Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018
Podsumowanie wyników diagnozy funkcjonowania kultury na toruńskiej
starówce

Raport stanowi podsumowanie pierwszej, diagnostycznej, części działania siedziby Domu Muz
działającej na toruńskiej starówce w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +
Inicjatywy Lokalne 2018.

Spis trescci
Działalność Domu Muz na toruńskiej starówce.................................................................................2
Tło badania. Obszar funkcjonowania instytucji.................................................................................3
Jak przeprowadziliśmy diagnozę?......................................................................................................5
Warsztaty diagnostyczne....................................................................................................................8
Wywiady indywidualne......................................................................................................................9
Akcja animacyjno-badawcza w przestrzeni starówki........................................................................10
Lokalni liderzy społeczni, animatorzy kultury, przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych
działających na starówce.................................................................................................................11
Mieszkańcy starówki.......................................................................................................................20
Cudzoziemcy....................................................................................................................................30
Studenci..........................................................................................................................................34
Podsumowanie i główne wnioski........................................................................................................40
Komunikacja i informowanie............................................................................................................40
Działania budujące relacje................................................................................................................40
Działania oparte na lokalnej tożsamości...........................................................................................41
Współpraca.......................................................................................................................................41
Animacyjna rola instytucji kultury....................................................................................................41

2

Działalność Domu Muz na toruńskiej starówce
Do statutowej działalności Domu Muz należy inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej
sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form aktywności
mieszkańców, a także edukacja kulturalna. Dom Muz prowadzi zajęcia stałe, organizuje wydarzenia
cykliczne i jednorazowe, spotkania, festiwale, koncerty, konkursy, wystawy i wiele innych działań.
Dom Muz funkcjonuje jako instytucja złożona z głównej siedziby oraz dwóch filii działających w
różnych częściach Torunia: na Starym Mieście, Podgórzu oraz Rudaku. Szczególnie filie działające na
lewobrzeżnej części Torunia (Rudak i Podgórz) mogą pochwalić się przykładami współpracy oddolnej z
osobami indywidualnymi lub grupami nieformalnymi, w mniejszym zakresie działania oparte na
współpracy z lokalną społecznością realizuje Dom Muz na toruńskiej starówce.
Dom Muz na Starym Mieście działa od 1993 roku. Obecnie prowadzi zajęcia stałe: Klub Młodych Muz
(zajęcia dla rodzin oparte na zabawach teatralnych), grupę teatralną, warsztaty rękodzieła i nauki gry
na gitarze czy djembe. Zajęcia w większości są odpłatne (od 10 do 25 zł). Dom Muz przy ul. Podmurnej
współpracuje także z artystami organizując wystawy fotografii (amatorów i profesjonalistów) oraz
innych form artystycznych prezentujących w szczególności dorobek artystów związanych z Toruniem
oraz studentów i absolwentów kierunków artystycznych.
Działalność Domu Muz na starówce nie wyróżnia się w porównaniu z ofertą innych instytucji
działających na toruńskim Starym Mieście. Instytucja ze względu na niewielkie możliwości lokalowe i
kadrowe nie prowadzi wielu działań. Wprowadzenie tematyki teatralnej oraz prowadzenie
działalności wystawienniczej nastawionej na początkujących artystów czy nawet amatorów to jednak
działania, które w pewien sposób indywidualizują ofertę instytucji i stanowią duży, choć
niewykorzystany dostatecznie potencjał.
Nie bez znaczenia jest także lokalizacja instytucji. Pomimo tego, że znajduje się w centrum miasta to
jednak na końcu jednej z bocznych uliczek, która nie stanowi ważnego ciągu komunikacyjnego dla
mieszkańców. Na ulicy nie ma też wielu innych miejsce, które przyciągałyby w tę okolicę mieszkańców.
Wydaje się, że może mieć to duże znaczenie w kontekście rozpoznawalności instytucji i jej dostępności
dla mieszkańców.
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Tło badania. Obszar funkcjonowania instytucji
Według danych Urzędu Miasta Torunia na koniec grudnia 2017 roku toruńską starówkę zamieszkiwało
6314 osób, w tym 5724 osoby zameldowane na pobyt stały. Wśród mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały obszar zamieszkuje 3 679 osób w wieku produkcyjnym (z czego 52% stanowią mężczyźni),
1000 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz 1045 osób w wieku poprodukcyjnym (z czego
74% stanowią kobiety). Zagęszczenie ludności jest bardzo niskie i wynosi 39 osób/ha.
Toruńska starówka pełni wiele różnych funkcji, które determinują codzienne funkcjonowanie tej części
miasta:




jest obszarem turystycznym (w zeszłym roku Toruń odwiedziło ok. 2,5 mln turystów),
pełni funkcję kulturalną o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale także regionalnym i krajowym,
pełni funkcję rekreacyjną ze szczególną rolą nadbrzeży Wisły (Bulwaru Filadelfijskiego) oraz





potencjałem rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych szlaku wodnego rzeki Wisły,
funkcję gospodarczą – ze względu na skupienie działalność handlowej i usługowej,
funkcję administracyjną – ulokowane są tu instytucje samorządowe i publiczne,
funkcję transportową – rozwijany jest zintegrowany system transportu publicznego.

Według danych zawartych w Raporcie z badania przeprowadzonego na potrzeby przygotowania
Programu rewitalizacji Torunia wynika, że do najważniejszych problemów społecznych starówki należy
bardzo wysoki poziom bezrobocia. Udział osób bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
wynosi 10,63% w stosunku do 5,24% w całym mieście, a udział osób długotrwale bezrobotnych wśród
wszystkich bezrobotnych wynosi na starówce 54,98% w stosunku do 49,4% dla całego miasta.
Bezrobocie dotyka w głównej mierze mężczyzn. Wysoki jest także odsetek osób korzystających z
pomocy społecznej: 17,28% w stosunku do 6,23% dla miasta.
Na starówce zauważalny jest także niski poziom edukacji, a co za tym idzie niski poziom wykształcenia
już dorosłych mieszkańców. Udział dzieci wypadających z systemu edukacji jest niemal dwukrotnie
wyższy niż średnia dla miasta: 1,23 w stosunku do 0,75. Niekorzystny jest także wskaźnik osiągnięć
szkolnych (mierzonych liczbą uczniów, którzy nie otrzymali promocji do kolejnej klasy). Częściej niż w
pozostałych częściach miasta występuje tu zjawisko przemocy w rodzinie.
Według danych zawartych w Raporcie sporządzonym na potrzeby przygotowania Programu
rewitalizacji Torunia sami mieszkańcy oceniają swoją jakość życia jako dobrą lub bardzo dobrą
(średnia ocena na skali 1-6, gdzie 1 to ocena bardzo niska, a 6 bardzo wysoka to 4,55). Najbardziej
zadowoleni z jakości życia są osoby młode (do 34 roku życia) oraz dojrzałe (55+).
Mieszkańcy starówki mają dostęp do możliwości kształcenia – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,
dostęp do oferty kulturalnej oraz różnych możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Wskazują
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jednak, że dostępność oferty kulturalnej i rekreacyjnej jest obciążająca dla nich samych, ponieważ
wiąże się m. in. z wysokim poziomem hałasu i obniżeniem poczucia bezpieczeństwa.
Miejsca

identyfikacji

wskazywane

przez

mieszkańców

starówki

to

głównie

najbardziej

charakterystyczne i powszechnie rozpoznawalne zabytki miasta, niewiele jest tu miejsc spotkań
wybieranych wyłącznie przez mieszkańców. Mieszkańcy traktują całą zabudowę staromiejską jako
swoją, ale i należącą do wszystkich innych – mają trudność z budowaniem własnej tożsamości
lokalnej. Ma na to wskazywać chociażby liczba osób uczestniczących i angażujących się w
przygotowanie święta poszczególnych ulic. Są to cykliczne plenerowe imprezy (pokazy, koncerty,
degustacje), które mają unaocznić istotę poszczególnych części Starego Miasta – mieszkańcy jednak
bardzo rzadko w tych świętach uczestniczą, a jeszcze mniej chętnie je organizują. Według badanych
mieszkańców starówki mieszkańcy tej części miasta spędzają dużo czasu na swoich podwórkach, a
dzieci na ulicach lub w okolicach boiska (Staw Komtura). Część młodzieży korzysta z oferty
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury lub z zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 i
Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka. Według badanych niewiele jest miejsc, które powstają
albo rozwijają się z inicjatywy mieszkańców – dominują raczej działania przynoszone przez organizacje
powstające z myślą o mieszkańcach.
W Raporcie wskazano także na niski udział przestrzeni zdegradowanej w ogólnej powierzchni
starówki, cechuje ją jednak bardzo niski udział terenów zielonych. Większość budynków mieszkalnych
jest w złym stanie technicznym, objętych nakazem rozbiórki, opróżnienia lub zabezpieczenia ze
względu na stan techniczny. Do najważniejszych technicznych problemów dzielnicy mieszkańcy
zaliczyli przede wszystkim zły stan budynków oraz terenów zielonych i rekreacyjnych. W porównaniu z
innymi częściami miasta problemem jest też ilość zdewastowanych i opuszczonych terenów,
niedostateczna liczba boisk i placów zabaw oraz stan dróg i chodników, dostępność starówki dla
rowerzystów i osób niepełnosprawnych.
Na podstawie przytoczonej krótkiej charakterystyki toruńskiej starówki opartej głównie na danych
zawartych w Raporcie z badania przeprowadzonego na potrzeby przygotowania Programu
rewitalizacji Torunia można stwierdzić, że prowadzenie działań kulturalnych skierowanych do
mieszkańców tej części miasta wiąże się wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest kapitał społecznokulturowy mieszkańców. Znaczna część mieszkańców starówki to osoby nieaktywne zawodowo, z
niskim poziomem wykształcenia i niskim statusem ekonomicznym. To jednocześnie najczęściej osoby,
które nie są aktywne w życiu społeczno-kulturalnym swojego miejsca zamieszkania. Wzorce
nieuczestnictwa przekazywane są także młodszym pokoleniom, co często tylko pogłębia sytuację
kryzysową obszarów zdegradowanych, takich jak toruńskie stare miasto. Kolejną kwestią jest dotarcie
do mieszkańców starówki. Niewiele jest miejsc, w których można spotkać mieszkańców starówki
zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w instytucjach publicznych działających w obrębie starego
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miasta. Wydaje się, że instytucjami, które mogą zapewnić bezpośrednie dotarcie do mieszkańców
starówki są Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka. Bywalcami
pozostałych instytucji są mieszkańcy całego miasta. Pewnym potencjałem w dotarciu do mieszkańców
starówki wydają się być podwórka kamienic. Jednak wiele z nich jest zdewastowanych, co nie zachęca
mieszkańców do spędzania tam czasu.
Nakreślone wyzwania stanowią tylko wstępne przypuszczenia, które zostały poddane weryfikacji i
pogłębionej diagnozie pod kątem potrzeb i możliwości aktywizacji w obszarze kultury mieszkańców
toruńskiej starówki.

