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CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W BARCZEWIE

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie jest samorządową instytucją kultury, której 
celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb 
oświatowych, kulturalnych oraz informacyjnych ogółu społeczeństwa, w tym szczególnie 
mieszkańców Gminy Barczewo, a także udział w upowszechnianiu wiedzy i kultury. W jego
strukturze organizacyjnej znajdują się Centrum Kultury w Barczewie, Biblioteka, świetlice 
wiejskie z punktami bibliotecznymi w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Lamkowie, 
Nikielkowie, Ramsowie i Wipsowie, Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego oraz 
redakcja „Wiadomości Barczewskich”. CK-B zarządza także Skarbcem Kultury 
Europejskiej i Amfiteatrem Miejskim. Prowadzi również Centrum Wielu Kultur 
w Barczewie, w którym można obejrzeć wystawę poświęconą wielokulturowości Barczewa,
w tym stroje regionalne, sprzęty codziennego użytku, stare czasopisma oraz eksponaty kultu
regionalnego, a także multimedialne prezentacje dotyczące Barczewa i regionu Warmii. 
W Centrum prowadzone są również warsztaty. Centrum dysponuje studiem radiowym, 
z którego nadawane są audycje internetowego Radia Warmia Barczewo. W każdy czwartek 
w godz. 8.00-12.00 nadawana jest audycja na żywo „Dzień dobry Warmio, dzień dobry 
Barczewo” (www.radiobarczewo.pl).

W Centrum Kulturalno–Bibliotecznym prowadzone są:
- pracownia plastyczna,
- pracownia ceramiczna
- spotkania z poezją grupy poetyckiej gminy Barczewo
- spotkania koła literatów
- Teatr Poruszenia
- pracownia muzyczna – instrumentalna i wokalna
- „Nie taki komputer straszny”- kurs podstawowej obsługi komputera dla osób powyżej 50 
roku życia,
- zajęcia szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- zajęcia jogi
- zajęcia regionalne – taniec i rękodzieło
- zespół instrumentalny Barczewski Big Band

Ponadto w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego prowadzone są:
- lekcje muzealne dla dzieci i dorosłych
- warsztaty tkackie
- kawiarenka naukowa
- wydarzenia kulturalne.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie realizuje liczne imprezy i wydarzenia 
kulturalne jak koncerty, zajęcia, warsztaty, lekcje muzealne, konkursy, spotkania z poezją, 
spektakle, angażuje się w Noc Muzeów, przeglądy teatralne (np. Przegląd Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych o „Warmińskiego Kłobuka”), przeglądy muzyczne (np. 
Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej „O Polsko moja miła”) czy spotkania poetów. 
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Organizuje też cyklicznie Europejskie Dni Dziedzictwa, Festiwal Wielu Kultur czy Festiwal
Rockowy ERROR.
Centrum użycza swoich pomieszczeń i zasobów kilku stowarzyszeniom i zespołom 
muzycznym. Wspiera lokalne inicjatywy w ich promocji oraz udostępnia sprzęt i obsługę do
realizacji lokalnych wydarzeń. Współpracuje także ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Obywatelskich przy organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. 

CELE BADANIA

Celem badania była identyfikacja zasobów i potencjałów sprzyjających rozwojowi życia 
kulturalnego i uczestnictwa w kulturze w gminie Barczewo oraz samodzielnych, oddolnych 
inicjatyw mieszkańców w społecznościach lokalnych.

METODOLOGIA

Ze względu na to, że celem badania była identyfikacja zasobów i potencjałów metodologię 
oparto na podejściu doceniającym, które wychodzi z założenia, że organizacje 
i społeczności lokalne funkcjonują lepiej, jeśli poświęcą energię na poszukiwanie 
pozytywnych aspektów swojej działalności. Innymi słowy, w trakcie spotkań ze 
społecznościami lokalnymi nie pytano, „Co jest nie tak?”, „Jakie macie problemy?”, 
ale „Co wam się podoba?”, „Z czego jesteście dumni?”, „Czym chcielibyście się 
pochwalić?”. Praca tą metodą opiera się na zachęcaniu ludzi do dzielenia się ich własnymi, 
pozytywnymi doświadczeniami z danego obszaru (np. opisywania miejsc, ludzi, rzeczy, 
wydarzeń, zjawisk, które są dla niech ważne/ podobają im się w ich miejscu zamieszkania). 
Uczestnicy procesu w tym podejściu dostrzegają potencjał drzemiący w nich samych, 
swoich społecznościach czy infrastrukturze, co sprawia, że często opracowują wspólnie 
propozycje kolejnych przedsięwzięć i podejmują działania mające na celu wprowadzenie 
ich w życie.
Narzędzia badawcze i sposoby angażowania w spotkania społeczności lokalnych zostały 
określone podczas spotkania z zespołem Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie, 
w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy Centrum. Miejscowości, w których 
przeprowadzono badania, zostały wybrane w drodze losowania z podziałem na miejsca, 
w których funkcjonują świetlice prowadzone przez Centrum i te, w których świetlice 
zarządzane są przez sołectwo/stowarzyszenie, a także gdzie nie ma w ogóle świetlicy 
(np. Maruny). 

Narzędzia, z których korzystano podczas badania:
– ankieta online (w oparciu o narzędzia Google) i w tradycyjnej formie

– spacery badawcze w Marunach i Łęgajnach.

Spacer badawczy jest metodą, która jednorazowo angażuje od jednej do kilku/kilkunastu 
osób. Wybrana osoba lub osoby – będące najczęściej mieszkańcami danej okolicy lub 
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z jakichś powodów zainteresowane potencjalnymi zmianami – opisują badaczom swoje 
wrażenia ze spaceru po okolicy, korzystając przy tym z wytycznych opracowanych 
wcześniej przez badaczy. Osobom może towarzyszyć podczas spaceru badacz/badacze, 
na bieżąco zapisujący ich uwagi i przeprowadzający z nią wywiad.
Badanie tego rodzaju może dotyczyć, na przykład, bezpieczeństwa lub przystosowania 
przestrzeni dla osób niepełnosprawnych czy innych grup osób (rodziców z dziecięcymi 
wózkami, rowerzystów itd). Czerpiąc z osobistego doświadczenia jednostki, metoda ta 
pozwala na dostrzeżenie – często nieoczywistych i umykających uwadze decydentów – 
potrzeb oraz problemów, które wymagają rozwiązania.

– spotkania w społecznościach lokalnych w formie zbliżonej do wywiadu grupowego 
(Skajboty, Łęgajny, Barczewko, Nikielkowo, Ramsowo).

