczków pocztowych poświęconych kolei, wystawą miniatur 

rzeczy związanych z koleją (makiety),  wydaniem z tej okazji specjalnego znaczka 

pocztowego oraz akcją sadzenia lasu; 

 impreza plenerowa „Janki, wianki i cyganki”, połączona z puszczaniem wianków, 

wróżbami, muzyką; 

 realizacja projektu fotograficznego pt. „Powroty do przeszłości” polegającego na tym, 

że mieszkańcy przekazywali zdjęcia z dawnych lat, i zestawiano te zdjęcia z 

współczesnymi fotografiami, które dotyczyły miejsc i osób zaprezentowanych na 

zdjęciach archiwalnych. Jednym z celów było zaprezentowanie, jak Sokole wyglądało 

w przeszłości, a jak wygląda dziś; 

 realizacja projektu pt. „Scheda – korzyści czy kompleksy”  związanego z dziedzictwem 

kulturowym wsi Sokole. Polegał on na tym, że mieszkańcy – zarówno „tutejsi” jak też 

„przyjezdni” udostępniali prywatne rzeczy – pamiątki z przeszłości, spotykali się i 

poznawali. W ramach projektu powstały m.in. „ławeczki dialogu” – stawione we wsi, 

by stymulować mieszkańców do podtrzymywania kontaktów; 

 dbanie o dziedzictwo lokalne poprzez sprzątanie cennej alei lipowej Artura Hasbacha 

(w przeszłości dobroczyńcy Domu Ludowego); 

 inicjatywy w zakresie infrastruktury w przestrzeni lokalnej, np. zrobienie kładki przez 

rzeczkę, sprzątanie peronu, zrobienie miejsca ogniskowego, kłody, ławki dla turystów 

i mieszkańców; 
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Towarzystwo Przyjaciół Sokola organizuje również wiele innych wydarzeń dla mieszkańców, 

m.in.  

 bal sylwestrowy, karnawałowy, Walentynki, Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe 

 spektakle z zaproszonymi grupami teatralnymi 

 wiosenne muzykowanie, amatorskie zespoły 

 aerobik 

We wsi ma również miejsce gminne Święto Grzyba – duża impreza wspominana przez 

wszystkich uczestników warsztatów i chętnie przez nich odwiedzana. 

Istotną szansą na wzrost zainteresowania osób z zewnątrz Sokolem może być 

utworzenie linii kolejowej z Białegostoku do Stacji Waliły, o charakterze turystycznym ze stacją 

przystankową w Sokolu. Linia ta będzie funkcjonować w sezonie letnim od czerwca br. 

Towarzystwo Przyjaciół Sokola aktywnie prowadziło rozmowy i starania w tym zakresie. 

Uczestnicy spotkania pytani o to, co sądzą o ofercie kulturalnej na terenie gminy, 

przyznają, że rzadko uczestniczą w wydarzeniach poza własną wsią ze względu na to, że dużo 

się dzieje w ich miejscowości.  

 

Ocena aktywności mieszkańców i współpracy 

W Sokolu aktywność społeczną pobudzają lokalni liderzy, w szczególności członkowie 

Towarzystwa Przyjaciół Sokola, wśród nich również sołtys wsi. Pozostali mieszkańcy Sokola są 

raczej odbiorcami ich działań, ale w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez 

stowarzyszenie wnoszą również swój wkład i zaangażowanie. Zauważalne jest to, że działania 

organizacji mają duże grono stałych odbiorców: „Ci, którzy w młodości praktykowali takie 

działania, to kontynuują to”. Ich zdaniem, łatwiej jest zebrać chętną grupę ludzi w Sokolu niż 

w Michałowie, co może wynikać z tego, że ludzie są bliżej siebie, a kontakt oparty jest na 

bezpośrednich relacjach. Poza tym dużą cześć gości stanowią osoby przyjeżdzające z innych 

miejscowości, w tym z Białegostoku. 

Ustalone są również stałe kanały komunikowania poprzez plakaty, informacje na tablicach 

ogłoszeń i na płotach budynków gospodarczych. Często zaproszenia roznosi się po domach. 

Dla korzystających z internetu źródłem informacji jest prowadzona strona internetowa i profil 

Facebook stowarzyszenia.  

 

Mapowanie potrzeb 
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Podobnie jak w poprzednich sołectwach potrzeby wyrażane przez uczestników dotyczą 

zarówno potrzeb materialnych, jak też oczekiwań co do poszerzenia oferty zajęć czy 

aktywności. 