Jak przeprowadziliśmy diagnozę?
Celem diagnozy było:


poznanie praktyk w zakresie spędzania czasu wolnego i aktywności kulturalnej w obszarze
toruńskiej starówki,



zidentyfikowanie lokalnych zasobów i samodzielnych inicjatyw kulturalnych podejmowanych
w obszarze toruńskiej starówki,



rozpoznanie potrzeb i oczekiwań w zakresie oferty kulturalnej na starówce,



rozpoznanie potencjałów, które można zaangażować do współtworzenia działań kulturalnych
na starówce,

 określenie działań, które pomogą w większym stopniu zaangażować odbiorców, szczególnie
grupy nieobecne, do uczestnictwa i współtworzenia działań kulturalnych na starówce.
Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w odniesieniu do następujących grup odbiorców:


mieszkańców starówki, szczególnie rodzin z dziećmi,



cudzoziemców, szczególnie Ukraińców,



studentów,



lokalnych liderów społecznych, animatorów kultury, przedstawicieli instytucji i organizacji
kulturalnych działających na starówce.

Grupy odbiorców zostały przez nas wskazane jako te, które w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu
społeczno-kulturalnym toruńskiej starówki lub z jakiś względów są z możliwości uczestnictwa
wykluczone.
Mieszkańcy starówki zostali zidentyfikowani jako jedna z grup najmniej widocznych w zakresie
uczestnictwa w kulturze toruńskiej starówki. Szczególną grupą wśród nich są rodziny z dziećmi.
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Rodziny często dysfunkcyjne, w których rodzice w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu swoich
dzieci, w tym także w przekazywaniu wzorców aktywnego uczestnictwa w życiu społecznokulturalnym. Jednocześnie mające duże potrzeby aktywnego uczestnictwa w kulturze (zob. 1.2
Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i 4.2 Wzmocnienie i poszerzanie
oferty kulturalnej miasta, w: Strategia Rozwoju Miasta Torunia do 2020). Dzieci te uczestniczą przede
wszystkim w działaniach adresowanych do grup zorganizowanych. W 2016 r. Dom Muz realizował
projekt „Na tropie Muz”, który skierowany był właśnie do tej grupy odbiorców. Animatorki
uświadomiły sobie wtedy, że dzieci starówki nie traktują Domu Muz jako przestrzeni otwartej dla nich.
Poprzez zaangażowanie dzieci animatorki dostrzegają także możliwość trafienia do dorosłych, którzy
są niewidoczni w życiu starówki i w niewielkim stopniu uczestniczą w życiu swoich dzieci. Założeniem
Domu Muz jest integrowanie rodzin we wspólnych działaniach i budowa tandemów
międzypokoleniowych dziecko-opiekun.
Kolejną grupę docelową stanowili cudzoziemcy, w szczególności Ukraińcy, którzy są zauważalną
mniejszością narodową mieszkającą w Toruniu. Według danych Urzędu Miasta Torunia na koniec
grudnia 2017 roku w obrębie Starego Miasta w Toruniu zameldowanych było 72 cudzoziemców, w
tym 17 na pobyt stały. Z prowadzonych obserwacji wynika, że są to przede wszystkim osoby zza
wschodniej granicy, głównie z Ukrainy. Osoby te zazwyczaj zatrudnione są na umowy zlecenia w
lokalach gastronomicznych i obiektach hotelarskich znajdujących się na toruńskiej starówce. Część
cudzoziemców stanowi grupa studentów przyjeżdżających do Torunia na wymianę studencką w
ramach programu Erasmus. Co roku jest to około 500 osób z różnych części Europy, które przez około
pół roku są mieszkańcami Torunia. Pozostałe, głównie dorosłe osoby przyjeżdżają w poszukiwaniu
pracy i lepszych warunków życia. Z dotychczasowych doświadczeń Domu Muz związanych z
mniejszością rosyjską obecną w Toruniu w latach 2007-2012 wynika, że osoby takie poszukują
wydarzeń związanych z ich rodzimą kulturą, a zarazem kontaktu z innym przedstawicielami swojej
grupy. Obecnie nie ma w Toruniu przestrzeni, w której takie działania byłyby prowadzone. Niemniej
osoby pracujące w Domu Muz wskazują przynajmniej cztery osoby z Ukrainy, które są odbiorcami
działań instytucji i ze względu na ich duży potencjał twórczy mogłyby wejść w rolę liderów animacji
działań dla swojej grupy. W działania diagnostyczne zaangażowani zostali przede wszystkim Ukraińcy,
jako grupa, która jest zauważalna w przestrzeni miasta i podejmuje jakieś inicjatywy. Może to
świadczyć o jej potencjale i potrzebie działania, które Dom Muz chciałby zaangażować do wspólnego
podejmowania działań kulturalnych.
Studenci z kolei są grupą z dużym potencjałem jeżeli chodzi o angażowanie nie tylko do uczestnictwa
w kulturze, ale także szczególnie do jej współtworzenia. Szczególnym zasobem wydają się być
studenci kulturoznawstwa, w tym animacji kultury oraz kierunków artystycznych, w tym na przykład
edukacji wizualnej czy edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych. Obserwacje Domu Muz i
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pracowników innych instytucji kultury wskazują jednak, że ten potencjał nie jest widoczny. Problem
ten dostrzegają także wykładowcy, którzy starają się w związku z tym kłaść nacisk na zajęcia
aktywizującej i praktyczne. Na starówce znajduje się Wydział Filologiczny oraz Wydział Humanistyczny
UMK, które mogłyby być naturalnymi partnerami do współpracy dla instytucji kultury. Studenci
dotychczas korzystali z oferty Domu Muz jedynie w ramach zajęć zorganizowanych odgórnie, praktyk
czy staży. Dom Muz dostrzega duży potencjał w tej grupie odbiorców, chciałby rozwijać relacje
współpracy między instytucją, a wydziałami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Osobną grupą zaangażowaną na etapie diagnozy byli lokalni liderzy społeczni, animatorzy kultury,
przedstawiciele instytucji i organizacji kulturalnych działających na starówce, którzy zostali
potraktowani jako grupa ekspercka. Ze względu na swoje duże doświadczenie w zakresie prowadzenia
działań kulturalnych na toruńskiej starówce, a także wiedzę ekspercką zostali potraktowani jako cenne
źródło informacji oraz szerszego, kontekstowego spojrzenia na problemy poruszone w badaniu.
Zaangażowanie tej grupy respondentów pozwoliło na uchwycenie badanego problemu z perspektywy
osób odpowiedzialnych za tworzenie i realizację oferty kulturalnej na Starym Mieście. Umożliwiło
także poruszenie kwestii związanych z możliwościami i ograniczeniami instytucjonalnymi w
działaniach kulturalnych.

Przeprowadzając diagnozę zastosowaliśmy następujące narzędzia:
1. Warsztaty diagnostyczne:


z lokalnymi liderami społecznymi, animatorami kultury i przedstawicielami instytucji i



organizacji kulturalnych działających na starówce,
ze studentami, głównie ukierunkowanymi na animację i edukację kulturalną (m.in. studenci


2.


3.

kulturoznawstwa oraz sztuki mediów i edukacji wizualnej),
z cudzoziemcami, przede wszystkim pochodzącymi z Ukrainy.
Wywiady indywidualne:
z mieszkańcami starówki,
z odbiorcami działań Domu Muz na starówce.
Akcja animacyjno-badawcza w przestrzeni starówki skierowana do mieszkańców toruńskiej
starówki.
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Warsztaty diagnostyczne
Warsztaty diagnostyczne z lokalnymi liderami społecznymi, animatorami kultury, przedstawicielami
instytucji i organizacji kulturalnych działających na starówce odbyły się 9 kwietnia, uczestniczyło w
nich 9 osób.
Celami warsztatów było:


dowiedzieć się w jakie działania angażują się mieszkańcy starówki,



określić, jakich działań brakuje, aby zaangażować szerszą grupę mieszkańców starówki,
szczególnie grupy nieobecne (wykluczone),



określić, jakie działania podjąć, aby mieszkańcy starówki nie byli tylko odbiorcami oferty
kulturalnej, a też ją współtworzyli, inicjowali,



określić jakie mamy zasoby i potencjały, które można zaangażować do współtworzenia działań
kulturalnych na starówce.

Warsztaty składały się z dwóch zasadniczych części: diagnostycznej oraz prognozy. W trakcie
warsztatów wykorzystano narzędzia angażujące uczestników do dyskusji, tj. praca w podgrupach,
praca na personach czy modelach. Warsztaty trwały około 2-2,5 godzin.
Warsztaty diagnostyczne z cudzoziemcami odbyły się 10 kwietnia, uczestniczyło w nich 8 osób, w tym
przede wszystkim Ukraińcy. Osoby na warsztaty dobierane były w sposób celowy i na zasadzie kuli
śnieżnej. Zapraszano osoby, które są znane i widoczne w lokalnym środowisku i w większości mają
doświadczenia lub potencjał do prowadzenia działań społeczno-kulturalnych.
Celami warsztatów było:


dowiedzieć się w jaki sposób cudzoziemcy spędzają czas wolny, czy korzystają z oferty





kulturalnej starówki,
określić, jakie są bariery i trudności w angażowaniu się cudzoziemców w działania kulturalne,
określić, jakich działań brakuje, aby zaangażować cudzoziemców w działania kulturalne,
określić jakie mamy zasoby i potencjały wśród cudzoziemców, które można zaangażować do



współtworzenia działań kulturalnych na starówce,
określić, jakie działania podjąć, aby cudzoziemcy nie byli tylko odbiorcami oferty kulturalnej, a
też ją współtworzyli, inicjowali.

Warsztaty składały się z dwóch zasadniczych części: diagnostycznej oraz prognozy. W trakcie
warsztatów wykorzystano narzędzia angażujące uczestników do dyskusji, tj. praca w podgrupach,
praca na personach czy modelach. Warsztaty trwały około 2-2,5 godzin.
Warsztaty diagnostyczne ze studentami odbyły się 9 i 16 kwietnia, uczestniczyło w nich około 20
osób, przede wszystkim studenci kulturoznastwa (specjalizacja animacja kultury) oraz sztuki mediów i
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edukacji wizualnej z Wydziału Sztuk pięknych UMK. Celowo zaproszono na warsztaty studentów tych
kierunków jako osoby potencjalnie zainteresowane nie tylko uczestnictwem w działaniach
kulturalnych, ale także ich współtworzeniem.
Celami warsztatów było:


dowiedzieć się w jaki sposób studenci spędzają czas wolny, czy korzystają z oferty kulturalnej





starówki,
określić, jakie są bariery i trudności w angażowaniu się studentów w działania kulturalne,
określić, jakich działań brakuje, aby zaangażować studentów w działania kulturalne,
określić jakie mamy zasoby i potencjały wśród studentów, które można zaangażować do



współtworzenia działań kulturalnych na starówce,
określić, jakie działania podjąć, aby studenci nie byli tylko odbiorcami oferty kulturalnej, a też
ją współtworzyli, inicjowali.