ANKIETA

Badanie ankietowe przeprowadzono w formie online oraz tradycyjnej w kwietniu 2022 
roku. Wzięło w nim udział 205 respondentów, z czego 66,7% stanowiły kobiety. 64,7% 
stanowili mieszkańcy Barczewa, pozostali to reprezentanci środowisk wiejskich. Badana 
grupa była zróżnicowana wiekowo, ale większość stanowiły osoby w wieku od 35 do 60 lat 
(64,4%) i od 25 do 35 lat (22,4%). Znaczna część respondentów to osoby powyżej 60 roku 
życia (10,7%). 
52,9% badanych odpowiedziało na pytanie „Czy korzysta Pani/Pan z oferty Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie?” twierdząco, jednak znaczna ich część 
zadeklarowała, że z wyżej wymienionej oferty nie korzysta. Jako najczęstsze powody 
nieuczestniczenia w wydarzeniach i zajęciach organizowanych przez Centrum Kulturalno-
Biblioteczne w Barczewie wymieniono:
- nie mam informacji na temat tego, co organizuje CK-B – 49,5%
- brak czasu – 43,7%
-  oferta nie odpowiada moim oczekiwaniom – 21,4%
- nie mam z kim zostawić dzieci – 11,7%
- wolę sam/sama organizować sobie czas – 9,7%
- brak chęci – 6,8%.

Pozostałe odpowiedzi wybierane były sporadycznie (sytuacja zdrowotna, brak oferty, 
to, co mnie interesuje zazwyczaj organizowane jest w godzinach niedostępnych dla mnie, 
praca, dowiaduję się o wydarzeniu po fakcie).
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• Spośród osób korzystających z oferty CK-B 37,3% bierze udział w zajęciach 
i wydarzeniach sporadycznie, 14,9% nieregularnie a 18,4% regularnie. 19,5% 
ankietowanych ocenia ofertę CK-B bardzo wysoko, 24,9% wysoko, 21,5% ani 
wysoko, ani nisko, 9,8% nisko. 

• Ankietowani o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez CK-B 
w Barczewie najczęściej dowiadują się:

– z Internetu – 62,7%
– od znajomych – 13,4%
– z afisza, plakatu – 12,4%
– z gazet – 3%
– przez SMS – 1,5%
– od rodziny – 1,5%
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Najczęstsze odpowiedzi na pytanie o ulubiony sposób spędzania wolnego czasu to:
- spotkania ze znajomymi – 41,1%
- czytanie książek – 35,1%
- poświęcanie się swojemu hobby – 31,7%
- uprawianie sportu – 29,7%
- jeżdżenie na wycieczki – 28,7%
- oglądanie telewizji – 24,3%
- uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez CK-B – 13,4%
- korzystanie z serwisów społecznościowych – 14,9%
- przeglądanie stron w Internecie – 14,9%
- chodzenie do kina – 11,9%
- chodzenie na zakupy – 9,4%
- granie w gry komputerowe – 4,5%
- chodzenie do klubów, pubów – 3%
gra na instrumencie – 2%

Na pytanie o inne formy spędzania wolnego czasu najczęstsze odpowiedzi to działka 
i ogród (1,9%) i spędzanie czasu z rodziną i dziećmi (1/9%).

Kolejne pytanie dotyczyło zainteresowań mieszkańców gminy Barczewo. Ankietowani 
mogli udzielić na nie 3 odpowiedzi. Według badania zainteresowania respondentów to:

 - muzyka – 57,8%
- film – 39,7%
- sport – 29,4%
- literatura – 28,9%
- Internet – 26,5%
- plastyka, rękodzieło – 22,5%
- taniec – 20,1%
- teatr – 16,2%
- telewizja – 13,2%
- fotografia – 12,3%
- nauka – 9,3%

Na pytanie o inne zainteresowania udzielono pojedynczych odpowiedzi (układanie 
puzzli, pisanie wierszy, ogród, poezja, kabaret, uprawa roślin doniczkowych, stand-up, 
malarstwo, technika drukarska, granie na gitarze, szachy, brydż, turystyka).

Na pytanie „W których wydarzeniach najchętniej wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział? 
(Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi)” ankietowani udzielili następujących 
odpowiedzi:

- koncerty – 66,3%
- występy kabaretowe – 38%
- spektakle teatralne – 34,6%
- imprezy integrujące różne grupy wiekowe, społeczne – 27,3%
- spotkania z ciekawymi ludźmi – 26,3%
- pokazy filmowe – 26,3%
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- warsztaty i zajęcia (np. plastyczne, taneczne, rzeźby) – 20,5%
- imprezy kultywujące tradycję – 15,1%
- wystawy – 13,2%
- wieczorki poetyckie – 6,8%.
W rubryce „inne” udzielono pojedynczych odpowiedzi:
- zajęcia z majsterkowania
- wspólne czytanie
- wydarzenia sportowe.

Pytani o wolny czas ankietowani zadeklarowali, że najwięcej mają go w weekendy 
(36,6%), wieczorem (27,8%) i po południu (20,5%).  Może to wynikać z faktu, 
że większość respondentów stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Tylko 2,9% 
respondentów ma wolny czas rano, natomiast aż 12,2% ankietowanych odpowiedziało, 
że nie dysponuje wolnym czasem.

