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Najważniejsze wnioski z badania

• Podmiotem badania były potrzeby społeczno-kulturowe mieszkańców Kolumny.

• Łaski Dom Kultury odwiedzili prawie wszyscy mieszkańcy Kolumny.

• W przypadku Kolumny zasadniczym deficytem jest brak przestrzeni, dzięki której mieszkańcy mogliby realizować swoje 
potrzeby społeczno-kulturowe. Respondenci jako największą potrzebę kulturową Kolumny widzieli konieczność wydzielenia 
miejsca (budynku), w którym mogłaby się mieścić placówka kulturalna służąca Kolumnie.

• Na terenie Kolumny działa filia ŁDK lecz stosunek do niej jest ambiwalentny. Z jednej strony osoby posiadające dzieci są 
zadowolone z oferty filii, ze względu na wysoką jakość realizowanych zajęć oraz wygodną lokalizację. Z drugiej strony fakt, że 
filia ŁDK znajduje się szkole mocno ogranicza możliwość realizowania działań społeczno-kulturowych w Kolumnie – ze 
względu na ograniczenia lokalowe nie może kierować oferty do szerokiego grona uczestników. Ponad połowa badanych nigdy 
nie była w filii ŁDK, warto jednak zwrócić uwagę, że może to częściowo wynikać z postrzegania zajęć oferowanych przez filię 
jako zajęć „przyszkolnych”.

• Zajęcia w filii są odpłatne, ale i tak cieszą się dużą popularnością. Na niektóre z nich brakuje miejsca dla wszystkich dzieci. Stąd 
potrzeba zwiększenia ilości godzin tych najbardziej obleganych, wysoko ocenianych pod względem jakościowym zajęć.
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Najważniejsze wnioski z badania

• Kolumna postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce do życia, gdzie można ciekawie spędzić czas. Zgadza się z tym ¾ 
respondentów.

• Poziom zadowolenia mieszkańców z życia kulturalnego w Kolumnie jest na przeciętnym poziomie, średnia ocen na skali od 1-5 
wynosi 3.1. Fakt posiadania dzieci nieco zwiększa zadowolenie z oferty kulturalnej w Kolumnie (rodziny z dziećmi 3.2 vs 
rodziny bez dzieci 2.7), ze względu na znacznie szerszą ofertę kulturalną dla najmłodszych w porównaniu z ofertą dla osób 
dorosłych.

• Aż 40% badanych mieszkańców uważa, że w Kolumnie są grupy wykluczone pod względem oferty kulturalnej (zdaniem 
mieszkańców nie jest do nich kierowana żadna oferta uczestnictwa w kulturze w Kolumnie).

• Grupą, która jest najlepiej zaopiekowania pod kątem oferty kulturalnej są według badanych dzieci. Tylko 1/3 badanych 
mieszkańców uważa, że oferta w Kolumnie skierowana jest do wszystkich.

• Około ¾ mieszkańców chce uczestniczyć w różnego rodzaju inicjatywach społeczno-kulturowych.

3



Najważniejsze wnioski z badania

• Mieszkańcy Kolumny cechują się stosunkowo wysoką gotowością do aktywności społeczno-kulturowej. Część inicjatyw, 
które podejmują mieszkańcy bezpośrednio powiązana jest dbałością o otaczającą przestrzeń. Niestety w ostatnich latach 
według mieszkańców można zaobserwować spadek chęci do zaangażowania się w dodatkowe inicjatywy, co związane jest z 
jednej strony z frustracją kiedy działania aktywnych mieszkańców nie przynoszą widocznych efektów, zaś z drugiej ze 
zmęczeniem stałej grupy aktywnych mieszkańców, którzy mają poczucie, że sami muszą sobie organizować wolny czas. 
Mieszkańcy - aktywiści oczekują wsparcia w postaci przejęcia inicjatywy w organizacji niektórych działań "w Kolumnie i dla 
Kolumny" podobnie jak dzieje się to w Łasku (gdzie inicjatorem i organizatorem działań jest ŁDK).

• Osoby badane zwracały uwagę na trudności związane z organizacją wydarzeń i inicjatyw. W szczególności podkreślały, że 
wolontariat i aktywizm społeczny nie są trwałymi metodami organizowania życia społecznego. W związku z tym, że aktywność 
bywa jednorazowa następują cięcia w zakresie transmisji wiedzy. Nowi aktywiści są zmuszeni od początku realizować proces 
organizacji przedsięwzięcia, co dla niektórych może być barierą w podejmowaniu inicjatyw, zaś wśród tych, którzy się tego 
podejmują rodzi frustracje. Dlatego ważne jest by instytucje publiczne dostarczały aktywistom wsparcia w organizacji 
wydarzeń, w następujących dziedzinach: księgowej, prawnej, logistycznej, zasobów ludzkich, wiedzy (np. przy pisaniu 
wniosków) i innych niezbędnych do realizacjach projektów. Kluczowe wydaje się wyznaczenie osoby do pełnienia roli 
partnera/mentora, do której potencjalni aktywiści mogliby się zwrócić w celu przedstawienia inicjatywy czy rozwiania 
wątpliwości formalnych itp. Taka osoba mogłaby wesprzeć inicjatorów (wraz z zespołem, o którym mowa zdanie wyżej) 
podczas realizacji działania. Idealnie gdyby była to osoba ciesząca się zaufaniem w lokalnej społeczności, w tym wypadku 
mogłaby np. pochodzić z Kolumny.
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Najważniejsze wnioski z badania

• Mieszkańcy Kolumny są „wdzięcznymi” odbiorcami kultury. W rozmowach indywidualnych i grupowych wyrażali się bardzo 
pozytywnie o do tej pory realizowanych wydarzeniach takich jak „Pociąg do Kolumny” czy kino letnie. Do tych wydarzeń 
odwoływali się prawie wszyscy mieszkańcy, co znaczy, że inicjatywy zostały dostrzeżone i mocno ugruntowane w ich pamięci. 
Pomoc w organizowaniu wydarzeń na terenie Kolumny, czy też wyjście z gotową propozycją spędzania wolnego czasu dla 
Kolumnian wydaje się mieć spory potencjał do tworzenia więzi między Łaskiem a Kolumną.
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1. Założenia badania
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Łaski Dom Kultury (ŁDK) - Tworzymy więzi! Założenia projektu.