Warsztaty składały się z dwóch zasadniczych części: diagnostycznej oraz prognozy. W trakcie
warsztatów wykorzystano narzędzia angażujące uczestników do dyskusji, tj. praca w podgrupach,
praca na personach czy modelach. Warsztaty trwały około 2-2,5 godzin.

Wywiady indywidualne
Wywiady indywidualne zostały przeprowadzone w okresie od 9 do 27 kwietnia. Respondenci zostali
dobrani do badania w sposób celowy według kategorii wieku, posiadania lub nieposiadania dzieci w
wieku szkolnym oraz stopnia uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym toruńskiej starówki.
Respondentami były następujące osoby:


osoba w wieku nastoletnim: 2 respondentki, w tym jedna niemieszkająca na starówce




i uczestnicząca w zajęciach Domu Muz na starówce,
dorosły mieszkaniec starówki z dziećmi w wieku szkolnym: 3 respondentki,
dorosły aktywny kulturalnie mieszkaniec bez dzieci w wieku szkolnym: 1 respondentka,



3 respondentów,
seniorzy aktywni kulturalnie: 2 respondentki, w tym jedna niemieszkająca na starówce
i uczestnicząca w zajęciach Domu Muz na starówce, spotkanie z klubem seniora działającym
na starówce.

Celem wywiadów indywidualnych było:


dowiedzieć się w jaki sposób mieszkańcy, przede wszystkim mieszkańcy starówki spędzają



czas wolny, czy korzystają z oferty kulturalnej starówki,
określić, jakie są bariery i trudności w angażowaniu się mieszkańców, przede wszystkim



mieszkańców starówki w działania kulturalne,
określić, jakich działań brakuje, aby zaangażować

mieszkańców, przede wszystkim

mieszkańców starówki w działania kulturalne,
10



określić jakie mamy zasoby i potencjały wśród mieszkańców, przede wszystkim mieszkańców



starówki, które można zaangażować do współtworzenia działań kulturalnych na starówce,
określić, jakie działania podjąć, aby mieszkańcy, przede wszystkim mieszkańcy starówki nie
byli tylko odbiorcami oferty kulturalnej, a też ją współtworzyli, inicjowali.

Wywiady indywidualne zostały przeprowadzone w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz
wywiadu, trwały około 45 minut.

Akcja animacyjno-badawcza w przestrzeni starocwki
Akcja animacyjno–badawcza została przeprowadzona 25 kwietnia przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz
30 kwietnia na Bulwarze Filadelfijskim (nadbrzeża Wisły przy starówce) oraz na Piernikowym
Miasteczku (największy plac zabaw na starówce).
Celem akcji było zapoznanie mieszkańców starówki z prowadzonymi w ramach projektu działaniami
Domu Muz oraz zdobycie informacji dotyczących tego, w jaki sposób mieszkańcy spędzają czas wolny
oraz jakich działań i inicjatyw im brakuje w ofercie toruńskiej starówki. Założeniem akcji w przestrzeni
publicznej było dotarcie do osób, których nie zaangażowaliśmy w ramach pozostałych narzędzi
badawczych, w tym do dzieci i młodzieży, które często są pomijane w działaniach diagnostycznych.
W ramach przeprowadzonych akcji w przestrzeni udało się porozmawiać jedynie z kilkunastoma
osobami: niewiele osób udało się spotkać na Bulwarze i Piernikowym Miasteczku, co tylko potwierdza
tezę, że mieszkańców starówki nie ma w przestrzeni centrum miasta, w akcji przez szkole barierą
okazała się być zła pogoda.
Materiał zebrany w ramach akcji w przestrzeni należy potraktować jako uzupełnienie informacji
zebranych w trakcie wywiadów z mieszkańcami starówki.

Lokalni liderzy społeczni, animatorzy kultury, przedstawiciele
instytucji i organizacji kulturalnych działających na starówce
Liderzy, animatorzy kultury i przedstawiciele różnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną
na starówce ze względu na swoje duże doświadczenie, a także wiedzę ekspercką zostali potraktowani
jako cenne źródło informacji w obszarze badania. Spotkanie ze środowiskiem osób tworzących kulturę
na toruńskiej starówce miało nie tylko cel poznawczy, ale także być może w jakimś stopniu stanowiło
źródło refleksji i impuls do przyszłych działań opartych na współpracy między instytucjami.
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Przedstawicielom instytucji trudno jest wskazać jednoznacznie najbardziej aktywną grupę osób
uczestniczących w wydarzeniach na starówce. Jest to w głównej mierze związane z tym, że instytucje
prowadzą działania dla różnych grup docelowych i patrzą na odbiorców wydarzeń głównie przez swój
pryzmat. Jako jedną z bardziej aktywnych grup uczestnicy warsztatów wskazali osoby w wieku 50 plus.
Wśród odbiorców kultury wskazują też grupę osób, która uczestniczy w bardzo wielu wydarzeniach,
wydaje się, że nie wybierając ich pod kątem swoich zainteresowań czy wiedzy. Uczestnicy warsztatów
wskazują, że determinantą uczestnictwa dla takich osób jest kwestia socjalizacji i integracji.
Jednocześnie respondenci zauważają, że może być to pewien sposób na dotarcie do grup
nieuczestniczących, czyli na przykład mieszkańców starówki.
Jest też grupa osób, która chodzi na wszystko (...) dlatego, że inni koledzy
chodzą. Czują się wtedy w grupie, jest to dla nich socjalizujące. Myślę, że te
kwestie socjalizujące to może być w pewnym sensie klucz do zaangażowania
mieszkańców starówki: nieformalne kluby, tworzenie jakiś para organizacji,
które sprawią, że metodą takiego wzajemnego polecania sobie zdobędziemy
szeroką grupę odbiorców.
Wśród grup nieuczestniczących w kulturze centrum miasta czy uczestniczących w niewielkim stopniu
badani wskazali na studentów, w tym przede wszystkim studiujących obcokrajowców oraz
mieszkańców starówki.
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W przypadku studiujących w Toruniu cudzoziemców jedna z badanych wskazuje na brak oferty w
języku angielskim, a nawet informacji o dostępnej ofercie w języku angielskim, co z góry wyklucza
dużą część osób z uczestnictwa w kulturze.
Stale w ramach wymiany studenckiej przebywa w Toruniu około 500 osób
anglojęzycznych, a nie ma dla nich właściwie oferty w języku angielskim. To
jest grupa, która się bardzo dynamicznie zmienia i musi bardzo szybko dostać
informację o instytucjach kultury.
W przypadku mieszkańców starówki uczestnicy warsztatów wskazują na kilka wzajemnie
wzmacniających się przyczyn ich niskiego zaangażowania w życie społeczno-kulturowe starówki.
Badani wskazują, że duża część mieszkańców starówki to osoby dorosłe, które się nie uczą, ani nie
pracują, w związku z tym mają niskie dochody. Często mają niskie wykształcenie i nie mają także
doświadczeń uczestnictwa w kulturze. Powoduje to, zdaniem jednej z uczestniczek warsztatów, że
mieszkańcy często czują się sfrustrowani, wstydzą się uczestniczyć w wydarzeniach, nawet w tych
darmowych, w których mogliby uczestniczyć.
Kolejna z osób badanych wskazuje, że rodziny ze starówki przychodzą wtedy, kiedy przy okazji mogą
coś dostać (na przykład na wydarzenia około bożonarodzeniowe, podczas których dostają upominki),
co również może świadczyć o niskim statusie materialnym mieszkańców starówki i niepostrzegania
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jako wartości samej w sobie.
Kolejną kwestią, na którą wskazują uczestnicy warsztatów jest bariera wejścia do instytucji.
Respondenci przypuszczają, że mieszkańcy mogą po prostu nie wiedzieć, że mogą gdzieś wejść, że
wydarzenia są też dla nich, że są otwarte dla wszystkich.

Każda instytucja za drzwiami jest postrzegana przez mieszkańców jako
zamknięta.
Ważną kwestią zauważoną przez uczestników spotkania jest to, że mieszkańcy starówki nie mają
własnego miejsca, z którym mogliby się identyfikować. Co za tym idzie, nie spotykają się w przestrzeni
i nie integrują jako społeczność starówki. Badani podkreślają, że poczucie lokalnej tożsamości jest
istotną kwestią w kontekście angażowania mieszkańców. Jedna z badanych wskazuje na
podejmowane działania w synagodze w Fordonie (dzielnica Bydgoszczy), których sukces opierał się na
poczuciu lokalnej wspólnoty mieszkańców. Zaangażowanie mieszkańców w działania udało się
pozyskać przede wszystkim dzięki temu, że mieszkańcy się znali, że badana jako nauczycielka była
rozpoznawana przez mieszkańców i przez kontakt z dziećmi w szkole mogła dotrzeć do rodziców
i zaangażować ich w działania.
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Zdaniem kolejnego uczestnika warsztatów działania, które mają angażować mieszkańców, szczególnie
grupy wykluczone z uczestnictwa w kulturze, powinny opierać się na lokalnym potencjale miejsca, na
jego tożsamości. Powoduje to, że mieszkańcy czują się bardziej związani z wydarzeniami, czują, że to
część ich codziennej historii. Jako przykład odejścia od działań ukierunkowanych na lokalność starówki
podaje Festival Skayway:
Skyway Festival odchodzi od pomysłu specjalnego wkomponowania w
starówkę. „Mariano light” może stać w każdej miejscowości, a tu chodzi o
identyfikację z miejscem, że ja wiem, że to jest specjalnie wykonane pod to
miejsce i tylko tu coś zobaczę.
Uczestnicy warsztatów wskazali także na inne kwestie, które stanowią bariery uczestnictwa w kulturze
starówki w ogóle: problem z parkowaniem, obszar i budynki instytucji trudno dostępne dla osób
niepełnosprawnych, bariery komunikacyjne (na przykład brak oferty i znikomy zakres informacji w
języku angielskim, nieskuteczne kanały komunikacji z odbiorcami), nadmiar i konkurencyjność
wydarzeń na starówce.
Kluczowa dla uczestników warsztatów okazała się być kwestia komunikacji z odbiorcami.
Przedstawiciel Dworu Artusa przywołał dane przeprowadzonego badania wśród seniorów z
Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z którego wynika, że najważniejszym źródłem informacji
dla seniorów są plakaty, rekomendacje znajomych, Ikar oraz Dziennik Nowości. Badany podkreśla, że
tradycyjne kanały informacji nadal są ważne dla odbiorców, szczególnie dla starszych mieszkańców.
Kolejna z badanych wskazuje, że badania przeprowadzone wśród toruńskich studentów potwierdzają,
że bardzo wielu z nich nie zna lokalnych instytucji kultury, często dowiadują się o nich od samych
wykładowców.
Moi studenci dowiadują się o wielu miejscach ode mnie na drugim albo
trzecim roku.
Uczestnicy spotkania podkreślają, że dla osób, które zaczynają uczestniczyć w kulturze, wchodzić w to
środowisko potrzebne są kanały analogowe, na przykład plakaty, ponieważ żeby szukać pogłębionych
informacji na temat działań instytucji czy żeby polubić jakąś instytucję na Facebook’u najpierw trzeba
wiedzieć, że ona istnieje. Podkreślają, że instytucje mają pieniądze na plakaty, ale osoby realizujące
prywatne inicjatywy nie mają takich możliwości. Kolejnym problemem jest niedostateczna liczba
darmowych miejsc do zamieszczania informacji.
Badani przedstawiciele instytucji mają świadomość, że do mieszkańców starówki, którzy nie
uczestniczą w wydarzenia kulturalnych trzeba dotrzeć w bardziej bezpośredni sposób. Podają
pomysły, aby dostarczać ulotki informacyjne razem z rachunkami, podjąć współpracę z urzędem
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miasta i na przykład przy okazji rozsyłania informacji o podatkach gruntowych dodać też inne
informacje, być może dotrzeć z informacją przez pracowników pomocy społecznej.
Respondenci dostrzegają także konieczność wyjścia poza mury instytucji, w miejsca gdzie można
spotkać mieszkańców i określone grupy docelowe, które instytucja chce zaangażować. Przedstawiciel
Dworu Artusa wspomina pozytywny efekt tego typu działania podjętego przez instytucję:
W ramach Toruńskiego Festiwalu Książki zrobiliśmy wydarzenia w plenerze,
widzieliśmy jak dzięki temu ten festiwal zyskiwał ludzi, że tak powiem z ulicy.
Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli, że to jest ciekawe. Chciałem pokazać, że my
(Dwór Artusa) jesteśmy na tyle otwarci, że możesz porzyjśc do nas z ulicy i
skorzystać z naszej oferty.