Kolejne pytanie „W jakie działania Centrum Kulturalno-Bibliotecznego skłonna/y 
byłaby Pani/Pan się aktywnie włączyć?” było pytaniem otwartym. Respondenci udzielili 
na nie następujących odpowiedzi:
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- żadne
- spektakle teatralne
- pokazy filmów
- teatr
- w każde
- wieczorki taneczne, szachy
- imprezy w stylu Dni Barczewa, koncerty
- warsztaty, zajęcia dla dzieci, przedstawienia
- nie wiem tak naprawdę
- film dokumentalny o Barczewie
- impreza w plenerze, rajd rowerowy, czytanie poezji
- spotkania kulturalne
- zajęcia z majsterkowania
- tam nie ma klimatu przychylności pracowników. Nie zależy im.
- fotografia, taniec
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- żadne
- sportowe - literackie
- ciekawe
- nie mam zdania
- rajdy pieszo-rowerowe, wycieczki, spotkania plenerowe
- imprezy integracyjne - różne grupy wiekowe, społeczne
 - zajęcia Montessori, tak wychowuję dzieci
- czytanie dla najmłodszych i najstarszych, pomoc zwierzakom
- Barczewo
- kabaret, stand up
- wycieczki rowerowe, ogniska, warsztaty
- kulturalne: koncerty wystawy
- imprezy kulturalne
- regionalne
- organizacja imprez
 - raczej żadne
- tam brak klimatu i chęci do pracy z ludźmi, to martwy twór
 - w żadnym
- muzyczne
- wystawy
 - zajęcia plastyczne, festyny, rękodzieło
- ciężko określić, przy 3 dzieci zostaje mało czasu
- trudno powiedzieć.
- zajęcia plenerowe latem
 - koła krajoznawcze - geografia
 - warsztaty plastyczne
- warsztaty, zajęcia z dziećmi
- warsztaty taneczne
- sporty, zloty motoryzacyjne
- spotkania taneczne, zumba, fitness.
- turystyczno-rekreacyjne
- jako osoba dorosła z chęcią nauczyłabym się grać na jakimś instrumencie
- muzyczne
- w żadne, to nie jest miejsce otwarte na mieszkańców
- kółko plastyczne, rysunek, malarstwo, rzeźba.
- w organizację imprez integracyjnych/muzycznych
- psie sporty
- malowanie w plenerze, wycieczki krajoznawcze, spływy kajakowe, zwiedzanie zabytków -
na terenie gminy Barczewo
- zajęcia teatralno-muzyczne
- w zajęcia zorganizowane dla maluszków od roku powiedzmy do 3lat
- pomoc przy organizacji imprez, poprowadzenie warsztatów florystycznych.
- zajęcia stolarskie
- spektakle
- zaśpiewać piosenkę z zespołem BOYS
- koncerty, warsztaty
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- jakieś zajęcia dla młodzieży
- sport, turystyka
- spotkania tematyczne dla osób w wieku 30-50
- koncerty, sport
- integrujące różne grupy wiekowe, społeczne, kultywujące tradycję wielokulturową 
naszego regionu
- organizację koncertów, film o Barczewie
- zajęcia Uniwersytetu III wieku
- atrakcyjne
- sprzątanie świata, soboty popołudniowe i niedziele
- krawieckie
- zajęcia prowadzone cyklicznie, praca w systemie zmian 12h nie pozwala na udział 
w zajęciach, koncertach, zwykle to co mnie interesuje koliduje z moim grafikiem pracy
- imprezy integrujące osoby dorosłe
- spektakle teatralne, rękodzieło, pokazy filmowe
- warsztaty tematyczne
- przydałoby się studio muzyczne lub sala prób.
- pokazy filmów i koncerty
- imprezy kulturalne
- aerobik, taniec
- kreatywne
- wsparcie organizacji wydarzeń
- nie brałem udziału w Waszych imprezach więc ciężko mi się wypowiedzieć.
- kursy kulinarne
- rękodzieło
- nie mam pojęcia, coś ciekawego :)
- brak czasu na regularne działania
- większą organizację imprez, w tym koncertów, występów kabaretowych, stand up. 
Nie muszą być to sławne zespoły, czasem wystarczy dobry DJ, który puszczałby muzykę, 
a mieszkańcy mogliby w tym czasie zrelaksować się, odpocząć, spotkać że znajomymi.
- nie wiem
- jestem skłonna włączyć się w każde działania CK-B i aktywnie w nich uczestniczyć
- rękodzieło, gimnastyka
- wszelka organizacja imprez (plener + zajęcia)
- imprezy integrujące różne grupy wiekowe, społeczne.

\
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SPOTKANIA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

BARCZEWKO

Barczewko to duża historyczna sołecka wieś, położona nad Jeziorem Wadąg około 7,5 
kilometrów od Barczewa. Zabytki Barczewka to Kościół Św. Wawrzyńca i Św. Katarzyny - 
gotycka budowla z XVI wieku z barokowym wystrojem wnętrza, układ przestrzenny 
i zabytkowa zabudowa wsi oraz charakterystyczne dla Warmii kapliczki przydrożne. 
W okolicy wsi znajdują się liczne stanowiska archeologiczne, w tym tzw. Warmińskie 
Pompeje, czyli miejsce, w którym podczas kolonizacji południowej części Dominium 
Warmińskiego ok. 1330 r. podjęto próbę budowy miasta Wartenburg. Była to pierwsza 
lokalizacja dzisiejszego Barczewa. Naukowcy nazwali je „Warmińskimi Pompejami”, 
bo miasto we wczesnej fazie rozwoju zostało całkowicie zniszczone w 1354 r. podczas 
najazdu wojsk litewskich. Miasto nie zostało nigdy ponownie zasiedlone, a jego zgliszcza 
przetrwały stulecia w nienaruszonej formie. W ocenie archeologów stanowi ono „kapsułę 
czasu”, która przechowała kompletny obraz wydarzeń z przeszłości.
W Barczewku funkcjonują dwa istotne kanały informacyjne. Są to profile Ochotniczej 
Straży Pożarnej i sołectwa na Facebooku:
https://www.facebook.com/ospbarczewko/ (1132 obserwujących)
https://www.facebook.com/solectwo.barczewko/ (620 obserwujących)

W spotkaniu diagnostycznym brali udział przede wszystkim młodzi ludzie.  Jeden z nich 
zwracał uwagę na historyczne walory Barczewka i widział w nich duży potencjał.
„Barczewko jest słynne z parafii, są stanowiska archeologiczne, tak zwane Warmińskie 
Pompeje. Co roku pojawiają się tam archeolodzy. Jest możliwość zorganizowania z nimi 
spotkania we wsi, są na to otwarci. Po dwie, trzy godziny staliśmy w polach i słuchaliśmy, 
co opowiadali. Niejeden by przyszedł i odsłuchał tę historię. To, co ten pan opowiadał było 
niesamowite.”

Grupa aktywnych mieszkańców Barczewka skupiona jest w miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Organizują charytatywne festyny, szybko zareagowali na inwazję Rosji 
na Ukrainę organizując zbiórki i przekazując odzież, środki higieniczne, żywność i leki 
obywatelom Ukrainy. W opinii uczestników spotkania to, co robi straż, przyciąga 
mieszkańców, ale to raczej zamknięta grupa ludzi. 

Młodzi ludzie podczas spotkania zaznaczyli, że jest tu kilku artystów, utalentowanych 
mieszkańców, nie umieli ich jednak dokładnie zidentyfikować.
„Jest tu dużo dzieci i młodzieży z jakimś talentem, tylko są jakoś poukrywani. 
Wychował się tu perkusista zespołu Black Roses. Jest kilku artystów.”
„Dwie dziewczyny wygrały międzyszkolny konkurs plastyczny.” 

We wsi jest wyremontowana świetlica zwana przez uczestników spotkania „salą wiejską”, 
wyposażona w nowe krzesła i stoły. 
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Uczestnicy zapytani o to, w jakich wydarzeniach kulturalnych chętnie by uczestniczyli 
wymienili: 
- dobry koncert plenerowy, rockowy
- festyn na dzień dziecka
- warsztaty fotograficzne
Podczas spotkania pojawiło się kilka pomysłów na lokalne oddolne inicjatywy, jednak 
uczestnicy podkreślili, że jeśli zdecydują się złożyć wniosek do naboru w ramach programu 
DK+ Inicjatywy Lokalne, oczekują wsparcia w jego przygotowaniu.