• Badanie było realizowane w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, dofinansowanego w ramach 
środków pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury (dalej NCK).

• Celem projektu realizowanego przez Łaski Dom Kultury było (cytowany fragment pochodzi z wniosku Łaskiego 
Domu kultury złożonego do NCK): 

„Szerokie zaangażowanie lokalnego środowiska w proces rozwoju kultury i podejmowanie decyzji odnośnie kierunków 
działalności kulturalnej na terenie dzielnicy Łask - Kolumny. Teren Łasku - Kolumny zamieszkuje ok. 4 tysiące 
mieszkańców. Rzetelna diagnoza społeczna wskaże nam obszary deficytowe i umożliwi wypracowanie nowych 
metod współpracy. Pokaże nam to czego od Domu Kultury oraz Filii Domu Kultury oczekują mieszkańcy. Dzięki 
temu wspólnie nakreślimy realne możliwości utworzenia nowych kierunków rozwoju działalności kulturalnej. Ponadto 
jesteśmy przekonani, że działania diagnostyczne pomogą ujawnić potencjał kulturotwórczy”. Główną badaną 
grupą będą rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz młodszym. Ponadto diagnozie 
poddani zostaną zidentyfikowani w trakcie badań aktywiści wywodzący się np. ze środowiska miejscowych 
artystów. Oczekiwaniem diagnostycznym jest także zidentyfikowanie lokalnych liderów, którzy do tej pory nie byli 
rozpoznani w tej funkcji. Równie ważnym elementem diagnozy będzie też położenie solidnego fundamentu pod 
kolejne działania diagnostyczne, abyśmy mogli nieustannie monitorować, czy obrany kierunek rozwoju jest 
realizowany (potencjalne korekty naszych działań)”. 



Łaski Dom Kultury (ŁDK) - Tworzymy więzi! Cele szczegółowe.

• Cele szczegółowe badania:
• Budowa relacji z mieszkańcami Łasku – Kolumny
• Ujawnienie potencjału do aktywności kulturalnej grupy tzw. "najnajów" wraz z rodzicami / opiekunami
• Inspirowanie i motywowanie do działania
• Wyłonienie lokalnych liderów
• Ustalenie przyczyn i barier, które uniemożliwiają udział w życiu kulturalnym w mieście i regionie
• Stworzenie persony osoby korzystającej z oferty kulturalnej Domu Kultury z terenu Kolumny
• Stworzenie persony osoby niekorzystającej z oferty kulturalnej Domu Kultury z terenu Kolumny (wskazanie 

grup nieobecnych w funkcjonowaniu Domu Kultury)
• Diagnoza i analiza potrzeb kulturalnych mieszkańców dzielnicy Łask – Kolumna
• Odkrycie potencjału kulturotwórczego mieszkańców Łasku – Kolumny
• Wyłonienie i realizacja inicjatyw kulturalnych zaproponowanych przez społeczność lokalną

• Powyższe cele szczegółowe zostały ujęte w niniejszym raporcie.
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Podejście metodologiczne

• Badanie w Kolumnie zrealizowano przy użyciu mieszanych metod badawczych, używając następujących technik:
• Kwestionariusz ankiety:

• był realizowany techniką wywiadu bezpośredniego (face to face) w Kolumnie w okresie 2 maja 2022 – 8 maja 2022;
• był dystrybuowany w miejscach publicznych: przedszkolu, Bistro Kolumna, do samodzielnego wypełnienia;
• był dostępny w wersji online, dystrybuowany poprzez social media przez Dom Kultury w Łasku;
Łącznie zebrano 154 ankiety z czego 94 były wypełnione przez mieszkańców Kolumny. Tylko mieszkańcy Kolumny stanową podmiot analizy 
niniejszego badania.

• Wywiady pogłębione z mieszkańcami Kolumny, realizowane w okresie 6-8 maja 2022.
• Wywiady pogłębione z liderami lokalnej społeczności.
• Zogniskowany wywiad grupowy, realizowany w Kolumnie w okresie 6-8 maja 2022 z liderami lokalnej społeczności.

• Wskazówki pomocne przy czytaniu wyników raportu:
• Pytania które znalazły się w ankiecie miały postać skali (tzw. skali Likerta), gdzie respondent jest proszony o odpowiedź na ile zgadza 

się z danym stwierdzeniem, np.: „W Kolumnie można robić coś ciekawego?”. Proszę odpowiedzieć gdzie: 1 oznacza zdecydowanie się 
nie zgadzam, 2 raczej się zgadzam, 3 ani się zgadzam ani się nie zgadzam, 4 raczej się zgadzam a 5 zdecydowanie się zgadzam. 

• Zgodnie z teorią i praktyką pomiaru możemy te odpowiedzi analizować na dwa sposoby:
• Podając procent ludzi, którzy wskazali daną odpowiedź, np. 20 % ludzi zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że w Kolumnie można robić coś 

ciekawego, itp.
• Podając wartość średnią dla stwierdzenia, np.: wartość średnia dla stwierdzenia, że w Kolumnie można robić coś ciekawego wynosi 4,5. Co oznacza, że 

respondenci wskazali odpowiedź mieszczącą się pomiędzy stwierdzeniami raczej się zgadzam i zdecydowanie się zgadzam.
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2. Kolumna - tło historyczne
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Kolumna tło historyczne

• W kontekście niniejszego badania ważne jest nie tylko to, co dzieje się obecnie w Kolumnie, ale konieczne jest też zarysowanie szerszego 
kontekstu historycznego. Bez niego nie będzie możliwe uchwycenie dynamiki kształtującej relacje pomiędzy Łaskiem a Kolumną, która to 
ma wpływ na obecne działania i plany tych działań. Dla czytelnika nie związanego z Łaskiem lub Kolumną, niniejszy fragment jest ważny by 
poczuć genius loci Kolumny.

• Choć historia Kolumny nie zaczyna się w 1928 roku, to jest to punkt zwrotny w historii tego miejsca. W tym roku Janusz Szweycer wydzielił 
ze swoich dóbr ziemskich kilkaset hektarów, które przeznaczył pod budowę miejscowości letniskowej. Plan parcelacji wykonał architekt 
Antoni Jawornicki nawiązując do idei miast-ogrodów Ebenezera Howarda.

• W efekcie powstało 30 pensjonatów oraz ok. 160 domów letniskowych. W ten sposób powstało letnisko zwane Miasto-Las-Kolumna. 
Dopiero w 1973 r. Kolumna została włączona w administracyjne granice Łasku.