Mieszkańcy Sokola chcieliby wzbogacić wyposażenia Domu Ludowego w Sokolu poprzez: 

 zakup dobrego nagłośnienia; 

 zakup komputera; 

  zakup antyram do organizacji wystaw; 

 zamontowanie rolet zaciemniających w oknach; 

 zakup odpowiednich stołów do prowadzenia warsztatów z gliny; 

Poruszona była również kwestia przygotowania w Domu Ludowym miejsc noclegowych 

dla turystów (odwiedzające Sokole osoby pytają o taką możliwość). Pokoje są ogólnie 

wyposażone, ale należałoby określić organizację całości i zatrudnić pracownika do obsługi. 

Postulaty mieszkańców dotyczyły także otoczenia Domu Ludowego: 

 stworzenie siłowni w pomieszczeniu z piecem do wypalania gliny; 

 ustawienie wiaty i zagospodarowanie otoczenia przed Domem Ludowym; 

 ustawienie sceny stacjonarnej (np. do celów organizacji Święta Grzyba); 

 plac zabaw dla dzieci, terenowe przyrządy do ćwiczeń; 

 remont tablic informacyjnych, budowa wiaty na peronie kolejowym; 

Pozostałe pomysły dotyczyły wzbogacenia oferty kulturalnej i społecznej dla mieszkańców, 

m.in. poprzez: 

 otwarcie świetlicy do dyspozycji mieszkańców w wybrane dni tygodnia (możliwość 

spotkań towarzyskich, gry w ping ponga itp.); 

 upamiętnianie postaci Józefa Piłsudskiego, patrona Domu Ludowego przy okazji 

obchodów 80-lecia Domu Ludowego oraz Roku Marszałka Piłsudskiego; 

 projekty związane z zachowaniem pamięci, np. drzewa genealogiczne Sokola czy 

wydanie albumu fotograficznego o ludziach z Sokola; 

 

Jałówka 
 

Potencjał 



49 
 

Jałówka jest jedną z miejscowości najbardziej oddalonych od centrum gminy, położona 

zaledwie 1 km od granicy z Białorusią. Obecni na spotkaniu mieszkańcy podczas pracy 

warsztatowej określili, jakie podmioty i osoby podejmują działania społeczno-kulturalne na 

terenie wsi Jałówka oraz w całej gminie Michałowo. Są to w szczególności: 

 Liderzy lokalni, twórcy: Piotr Dąbrowski (sołtys), Krzysztof Gryniewicz (instruktor GOK-u, 

prowadzący Kapelę z Jałówki), organista, Wiesława Nos (prace manualne, szydełkowanie, 

florystyka, metaloplastyka), Leoniła Ostapczenia (chór prawosławny), Wacław 

Hajdukiewicz (mieszkaniec Jałówki, pisarz, rzeźbiarz, współtwórca książki „Zapiski z 

ginącego świata” – na temat historii Jałówki). 

 Aktywne grupy: Zespół Ludowy , Kapela z Jałówki, chór – schola przy parafii katolickiej, 

chór przy parafii prawosławnej, Ochotnicza Staż Pożarna, w tym grupa damska. 

Uczestnicy wskazali też potencjał infrastrukturalny. Do głównych zasobów zaliczyli m.in.:  

 remizę, plac ze sceną obok remizy, na którym organizowane są imprezy; świetlica 

wyposażona w nagłośnienie oraz instrumenty muzyczne; 

 boisko do piłki nożnej; 

 park z  ławkami i pomnikiem króla Zygmunta II Augusta w centrum wsi; 

 ruiny Kościoła św. Antoniego, chętnie wykorzystywane do sesji zdjęciowych; 

 

Ocena oferty społeczno-kulturalnej 

Zebrane zostały informacje o wydarzeniach, które odbywały się w Jałówce w 

ostatnich latach. Tym, co zdaniem mieszkańców jest wyróżnikiem Jałówki, jest żywa tradycja 

kolędowania. Corocznie odbywa się tu ekumeniczny przegląd kolęd organizowany przez 

sołtysa. Również cyklicznie mają miejsce Dni Jałówki oraz dożynki, które gromadzą 

uczestników z całej gminy, co potwierdzają wypowiedzi uczestników warsztatów w innych 

miejscowościach. 