ŁĘGAJNY

Łęgajny to sołecka wieś położona w pobliżu Jeziora Linowskiego w odległości ok. 4,5 
kilometra od Barczewa. Istotne kanały informacji to sołecki profil na Facebooku i strona 
www Rady Sołeckiej. 
https://www.facebook.com/Sołectwo-Łęgajny-100683872375322 (308 obserwujacych)
https://legajny.wordpress.com/

Olbrzymim zasobem Łęgajn jest liczna grupa aktywnych mieszkańców, przede wszystkim 
w wieku powyżej 50 lat. Jest tu dużo rdzennych mieszkańców, są też powracający po latach 
mieszkania w mieście. We własnej opinii chętnie się integrują i współdziałają, natomiast 
trudno jest im zaangażować do działania i zintegrować nowych mieszkańców. Niedawno 
mieszkańcy zyskali nowe miejsce spotkań i realizowania swoich aktywności – świetlicę 
wiejską powstałą po przebudowie budynku dawnej kotłowni. Świetlica jest dobrze 
wyposażona, ogrzewana i z częścią sanitarną. 

„Cieszymy się bardzo, że mamy w końcu świetlicę, bo do tej pory ze szkoły korzystaliśmy 
i w szkole się spotykaliśmy. Teraz mamy takie fajne miejsce.”

Aktywni mieszkańcy tworzą kilka współpracujących ze sobą środowisk. Są dwa 
stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach 
i Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, jest też Zespół Łęgajnianie.

„Podoba mi się, że są ludzie, którym się chce chcieć, bo bez tych ludzi prawie nic by się 
nie działo. Tutaj ukłony w stronę pana Andrzeja, bo ta nasz motor napędzający. Ma tysiąc 
pomysłów i to są bardzo fajne pomysły. Staramy się po prostu pomagać i je przynajmniej 
w części realizować.”

Wspomniany Pan Andrzej to Andrzej Turek, sołtys Łęgajn, radny Rady Miejskiej 
w Barczewie i przewodniczący Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego 
w Łęgajnach. Jest zdecydowanie lokalnym liderem. W opinii uczestników spotkania 
w sołectwie spełnione są dwa ważne warunki – jest dający przestrzeń do inicjatywności 
i realizacji własnych pomysłów lider z prawdziwego zdarzenia i jest zaangażowana 
społeczność. 

Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach zrealizowało od 2013 roku 
ponad 70 projektów. Największy z nich opiewał na 125 tysięcy zł. Projekty Stowarzyszenia 
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obejmują działania skierowane do dorosłych mieszkańców i na poprawę infrastruktury. 
Stowarzyszenie dzierżawi od gminy cztery hektary terenu przy jeziorze. Prowadzi tam 
Centrum Aktywizacji Społecznej, w którym postawione są cztery wiaty biesiadne, trzy małe
i jedna duża, stoiska grillowe, scena, boisko do siatkówki, plac zabaw, pomosty dla osób 
z niepełnosprawnością, pomosty wędkarskie, tworzone jest też arboretum „Park narodzin”, 
w którym każdy z nowonarodzonych mieszkańców Łęgajn ma swoje drzewo.

Stowarzyszenie organizuje kilka cyklicznych wydarzeń, są to:
- Święto wsi – od 2015 roku mieszkańcy spotykają się przy pamiątkowym kamieniu, 
skąd rozpoczyna się przemarsz nad jezioro – do Centrum Aktywizacji Społecznej. 
W wydarzeniu bierze co roku kilkaset osób.  
- Łęgajnowskie kulinaria – rodzinny konkurs kulinarny w plenerze na zakończenie lata
- spotkania opłatkowe dla mieszkańców, z potrawami wigilijnymi, aukcją rękodzieła 
i wspólnym śpiewaniem kolęd 
- Aktywne Łęgajny – rajdy rowerowe, spływy kajakowe i zajęcia fizyczne
- Kiermasz wielkanocny i kiermasze charytatywne

„Są rajdy rowerowe, spływy kajakowe. Zawsze z elementem integracji na zakończenie.”
Stowarzyszenie planuje organizację pleneru rzeźbiarsko-malarskiego dla mieszkańców. 

Uczestnicy spotkania wyrazili opinię, że jest wśród nich dużo osób uzdolnionych 
artystycznie i bardzo chcą tego pleneru. Planują zaangażować do jego prowadzenia 
pana Mariana, który rzeźbi w drewnie – jest aktywnych członkiem stowarzyszenia.
Ponieważ w Łegajnach przebywa liczna, bo ponad stuosobowa społeczność 
międzynarodowa (z Mołdawii, Tajlandii i Ukrainy) stowarzyszenie planuje projekt 
zakładający wzajemne uczenie się kultur, np. poprzez warsztaty kulinarne.
Zespół Łęgajnianie nawiązuje do folkloru warmińskiego. Koncertuje, bierze udział 
w przeglądach chórów, zdobywa nagrody, np. na przeglądzie w Morągu zajął pierwsze 
miejsce. Występują też chętnie w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie, np. z koncertami 
kolęd, z biesiadami czy koncertami patriotycznymi. Koncertują też na dożynkach i 
Festiwalu Wielu Kultur w Barczewie.

W Łęgajnach jest szkoła i przedszkole. Według uczestniczącej w spotkaniu nauczycielki 
uczy się tu dużo uzdolnionych wokalnie dzieci, które wygrywają konkursy, w tym 
ogólnopolskie. Wśród uczniów szkoły w Łęgajnach są laureaci olimpiad i konkursów 
matematycznych i informatycznych, a także zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu języka
angielskiego. Szkoła uzupełnia zasoby przez realizację projektów, w ten sposób została 
wyposażona w sprzęt do robotyki i drukarki 3D. W szkole prowadzona jest wypożyczalnia 
książek dla mieszkańców.

Uczestnicy spotkania zapytani o wsparcie, jakiego oczekiwaliby od Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w swoich działaniach odpowiedzieli, że mają duże własne zasoby, w tym 
pasjonata w zakresie nagłośnienia, ale chętnie korzystają z pomocy, np. przy wydrukowaniu
plakatów, ogłoszeń, czy przy sprzęcie nagłaśniającym. Zadeklarowali, że często i chętnie 
uczestniczą w barczewskich wydarzeniach kulturalnych.
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W 2022 roku w Łęgajnach odbędzie się finał cyklu czterech sołeckich spartakiad 
sportowych. Organizuje je Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo. W spartakiady 
zaangażowane są wszystkie sołectwa gminy Barczewo. 