• W opowieściach badanych mieszkańców, tożsamość Kolumny wciąż rezonuje na ich działania i decyzje. Oto jak widzą to sami mieszkańcy:

Kolumna to jest unikat na skalę Europy.

Kolumna ma świetne tradycje, rdzenni mieszkańcy Kolumny opowiadają nam co tu było kiedyś, masa rzeczy, dwa kina. Kolumna była płucami 
Łodzi, Kolumna powstała 100 lat temu…uzdrowisko, kwatery. W 73 została przyłączona do Łasku, z punktu widzenia tożsamości 
mieszkańców są to dwa oddzielne byty, to jest inna mentalność, inne potrzeby, inna historia.

Nawet moje dziecko jak pani w szkole uczyła ją adresować, to Pani mówiła, że dzielnicy się nie pisze, a ona mówi, że mama jej mówiła, że się 
adresuje.

Nawet na tym drugim maja zaprezentowały się dzieci ze szkoły w Łasku, a tu szkół w Łasku jest kilka, a to była nasza szkoła, nasza szkoła w 
Kolumnie. To jest utrwalone, to jest inna kultura. To jest miejscowość historycznie uzdrowiskowa, zabytki drewniane, kafejki, piątek miasto 
zaczynały tętnić życiem, w Kolumnie wysiadali ludzie…
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3. Poziom zadowolenia z 
życia kulturalnego
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Zadowolenie z życia w Kolumnie

4%
8%

14%

34%

40%

• Kolumna postrzegana jest jako atrakcyjne miejsce do życia, gdzie 
można ciekawie spędzić czas - zgadza się z tym ¾ respondentów. 

• Postrzeganie Kolumny jako miejsca gdzie można robić coś ciekawego 
różnicuje się w zależności od wieku. Najczęściej postrzegają Kolumnę 
w ten sposób osoby w wieku 60+ (średnia 4.4). Najmniej zadowolone 
są osoby w wieku 40-60 lat (średnia 3.3). Dla pozostałych grup 
wiekowych wynik jest podobny do odpowiedzi dla ogółu 
mieszkańców

• Także gdy porównamy wynik dla osób posiadających dzieci vs osób 
bez dzieci, wynik nie różnicuje się istotnie i jest porównywalny do 
rozkładu dla ogółu mieszkańców.

• Wysoka korelacja pomiędzy analizowanymi pytaniami a 
stwierdzeniami: mam tu ludzi, z którymi mogę robić coś ciekawego
oraz chętnie uczestniczę w różnych inicjatywach, wydarzeniach
oznacza, że to właśnie inicjatywy kulturalne i „swoi ludzie” mocno 
wpływają na postrzeganie Kolumny jako ciekawego/fajnego miejsca.

ZDECYDOWANIE SIĘ 
ZGADZAM

RACZEJ SIĘ ZGADZAM

ANI SIĘ ZGADZAM
ANI SIĘ NIE ZGADZAM

RACZEJ SIĘ NIE ZGADZAM

ZDECYDOWANIE SIĘ 
NIE ZGADZAM2%

14%

14%

44%

26%

W Kolumnie można 
robić coś ciekawego

W Kolumnie można fajnie 
spędzić czas
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Zadowolenie z życia społeczno-kulturalnego w Kolumnie

12%

19%

35%

28%

7%• Poziom zadowolenia z życia kulturalnego mieszkańców Kolumny jest na 
przeciętnym poziomie, średnia ocen na skali od 1-5 wynosi 3.1. Najmniej badanych, 
bo tylko 7%, wyraziło zdecydowane zadowolenie. Co trzeci mieszkaniec jest raczej 
zadowolony. Mieszkańców zdecydowanie niezadowolonych jest aż 12%, a raczej 
niezadowolonych aż 19%. Największa grupa mieszkańców wyraża średnie 
zadowolenie z życia kulturalnego w Kolumnie. 

• Patrząc w przekroju wiekowym najbardziej zadowoleni są młodsi mieszkańcy 
Kolumny w wieku 10 – 24 lata, średnia ocen to 3.52. Nieco mniej, choć wciąż 
powyżej średniej, zadowoleni są mieszkańcy w wieku od 25 do 40 lat. Z wiekiem 
niezadowolenie rośnie. Osoby w wieku 41 do 66 oceniają życie kulturalne na 
poziomie 2.38, co jest najniższym wynikiem pośród wszystkich grup wiekowych. 
Natomiast najstarsi mieszkańcy są trochę bardziej zadowoleni od osób w średnim 
wieku, jednakże jego poziom pozostaje wciąż bardzo niski (2.6)

• Fakt posiadania dzieci nieco zwiększa zadowolenie z oferty kulturalnej w Kolumnie 
(rodziny z dziećmi 3.2 vs rodziny bez dzieci 2.7), zapewne ze względu na znacznie 
szerszą ofertę kulturalną dla najmłodszych w porównaniu z ofertą dla osób 
dorosłych. 

ZDECYDOWANIE ZADOWOLENI

RACZEJ ZADOWOLENI

ANI ZADOWOLENI 
ANI NIEZADOWOLENI

RACZEJ NIEZADOWOLENI

ZDECYDOWANIE NIEZADOWOLENI
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Do kogo skierowana jest oferta kulturalna w Kolumnie?

29% 32%
24%

13%
8%

do wszystkich głównie do dzieci głównie do
młodzieży

głównie do
seniorów

do wąskich grup
odbiorców

18% 23% 22% 25% 12%

W Kolumnie znajdzie się oferta dla każdego

• Tylko 12% mieszkańców Kolumny zdecydowanie zgadza się, 
że w Kolumnie w ramach oferty kulturalnej każdy znajdzie 
coś dla siebie. Co czwarty badany mieszkaniec skłania się 
ku takiej ocenie, ale w mniej zdecydowany sposób. Co 
jednak bardziej martwi, 40% badanych mieszkańców uważa, 
że w Kolumnie są grupy wykluczone pod względem oferty 
kulturalnej. Prawie co piąty z naszych respondentów wyraża 
taka opinię z sposób zdecydowany. 

• Grupa, która najlepiej zaopiekowana jest pod kątem oferty 
to według badanych dzieci. Tylko 1/3 badanych 
mieszkańców uważa, że oferta w Kolumnie skierowana jest 
do wszystkich. 