Mieszkańcy wspominali duże wydarzenie jakim były obchody 150. Rocznicy 

Powstania Styczniowego na Ziemi Jałowskiej. Zostały one zorganizowane przy współpracy ze 

stowarzyszeniem Solidarni 2010 i połączone było z rekonstrukcją historyczną oraz występami 

muzycznymi zespołów. Poza wskazanymi powyżej dużymi imprezami w ciągu roku mają 

miejsce różnego rodzaju spotkania w kościele, koncerty patriotyczne, stałe zajęcia muzyczne 

zespołów (próby). Uczestnicy warsztatów wymienili również kilka aktywności poza wsią, w 

których biorą udział. Są to w szczególności: pokazy filmów w Michałowie, treningi piłki nożnej 
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w Michałowie. Ich zdaniem w siedzibie gminy dużo się dzieje, ale z uwagi na dużą odległość i 

problem z transportem (kursuje mało autobusów), niewiele osób korzysta z tych możliwości. 

W wydarzeniach kulturalnych w Białymstoku mieszkańcy biorą udział we własnym zakresie 

(kino, teatr). 

Uczestnicy warsztatów zidentyfikowali wiele barier, które sprawiają, że oferta 

kulturalna we wsi nie jest bardzo bogata. Z wypowiedzi uczestników wynika, że otrzymują 

małe wsparcie z zewnątrz, o wszystko muszą zabiegać sami. Jak powiedział jeden z 

mieszkańców: „Czujemy się zostawieni sami sobie. Gdyby nie pan Piotr (sołtys), to nic by się 

nie działo.” W świetlicy nie ma zatrudnionego na stałe pracownika, jak ma to miejsce w innych 

miejscowościach. Mieszkańcy wyrażali też żal z powodu zamknięcia szkoły w niedalekich 

Szymkach. Budynek szkoły obecnie niszczeje i zostało utracone ważne miejsce aktywności 

społeczno-kulturalnej, co z pewnością nie pozostaje bez wpływu na ofertę kulturalną. 

Ocena aktywności mieszkańców i współpracy 

Podobnie jak w przypadku opisanych już miejscowości odczuwalne jest niskie 

zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne. Zdarza się, że w organizowanych imprezach 

bierze udział więcej osób spoza wsi. Na lokalne imprezy zapraszani są równie mieszkańcy 

Domu Pomocy Społecznej z Jałówki, którzy chętnie biorą w nich udział. Również DPS 

organizuje festyn, na który zapraszani są mieszkańcy wsi. Niewielka jest aktywność osób 

starszych. Podejmowane były próby zachęcania np. seniorek do wspólnego śpiewania i 

muzykowania, ale mimo iż osób starszych na wsi jest dużo, nie są one chętne, by się spotykać. 

W Jałówce jest mało dzieci i młodzieży i nie ma dla nich specjalnej oferty spędzania wolnego 

czasu. Uczestnicy spotkania, deklarują, że na terenie gminy podejmowana jest współpraca z 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Michałowie, z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Sokola, z 

Hieronimowem oraz Łuplanką. 

 

Mapowanie potrzeb 

Potrzeby mieszkańców Jałówki dotyczą kilku sfer. Są to z jednej strony kwestie 

podstawowej infrastruktury, takie jak: wyposażenie świetlicy w stoły i krzesła, zakup 

wyposażenia niezbędnego do organizacji zajęć fitness oraz warsztatów tkackich. Wybrzmiała 

również potrzeba zatrudnienia opiekuna świetlicy (przynajmniej jeden dzień w tygodniu), 

który miałby za zadanie prowadzić zajęcia aktywizujące. W kwestiach personalnych zgłoszono 

również oczekiwanie wsparcia działających zespołów ludowych przez instruktora. Mieszkańcy 
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zgromadzeni na warsztatach nie mieli pomysłu na zaktywizowanie środowiska osób starszych, 

stąd też cenna byłaby dla nich pomoc w tym zakresie. Wśród wymienionych potrzeb znalazły 

się poza tym: organizacja warsztatów artystyczno-manualnych, plastycznych; aktywizacja 

mężczyzn, np. poprzez zajęcia z recyklingu pod kątem zastosowania starych opon lub blach do 

wykonywania ozdób ogrodowych; zabawy taneczne (niegdyś bardzo popularne); spotkania z 

ciekawymi ludźmi, spotkania związane z badaniami profilaktycznymi i ze zdrowiem. 