MARUNY

Maruny to wieś sołecka położona w odległości 4,2 kilometrów od Barczewa. Liczy około 
150 mieszkańców, zdaniem sołtysa bez dominującej grupy wiekowej. Większość z nich 
pracuje w Olsztynie. W ocenie sołtysa ludzie angażują się, na zebraniach wiejskich przed 
pandemią bywało po pięćdziesiąt osób. We wsi nie ma świetlicy ani innego krytego dachem 
miejsca, w którym  mieszkańcy mogliby się spotykać. Jest plac, jest regularnie koszone 
i dobrze utrzymane boisko. Na placu do niedawna były organizowane festyny. 

„Robiliśmy festyny, ale zaczęło pojawiać się na nich tylu ludzi, że to nas przerosło. Nawet 
z 400 osób z okolicznych wiosek. Zaczynało się robić niebezpiecznie. Było tanie jedzenie, 
zabawa, potańczyć było można. Przyszła pandemia i w ostatnich latach nie robiliśmy tego.”
„Mieszkańcy się angażowali, piekli ciasta, robili bigos, gotowali zupy.”

W opinii uczestników spaceru w Marunach niewiele się dzieje, ale są też pozytywne strony 
życia w tym miejscu: 
- mieszkańcy są przyjaźni
- jest cisza i spokój
- jak się komuś dzieje krzywda, to wszyscy starają się pomagać
- są lasy, grzyby, piękna okolica, rzeczka
- jest potężny dąb, pomnik przyrody (w trakcie spaceru okazało się, że potrzeba sześciu 
osób, żeby objąć jego pień), lipowa aleja
- jest były staw przeciwpożarowy, który można zagospodarować  i zarybić, postawić wiatę, 
ławki, mały grill
- jest plenerowa siłownia

Są też zaangażowani mieszkańcy:
„Jeśli trzeba coś przygotować, popielić, to ludzie przychodzą, chcą to robić. Zrobiliśmy 
nasadzenia z funduszu sołeckiego, dokończyliśmy oświetlenie, w planach jest położenie 
chodnika.”

Dużym potencjałem drzemiącym w Marunach jest zabytkowy zespół parkowy z resztkami 
dawnego pałacu (w nim rośnie wspomniany wyżej pomnikowy dąb), jest on jednak 
własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i obecnie jest bardzo zaniedbany 
i niedostępny dla mieszkańców. Jest tu też stary, równie zaniedbany zabytkowy ewangelicki
cmentarz.

Mieszkańcy chętnie uczestniczyliby w życiu kulturalnym Barczewa, uniemożliwia im to 
jednak wykluczenie komunikacyjne. W trakcie spotkania pojawił się postulat, aby gmina 
organizowała transport na imprezy w Barczewie,  choćby na dwie największe.
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Mieszkańcy Marun chętnie pokazują się w gminie, wystawiają stoiska na dożynkach, 
oczekiwaliby jednak, żeby gmina choć w małym stopniu, np. 200-300 zł, finansowała 
przygotowanie tych stoisk.
Najczęściej wolny po pracy czas mieszkańcy spędzają na działkach, ale planują rodzinny 
turniej pięcioosobowej piłki nożnej dla mieszkańców Marun.

NIKIELKOWO

Nikielkowo to sołecka wieś położona w odległości 9,2 kilometrów od Barczewa. 
We wsi jest świetlica, w której odbywają się zajęcia, np. z makramy, można w niej także 
wypożyczać książki. Jest boisko i plac zabaw z grzybkiem, pod którym można  usiąść. 
Zachował się dawny park dworski, obecnie mocno zniszczony. 

Istotne kanały informacyjne w Nikielkowie to strona www sołectwa i profil sołectwa na 
Facebooku:
http://www.nikielkowo.barczewo.pl/
https://www.facebook.com/nikielkowosolectwo/ (562 obserwujących)  

Grupa aktywnych mieszkańców skupiona jest przy Stowarzyszeniu Nasze Nikielkowo, 
które za cel stawia sobie integrowanie mieszkańców. 

„Robimy rajdy rowerowe kończące się jakimś ogniskiem czy spotkaniem. Cyklicznie, rok 
w rok, robimy festyn dla dzieci sportowo-kulturalny „Nikielkowo na sportowo”. Zawsze jest
to ostatni weekend czerwca. Nie chcemy integrować przez zabawę wiejską, tylko żeby 
przyszły rodziny i to się sprawdza, przychodzą tłumy ludzi.  Robimy choinkę dla dzieci, 
uczestniczymy w dożynkach, wystawiamy razem z sołectwem stoisko, żeby naszą wioskę 
pokazać i żeby ludzi ściągnąć. Nie wiem czemu, ale tych ludzi się ciężko ściąga. Robimy 
paczki dla mieszkańców w trudnej sytuacji, sprzątanie miejscowości.”

„Ale też ludzie się angażują bardzo tutaj. Ja byłam na świetlicy jak ludzie przynosili rzeczy 
dla pogorzelców, były tłumy ludzi, którzy przynosili rzeczy i dawali coś od siebie. Na 
Szlachetną Paczkę masa tu była tych rzeczy. Dla Ukrainy ludzie zgrzewkami przynosili, 
to mleko, to coś innego… I każdy coś od siebie dawał, czyli oni mają w sobie dobroć 
pomagania, ale nie chcą się angażować, żeby być razem.”

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to też praca stowarzyszenia i organizujemy zbiórkę 
na tę okoliczność.” 

Uczestnicy spotkania podkreślali, że ważne jest teraz (po pandemii), aby ludzie się ze sobą 
spotykali i odbudowywali relacje. Bardzo waży jest dla nich aspekt integracji.
Uczestnicy spotkania zauważają jednak, że w organizację wydarzeń i kształtowanie życia 
społecznego i kulturalnego wsi angażuje się stała, niewielka liczba osób. Czują się też 
niedoceniani.

„Brakuje nam inicjatywy innych ludzi, to cały czas ci sami. Wypalamy się. Ile lat można 
to ciągnąć i ciągnąć.” 
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„Na sprzątanie przychodzi 10 osób na 600 mieszkańców. I to są te same osoby.”
Jedną z przyczyn ograniczonego angażowania się mieszkańców jest bliskość Olsztyna, 
co sprawia, że swoją aktywność zawodową, kulturalną i edukacyjną wiążą z tym miastem. 
Angażowanie się ludzi w działania utrudnia też nieformalny podział wsi na tzw. stare i nowe
Nikielkowo (to drugie w dużym stopniu zamieszkałe przez niedawnych olsztynian, którzy 
kupili tu bądź wybudowali domy). 

„W Nikielkowie większość stanowią ludzie aktywni zawodowo, nie mają wolnych 
popołudni. Dzieci wożą do szkół do Olsztyna, nie ma w Nikielkowie szkoły.”

„Tam, gdzie mieszkam, znam z nazwiska tylko jednego sąsiada.”

„Jest mocny podział stare-nowe Nikielkowo. Ludzie się nie dogadali, podzielili się 
po drodze.” 