Do kogo głównie skierowana jest oferta kulturalna w Kolumnie

ZDECYDOWANIE 
SIĘ ZGADZAM

ZDECYDOWANIE 
SIĘ  NIE ZGADZAM

15



Aktywność czasu wolnego mieszkańców Kolumny

• W pierwszym pytaniu ankiety mieszkańcy mieli wskazać samodzielnie (pytanie otwarte), co zazwyczaj robią w wolnym czasie, zarówno
indywidualnie jak i w aktywnościach z innymi.

• Odpowiedzi zostały przedstawione jako chmura słów. Im częściej występowała dana aktywność, tym większe i grubsze jest słowo (ze względów 
analitycznych wszystkie wyrazy są małymi literami).

• Duża część słów jest związana z aktywnością na świeżym powietrzu: działka, rower, ogród, bieganie, spacery. Często występują również słowa 
książka i czytać.

Oglądanie filmów gł. kryminałów, czytanie książek
Uprawiam sporty siłowe, czasami ze znajomymi. Jestem introwertykiem.
Słucham muzyki, czytam książki
Oglądam seriale, czytam książki, jazda rowerem, botanika
Łowienie ryb
Spacery po lesie, latem na lody
Jazda na rowerze, spotkania z rodziną, gra w scrabble
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Czytam, biegam, sadzę rośliny w ogrodzie
Zbiórki harcerskie, luźny odpoczynek, samorozwój, czytanie 
Książka, spotkania ze znajomymi, rower i muzykowanie
Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie Amazonek, kijki
Wychodzę na spacery, spędzam czas orlik, siedzę na stacji PKP w Kolumnie,
Chodzę na wykłady UTW, rower, kino, uprawa działki, teatr
Spaceruję, uprawiam nordicwalking
Jazda rowerem, spacery
Harcerstwo, zajęcia ŁDK, spotkania ze znajomymi
Czytam książki, jeżdżę na rowerze



Aktywność czasu wolnego mieszkańców Kolumny

• Mieszkańcy Kolumny korzystają z instytucjonalnej oferty kulturalnej głównie w Łasku, Łodzi i Pabianicach. Najczęściej uczestniczą w: 
seansach filmowych, imprezach plenerowych festynach oraz koncertach. Dodatkowo dużą część aktywności społeczno-kulturalnej 
mieszkańcy Kolumny przeznaczają na rekreację, wycieczki krajoznawcze i spacery. 

Aktywność Liczba wskazań
Seanse filmowe 114

Wycieczki rowerowe, krajoznawcze, spacery 100
Imprezy plenerowe, festyny 91

Koncerty 74
Warsztaty, zajęcia np. taniec, gitara, 

majsterkowanie, itp. 73
Pokazy teatralne 60

Imprezy sportowe, mecze, biegi 57
Wystawy/wernisaże malarstwa, fotografii, itp. 55

Prelekcje, wykłady 48
Spotkania z autorami, np. literackie, 

podróżnicze, itp. 33
Festiwale i przeglądy artystyczne 32
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Łaski Dom Kultury
• Łaski Dom Kultury odwiedzili prawie wszyscy mieszkańcy Kolumny. 

Niezależnie od grupy wiekowej, płci, statusu rodziny, praktycznie 
każdy mieszkaniec Kolumny był w ŁDK.

• Z prawej strony przedstawione zostały skojarzenia jakie mieszkańcy 
Kolumny mają z ŁDK. Zostały one przedstawione jak chmura słów. Im 
częściej występowało dane skojarzenie, ty większe i grubsze jest 
słowo (ze względów analitycznych wszystkie wyrazy są małymi 
literami).

11%

89%

Czy kiedykowilek był Pan/Pani w DK w Łasku

nie tak

• Z cyklicznych wydarzeń w odpowiedziach mieszkańców 
Kolumny pojawił się Jarmark Łaski i WOŚP. 

• Kino i zajęcia to najczęściej występujące słowa.

• Słowo uniwersytet należy kojarzyć jako Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
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Źródła informacji o życiu kulturalnym w Kolumnie

• Mieszkańcy Kolumny o wydarzeniach kulturalnych dowiadują się głównie od znajomych oraz z social mediów. 
Zarówno Łaski Dom Kultury oraz Filia mają swoje własne profile. 

29%

45%

10%

46%

plakaty znajomi/rodzina z oficjalnych stron instytucji z social mediów
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4. Potrzeby mieszkańców 
Kolumny
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Filia Łaskiego Domu Kultury w Kolumnie – ambiwalentny charakter
• W teorii badań nad potrzebami wyróżniamy ich dwa rodzaje:

• podstawowe, które, choć mogą pozostać niezauważone, to ich spełnienie jest konieczne, by mieszkańcy byli zadowoleni,
• dodatkowe, które zazwyczaj powodują duże zadowolenie mieszkańców oraz mocno ich lojalizują. 

• W przypadku Kolumny zasadniczym deficytem jest brak przestrzeni, w której mieszkańcy mogliby realizować swoje potrzeby społeczno-
kulturowe.

• Wprawdzie na terenie Kolumny działa filia ŁDK lecz stosunek do niej jest ambiwalentny. Z jednej strony osoby posiadające dzieci są 
zasadniczo zadowolone, ponieważ jej lokalizacja jest wygodna, z drugiej strony lokalizacja filii ŁDK w szkole mocno ogranicza możliwości 
realizacji działań kulturalnych w Kolumnie.

• Respondenci jako największą potrzebę kulturową Kolumny widzieli konieczność wydzielenia miejsca (budynku) w którym mogłaby się 
mieścić placówka kulturowa służąca Kolumnie.

#MIEJSCE #PRZESTRZEŃ
POTRZEBA PODSTAWOWA POTRZEBA DODATKOWA

dostępność dla wszystkich mieszkańców Kolumny ośrodka 
kultury, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać i budować ofertę 

kulturalną dla Kolumny

przywrócenie przestrzeni Kolumny należnego w oczach jej 
mieszkańców statusu, jako miejsca wyjątkowego ze względu na 

warunki życia, walory historyczne oraz przyrodnicze
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Potrzeba podstawowa - Filia Domu Kultury w Kolumnie

• Z instytucjonalnego punktu widzenia głównym miejscem, gdzie 
proponowana jest oferta kulturalna w Kolumnie jest Filia Łaskiego 
Domu Kultury. Obecnie mieści się ona w Zespole Szkół w Łasku 
Kolumnie. Zajęcia w filii odbywają się codziennie po lekcjach. 
Przestrzeń do zajęć filia posiada dzięki dobrej i otwartej 
współpracy ze szkołą.