 

Nowa Wola 
 

Potencjał 

W Nowej Woli za główny potencjał zostało uznane otoczenie przyrodnicze, 

gwarantujące możliwość wypoczynku zarówno mieszkańcom, jak też przyjeżdżającym 

turystom. Ważnym zasobem materialnym wsi jest świetlica, posiadająca dużą salę do 

prowadzenia zajęć oraz spore otoczenie wokół budynku, gdzie obecnie planowane jest 

zbudowanie ogrodzenia, placu zabaw, sceny oraz miejsca na grill. Mieszkańcy pozytywnie 

postrzegają działalność Gminnego Ośrodka Kultury. Doceniają możliwość korzystania z miejsc 

rekreacyjnych, takich jak siłownia, boiska przyszkolne i basen, oferujący możliwość nauki 

pływania, półkolonie, organizację urodzin. W sezonie letnim popularnością cieszy się plaża nad 

zalewem Siemianówka z placem zabaw, pomostem, ratownikami. 

 

Ocena oferty społeczno-kulturalnej 

 

Tabela 12. Mocne i słabe strony oferty kulturalnej w Nowej Woli 

Co się podoba? Co się nie podoba? 

Na terenie wsi: 

 warsztaty w świetlicy, z których 

korzystają zwłaszcza dzieci oraz kobiety  

(warsztaty rękodzieła, plastyczne) 

Na terenie gminy: 

 zajęcia teatralne 

 zajęcia muzyczne 

 brak przystosowanego miejsca do 

zorganizowania pikniku, festynu w 

Nowej Woli 

 brak boiska do piłki nożnej w Nowej 

Woli – jest w trakcie tworzenia 
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 zajęcia taneczne 

 spotkania z autorami 

 kino 

 imprezy cykliczne (np. Dni Michałowa – 

„to jest moment, kiedy można z całą 

rodziną pojechać, bo bierze się dzieci i 

nie ma problemu”, Święto Grzyba w 

Sokolu, biesiada w Bondarach, festyn na 

św. Krzysztofa w Jałówce) 

 przedstawienia, spektakle, w których 

występują dzieci, ale dorośli (ich rodzice) 

również w nich uczestniczą w roli 

widzów 

 biegi i turnieje rowerowe organizowane 

na rzecz hospicjum domowego w Nowej 

Woli połączone z występami, ogniskiem, 

poczęstunkiem 

 bal charytatywny w Michałowie 

 bal rolnika 

 

 niedostosowanie oferty do grup 

wiekowych (dużo wydarzeń dla dzieci, 

mniej dla młodzieży i dorosłych) 

 małe zaangażowanie szkół w Michałowie 

w życie społeczno-kulturalne 

mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ocena aktywności mieszkańców i współpracy 

W opinii uczestników spotkania mieszkańcy wsi są bardzo mało aktywni, zamknięci 

głównie w kręgu rodzinnym: „Teraz każdy sobie rzepkę skrobie. (…) po prostu ludzie zasiedli 

się w domach, zamknęli się w czterech ścianach.” Częściowo wynika to ze specyfiki życia na 

wsi i obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa, co uniemożliwia udział w 

niektórych wydarzeniach. Jednak również młodzież nie wykazuje chęci i inicjatywy w zakresie 

uczestnictwa w wydarzeniach. Nie ma we wsi lidera, osoby, która mogłaby zaproponować coś 

młodym ludziom, zarazić pasją. Wieś nie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, 

uczestnicy spotkania nie potrafili wskazać żadnego konkretnego podmiotu, za wyjątkiem 
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Warsztatów Terapii Zajęciowej, działających w Nowej Woli (pomijają np. miejscową 

Ochotniczą Straż Pożarną). 

 Zauważalna i doceniana jest współpraca między sołtysami na terenie gminy przy 

organizacji warsztatów w świetlicach. Przywołana została wymiana z miejscowością Topolany 

i Michałowo. 

 

Mapowanie potrzeb 

Zebrane oczekiwania mieszkańców dotyczą głównie najbliższego otoczenia wsi i 

dotyczą: 

 utworzenia w Nowej Woli miejsca, które spełniałoby funkcje integracyjne społeczności 

– ze sceną, placem zabaw, miejscem na grilla, altanką obok budynku świetlicy; 

 podjęcia działań w celu integracji społeczności wsi, np. przez połączenie tradycyjnego 

odpustu w parafii na św. Jana z festynem rodzinnym, tańcami, zabawami, grillem, co 

mogłoby być imprezą na skalę gminną; 

 budowy siłowni zewnętrznej dla młodzieży; 

 budowy boiska przy starej szkole; 

 

Wnioski i rekomendacje 
 

Na podstawie zebranych w czasie badania danych, autorzy przygotowali listę 

najważniejszych, w ich przekonaniu, wniosków oraz rekomendacji. Mogą one służyć lepszemu 

zrozumieniu obecnej kondycji kultury w gminie Michałowo, jak również wspomóc dalsze 

działania organizatorów lokalnej oferty kulturalnej w kierunku jej poprawy.  