„Część Nikielkowa ma do nas pretensje, że mamy tu wszystko. Pytam, co to jest wszystko? 
Macie drogę, macie chodniki. A tam jest kanalizacja przygotowana, a tu nie ma, a my tu 
mieszkamy całe życie.” 

Podczas spotkania mieszkańcy często deklarowali, że nie identyfikują się z gminą 
Barczewo, co także jest skutkiem bliskości Olsztyna.
„Ludzie bardziej utożsamiają się z Olsztynem, a nie z Barczewem. Dzieci nie jeżdżą do 
szkoły do Barczewa, rodzice nie jeżdżą na imprezy barczewskie, do sklepu do Barczewa też 
nie jeżdżą, bo mają bliżej do Olsztyna. Nigdy nie będą chociaż troszeczkę z Barczewem.”

„Jak chciałam zabrać dzieci ze wsi do Barczewa na otwarcie Parku Miejskiego, to okazało 
się, że żadne z nich nie było w Barczewie.” 

„Dla mnie Barczewo to jest coś całkiem obcego, kojarzy mi się z kwitkiem „zapłać podatek 
gruntowy”. 

Zapytani o lokalnych twórców kultury i utalentowanych mieszkańców potwierdzili, że są 
dość liczni, mieli jednak trudności z podaniem konkretnych przykładów.  

„Jest pan Meyer, który maluje, nam przystanek na przykład pomalował. Niektórzy mają 
konie.”

„Ja słyszałem o młodym człowieku, tylko nie wiem, czy z Nikielkowa, czy z Wójtowa, który 
ma może 18-19 lat i który jest pianistą i przygotowywał się do przeglądu szopenowskiego. 
Już na wysokim poziomie jest chłopak.”

„Jest muzyk, mąż Mai, do wykorzystania. Gra w big-bandzie.”

„Nawet Wójtowo zebrało dzieciaki, które grają, normalnie grają te dzieci w szkołach 
muzycznych, i stworzyło band, i to jest fajne.”

Barczewskie Inicjatywy Lokalne 2022



„Na dzień seniora dzieci grały, śpiewały.”
„Przyznaję się, że na gitarze gram prawie codziennie w domu. Jak się gra na gitarze to 
i się śpiewa.”

W ramach współpracy z CK-B w Barczewie aktywni mieszkańcy korzystają ze wsparcia 
graficznego i informacyjnego, natomiast określają się mianem samowystarczalnych jeśli 
chodzi o sprzęt i zasoby. 

„Jeśli chodzi o organizację jesteśmy samowystarczalni, mamy swój sprzęt, mamy zaplecze 
gastronomiczne, namioty, praktycznie nam się nie zdarzyło, żebyśmy korzystali ze 
wsparcia.”

„Były panie animatorki, które się zajmowały dziećmi, może z dwa razy, malowanie twarzy, 
czy jakieś animacje. Ale staramy się robić to we własnym zakresie, żeby się integrować.” 

„Były tu takie działania, jeśli chodzi o dom kultury. Wycieczka piękna rowerowa tutaj do 
świetlicy, warsztaty były robione, była próba koła fotograficznego, gry planszowe robiliśmy,
był aerobik.”

RAMSOWO

Ramsowo to sołecka wieś położona wśród dużych kompleksów leśnych, między 
największym na tym obszarze jeziorem Dadaj i jeziorem Dobrąg, w odległości 
3 kilometrów od Barczewa. 

W centrum wsi jest zagospodarowane miejsce, gdzie można się spotykać, jest boisko, jest 
też świetlica, choć oceniana przez uczestników spotkania jako ciasna i słabo wyposażona. 
Zabytki Ramsowa to barokowy kościół pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Rocha, pomnik 
ofiar I wojny światowej i liczne warmińskie kapliczki. We wsi jest jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej, w której najaktywniejsze są osoby około 30 roku życia. Organizują we 
współpracy z Radą Sołecką akcje sprzątania wsi, organizują festyny i Rodzinne Biesiady 
Strażackie i angażują się w akcje charytatywne. W Ramsowie działa Niepubliczny Zespół 
Szkół i Placówek, jednak uczestnicy spotkania wskazują na zmniejszającą się liczbę dzieci 
we wsi.
„Coraz mniej jest dzieci, kiedyś klasy liczyły po 30 osób, teraz to często ośmioro dzieci, 
najliczniejsza klasa to 15 osób.” 

Ważny kanał informacyjny to profil straży na Facebooku:
https://facebook.com/Ochotnicza-STRAŻ-Pożarna-Ramsowo-106597057761595/ (494 
obserwujących).
Inne kanały informacji to profile Sołectwa Ramsowo i Niepublicznego Zespołu Szkół 
i Placówek w Ramsowie:
https://www.facebook.com/Sołectwo-Ramsowo-100317375609577/  (153 obserwujących)
https://www.facebook.com/Niepubliczny-Zespół-Szkół-i-Placówek-w-Ramsowie-
265591624040884/ (479 obserwujących)
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Miejscem, w którym mieszkańcy wsi mogą realizować swoje aktywności jest świetlica. 
Spotyka się tam stale kilka pań zajmujących się rękodziełem, narzekają jednak na małe 
pomieszczenia i wyposażenie.

„Fajnie by było, gdyby w świetlicy było wyposażenie do gotowania czy pieczenia. 
Ściągnęlibyśmy wtedy kobiety bardziej, gdyby była taka możliwość.” 

„Jak spotykamy się na robótki, to jest tak ciasno, że jedna o drugą się ociera. Jest nas dwie 
albo cztery, a mimo wszystko jest tam ciasno.”
Uczestnicy spotkania zgłosili także wniosek, żeby świetlica była czynna dłużej, 
do wieczora. Pojawiła się też propozycja zorganizowania zajęć informatycznych.
„Ja to by zrobiła jakieś komputery, to bym się nauczyła. Bo na telefonie to już potrafię.” 
Młodzi uczestnicy spotkania widzą potencjał w odkrywaniu historii Ramsowa. Mają 
konkretne pomysły i identyfikują źródła, do których mogliby sięgać.
„Myślę, że jakby ktoś chciał się zagłębić w historię Ramsowa mógłby dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy.  Fajnie by było.”

„Ja zrobiłabym wystawy starych rzeczy, np. żeby każdy, co ma coś starego, takiego 
z pokolenia na pokolenie, przynosił. Albo taki pchli targ. To mogłoby być dobre, jakby każdy
coś przyniósł od siebie. Najlepsze byłyby takie stare rzeczy, z historią. Jakaś stara biżuteria 
po babci.”

„Jeśli miałaby być wystawa, to na zewnątrz, bo wtedy jak ktoś przechodzi to rzuci okiem 
i widzi, że coś się dzieje.” 