• Filia na poziomie oferty dla młodszych dzieci działa bardzo 
dobrze. Wygoda w związku z tym, że wszystkie zajęcia (szkolne, 
świetlicowe i dodatkowe) organizowane są w szkole, zarówno dla 
dzieci jak i rodziców jest ogromna. Jest to podstawowy benefit 
takiego rozwiązania wskazywany przez rodziców. 

To co na początku bardzo chciałam pochwalić, to bodajże też z inicjatywy 
ŁDK to są takie zajęcia świetlicowo – dodatkowe, które odbywają się po 
zajęciach szkolnych, ale w czasie trwania świetlicy, dla dzieci do 3 klasy. Nam 
z perspektywy rodzica, dziecko nie nudzi się na świetlicy, tylko ma ciekawe 
zajęcia, my mamy spokojną głowę, że dziecko jest zaopiekowane, że fajnie 
spędza czas, a dwa, że możemy je odebrać później. Z takiego normalnego 
rodzicielskiego punktu widzenia, że te dwa dni w tygodniu nie muszę ich 
gdzieś tam dalej wozić. To jest mega fajna sprawa. (mieszkanka Kolumny)
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Filia Domu Kultury w Kolumnie

• Oferta filii dla dzieci postrzegana jest jako atrakcyjna, między innymi zajęcia 
z robotyki oraz zajęcia kreatywne. Wychowankowie filii odnoszą również 
sukcesy w wielu przeglądach artystycznych, np. Grand Prix Cheerleaderek.

• Zajęcia w filii są odpłatne, ale i tak cieszą się dużą popularnością. Na niektóre z 
nich brakuje miejsca dla wszystkich dzieci. Stąd potrzeba zwiększenia ilości 
godzin tych najbardziej obleganych, wysoko ocenianych pod względem 
jakościowym zajęć. Rodzice deklarują, że są w stanie nawet więcej zapłacić za 
te zajęcia. Z drugiej strony warto upewnić się, że dostęp do zajęć mają dzieci, 
których rodziców na to nie stać. 

To jest z jednej strony super, z drugiej nie super, bo jest mało miejsc, czyli nie każde dziecko w 
Kolumnie ma zapewnione miejsce. Chętnych jest dużo więcej  niż tych zajęć, chcielibyśmy żeby 
było ich więcej. W przeciągu tygodnia lub dwóch, jak tylko powiesiły się kartki, to już nie było 
miejsc. Córce się udało zapisać na zajęcia kreatywne. Kobieta która to prowadzi jest mistrzynią 
świata, super są te zajęcia. Ja wiem, że tej Pani nie da się rozdwoić, że ma ograniczony czas, ale 
może dotrudnić kogoś, my płacimy za te zajęcia, my jesteśmy gotowi zapłacić więcej. Te zajęcia 
same w sobie są niedrogie, to nie są kosmiczne kwoty. Bylibyśmy skłonni zwiększać te stawkę, 
żeby te zajęcia były też w inny dzień, czy te kreatywne zajęcia czy robotyka. Na przykład 
robotyka jest tylko w środy, gdzie córka ma basen i nie możemy tego połączyć. Dużo dzieci by 
chciało i można by w ten sposób zagospodarować ten czas świetlicowy, żeby dodatkowo nie 
jeździć. 

Jesteśmy za tym by tych atrakcji było więcej, były lepsze jakościowo, a my nie wymagamy żeby to 
było bezpłatne, my jesteśmy w stanie się dorzucić, złożyć się na rzecz tego, żeby to było lepsze. 
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Filia Domu Kultury w Kolumnie

• Poprzez współdzielenie jednego miejsca, w postrzeganiu zarówno 
dzieci jak i rodziców, granice pomiędzy działalnością filii oraz 
szkoły zacierają się. Są to po prostu zajęcia w szkole. 

• Fakt ten częściowo może tłumaczyć niski wynik znajomości Filii 
Łaskiego Domu Kultury. Ponad połowa badanych nigdy nie była w filii 
ŁDK. Drugą znacznie istotniejszą przyczyną tak niskiego wyniku jest 
brak ogólnej dostępności przestrzeni filii. Jako, że jest to teren 
szkoły, m.in. względy bezpieczeństwa nie pozwalają stworzyć miejsca 
otwartego dla wszystkich.  

51%49%

nie tak

Czy kiedykolwiek był Pan/i w filii Domu Kultury w Kolumnie

65%
55%

Rodzina z
dziećmi

Rodzina bez
dzieci

65%
55%

33%
44%

od 10 do 24 od 25 do 40 od 40 do 66 od 67 do 99
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Filia Domu Kultury w Kolumnie

• Usytuowanie fili w szkole, jest z jednej strony wygodne i 
funkcjonalne, ale z drugiej ogranicza możliwości oferty kulturalnej dla 
wszystkich mieszkańców oraz zmniejsza jej atrakcyjność dla starszych 
dzieci i młodzieży. 

• To właśnie dla młodzieży, według opinii mieszkańców, najbardziej 
brakuje atrakcyjnej oferty w Kolumnie. Nawet w przypadku 
pojawienia się dla starszych dzieci takiej propozycji, przez sam fakt, 
że zajęcia odbywają się w szkole, nie chcą one w nich uczestniczyć –
po szkole wracać do szkoły. W ciepłych miesiącach alternatywą jest 
dla nich orlik (gdzie czasem odbywają się organizowane inicjatywy), 
stacja kolejowa oraz „snucie się” po Kolumnie. 

Ludzie nie chcą już w tej szkole być, ale nawet nie ma takiej 
możliwości. Wystawę gdzieś zorganizować, ludzie pracują 18, jest 
ciężko się spotkać. Pojawiają się inicjatywy, żeby ten ośrodek 
gdzieś umieścić, ta potrzeba się przejawia, żeby stworzyć miejsce 
dla mieszkańców, to było już u burmistrza, u starosty, dawaliśmy 
do posłów i dalej. Nie ma pieniędzy – taki argument. 