Kolejną kwestia poddaną pod dyskusję podczas warsztatów było skuteczne angażowanie
mieszkańców starówki w działania kulturalne.
Przedstawiciele instytucji i organizacji podkreślają, że problemem nie jest sama oferta instytucji, a
sposób jej organizacji. Badani są zdania, że angażując mieszkańców do działań kulturalnych powinno
kłaść się nacisk na integrację oraz uczestnictwo i aktywizację. Dobrym kierunkiem byłoby łączenie
działań o charakterze społecznym z treściami kulturowymi. Zdaniem jednego z badanych wszelkie
formy warsztatowe będą się dobrze sprawdzały. Warto także wprowadzać w proponowanych
działaniach zróżnicowane treści.
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Wydaje mi się, że jeżeli ktoś raz uczestniczył w takich warsztatach, które są
może kulturalnie łatwiejsze to może będzie miał ochotę przyjść drugi raz.
Jedna z uczestniczek podkreśla, że wartością samą w sobie jest uczestnictwo mieszkańców, nowe
treści, które pojawiają się w ich życiu. Edukacja kulturalna nie powinna być priorytetem, szczególnie w
przypadku osób, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu społeczno-kulturalnym.
Jednen z przedstawicieli instytucji przywołuje działania Kamienicy Inicjatyw, która organizując
wykłady dla seniorów zawsze dba o drobny poczęstunek z kawą, herbatą i o działania integrujące
uczestników spotkania, na przykład wspólne śpiewanie. Zdaniem respondenta:
ważne żeby te nasze działania były ubogacone takimi elementami integracji i
wspólnotowości, to zdecydowanie więcej daje tym ludziom niż słuchanie na
przykład o życiu z cukrzycą.
Kolejna z uczestniczek spotkania wskazuje, że dla powodzenia działań angażujących kluczowe jest
określenie grup docelowych, które są dostępne dla instytucji i wypracowanie pewnego modelu pracy
ze społecznością opartego na poznaniu jej potrzeb.
Dla instytucji kluczowe jest to, kogo chcemy zaangażować, musimy znaleźć
część grupy, którą w największy sposób da się zaangażować i na jej przykładzie
wypracować pewną metodologię działania. Wybrać celową grupę, z którą
mamy największe szanse powodzenia, żebyśmy też my jako instytucje poczuły,
że możemy coś zrobić.
Trzeba chodzić do ludzi, pokazać się, poznać, oczywiście do grupy celowej, nie
do wszystkich mieszkańców.
Jedną z proponowanych metod jest praca z nieformalnymi liderami społecznymi, których można
poznać tylko wchodząc w środowisko społeczności lokalnej i organizując na przykład niewielkie, ale
cykliczne wydarzenia. Badani podkreślają, że specyfika lidera jest inna dla osób starszych, a inna dla
młodzieży, gdzie powinniśmy poszukiwać bardziej influenserów.
Lokalny lider jest w stanie o wiele więcej zdziałać niż my mając za sobą
pieniądze i instytucje.
Kolejnym sposobem na zaangażowanie lokalnej społeczności i znalezienie lokalnych liderów jest
współpraca z podmiotami, które już współpracują bądź mają kontakty z lokalną społecznością czy
konkretną grupą docelową. Badani wskazują tutaj współpracę ze szkołą czy dotarcie do osób
dorosłych przez dzieci.

16

Być może my tworząc kulturę powinniśmy docierać przez te nieoczywiste drogi,
przez współpracę ze szkołami, przez dzieci, któe przychodzą do nas z klasą.
Uczestnicy spotkania dostrzegają dużą wartość w pracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście
kształtowania przyszłych grup odbiorców. Jedna z uczestniczek podaje przykład klasy muzycznej
utworzonej w jednej ze słabszych szkół na śląsku, gdzie założenie funkcjonowania klasy było takie, że
raz w miesiącu dzieci uczestniczą z rodzicami w jakimś wydarzeniu. Efekt działań był taki, że to
głównie rodzice byli wdzięczni nauczycielom, że dzięki temu działaniu sami chętnie uczestniczą
w kulturze. Kolejna badana podaje przykład współpracy szkół z Teatrem Polskim W Bydgoszczy, który
realizuje program teatralnej edukacji dzieci w szkołach oparty nie tylko na wizytach w teatrze
i uczestnictwie w spektaklach, ale także na realizacji scenariuszy lekcji związanych ze sztukami
teatralnymi.

Badani podkreślają, że aby skuteczniej angażować mieszkańców, szczególnie grupy wykluczone trzeba
zwiększyć rolę animacyjną instytucji, zarówno pracowników jak i kadry zarządzającej. Mają
świadomość, że modele funkcjonowania współczesnych instytucji kultury polegają na otwarciu się na
mieszkańców, na ich działania, ale także zwiększenie dostępności przestrzeni instytucji. Badani
zgadzają się co do tego, że instytucje mają oddawać pole mieszkańcom, pomagać w realizacji ich
pomysłów. Uczestnicy spotkania wskazują, że jako przedstawiciele twórców kultury dzisiaj głównie:
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produkujemy coś i sprzedajemy, odbiorcy dostają od nas gotowy produkt, a nie współtworzą tych
wydarzeń z nami.
Jak oni już przyjdą z jakimś pomysłem to chodzi o to, żebyśmy my ten pomysł
podchwycili, a nie zrobili za nich. Nasza rola to podpowiedzenie jak ten pomysł
zrealizować, pomóc organizacyjnie.
Animacyjna rola instytucji kultury jest kluczowa, aby mieszkańcy z odbiorców kultury stali się jej
współtwórcami. Przedstawiciele instytucji wskazują, że mieszkańcy nie myślą, że mogą pójść do
instytucji, aby zrealizować swój pomysł. Instytucje nie wychodzą do mieszkańców z takim
komunikatem, inicjatywą. Jeden z uczestników spotkania wspomina: sam zaczynałem od poznania
organizacji pozarządowych i nie przyszłoby mi do głowy, aby pójść do instytucji z moimi pomysłami.
Kolejny badany podkreśla, że osoby które są aktywne, bądź które uda się zaktywizować i chcą działać
pójdą do kogoś kogo znają. Z tego względu tak ważne jest, aby nie tylko instytucje były rozpoznawalne
wśród społeczności, ale także osoby, które odpowiadają za działanie tych instytucji.
Przedstawiciele instytucji wskazują jednak, że w instytucjach jest problem żeby przekonać
pracowników do działań aktywizujących, nastawionych na bezpośredni kontakt z odbiorcami, aby
wypchnąć ich poza mury instytucji. Podkreślają, że zarówno pracownicy jak i karda zarządzająca
instytucjami po prostu nie znają takiego podejścia, nigdy tego nie robili, nie mają ku temu
kompetencji. Jedna z uczestniczek wskazuje także przepisy i wzrastającą rolę administracji
w instytucjach kultury jako kolejną barierę w aktywnym podejściu do angażowania publiczności przez
instytucje.
Przepisy spowodowały, że już nie mamy tego swobodnego podejścia,
działalność skupiona jest na działaniach administracyjnych a nie animacyjnych
czy artystycznych.
Problemem wskazywanym przez uczestników warsztatów jest także rola instytucji kultury, którą mają
pełnić. Przeszkodą w realizacji roli instytucji jako instytucji zaangażowanej w życie lokalnej
społeczności zauważaną przez badanych jest podejście, zgodnie z którym instytucje kultury mają na
kulturze zarabiać i są z tego rozliczane. Barierą zmian jest także brak współpracy między instytucjami
i dyskusji w gronie lokalnych ekspertów kultury o jej roli w mieście i dla lokalnej społeczności.
Uczestnicy spotkania dostrzegają potrzebę koordynacji działań kulturalnych na toruńskiej starówce,
spotkań instytucji, wytworzenia relacji, które ułatwią współpracę.
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Warsztaty diagnostyczne z liderami społecznymi, przedstawicielami instytucji i organizacji działającymi
w obszarze kultury toruńskiej starówki wskazały, że osoby odpowiedzialne za tworzenie kultury są
bardzo świadome roli jaką powinny pełnić instytucje w rozwoju lokalnej społeczności.
Z drugiej jednak strony badani precyzyjnie wskazują na bariery w realizacji tej wizji działania instytucji:
wiele obowiązków administracyjnych, wymóg prowadzenia działalności zarobkowej przez instytucje
kultury, brak doświadczeń i niskie kompetencje pracowników oraz kadry zarządzającej do współpracy
z lokalną społecznością czy brak współpracy między instytucjami.
Badani twórcy kultury wskazują na bardzo konkretne postulaty dotyczące prowadzenia działań
kulturalnych, tak aby włączyć w nie grupy wykluczone czy mniej aktywne, w tym mieszkańców
toruńskiej starówki. Podkreślają, że bardzo ważną kwestią w angażowaniu do działań kulturalnych jest
takie ich planowanie, aby stwarzały możliwości integracji i budowania wspólnoty między
mieszkańcami.