„W bibliotece i muzeum w Barczewie jest kilka książek, w których jest mowa o historii 
Ramsowa. Są kroniki szkolne. Kiedyś w radio była audycja o Ramsowie, nawet znalazłam 
to w Internecie.”

„Można by zrobić coś w rodzaju banneru i wypisać tam informacje o historii sprzed wielu 
lat i zdjęcia wklejać. To mogłoby być ciekawe.” 
Chęć zaangażowania w takie działania zgłosiła młoda uczestniczka spotkania, która uczy się
w Olsztynie na kierunku grafik komputerowy i twierdzi, że pomogliby jej także koledzy 
i koleżanki ze szkoły. 
Młodzi ludzie chętnie wzięliby udział w seansach kina plenerowego, mają też pomysł 
na odkrywanie i promowanie utalentowanych mieszkańców. 

„Takie kino plenerowe, z projektora, ludzie siedzą w samochodach, niektórzy na kocykach.”

„Fajnie by było zrobić coś w rodzaju stoiska, i każdy by coś przyniósł od siebie i jakiś swój 
talent pokazał. Ktoś by ulepił coś z gliny i to pokazał, albo ktoś by coś zaśpiewał, 
narysował. Takie talenty Ramsowa.”
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SKAJBOTY

Skajboty to sołecka wieś położona w odległości około 9,5 kilometra od Barczewa. Ważnym 
miejscem realizacji aktywności mieszkańców wsi jest świetlica. Skajboty znane są też 
w całej Polsce z unikatowego, stylizowanego na wiejską kuchnię przystanku. We wsi jest 
plac zabaw. Pewną rolę w życiu kulturalnym Skajbot odgrywa miejscowa parafia, która 
organizuje wyjazdy mieszkańców na seanse filmowe.

Kanały komunikacji we wsi to:
https://www.facebook.com/przystanek.skajboty.1 (345 obserwujących)
https://www.facebook.com/Skajbabki-KGW-104116058415873/ (108 obserwujących)

Najbardziej aktywni mieszkańcy, a właściwie mieszkanki, skupiają się w Kole Gospodyń 
Wiejskich Skajbabki, które w większości tworzą panie około czterdziestego roku życia. 
Panie prowadzą tematyczne zajęcia rękodzieła (między innymi decoupage, makrama, 
ceramika), uczą się od siebie wzajemnie. Organizują sobie nawzajem urodziny, spotykają 
się na ćwiczeniach, organizują ogniska i kiermasze charytatywne. Reprezentują wieś 
podczas wielu wydarzeń, np. na Festiwalu Wielu Kultur czy Europejskich Dniach 
Dziedzictwa w Barczewie. Członkinie KGW Skajbabki posiadają wiele unikalnych 
umiejętności i talentów.

„Dobrze się czuję w sytuacjach, kiedy organizuje się coś dla społeczeństwa, dla ogółu, 
to ja wtedy mogę coś takiego poprowadzić, mogę zachęcić do zabawy. Nie sprawia mi to 
kłopotu. Zapraszam, zachęcam, porozmawiam.”

Jest w KGW pani, która rzeźbi drewniane misy, posługując się przy tym nawet piłą 
łańcuchową. Świetnie wychodzą jej drewniane bociany, kurki czy budki lęgowe dla ptaków.
 
„Zanim powstało KGW siedziałam w domu, nie wychodziłam, nie spotykałyśmy się. Czasem
na kawie. Jak zaczęło działać Koło trzeba było coś wymyśleć, coś pokazać, że coś działa. 
Przeglądałam „wujka” Google i zobaczyłam żywicę, zabawy w żywicy. Choćby breloki na 
klucze, czy kwiaty zatopione w żywicy. Później jakieś deseczki, miseczki zaczęłam dłubać.” 
Jak przystało na KGW panie zajmują się też kulinariami. Pieką ciasta i torty, robią kremy, 
lepią pierogi i gotują inne tradycyjne potrawy.

„Wspieram je ciastem, pomagam przy pierogach.”

„Ja lubię pichcić, coś gotować, coś nowego, świetnego. Świetnie wspominam zajęcia 
kulinarne z panią Małgosią. Żałuję, że były tak krótkie.” 

„Jest pani, która robi pyszne sery. Jest pani, która piecze chleb, robi masło.” 
W obecnym roku KGW Skajbabki planują organizację dużej, angażującej mieszkańców 
imprezy. Ma to być recepta na osłabienie relacji międzyludzkich w wyniku pandemii.

„Przez ten Covid  nic się nie działo w Skajbotach, a dużo ludzi nie może się już doczekać.”
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„Ludzie mało się angażują, nawet jako konsumenci, planowałyśmy Dzień kobiet i bal 
karnawałowy, ale musiałyśmy odwołać, bo mieszkańcy nie byli zainteresowani.”
Unikalnym zasobem, wokół którego może skupiać się życie kulturalne i społeczne wsi jest 
głośny w Polsce przystanek. Stylizowany na prawdziwą, wiejską kuchnię, swoim wnętrzem 
wyróżnia się na tle wszystkich innych przystanków. Znajduje się tam stolik, krzesła, ławki, 
obrazy, malowane okno i zegar, tablica informacyjna i dywan. Jego wygląd zmienia się 
wraz z porami roku. Inicjatorką i pomysłodawczynią takiej stylizacji przystanku była pani 
Ewa Lekarzyńska (obecnie nie mieszkająca już w Skajbotach), która zainspirowała swoją 
nastoletnią wówczas córkę i jej znajomych ze szkoły plastycznej, do pomalowania 
przystanku. Wtedy przystanek został wyposażony także w meble. Od tamtej pory 
mieszkańcy Skajbot dbają o niego i z każdą porą roku nieznacznie go modyfikują. 
Jest to niewątpliwie wizytówka wsi, przyciągająca wielu przyjezdnych i turystów.

„Aż zbyt głośno było. Ktoś puka, drzwi otwieram, a tam kamera i pani mówi „co pani myśli 
o swoim przystanku, czy pani się podoba”?”

„Mimo że na przystanku młodzież przesiaduje, bo o różnych porach można ich spotkać, 
jak tam sobie siedzą i gadają , to potrafią wziąć miotłę zza przystanku i po prostu tam 
posprzątać. Swego czasu dywan tam leżał, to wzięli i go wytrzepali.” 

We wsi jest też Warmińska Winnica, miejsce z noclegami i wyżywieniem dla turystów, 
ale odbywa się tam też produkcja wina pod marką Herkus Monte, nalewek, prowadzone są 
warsztaty winiarskie. 