Filia Łaskiego Domu Kultury, on też pęka w szwach, to jest 
logistycznie fajnie rozwiązane, dla dzieci to jest wygodne. A dla 
tych starszych nie ma, nie możemy im udostępnić dzieciakom 
samym, musi być opieka. 

Małe dzieci owszem chętnie przyjdą na zajęcia do szkoły, powyżej 
siódmej klasy oni chcą ze szkoły wyjść. Bardzo duża potrzeba
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Potrzeba motywująca/dodatkowa – przestrzeń Kolumny

• Jak już wspominano Kolumna jako społeczność posiada swoją silną 
i wyraźną tożsamość, którą mieszkańcy chcą pielęgnować. 

• W tym kontekście jedną z głównym potrzeb społeczności Kolumny 
jest uznanie, szczególnie przez władze Łasku odrębności tego 
miejsca na poziomie potrzeb oraz ich realizacji. 

• Odrębność ta, według mieszkańców, powinna być szanowana nie 
tylko w wymiarze historycznym czy też symbolicznym, ale także w 
aspekcie politycznym oraz gospodarczym. 

• Pomijanie interesów Kolumny w aspekcie politycznym i 
gospodarczym ma daleko idące konsekwencje związane właśnie 
chociażby z brakiem miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby swobodnie 
się integrować i korzystać z oferty kulturalnej. 

Tragedia naszej miejscowości – staw został sprzedany, jest zagrodzony 
betonowym murem. Jesteśmy rozżaleni. Miasteczko z takim potencjałem 
nie żyje, podczas gdy miasteczka w mniejszym potencjałem są centrami 
turystyki. 

#tożsamość

#betonoza#własnedrogi

Myślę, że Kolumna ma dużo do 
zarzucenia władzom Łasku. Do 
niedawna władze nie miały 
pomysłu na Kolumnę, teraz 
powoli się to zmienia. 



Potrzeba motywująca/dodatkowa – przestrzeń Kolumny

• Wobec ograniczonej przestrzeni fizycznej filii, dla życia 
społecznego oraz kulturalnego Kolumny kluczowa staje się 
przestrzeń publiczna samej miejscowości. 

• Do niedawna w Kolumnie brakowało miejsca 
reprezentacyjnego, w którymj mogłoby się toczyć życie 
kulturalne. Takim miejscem po rewitalizacji stał się Plac Szarych 
Szeregów oraz „Rynek handlowy”. 

• Mieszkańcy są zadowoleni z pojawienia się zrewitalizowanej 
przestrzeni oraz postrzegają to miejsce jako przestrzeń do 
realizacji wielu oczekiwanych inicjatyw: koncertów 
plenerowych, spotkań, imprez dla dzieci, kina letniego. Część z 
tych wydarzeń już miała miejsce w tej przestrzeni i oceniana 
jest zdecydowanie pozytywnie. 

• Zadowolenie z pojawienia się nowej przestrzeni nie jest jednak 
tożsame z zadowoleniem z przestrzeni. Część mieszkańców 
uważa, że rewitalizacja została przeprowadzona bez 
konsultacji z nimi, a zrealizowany projekt nie pasuje do 
charakteru miejscowości. Zdaniem tej części mieszkańców 
całość wpisuje się w powszechną w Polsce „plagę betonozy”. 

#rewitalizacja?
#betonoza?
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Potrzeba motywująca/dodatkowa – przestrzeń Kolumny

• Właściwie nieodłącznym elementem życia kulturalnego 
Kolumny jest jej fizyczna przestrzeń, która w dużej mierze je 
determinuje. Jej atrakcyjność sprawia, że mieszkańcy spędzając 
swój wolny czas nie chcą wyjeżdżać poza miejscowość, tylko 
wykorzystać lokalne atuty. 

• W tym kontekście należy zwrócić uwagę na przestrzeń 
Kolumny i elementy, które w opinii mieszkańców mogą nie 
tylko zdegradować przestrzeń miejscowości, ale również 
zaprzepaścić szanse na rozwój Kolumny (pod względem 
kulturalnym oraz turystycznym).

• Zdegradowana przestrzeń sprzyja tworzeniu się stereotypów 
( już istniejących) dotyczących mieszkańców

• Problemy wymieniane przez mieszkańców to między innymi:
• nadmierna wycinka drzew, pozbawienie Kolumny jej leśnego 

charakteru 
• brak planów zagospodarowania
• nierozwiązana sprawa „drewniaków”
• grodzenie, nowe budowy, wyprzedawanie miejskich gruntów 

#degradacja



3. Inicjatywy lokalne 
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Inicjatywy mieszkańców. Ciekawe miejsce – Kolumna

5% 9% 12% 31% 41%

Chętnie uczestniczę w różnych inicjatywach, wydarzeniach 

• Jak już wspominano struktura zamieszkania w Kolumnie ulega 
nieustannym przemianom. Miejscowość zamieszkuje coraz 
więcej napływowych mieszkańców, którzy przeprowadzają się 
do Kolumny z wyboru: ze względu na atrakcyjne położenie w 
stosunku do dużych miast, lokalny charakter oraz bliskość 
przyrody. Mieszkańcy Kolumnę postrzegają jako atrakcyjne 
miejsce do spędzania czasu.

• Około ¾ mieszkańców chce uczestniczyć w różnego rodzaju 
inicjatywach, z czego prawie połowa zdecydowanie chce. 
Jednakże należy pamiętać, że zadeklarowana w badaniach 
ankietowych chęć działania nie zawsze przekłada się na realne 
działanie.

• Najchętniej udział w wydarzeniach biorą osoby w wieku 40-66 
(średnia 4.4 w stosunku do wyniku 3.9 dla ogółu mieszkańców). 
Najpewniej związane jest to z kolejnym etapem życia, w którym 
pojawiają się nowe możliwości uczestnictwa w życiu społecznym 
(poza sferą domową).

ZDECYDOWANIE 
SIĘ ZGADZAM

ZDECYDOWANIE 
SIĘ  NIE ZGADZAM

1%4% 7% 88% 2%

Zależy mi, żeby Kolumna była ciekawym miejscem

ZDECYDOWANIE 
SIĘ ZGADZAM

ZDECYDOWANIE 
SIĘ  NIE ZGADZAM 
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Inicjatywy mieszkańców. Zaangażowanie mieszkańców

9% 7% 16% 39% 26%

Jestem gotów/gotowa poświęcić swój prywatny czas na różne 
inicjatywy społeczno-kulturalne

• Zdecydowana większość mieszkańców znajduje czas na 
zajmowanie się dodatkowymi rzeczami. Nieznacznie mniej jest w 
stanie poświęcić swój prywatny czas na różne inicjatywy 
społeczno-kulturowe.