W

przypadku

mieszkańców

starówki,

którzy

są

społecznością

wyraźnie

zdezintegrowaną, niemającą wspólnego miejsca w przestrzeni swojego miejsca zamieszkania takie
działania są szczególnie ważne. Kolejną kwestią w planowaniu działań kulturalnych jest odwoływanie
się do lokalnej tożsamości, lokalnych potencjałów, współpraca z lokalnymi nieformalnymi liderami
społecznymi. Badani zwracają uwagę, że na toruńskiej starówce mamy wyraźny przesyt i wręcz
konkurencję między odbywającymi się wydarzeniami, tym bardziej w takiej sytuacji powinniśmy
skupiać się na działaniach celowych, które przez swoją lokalność i indywidualne podejście pozwolą
zaangażować konkretne grupy docelowe.
Kolejną ważną kwestią jest informowanie i komunikacja z odbiorcami działań. Uczestnicy spotkania
podkreślają, że trzeba używać zróżnicowanych kanałów informacji, od analogowych (takich jak plakaty
czy informacje w prasie) dla osób starszych czy dopiero wkraczających w świat kultury, po działania w
sieci internetowej dla bardziej wdrożonych odbiorców kultury. Chcąc zaangażować jednak grupy
wykluczone czy nieobecne należy zastosować bardziej bezpośrednie podejście: pojawiać się tam,
gdzie są odbiorcy i zwiększyć rolę animacyjną instytucji kultury.
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Mieszkańcy starówki
Mieszkańcy starówki zostali wskazani jako jedna z grup najmniej widocznych w zakresie uczestnictwa
w kulturze toruńskiej starówki. Szczególną grupą wśród mieszkańców starówki są rodziny z dziećmi.
O praktykach w zakresie spędzania czasu wolnego, potrzebach w tym obszarze oraz barierach
w uczestnictwie w życiu kulturalnym mieszkańców starówki dowiedzieliśmy się na poprzez
przeprowadzenie wywiadów indywidualnych oraz w ramach akcji animacyjno-badawczej
w przestrzeni publicznej starówki.

Akcja animacyjna przy Szkole Podstawowej nr 1

Respondenci badania spędzają czas wolny w bardzo zróżnicowany sposób: spacerują, uprawiają sport,
chodzą do kina, spotykają się ze znajomymi, czytają książki, oglądają filmy, podróżują, latem spędzają
czas na działce, grillują.
Jedna z nastolatek wskazuje, że najczęściej spędza czas z rówieśnikami chodząc do kina (Cinema City)
lub umawiając się na rolki, dużo czasu spędza ze znajomymi na świeżym powietrzu. Raczej rzadko
korzysta z oferty kulturalnej. Jeśli badana bierze udział w „kulturalnych wyjściach” to są to raczej
wyjścia ze szkołą (CSW, Kino Centrum albo teatr). Razem z bratem bierze udział w zajęciach
teatralnych w Domu Muz.
Część dorosłych osób badanych, aktywnych zawodowo wskazuje, że ze względu na pracę ma niewiele
czasu wolnego. Mimo to starają się uczestniczyć w różnych wydarzenia kulturalnych. Ci aktywni
kulturalnie uczestniczą w koncertach (NRD, Koniec Świata, Kulturhauz, OdNowa, Dwór Artusa,
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Jordanki), chodzą na wernisaże (CSW, Wozownia, Dom Muz) i do teatru, uczestniczą w spotkaniach
podróżniczych w Dworze Artusa, chodzą do kina (CSW, Niebieski Kocyk, rzadziej Cinema City),
rozwijają swoje zainteresowania np. fotografię czy bieganie. Dwóch badanych mężczyzn wskazuje, że
bierzesz udział w biegach po starówce, np. bieg mikołajów.
Czasem kino Niebieski Kocyk, basen, prelekcje w Kulturhauz, pikniki na Zamku
Dybowskim, koncerty i imprezy w Pilonie, teraz w Dwóch Światach i Końcu
Świata. Z przyjaciółmi w lokalnych pubach. (dorosła kobieta aktywna
zawodowo)
W weekendy przeważnie jeżdżę na basen, jak jest ciepło to na grilla, a jak jest
zima to do kina. (matka dwójki dzieci)
Osoby mające dzieci podkreślają, że swój czas wolny często spędzają z dziećmi: chodzą na basen, na
wydarzenia plenerowe, do kina czy na koncerty i przedstawienia, w których biorą udział dzieci w
ramach zajęć pozalekcyjnych.
Jak dzieciaki coś na tyle zainteresuje, że ciągną to wtedy idziemy. (matka trójki
dzieci)
Dorosłe osoby badane wskazują, że ich dzieci często korzystają z oferty różnych instytucji na starówce,
wymieniają przede wszystkim Dom Harcerza, Miejski Dom Kultury, Świetlicę Fundacji Samotnych
Matek Słoneczko oraz Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka. Respondenci wskazują, że dzieci
uczestniczą w tych zajęciach głównie ze względu na to, że rodzice pracują i nie ma kto się zająć
dziećmi. Podkreślają, że oferta zajęć w instytucjach jest różnorodna. Osoby mniej zamożne wybierają
ofertę bezpłatną. Poza uczestnictwem w zajęciach dzieci samodzielnie spędzają czas na placu zabaw
Piernikowe Miasteczko oraz na boisku w Stawie Komtura, chociaż tam zazwyczaj spotyka się młodzież.
Jednocześnie należy podkreślić, że duża część dzieci ze starówki nie uczestniczy w żadnych zajęciach
pozalekcyjnych. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1
chcieliby aktywnie spędzać czas: grając w piłkę i uczestnicząc w innych zajęciach sportowych,
tanecznych czy ucząc się gry na instrumentach. Rodzice proponują z kolei zajęcia z rękodzieła, zajęcia
plastyczne i oparte na zabawach ich rodziców i dziadków.
Rodzice podkreślają słabość oferty Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie zajęć pozalekcyjnych oraz
wskazują na potrzebę częstszych wyjść ze szkoły: do muzeum, na łono natury, do kina lub do innych
instytucji na przykład, żeby zobaczyć jak wygląda życie dzieci w innych szkołach, albo do miejsc pracy
dorosłych zajmujących się ciekawymi zawodami.
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Ze szkołą raz do roku chodzą do kina, jedyne jest harcerstwo, nie ma żadnych
kółek dodatkowych, w tej szkole nic nie ma. Nawet placu zabaw nie mają, a
oddział przedszkolny prowadzą. (matka dwójki dzieci)
Codziennie cała trójka chodzi do świetlicy Fundacji Samotnych Matek
Słoneczko. Kiedyś chodziły do Wędki, ale ja zrezygnowałam. Świetlica jest
otwarta do 12 do 17 i tam faktycznie jest opieka, natomiast w Wędce bywało
różnie. Mają różne zajęcia od języków po kursy fotografii, jeździły na tenis
ziemny. To jest oferta darmowa. (matka trójki dzieci)
Dzieci chodzą na dodatkowe zajęcia pozaszkolne, a jak nie to biegają po
mieście, na Piernikowe Miasteczko i mały plac zabaw, ale ja tam samych
moich dzieci nie puszczam. (matka dwójki dzieci)
Warto zwrócić uwagę na seniorów w kontekście spędzania czasu wolnego na starówce. Na toruńskiej
starówce działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, jest też klub seniora przy Wojewódzkim Ośrodku
Animacji Kultury oraz klub prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W organizacjach tych
spotykają się seniorzy mieszkający w różnych częściach miasta, z samej starówki uczestniczą
pojedyncze osoby. Jeżeli seniorzy należą do Uniwersytetu Trzeciego Wieku bądź klubu seniora to swój
czas wolny organizują głównie wokół tych instytucji. Seniorzy, którzy się nie zrzeszają uczestniczą w
wydarzeniach kulturalnych rzadziej, zawsze w towarzystwie rodziny bądź znajomych.
Generalnie badani podkreślają dużą różnorodność oferty spędzania czasu, która oferuje toruńska
starówka, wskazują, że czasem jest nawet przesyt wydarzeń , które ze sobą konkurują.
Jest bardzo duża różnorodność wydarzeń , jeżeli człowiek chce wyjść z domu i
coś zobaczyć to naprawdę ma co zobaczyć. (seniorka)
Jeżeli ktoś chce to znajdzie coś dla siebie, mamy dostęp do informacji, tylko
trzeba chcieć. (matka trójki dzieci)
Wybierają konkretne wydarzenia kulturalne osoby badane kierują się przede wszystkim własnymi
zainteresowaniami i zainteresowaniami osób, z którymi będą wspólnie spędzać czas. Dojazd do
miejsca, w którym odbywa się wydarzenie czy niewielka opłata nie stanowią dla osób badanych
bariery.
W auli UMK też są ciekawe wydarzenia i też tam jeździłam jak mnie coś
interesowało. (seniorka)
Wybieramy tak, żeby wszystkim się podobało, czyli na początku dyskutujemy
co chcemy razem zrobić. (nastolatka)
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Osoby badane, które mają dzieci podkreślają, że priorytetowe są ich potrzeby i zainteresowania, a
także bezpieczeństwo dzieci.
Ważne, żeby dzieciaków to zainteresowało. Bardzo często na Piernikowym
Miasteczku jest coś organizowane to wtedy idą. Ważne jest bezpieczeństwo,
dlatego wybieram mniejsze wydarzenia, odległość nie ma większego
znaczenia. (matka trójki dzieci)
Jeżeli to jest minimalnie płatne to też nie ma większego problemu, szukam
czegoś co naprawdę wciągnie dzieci nawet jeśli jest to płatne. (matka trójki
dzieci)
Jedna z badanych osób starszych zwraca uwagę, że bardzo ważnym elementem udziału w
wydarzeniach, szczególnie tych cyklicznych jest zbudowanie dobrej grupy, małej społeczności ludzi dla
siebie nieobojętnych. Podaje przykład młodych osób, które na zajęcia z rękodzieła przychodzą „po
produkt”, czyli konkretnie zrobić na przykład szalik. A dla niej ważne jest poznawanie i integrowanie
się z innymi uczestniczkami. Takie podejście do spędzania czasu wolnego potwierdzają także osoby
skupione wokół klubów seniora. Ważne jest dla nich to, że mogą zrobić coś wspólnie, często w drugiej
kolejności ważne jest samo działanie. Jedna z osób badanych zwraca również uwagę, że motywacją do
wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu jest dla niej cel. Na przykład wykonywanie jakiś przedmiotów na
cele charytatywne. Ważna jest jednak w takiej sytuacji informacja zwrotna dotycząca efektów działań.
Badane osoby mające dzieci wskazują na niską jakość infrastruktury do spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży. Podkreślają, że szczególnie brakuje infrastruktury dla starszych dzieci. Zdaniem tych
mieszkańców brakuje wydarzeń dla całych rodzin oraz bezpłatnej opieki dla dzieci na czas korzystania
z oferty kulturalnej przez rodziców. Szczególnie brak zajęć dla dzieci rodzice odczuwają w okresie
wakacyjnym. Wskazują na dużą potrzebę większej liczby działań darmowych dla dzieci, szczególnie
starszych i większej dostępności świetlic dla dzieci oraz działań integrujących dla całych rodzin.
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Akcja animacyjna na Piernikowym Miasteczku