Cennym zasobem są też dwa przebiegające przez wieś szlaki rowerowe.
Wymarzone wydarzenia kulturalne uczestników spotkania to:
- „Coś dla dzieci, dmuchańce” 
- „Kino pod chmurką”
- „Teatr jednego aktora”
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WNIOSKI I REKOMENDACJE

1/ W przypadku miejscowości położonych blisko Olsztyna występuje zjawisko niskiej 
identyfikacji z gminą Barczewo i z samymi miejscowościami. Duża część rodzin wiąże 
swoją aktywność zawodową, edukacyjną i kulturalną z Olsztynem, nie włączając się 
w życie społeczności lokalnych.
Rekomendacja: należy realizować i wspierać przedsięwzięcia budujące lub zwiększające 
poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania.

2/ Badanie przeprowadzone w społecznościach lokalnych wykazało małą znajomość 
lokalnych twórców kultury. Badani mieli świadomość ich istnienia, nie byli jednak 
w większości przypadków podać konkretnych przykładów. Często sami dysponujący 
czasem unikalnymi umiejętnościami mieszkańcy zbyt skromnie je definiowali.
Rekomendacja: należy realizować i wspierać działania zakładające prezentację lokalnych 
twórców i artystów, a także wykorzystujące wiedzę i umiejętności drzemiące w lokalnych 
społecznościach.
3/ W wielu miejscowościach gminy Barczewo występują wyjątkowo cenne zasoby 
przyrodnicze, historyczne i artystyczne (np. pomnikowy dąb w Marunach, stanowiska 
archeologiczne w okolicach Barczewka, przystanek w Skajbotach i inne). 
W ocenie badających nie są one w pełni wykorzystane, zdarza się, że są w małym stopniu 
znane części mieszkańców.
Rekomendacja: należy realizować i wspierać inicjatywy ożywiające i promujące lokalne 
zasoby przyrodnicze, historyczne i artystyczne. 

4/ Badanie wykazało, że część lokalnych liderów i aktywnych , kształtujących życie 
społeczne i kulturalne miejscowości mieszkańców stanowi pewien zamknięty zasób. 
Może to powodować ryzyko wypalenia, jeśli nie nastąpi zjawisko włączania się w działania 
nowych grup mieszkańców.
Rekomendacja: należy promować i doceniać działalności i inicjatywność aktywnych 
mieszkańców oraz wspierać projekty aktywizujące do działań nowe osoby.

5/ Wiele spośród badanych osób jako powód wycofywania się z aktywności kulturalnej 
mieszkańców określiło pandemię COVID 19. Dwa lata życia w lęku i izolacji przełożyło 
się na osłabienie relacji między mieszkańcami.
Rekomendacja: należy realizować i wspierać oparte na współdziałaniu 
i współuczestnictwie, angażujące jak najszersze grupy mieszkańców przedsięwzięcia 
kulturalne budujące i wzmacniające relacje międzyludzkie.

6/ Na terenie gminy coraz szerzej pojawiają się oddolne inicjatywy networkingowe, 
jak Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo czy Spartakiada sołecka. Warto zadbać 
także o sieciowanie i podejmowanie partnerskich działań środowisk kulturalnych 
i aktywnych społeczności gminy Barczewo.
Rekomendacja: należy wspierać partnerskie działania łączące zasoby większej 
niż jedna grup aktywnych mieszkańców czy środowisk kulturalnych.
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7/ Jedną z barier w uczestnictwie w kulturze jest wykluczenie komunikacyjne. Mieszkańcy 
wielu mniejszych miejscowości gminy z tego powodu nie mają możliwości korzystania 
z oferty Centrum czy świetlic. 
Rekomendacja: należy wspierać inicjatywy realizowane w miejscowościach wykluczonych
komunikacyjnie. Warto też rozważyć organizację dowozu osób zamieszkujących 
miejscowości wykluczone komunikacyjnie na najważniejsze wydarzenia organizowanie 
przez Centrum.

8/ Analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazuje, że istnieje liczna infrastruktura
sprzyjająca realizacji aktywności, w tym kulturalnej, mieszkańców. W większości 
miejscowości są świetlice, altany, wiaty, place zabaw, place czy boiska. Badanie wykazało 
też dużą, lecz wciąż niewystarczającą, zdolność mieszkańców do samoorganizacji. 
Rekomendacja: należy realizować i wspierać przedsięwzięcia ożywiające istniejącą już 
infrastrukturę przez realizację wykorzystujących ją cyklicznych wydarzeń kulturalnych 
i zmierzać do przekształcania ich w centra aktywności z wykorzystaniem lokalnych 
potencjałów.  W tym celu należy podjąć działania animacyjne skierowane do lokalnych 
społeczności skupione wokół tych miejsc. 

9/ Jako powód nieuczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne aż 49,5% respondentów badania ankietowego określiło 
brak informacji na temat tego, co organizuje Centrum. Oznacza to, że obecnie 
wykorzystywane kanały informacyjne są niedostatecznie skuteczne. W trakcie badania 
realizowanego w społecznościach lokalnych zidentyfikowano funkcjonujące tam serwisy 
informacyjne o dużych, jak na lokalną skalę, zasięgach. 
Rekomendacja: należy podjąć szerszą współpracę z podmiotami i osobami prowadzącymi 
lokalne serwisy informacyjne w zakresie informowania o wydarzeniach, planach 
i zamierzeniach Centrum. Należy też poszerzyć własne kanały informacji, np. obecnie 
najbardziej trafiającym do młodych ludzi jest serwis społecznościowy Tik Tok. W tym 
przypadku w ocenie zespołu badawczego warto byłoby powierzyć prowadzenie profilu 
Centrum w tym serwisie samej młodzieży, co przyniosłoby wartość dodaną w postaci 
wzrostu zaangażowania młodych ludzi w życie kulturalne i w funkcjonowanie Centrum. 
Warto też, planując kampanie promujące wydarzenia organizowane przez Centrum, sięgnąć 
po niecodzienne formy, jak np. happeningi, uliczne akcje informacyjne, akcje megafonowe 
i inne.

10/ Aktualna diagnoza pozwala na podejmowanie nieschematycznych działań i gwarantuje 
trafność podejmowanych przez instytucje kultury przedsięwzięć.
Rekomendacja: należy wprowadzić diagnozę jako stałe narzędzie pracy Centrum 
i prowadzić cykliczne badania w okresach co najmniej rocznych. Nie muszą one mieć 
rezultatu w postaci obszernych raportów, ale powinny charakteryzować się jak największą 
użytecznością.

Barczewskie Inicjatywy Lokalne 2022



Diagnoza została przeprowadzona i opracowana przez badaczy lokalnych zasobów: 
Piotra Pniewskiego i Monikę Hausman-Pniewską. We wszystkich spotkaniach

diagnostycznych uczestniczyli pracownicy i kierownictwo Centrum Kulturalno-
Bibliotecznego w Barczewie:

Robert Tokarski – dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
Maja Barczuk-Kalisz – koordynator projektu „Barczewskie Inicjatywy Lokalne”

Magdalena Łowkiel
Aleksandra Rojek
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