• Wśród ludzi, którzy najczęściej deklarują chęć poświęcenia czasu 
na inicjatywy społeczno-kulturowe są rodzice. Warto pamiętać, że 
większość energii rodzicielskiej w tym kontekście jest poświęcana 
na organizację zajęć okołoszkolnych. 

• Mieszkańcy Kolumny są gotowi do realizowania aktywności 
społeczno-kulturowych. Część z podejmowanych przez nich 
inicjatyw bezpośrednio powiązana jest z dbałością o otaczającą 
przestrzeń. Niestety, według mieszkańców, w ostatnich latach 
można zaobserwować spadek chęci do zaangażowania się w 
dodatkowe inicjatywy, co związane jest z jednej strony z frustracją 
kiedy działania aktywnych mieszkańców nie przynoszą widocznych 
efektów, z drugiej strony związane jest to ze zmęczeniem stałej 
grupy lokalnych aktywistów, którzy mają poczucie, że sami muszą 
sobie organizować swój wolny czas. 

ZDECYDOWANIE 
SIĘ ZGADZAM

ZDECYDOWANIE 
SIĘ  NIE ZGADZAM

1% 11% 13% 44% 32%

Znajduję czas na zajmowanie się dodatkowymi rzeczami

ZDECYDOWANIE 
SIĘ ZGADZAM

ZDECYDOWANIE 
SIĘ  NIE ZGADZAM 



Do kogo skierowana jest oferta kulturalna w Kolumnie?

1% 9% 25% 31% 32%

W Kolumnie ludzie chcą działać, ale brakuje im wsparcia instytucji

• Lokalne władze powinny bardziej dbać o rozrywkę w Kolumnie. 
Jedynie 5% osób nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 
Niezależnie od wieku, statusu rodzinnego oraz płci.

• 6 na 10 mieszkańców Kolumny twierdzi, że ludzie chcą działać, 
ale brakuje im wsparcia instytucji. Mając w pamięci gotowość do 
poświęcenia swojego wolnego czasu na wsparcie różnych 
inicjatyw, może to być realna przestrzeń do wspólnego działania 
mieszkańców i instytucji, również kultury.

Inicjatyw zewnętrznych, że ktoś przychodzi do nas i coś nam proponuje to ja sobie 
nie przypominam, żeby ktoś przyszedł z urzędu. Była nas naprawdę spora 
gromadka, ale się powykruszali (…) wiele rzeczy musimy wywalczyć, wytargować, 
wykrzyczeć – pod bykiem, przedszkole, plac szarych szeregów.

• Przykład owocnej współpracy z instytucją

Z mojego punktu widzenia, ŁDK nie istniał, były potrzeby zgłaszane, padł 
pomysł, (…) ale przyszedł taki dzień, kiedy pojawił się nowy dyrektor domu 
kultury, (…) który spowodował, że ŁDK zaczął działać dla ludzi, zaczął ściągać 
młodych i wspierać inicjatywy, (…) powstał pociąg do kolumny, przy wsparciu 
ŁDK, w taki sposób, że gdyby dyrektor nas nie poprowadził, nie że zrobił za 
nas, tylko pomógł nam przejść przez proces tworzenia imprezy naszych marzeń 
(…) bo nikt tego nie umiał, nikt tego nigdy nie robił, w samym ŁDK przeszły 
przemiany i tam zaczęło się coś dziać i część z naszych mieszkańców tam 
jeździ. 

ZDECYDOWANIE 
SIĘ ZGADZAM

ZDECYDOWANIE 
SIĘ  NIE ZGADZAM

4%1% 11% 20% 64%

Władze lokalne powinny bardziej dbać o rozrywkę/kulturę

ZDECYDOWANIE 
SIĘ ZGADZAM

ZDECYDOWANIE 
SIĘ  NIE ZGADZAM 
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Zaangażowanie mieszkańców. Warunki powodzenia inicjatyw

Osoby badane zwracały uwagę na trudności związane z organizacją wydarzeń i inicjatyw. W szczególności podkreślały, że praca oparta o 
wolontariat i aktywizm nie angażuje osób w sposób trwały - jeżeli dana osoba zrezygnuje, zdobywanie wiedzy zaczyna się na nowo. Dlatego 
ważne jest by instytucje publiczne dostarczały aktywistom wsparcia w organizacji wydarzeń, w następujących dziedzinach: księgowej, prawnej, 
logistycznej, zasobów ludzkich, wiedzy (np. przy pisaniu wniosków) i innych niezbędnych do realizacjach projektów.

Ludzie mają różny czas, i inaczej mogą się angażować, bo na przykład są na dorobku, muszą spłacić kredyty i podobne rzeczy i wtedy chcą gdzieś iść, co jest 
zorganizowane odgórnie i przy okazji się nie narobić. To jest najgorsze, że te wszystkie inicjatywy, które od nas wychodziły, my mamy mnóstwo pomysłów, 
ale my nie mamy tego czasu, żeby to wszystko kleić i chcielibyśmy, żeby ta kultura do nas przyszła. 

żebyśmy nie musieli się o to martwić, żebyśmy nie musieli wyłapywać osób, które akurat mają więcej czasu, żeby się tym zajmowały, bo one coś innego w 
życiu robią i mogą mieć mniej tego czasu zaraz, wcale nie zajmują się organizacją imprez i to jest w tym momencie najgorsze, że nie mamy właśnie takiego 
motoru odgórnego, który się tym zajmuje i organizuje wydarzenia dla nas lub z nami. I my wiemy, że to będzie My ciągle jesteśmy na takim poziomie, że my 
wiemy, że jak my tego nie wymyślimy, nie zrobimy to to się nie wydarzy i czy nam ktoś pomoże czy nie pomoże, nie ma takiego programu działania dla 
różnych grup, dla dzieci.