 

Wnioski Rekomendacje 

Aktywność mieszkańców w większości 

przypadków ogranicza się do terenu swojej 

miejscowości/sołectwa.  

Wspieranie merytoryczne i finansowe 

przedsięwzięć organizowanych w skali kilku 

miejscowości.  

Aktywność w społeczności zależy od 

zaangażowania jej mieszkańców lub 

pracowników świetlic wiejskich. Według 

Organizowanie rozmaitych form wsparcia 

dla lokalnych liderów, animatorów i 

edukatorów kultury (np. warsztaty, 
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deklaracji badanych, tam gdzie jest aktywny 

sołtys, radny, organizacja pozarządowa czy 

pracownik świetlicy – dzieje się więcej. 

szkolenia, wizyty studyjne), zwiększające 

możliwości wzajemnego rozpoznawania 

potrzeb i wspólnego działania.  

Mała liczba inicjatyw młodzieżowych, słaba 

oferta dla młodzieży, zwłaszcza poza 

Michałowem. 

Diagnozowanie potrzeb młodzieży, 

organizacja niewielkich wydarzeń 

integrujących środowisko młodzieżowe 

(warsztaty, kursy), tworzenie odpowiedniej 

infrastruktury (np. rekreacyjno-sportowej). 

Mała liczba organizacji pozarządowych 

ogranicza aktywność – mieszkańcy nie mogą 

ubiegać się o fundusze zewnętrzne 

(wyłącznie takie, które są adresowane do 

grup nieformalnych). Funkcjonujące 

organizacje pozarządowe są słabo 

rozpoznawalne w lokalnej społeczności. 

Edukacja mieszkańców na temat korzyści 

płynących ze zorganizowanego działania (np. 

w zakresie pozyskiwania środków). 

Upowszechnianie wiedzy o lokalnych i 

regionalnych organizacjach pozarządowych 

(np. działających w sąsiednich gminach). 

Nierównomiernie rozłożona infrastruktura 

kulturalna w gminie (wyraźnie słabsza we 

wschodniej części gminy). Ograniczone 

możliwości organizacji dużych wydarzeń, 

zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

Podejmowanie współpracy w ramach 

sołectw przez świetlice z podmiotami 

mającymi większe lokale (np. OSP, prywatni 

właściciele, parafie). 

 

Potencjał związany z historią, tradycją i 

zróżnicowaniem kulturowym w części 

badanych miejscowości wydaje się nie w 

pełni wykorzystany (przykład: Jałówka) 

Organizacja warsztatów, wizyt studyjnych, 

szkoleń itp. dotyczących możliwości rozwoju 

kultury w oparciu o elementy tradycji 

lokalnej. 

W opinii badanych niewielką rolę w 

lokalnym życiu kulturalnym odgrywają 

szkoły i biblioteka. 

Motywowanie do współpracy grup 

zainteresowanych w rozwoju oferty 

kulturalnej z placówkami edukacyjnymi, 

biblioteką i innymi podmiotami. 

Wykorzystanie ich mocnych stron (np. 

potencjał bibliotek do prowadzenia 
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wydarzeń w rodzaju warsztatów, debat, 

spotkań autorskich itp.) 

W niewielkim stopniu wykorzystywany jest 

potencjał przyrodniczy, np. Rezerwat 

Gorbacz. 

Organizacja warsztatów, wizyt studyjnych, 

szkoleń itp. dotyczących możliwości rozwoju 

kultury w oparciu o zalety środowiska 

przyrodniczego. 

 

Aneks 
 

Poniżej zaprezentowano spis zasobów i potencjałów, stworzony przez uczestników 

warsztatów, w szczególności podczas dwóch warsztatów w Michałowie w ramach 

opracowywania niniejszej diagnozy. 