Badani mieszkańcy wskazują na miejsca z potencjałem, na przykład fosy zamku,

które można

zagospodarować na działania kulturalne takie jak kino plenerowe, wystawy, happeningi, akcje
performatywne.
Takie aranżacje artystyczne, trochę prowokujące, żeby nie było takiego
podkładania się pod coś tam. Artysta wyraźny i wyraźny temat. (dorosły
aktywny zawodowo mężczyzna)
Badani nie są zgodni odnośnie wydarzeń plenerowych odbywających się na starówce. Z jednej strony
wskazują na uciążliwości związane z ich organizacją oraz pewien powtarzalny schemat i ofertę
wydarzeń. Z drugiej strony wskazują, że proponowane działania nie odpowiadają ich oczekiwaniom,
zdaniem badanych brakuje koncertów znanych zespołów, które mogłyby się odbywać wczesnym
wieczorem.
Jest lipa z nędzą z placami zabaw, jest jedno tylko boisko, które zajmują dorośli
i wtedy nikt nie ma wstępu. Brakuje koncertów nad Wisłą, jak kiedyś były, nie
ma takich normalnych typu Bajm czy coś. (matka dwójki dzieci)
Jest przesyt tego wszystkiego, jak ja tutaj mieszkam to mi się nie chce patrzeć
jak ludzie biegają, tym bardziej, że dużo rzeczy się powtarza. Jak moja siostra
przyjeżdża to dla niej jest atrakcja, żeby się przejść. (matka dwójki dzieci)

24

Za dużo jest tych imprez plenerowych, z wielką sceną. Jako, że jestem
mieszkanką starówki, przeszkadza mi to, tego absolutnie nie potrzebuję.
(dorosła kobieta aktywna zawodowo)
Szukając informacji o wydarzeniach kulturalnych badani mieszkańcy starówki korzystają z różnych
kanałów informacji. Wymieniają Dziennik Nowości, Ikara, plakaty, profile poszczególnych instytucji na
Facebook’u oraz informacje od znajomych. Szczególnie starsze osoby badane wskazują, że ich dorosłe
dzieci są dla nich źródłem informacji o ciekawych wydarzeniach. Jedna z badanych osób wskazuje, że
mało jest darmowych tablic ogłoszeniowych, szczególnie dla inicjatyw, które nie mają budżetów na
promocję i wykupowanie miejsc na plakaty na słupach ogłoszeniowych na starówce.
Jedna z badanych mam podkreśla bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne podejmowane
przez Stowarzyszenie Wędka, które realizuje wiele działań w przestrzeni i w ten sposób informuje o
swojej ofercie działań.
Moja córka, z którą mieszkam mówi mi jaki spektakl czy balet będzie
i chodzimy na takie różne wydarzenia kulturalne. (seniorka)
Najczęściej to jest tak, że coś znajdę na plakacie albo gdzieś i wtedy szukam
dodatkowych informacji. (matka trójki dzieci)
Aktywni kulturalnie badani wskazują, że często w wydarzeniach kulturalnych uczestniczą te same
osoby, wskazują na pewne środowisko, dość hermetyczne, które tworzą między innymi studenci
kierunków artystycznych. Wskazują także, że widoczną w zakresie aktywnego spędzania czasu grupą
są osoby w wieku 20-35 lat, które nie mają jeszcze dzieci, bardzo często są to osoby spoza starówki.
Badani nie mają jednego zdania dotyczącego aktywności seniorów: jedni uważają, że jest to grupa
bardzo aktywna, pozostali wskazują, że to grupa najmniej widoczna, dla której brakuje oferty.
Badani wskazują, że dorośli mieszkańcy starówki raczej nie uczestniczą w życiu kulturalnym centrum
miasta. Integracji i wspólnemu spędzaniu czasu nie sprzyja także zaniedbana infrastruktura podwórek
kamienic. Również dzieci mieszkające na starówce zostały wskazane przez badanych jako jedna z grup
w niewielkim stopniu korzystająca z dostępnej oferty spędzania czasu.
Sąsiedzi raczej są zasiedzeni w domu, często siedzą przed telewizorami. Na
podwórku w kamienicy nie ma życia sąsiedzkiego, gdzie spotykają się
mieszkańcy. (dorosły mężczyzna aktywny zawodowo)
Dzieci ze starówki w ogóle nie chodzą, ludzi nie stać. Niby jest to 20 czy 30 zł
ale jak ktoś ma 3 dzieci to tak się mówi. (matka dwójki dzieci)
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Badani mieszkańcy wskazują na problem kumulacji wydarzeń na toruńskiej starówce oraz
niewystarczające zróżnicowanie czasowe odbywających się działań. Jest to szczególnie ważne dla osób
pracujących, szczególnie w instytucjach i lokalach działających na starówce.
Miasto umiera o 22.00, a ja o tej godzinie często kończę pracę. (dorosła
kobieta aktywna zawodowo)
Jedna z badanych seniorek zwraca uwagę na niedostępność finansową niektórych wydarzeń
kulturalnych dla osób starszych.
Bilety na takie widowiska są drogie, zwłaszcza na takich Jordankach. No to
kogo na to stać. Proszę zobaczyć choćby jak się ubierają ci starsi ludzie, także
tu jest cała masa biednych ludzi. (seniorka)
Respondenci zdecydowanie podkreślają kwestię kapitału społeczno-kulturowego oraz doświadczeń
życiowych, które mają duży wpływ na uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym mieszkańców, ich
aktywność w tym obszarze. Wskazują, że osoby, które zawsze były aktywne, bądź które obracają się w
środowisku osób aktywnych również będą się angażować w życie społeczno-kulturalne. Jedna z
mieszkanek starówki podkreśla także kwestię wstydliwości mieszkańców i pokonania pewnej bariery
wejścia w nowe środowisko czy nowe sytuacje, które dla wielu mieszkańców są obce.
Ja tu (do Torunia) przyjechałam jako osoba dorosła i nie miałam tego zaplecza
znajomych, przyzwyczajeń. (seniorka)
Jak ktoś nie chce to obojętnie co rożne organizacje by robiły to pewnych rzeczy
nie przeskoczy. To jest kwestia wstydliwości. W większym gronie osób których
się nie zna, takie osoby się nie odnajdą. Czują się bezpieczniej w swoim małym
gronie. (matka trójki dzieci)
Wszystkie działania, które robią dzieci w tej chwili to zaprocentuje, że nie będą
wstydliwi, nie będą bali się uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach.
(matka trójki dzieci)
Badani mieszkańcy wskazują, że kluczową rolę w pokonaniu tych barier mają do odegrania właśnie
instytucje publiczne działające na starówce. Podkreślają, że instytucje nie wychodzą do mieszkańców,
nie docierają do nich w sposób bezpośredni.
Badana nastolatka wspomina działanie Domu Muz polegające na przyjściu do szkoły i opowiedzeniu o
projekcie Lingolatorium, które zdaniem respondentki było świetnym rozwiązaniem. W ten sposób
wzięła udział w projekcie, ale też została z instytucją na dłużej angażując się w regularne zajęcia
(teatralne). Do tej pory nie wiedziała o działaniach Domu Muz.
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Badani podkreślają, że ważne są działania na zewnątrz instytucji oraz realizowane we współpracy z
innymi instytucjami czy miejscami, w których pojawiają się mieszkańcy: w szkole, na placu zabaw, w
stawie Komtura. Seniorka podkreśla, że także w przypadku osób starszych, które nie są aktywne
społecznie i kulturalnie, często są samotne potrzeba bezpośredniego podejścia, czasem wielu rozmów
i czasu, oswojenia.
Słowem, zdaniem respondentów instytucje powinny dać się poznać w bezpiecznym i znanym dla
mieszkańców środowisku, co w dłuższej perspektywie może spowodować, że mieszkańcy sami zaczną
przychodzić do instytucji.
Ludzie z Domu Muz czy MDK mogliby organizować zajęcia w szkole, po
lekcjach. I wtedy dzieci by się przyzwyczaiły i zaczęły chodzić już do tych
placówek.(matka jednego dziecka)
Najbardziej aktywni badani bez trudu potrafią wskazać osoby w ich otoczeniu, które już inicjują i
organizują jakieś wydarzenia bądź potencjalnie mogłyby takie działania podejmować.
Badana seniorka wskazuje, że ma koleżanki, które były wykładowczyniami i na pewno mogłyby się
swoją wiedzą podzielić. Jednocześnie wyraża duże wątpliwości dotyczące seniorów, jako grupy, która
może coś sama zaproponować i chcieć zorganizować. Potwierdzają to także pozostałe osoby starsze, z
którymi rozmawiano na etapie badania, które oczekują gotowej propozycji działań i upatrują tutaj
osoby młode jako inicjatorów i organizatorów wydarzeń, siebie samych postrzegając w roli odbiorców.
Jeden z badanych opowiada o prowadzonej przez siebie małej galerii, do której odezwali się
sympatycy toruńskiego hokeja i zorganizowali w niej wystawę dotyczącą tego sportu. Zauważa, że
takie połączenie sztuki i innego ważnego dla mieszkańców tematu, przyciąga bardzo dużo uwagi.
Wymienia osoby zajmujące się malarstwem, fotografią, rzeźbą, grafiką, z którymi współpracuje i które
są gotowe do współdziałania. Badany przedstawił nawet konkretny pomysł na performatywne akcje
ze starych rzutników i klisz, chciałby też zorganizować wystawę o żużlu na wzór wystawy o hokeju oraz
zająć się realizacją krótkich form teatralnych i przygotowywaniem scenografii.
Kolejny badany wskazuje, że zna sporo osób, które generują wydarzenia kulturalne. Wspomina
kolegę, który angażuje się w teatry studenckie, gry miejskie czy inscenizacje historyczne. Badany
wymienia też swoją dziewczynę, która rysuje i maluje, choć nie robi tego profesjonalnie. Zna osoby,
które grają na różnych instrumentach, grają w amatorskich zespołach, a także osoby pracujące w
muzeach, które mają dużo merytorycznej wiedzy.
W klasie badanej nastolatki dwie osoby grają na gitarze i organizują koncerty w szkole. Jedna z
koleżanek respondentki jest zaangażowana w teatr. Zdaniem badanej są to osoby, które mają
potencjał do podzielenia się swoimi umiejętnościami.
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Z przyjaciółką z CSW, kiedy mieszkała na starówce, robiłyśmy takie
dekoracyjne rzeczy, często robimy to nadal razem w domu. Zdarza nam się
prowadzić warsztaty na przykład dla seniorów w ramach projektu Kulturhauzu
czy dzięki Toruńskiej Agendy Kulturalnej. (dorosła mieszkanka aktywna
zawodowo)
Jedna z badanych wskazuje, że osób indywidualnych, które chcą działać jest mało. Dodatkową
trudnością jest to, że na starówce wiele się dzieje i trudno zaistnieć z takimi małymi inicjatywami,
trudno pozyskać uczestników działań.
Badani zapytani o to, jakiego wsparcia potrzebowaliby sami bądź osoby, które znają w realizacji
inicjatyw kulturalnych we współpracy na przykład z Domem Muz wskazują na potrzebę wsparcia w
zakresie promocji działań, dostępu do sali i materiałów warsztatowych, pomocy w prowadzeniu
spotkania, doradztwa i pomocy w organizacji wydarzenia.
Respondenci zapytani o podmioty, które skutecznie angażują mieszkańców do działań kulturalnych i
ich inicjowania mieli trudności ze wskazaniem konkretnych instytucji czy organizacji. Wskazywali
jednak na pewne podejmowane czy postulowane działania, które są lub mogą być w tym zakresie
skuteczne.
Jedna z badanych matek wskazała na działania świetlicy Słoneczko i Wędki, które za każdym razem
pytają rodziców i dzieci o ich oczekiwania dotyczące działań i planowanych aktywności.
Badani po raz kolejny podkreślali, że aby skutecznie zaangażować mieszkańców do działania instytucje
muszą być bardziej widoczne: pojawiać się tam, gdzie są mieszkańcy, wychodzić z jasnym
komunikatem. Jeden z mieszkańców opowiada, że jeszcze do nie dawna na rogu Kopernika i Ducha był
sklep Polo. Ponieważ był na uboczu, nie było w nim turystów. Ekspedientki znały wszystkich
mieszkańców, interesowały się ich sytuacją, można było z nimi pogadać. Według badanego takie
miejsca, gdzie skupiają się mieszkańcy nie zadeptywani przez turystów są dobrym miejscem na
dotarcie do odbiorców i informowanie ich o działaniach instytucji. Kolejny badany zwraca uwagę, że
inicjatywy dla mieszkańców starówki nie powinny być ogłaszane na Facebook’u, ponieważ to ściągnie
turystów i inne osoby, a informacje o wydarzeniu powinny docierać bezpośrednio do mieszkańców
(wręcz do ich domów).
Trzeba ich w jakiś sposób przekonać, że warto brać udział w takich działaniach,
że rodzina, brat z siostrą mogą coś razem zrobić (...) Na przykład można
wciągnąć ludzi w taką akcję, jakąś malowania czegoś, na przykład będziemy
puszczać latawce, ale najpierw malujemy na nich bohaterów kosmosu czy
lotnictwa. (dorosły mieszkaniec aktywny zawodowo)
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Badany zauważa też, ze warto byłoby zrobić coś aby wyjść ze stereotypu, że do galerii chodzą tylko
artyści i profesorzy, i zadbać o to, aby galerie były bardziej dostępne:
Reszta nie chce chodzić, bo się boi, nawet jakby chciała (...). Boją się tego, jak
się ubrać (...), no, brak obycia po prostu. (dorosły mieszkaniec aktywny
zawodowo)
Kolejny badany zwraca uwagę, że przede wszystkich trzeba zintegrować mieszkańców. Uważa, że
dobrym pomysłem byłyby święta ulicy, ale wyglądające inaczej niż te teraz. Jego zdaniem powinno
być to święto rzeczywiście dedykowane mieszkańcom konkretnej ulicy, aby się poznali (ulica
zamknięta dla ruchu samochodowego, kocyki, leżaki, animacje, wspólne zabawy, piknik, lemoniada,
malowanie chodnika). Dodatkowo badany proponuje, aby na takim święcie mieszkańcy mieli na sobie
identyfikatory z napisem na przykład Paweł, Kopernika 13, tak by wszyscy mogli się zorientować kogo
mają w sąsiedztwie. Badany za dobry przykład działania integrującego mieszkańców podaje spacery
po Wilhelmstatd organizowane przez Kulturhauz.