Przychodzi realne życie, człowiek by chciał, ale później nie ma siły. Jedne osoby mają akurat taki moment, że chcą coś zrobić, a inne osoby chcą wyjść i 
odpocząć. Chcą wyjść na gotowe i sobie w tym pouczestniczyć, spotkać się ze znajomymi, porozmawiać o czymś i iść spać, a nie jeszcze dodatkowo tworzyć 
coś, ogarniać i mieć tysiąc problemów, bo nie przewidział tego czy tamtego 

Osoby aktywne chciały pójść, spędzić czas z rodziną, a nie porzucać rodziny i coś organizować 



2. Segmentacja mieszkańców Kolumny
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Segmentacja mieszkańców Kolumny

Czym jest segmentacja?

• Segmentacja to inaczej podział populacji osób (w tym wypadku mieszkańców Kolumny) na mniejsze grupy według przyjętych kryteriów 
w celu jak najtrafniejszego dostosowania oferty do ich potrzeb i oczekiwań.

• Wśród przyjmowanych kryteriów segmentacji wymienia się:
• Zmienne demograficzne: wiek, płeć, wykształcenie, sytuację finansową, rejon geograficzny (miejsce zamieszkania, pracy)
• Zmienne stylu życia, np. sposoby spędzania wolnego czasu, potrzeby kulturowe

• Efektem końcowym segmentacji jest podział większej populacji na mniejsze podgrupy, różniące się między sobą sposobem spędzania 
wolnego czasu, potrzebami kulturowymi

• Zalety segmentacji: 
• Lepsze dopasowanie oferty do potrzeb mieszkańców
• Tworzenie spersonalizowanych komunikatów i kierowanie bardziej dopasowanego przekazu do odpowiednich segmentów

• W Kolumnie wyróżniono 3 relatywnie jednorodne grupy osób podobnych do siebie ze względu na posiadane potrzeby 
społeczno-kulturowe.



Segmentacja mieszkańców Kolumny. 

młodzi i 
zadowoleni

z dziećmi –
zainteresowani 
wydarzeniami

40 + 
oczekujemy 

więcej

W tej grupie przeważają osoby młode, które 
częściej niż pozostałe były w filii ŁDK. Mają 
średnio 25 lat. 

Najczęściej zgadzają się ze stwierdzeniami, że w 
Kolumnie można robić coś ciekawego, fajnie 
spędzić czas. Mają tutaj „swoich ludzi”. 
Jednocześnie nie znajdują tutaj partnerów do 
wspólnego działania. 

Najbardziej zadowoleni z życia społ.-kult. w 
Kolumnie (średnia 4.0). 

Około 23% badanych.

Osoby raczej starsze: 40+. Najrzadziej deklarowały 
obecność w filii ŁDK. Najmniej zadowolone z życia 
społ.-kul. w Kolumnie (średnia 2.3).

Najczęściej zgadzają się ze stwierdzeniami: 
• „w Kolumnie ludzie chcą działać, ale brakuje im 

wsparcia instytucji”, 
• „władze powinny dbać bardziej o kulturę”. 
Kultura jest dla nich sposobem poznania innych 
ludzi, najczęściej zgadzają się ze stwierdzeniem: 
„brakuje mi wydarzeń, podczas których mogę 
spotkać/poznać innych ludzi”.

Około 53% badanych.

Osoby w wieku 25-40 lat. Dominują rodziny z dziećmi. Równie często jak osoby młode, deklarowały 
obecność w filii ŁDK (68% z nich). Przeciętnie zadowolone z życia społ.-kul. w Kolumnie (średnia 3.3).

Zainteresowani wydarzeniami, chcą w nich uczestniczyć, zależy im by Kolumna była ciekawym 
miejscem. Gotowi angażować swój prywatny czas w inicjatywy kulturalne. W tej grupie są jednocześnie 
osoby zajęte i deklarujące brak czasu na dodatkową aktywność. 

Około 24% badanych.



4. Potrzeby mieszkańców 
w kontekście inicjatyw 
lokalnych 
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Przestrzeń inicjatyw kulturalnych w Kolumnie

W wyniku przeprowadzanych badań i konsultacji społecznych, można wyróżnić najważniejsze przestrzenie możliwych inicjatyw 
społeczno-kulturowych:

• Ze względu na historię Kolumny oraz jej położenie dużym powodzeniem powinny cieszyć się inicjatywy związane z przyrodą. Z 
jej poznawaniem, eksplorowaniem. W szczególności wycieczki krajoznawcze.

• W toku badania, dużą uwagę zwracano na aktywizację młodzieży w wieku 12+. W opinii badanych, oferta dla tej grupy osób jest 
niewystarczająca. Jednocześnie badani zwracali uwagę, że inicjatywy osób w tym wieku, organizowane w szkole raczej nie będą 
cieszyły się powodzeniem.

• Inicjatywy związane z tożsamością Kolumny. Historia Kolumny wraz z jej zabudową daje szerokie pole do różnego rodzaju 
inicjatyw. Wszelkie inicjatywy tego rodzaju mają szanse rezonować wśród mieszkańców Kolumny.

• Rozbudowa oferty filii. Jeśli logistycznie oraz lokalowo byłoby to wykonalne, jest duża szansa, że poszerzenie oferty filii ŁDK 
spotka się ze sporym powodzeniem wśród dzieci w wieku szkolnym. Obecnie rodzice zwracają uwagę, że na niektóre zajęcia trudno
się dostać.
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Rekomendacje dla wnioskodawców

Wyniki badań jednoznacznie wskazują na duże znaczenie przestrzeni dla mieszkańców Kolumny – zarówno w wymiarze 

bezpośrednim jak i symbolicznym. Warto podkreślić silnie wyartykułowaną potrzebę współdecydowania o zagospodarowaniu 

ważnych dla mieszkańców miejsc, potrzebę podtrzymywania głęboko ugruntowanej lokalnej tożsamości historycznej. W 

obydwa te aspekty płynnie wpisują się wartości ekologiczne. Respondenci wskazują na bezpośredni związek między troską o 

naturalne walory przyrodnicze a szansą na rozwój społeczno-kulturalny Kolumny.

W świetle powyższego podsumowania najbardziej efektywną metodą realizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych w Kolumnie 

wydaje się szerokie angażowanie mieszkańców we współtworzenie i współdecydowanie o organizowanych wydarzeniach.

Powyższe rekomendacje, wraz z zawartymi w tekście raportu wyróżnionymi fragmentami powinny stanowić podpowiedź i punkt 

odniesienia dla wnioskodawców aplikujących do drugiego etapu programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 



KONIEC
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