 

Potencjał przyrodniczy/turystyczny na terenie gminy Michałowo 

1. Rezerwat Gorbacz 

2. Stawy pohasbachowskie w Sokolu 

3. Szlak Powstania Styczniowego (Żednia) 

4. Zalew Siemianówka (plaża, port) 

5. Zalew w Michałowie (plaża) 

6. Puszcza Knyszyńska – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 

7. PTOP – Stacja Kalitnik (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) 

8. Żubry, dziki, łosie. 

9. Farma Danieli. 

10. Jez. Świnobród – staw 

11. Grzyby (runa leśna) 

12. Cisza i spokój 

13. Miejsce widokowe, np. wieża widokowa przy zalewie Siemianówka 

14. Obszar Natura 2000 

15. Rezerwat Imszar 

16. Rezerwat żubrów k/ Sokola (Kozłowo) 
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17. Ptasia wyspa k/Bud, gdzie przyjeżdża wielu miłośników ptaków 

18. Rzeka Supraśl – czysta, z bogatą historią 

19. Rzeka Narew 

20. Rzeka Świnobród 

21. Rzeka Płoska 

22. Staw Kozi Przeskok 

23. Staw Stanek 

24. Aleje lipowe – trzy aleje lipowe koło Sokola – Stanek, Świniobród  

25. Najstarsza sosna w Polsce w Kazimierowie. 

26. Stary dąb w Sokolu 

 

Potencjał infrastrukturalny/ zasoby materialne na terenie gminy Michałowo 

1. GOK (scena, sala, ping-pong, pracownie, zajęcia, sala, nagłośnienie, amfiteatr, 

samochód-bus, sala baletowa, instrumenty muzyczne, antyramy, sztalugi) 

2. Świetlice wiejskie: Jałówka, Hieronimowo, Nowa Wola, Topolany, Juszkowy Gród, 

Bondary 

3. Dom Ludowy w Sokolu/Centrum Produktu Lokalnego  

4. Pracownia Dźwięku, Filmu i Fotografii (filmy, stare pocztówki, stare zdjęcia, projektor 

do filmów, obrazy, kamery, aparaty foto, statywy) 

5. Biblioteka w Michałowie 

6. Szkoła w Szymkach (pustostan) 

7. Gminny Zespół Szkół w Michałowie, Zespół Szkół w Michałowie, przedszkole 

8. Dworek w Hieronimowie (ruiny) 

9. Kościół w Jałówce (ruiny) 

10. Cmentarz w Jałówce 

11. Cmentarz w Michałowie 

12. Scena plenerowa w Bondarach 

13. Klub Rolnika w Pieńkach 

14. Plaże, zalew (wieża widokowa, wypożyczalnia kajaków) 

15. Kościoły i cerkwie (na terenie całej gminy) 

16. Wiata turystyczna k/ Sokola 

17. Most kolejowy w Sokolu 
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18. Cegielnia (ruiny) 

19. Wiatrak w Maciejowej Górze 

20. Stadnina koni w Pieńkach  

21. Kalitnik – wieża widokowa  

22. Stacja kolejowa Cisówka 

23. Trasy rowerowe (Green Velo) 

24. WTZ Nowa Wola 

25. Basen, siłownia 

26. Hotel, gospoda, pizzeria 

27. Przystanek PKS przy cmentarzu (miejsce, gdzie spotyka się młodzież) 

28. Hale sportowe, boisko 

29. Place zabaw 

30. Skatepark 

31. Cmentarz żydowski (w Michałowie i Jałówce) 

32. Fontanna w centrum Michałowa 

33. Budynki OSP  

34. Szlaki turystyczne 

35.  Sokole, Jałówka, Garbary – Domy Opieki Społecznej 

 

Zespoły artystyczne na terenie gminy Michałowo 

1. Zespół Janki Band Sokole 

2. Rodzina muzykująca z Jałówki – Dąbrowscy 

3. Sławek Łuksza – zespół Sekret 

4. zespół Słowiańska Nuta (Paweł i Piotr Oziabło) 

5. Zespół wokalny GOK  

6. Zespół gitarowy GOK – Lecha Mazurka 

7. Kapela z Jałówki 

8. Makar Dance – disco polo 

9. Chóry parafialne (katolickie i prawosławne) 

 

Zdjęcia z warsztatów 
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Bondary, fot. SocLab 

 

 

Michałowo, fot. Gminny Ośrodek Kultury 

 



59 
 

Hieronimowo, fot. SocLab 

 

Jałówka, fot. SocLab 
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