Mieszkańcy starówki podają wiele wskazówek w zakresie organizacji kultury na starówce zwróconej
do mieszkańców. Zwracają uwagę na wiele deficytów w działaniach instytucji oraz konieczność zmiany
podejścia do tworzenia kultury i roli instytucji. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że aby skutecznie
zaangażować mieszkańców starówki do uczestnictwa i współtworzenia kultury trzeba bezpośrednich
działań nastawionych na budowanie relacji z mieszkańcami, nie tylko oferowanie gotowych
produktów kulturalnych. W działaniach integracyjnych, prowadzonych bezpośrednio w miejscach
oswojonych przez mieszkańców, w których przebywają na co dzień, należy upatrywać kierunku
działań instytucji. Stanowi to nie lada wyzwanie dla instytucji kultury chociażby ze względu na
specyfikę funkcjonowania starówki. Z pewnością będzie wymagać zdobycia zaufania mieszkańców,
osadzenia się w środowisku, głębszego poznania potrzeb mieszkańców. Respondenci wskazują, że
warto „dać się poznać” rozpoczynając współpracę z podmiotami, które już współpracują na starówce:
Szkołą Podstawową nr 1 czy Stowarzyszeniem Wędka. Jedną z grup mieszkańców, którą wydaje się, że
będzie potencjalnie stosunkowo łatwo zaangażować w działania są rodziny z dziećmi. Respondenci
mający dzieci często podkreślali, że to właśnie one najczęściej są motorem i motywem do aktywności
w zakresie działań kulturalnych i spędzania czasu wolnego.
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Cudzoziemcy
W warsztatach diagnostycznych z cudzoziemcami uczestniczyli przede wszystkim Ukraińcy, grupa
uczestników była dość mocno zróżnicowana: rodzina z dzieckiem w wieku szkolnym (5 klasa),
nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego, seniorka (wcześniej pracująca na uczelni wyższej we
Lwowie), dwóch inżynierów, osoba zakładająca własne bistro z ukraińskim jedzeniem, animator czasu
wolnego, wolny strzelec.

Osoby uczestniczące w warsztatach są bardzo aktywne w obszarze kultury i spędzania czasu wolnego.
Poznają kulturę i historię Torunia m.in. poprzez odwiedzanie muzeów i wystaw w miejskich
instytucjach kultury (Centrum Sztuki Współczesnej, oddziały Muzeum Okręgowego, Muzeum Piernika,
Wieża Ratuszowa, Dwór Artusa) – korzystają z darmowego wstępu przy okazji Nocy Muzeów, a także z
wejść biletowanych, uczestnictwo w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych (Dwór Artusa,
w tym Poranek Seniora, bezpłatne koncerty na starówce, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Probaltica),
chodzenie do kina (CSW, Niebieski Kocyk), uczestnictwo w spotkaniach tematycznych i autorskich (np.
spotkania podróżników w Dworze Artusa, Muzeum Toniego Halika, uczestnictwo w miejskich
imprezach plenerowych (np. Skayway Festival). Czytają też książki (ukraińskie, rosyjskie, polskie,
angielskojęzyczne), korzystają z biblioteki przy Domu Muz na Podgórzu.
Czas wolny spędzają przede wszystkimi z rodziną i znajomymi: innymi Ukraińcami, osobami z pracy
lub z kościoła, do którego należą. Wspólnie spacerują (np. po starówce, nad Wisłą, po terenach
zielonych), spędzają czas przy grillu i grach sportowych, jeżdżą rowerami poza miasto lub na wycieczki
np. do Malborka, Bydgoszczy czy Gdańska. W gronie najbliższych znajomych i rodziny wspólnie
śpiewają i grają na instrumentach. Część osób wskazuje, że uczestniczy w zajęciach w Domu Muz na
Podgórzu (zajęcia dla dzieci) i przy ulicy Podmurnej (zajęcia szydełkowania). Jedna z osób z
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zamiłowania zajmuje się animacją czasu wolnego i animacją cyrkową np. organizując urodziny dla
dzieci czy wydarzenia okolicznościowe, współpracuje z Wędką i bawialnią UKULELE, ale także świadczy
usługi dla osób prywatnych czy przedszkoli.

Osoby uczestniczące w warsztatach wskazując na bariery uczestnictwa w działaniach kulturalnych dla
nich samych oraz osób z ich otoczenia wymienili: brak wolnego czasu (praca, własny biznes), barierę
językową (zwłaszcza na początku), częstą niedostępność komunikacyjną i przestrzenną instytucji
(szczególnie w przypadku osób starszych i niedowidzących) czy brak zintegrowanej informacji o
wydarzeniach i ofercie kulturalnej starówki. Podkreślają, że osoby, które są już dłużej w Toruniu,
wiedzą gdzie szukać informacji i sprawnie poruszają się w ofercie różnych instytucji, jest to jednak
szczególnie trudne na początku. Tym bardziej, że nie wszystkie strony internetowe miejskich instytucji
są w pełni tłumaczone na język obcy. Często wskazywanym przez uczestników warsztatów źródłem
informacji o wydarzeniach były plakaty w środkach komunikacji miejskiej oraz informacja od
znajomych, kolegów i koleżanek z pracy.
Obcokrajowcy mocno podkreślali także niewystarczającą ofertę związaną z ich rodzimą kulturą
i tradycją. Wskazywali, że Ukraińcy, jako naród bardzo lubią śpiewać, wspólne spotkanie zawsze jest
połączone z grą na instrumentach i śpiewem. Niewielu z nich może kultywować rodzime zwyczaje
będąc w Polsce. Równie ważną wartością podkreślaną przez osoby uczestniczące w spotkaniu jest
wschodnia kuchnia, którą chcieliby popularyzować. Niektóre osoby podejmują własne inicjatywy w
tym obszarze: przyrządzają ukraińskie potrawy i sprzedają np. na wydarzeniach plenerowych,
otwierają własną małą restaurację, gdzie kluczowe składniki będą pochodziły z Ukrainy. Osoby mocno
podkreślały, że brakuje im w Toruniu miejsca, w którym mogłaby spotykać się społeczność ukraińska.
Obecnie część społeczności ukraińskiej spotyka się w kościele Baptystów na Podgórzu. W odniesieniu
do dostępnej oferty kulturalnej i możliwości spędzania czasu wolnego zauważony został także brak
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dostępności w bibliotekach książek w języku ukraińskim czy rosyjskim, w szczególności książek dla
dzieci oraz niewystarczająca oferta kulturalna dotycząca zajęć pozalekcyjnych dla dzieci np. brakuje
zajęć z nauki gry na instrumentach.
Osoby uczestniczące w warsztatach z łatwością wskazały na działania, które można podjąć, aby
cudzoziemcy chcieli w większym stopniu uczestniczyć w kulturze starówki:


powołanie do życia ukraińskiego zespołu, orkiestry, muzycznej sekcji ukraińskiej, gdzie chętni



mogliby spotykać się, wspólnie śpiewać i grać na instrumentach,
stworzenie wymienialni książek, nieformalnej biblioteki, zwłaszcza z książkami dla dzieci






i młodzieży oraz videoteki,
uruchomienie dyskusyjnego klubu filmowego (kino ukraińskie i kino polskie),
pokazy teatralne - przedstawienia ukraińskiej sceny teatralnej on-line lub video,
więcej zajęć z rzemiosła (rękodzieło, garncarstwo, kulinaria), w tym zajęcia dla dzieci,
organizacja miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z animatorem





(zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, ogrodnicze),
podkreślenie tradycji i kultury Ukrainy w świętach typu Andrzejki, Noc Kupały,
wystawy prezentujące historię i kulturę Ukrainy,
prowadzenie miejsca porad np. dyżury prawnika, urzędników itp.
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Odnosząc się do potrzeb i oczekiwań cudzoziemców, głównie Ukraińców, uczestniczących w
warsztatach warto podążyć za ich intuicją. Włączać elementy związane z innymi kulturami do oferty
działań instytucji dbając o to, aby organizowane wydarzenia tworzyły pomosty między kulturami
i osobami w nich uczestniczącymi, a nie wydzielone enklawy. Wydaje się, że włączanie elementów
kultury cudzoziemskiej w działania Domu Muz może zainteresować zarówno obcokrajowców jak i po
prostu mieszkańców zainteresowanych innymi kulturami. Wprowadzając takie działania należy
wdrażać je stopniowo, ale konsekwentnie, współpracując przy tym z samymi cudzoziemcami.
Zaangażowanie mieszkańców - cudzoziemców w organizowanie działań doda im autentyczności i
pomoże zbudować grupę sojuszników dla nowo podejmowanych działań. Jednocześnie należy
pamiętać o możliwie najbardziej bezpośrednim kanale informowania cudzoziemców o prowadzonych
działaniach docierając do miejsc, w których się spotykają (na przykład wspomniany kościół
Baptystów), a z czasem budując bazę kontaktów. Po raz kolejny zauważona i podkreślona została rola
integracyjna i tożsamościowo twórcza działań kulturalnych. Motyw spotkania i poznawania się wydaje
się być istotną kwestią wpływającą na poziom zaangażowania w działania kulturalne.
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Studenci
Warsztaty ze studentami zostały przeprowadzone na spotkaniu w Domu Muz oraz w ramach zajęć
studentów specjalizacji animacji kultury kierunku kulturoznawstwa.
Dla wielu uczestników warsztaty były pierwszą okazją do dyskusji nad możliwościami i barierami
podejmowania działań kulturalnych poza uczelnią.

Studenci korzystają z oferty wielu instytucji działających na toruńskiej starówce. Mają zupełnie inne
doświadczenia niż pozostałe grupy badane. Jednym z lepiej ocenianych miejsc kulturotwórczych
i przyjaznych tej grupie badanych jest Kulturhauz. Studenci wskazują, że jest to miejsce, w którym
każdy może zorganizować coś samemu, zaproponować swoją aktywności. Ważne jest to, że jest
tworzone przez młodych ludzi, zdaniem badanych

„łatwiej z nimi nawiązać kontakt niż

z dyrektorem miejskiej instytucji w garniturze”. Podobnie odbierane jest przez badanych NRD, jako
miejsce otwarte na współpracę, w którym często dzieją się rzeczy organizowane przez osoby
z zewnątrz.
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Badani studenci pozytywnie ocenili także Centrum Sztuki Współczesnej (CSW), jako miejsce w którym
można zwiedzić wystawy, wziąć udział w warsztatach, ale także w innych wydarzeniach, na przykład
muzycznych. Jednocześnie wskazują, że jest to przestrzeń do posiedzenia i spędzenia czasu. Jest gdzie
się schować i poczytać, posiedzieć, odpocząć, jest też dostęp do internetu: „Jest wi-fi z Maiusa, więc
jest wszystko”. Wskazują jednak, że CSW jest miejscem mało przyjaznym dla działań oddolnych.
Dawniej współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (UMK) przebiegała dobrze (osoby pracujące
w CSW były przyjazne działaniom i współpracy). Teraz to instytucja zamknięta, Wydział Filologiczny
nie współpracuje obecnie z CSW. Badani studenci podkreślają, że CSW nie edukuje dorosłych, nie
włącza nowych osób z zewnątrz. Wysoko studenci ocenili natomiast samo Kino Centrum,
funkcjonujące w ramach CSW, ich zdaniem odstaje wysoką jakością programu od pozostałych działań
instytucji. Studenci podkreślają dobre ceny biletów i repertuar na wysokim poziomie.
Badani pozytywnie wypowiadali się także o Wejściówce, Dwóch Światach i OdNowie. Wejściówka
kojarzona jest z debatami, dyskusjami, koncertami, potańcówkami, wystawami i wykładami. Miejsce
oceniane jako przyjazne i różnorodne. Podobnie oceniane są Dwa Światy jako ważne miejsce spotkań
dla badanych. OdNowa to dla studentów z kolei miejsce, w którym można nauczyć się czegoś
współpracując z instytucją w ramach wolontariatu i poznać wielu nowych ludzi. Studenci korzystają
tutaj z koncertów, kabaretów, warsztatów, kina, chodzą do galerii czy na slamy poetyckie. Ważnym
miejscem dla studentów jest Galeria Nad Wisłą skupiająca społeczność artystyczną i miejskich
aktywistów. Dla badanych studentów to przestrzeń nawiązywania relacji i tworzenia kultury
alternatywnej. Badani studenci wskazują także na inne instytucje, których ofertę rozpoznają i czasem
z niej korzystają: Teatr Horzycy, Muzeum Etnograficzne, Galeria Polskich Artystów Plastyków, Książnica
Kopernikańska,

CKK

Jordanki,

PERS.

Dwór

Artusa,

wskazywany

jest

jako

miejsce

o ugruntowanej pozycji i ofercie, ale nie dla studentów, raczej dla osób w starszym wieku. To miejsce
nie zaprasza do działania. Dom Muz znany jest studentom raczej z zajęć. Nie jest to miejsce, o którym
myślą, kiedy chcą coś samemu zorganizować, najlepiej postrzegana jest filia Domu Muz na Podgórzu.
Niewiele osób badanych znało także ofertę Toruńskiej Agendy Kulturalnej (TAK), której wsparcie może
być z powodzeniem wykorzystywane na lokalne działania kulturalne. Zdaniem osób, które miały jakieś
relacje współpracy z TAK instytucja postrzegana jest jako trudna we współpracy. Korzystanie ze
środków, których pozyskanie umożliwia TAK w ramach mikrograntów jest skomplikowane, studenci
wskazują na przykład na z góry określone stawki za usługi i materiały, które odpowiadają potrzebom
dużych działań, przy realizacji małych projektów nie sposób osiągnąć takich cen.
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W zakresie barier uczestnictwa w kulturze badani studenci wskazują na wysokie koszty dostępu do
kultury: wysokie ceny biletów, brak lub niewiele zniżek dla studentów. Istotna jest dla nich także sama
oferta kulturalna i sposób jej organizacji. Brakuje oferty kultury alternatywnej i otwartych miejsc, w
których można zorganizować swoje wydarzenie lub nie wiadomo, że takie miejsca są. Studenci
zauważają także, że coraz częściej znikają z mapy starówki oddolne inicjatywy. Zdaniem respondentów
czas wydarzeń jest niedostosowany do życia studenckiego, do osób, które dzisiaj najczęściej studiują i
pracują. Brakuje też pełnej oferty kulturalnej wieczorami w tygodniu i w niedziele, kiedy nie ma zajęć i
kiedy często się nie pracuje.
Studenci zwracają także uwagę na bariery w komunikacji. Bardzo dużo się dzieje, ale kanały
komunikacji są nieskuteczne. Brakuje dobrej strony internetowej zawierającej zintegrowaną
informację o dostępnej ofercie. Jest Facebook, ale działa jeśli jest się podpiętym do profili instytucji.
Jest to szczególnie istotne w przypadku osób z zagranicy, brakuje informacji, ale także samej oferty
kulturalnej w obcych językach. Studenci podkreślają, że w Toruniu jest wielu obcokrajowców, także
studiujących. Nie ma działań, które łączyłyby kulturę polską z innymi, ani wydarzeń, które
umożliwiałyby poznanie się cudzoziemców. Zdaniem badanych takie działania powinno inicjować
UMK, które obecnie nie ma programu włączania do kultury studiujących w Toruniu cudzoziemców.
Badani podkreślają, że UMK w ogóle nie angażuje do kultury młodych studentów.
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Jeśli ktoś nie ma znajomych i nie jest bardzo zdeterminowany to poznanie
świata toruńskiej kultury zajmuje bardzo wiele czasu. Organizowane są
wycieczki po instytucjach. Studenci poznają raczej topografię miejsc i ogólną
ofertę. Nie ma to dalszego przełożenia na współpracę, działania.
Studenci zauważają także bariery architektoniczne, wiele instytucji ze starówki nie jest
dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wysokie schody, wąskie
korytarze, progi pomiędzy pomieszczeniami. Nowe budynki takie jak CSW czy Jordanki nie mają tego
problemu.
Osoby uczestniczące w warsztatach wskazują także na brak poczucia tożsamości z miastem i lokalną
społecznością, co utrudnia im zaangażowanie w lokalne działania społeczne czy kulturalne. Sami
wskazują, że najczęściej są tutaj tylko 5 lat, nie chcą się wiązać na stałe, wybierają więc łatwą ofertę,
taką, która nie zobowiązuje do wysiłku i zaangażowania. Ta kwestia może być największą barierą w
trwałym angażowaniu tej grupy odbiorców w działania kulturalne.

Jednym z podstawowych postulatów zgłaszanych przez tą grupę badanych jest komunikacja. Studenci
wskazują na potrzebę jednego źródła informacji o tym, co dzieje się na starówce i w Toruniu.
Narzędzia, które zadba o aktualne treści, umożliwi ich profilowanie.
Kiedy jest się w głównym nurcie kultury to ma się informacje o tym, co się
dzieje. Głównie przez FB i znajomych. Brakuje jednak dobrego źródła o
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wszystkim co się dzieje na starówce i w Toruniu. Potrzeba dobrej kulturalnej
strony www. Aktualnej, czytelnej, różnorodnej, umożliwiającej filtrowanie
treści. Kiedyś był to Kulturalny Toruń, teraz strona nie działa, nie robi tego, co
ma robić.
Kolejną kwestią jest wyjście oferty kulturalnej w stronę studentów zarówno jeżeli chodzi o miejsce
realizacji działań jak i dostępność samych instytucji. Osoby uczestniczące w warsztatach wskazywały
na konieczność wyjścia z działaniami kulturalnymi poza mury instytucji i większej dywersyfikacji
godzinowej oferowanych wydarzeń, wtedy studenci mogliby z nich korzystać także w ramach zajęć.
Wskazują także na potrzebę większej oferty zniżek dla studentów. Podczas warsztatów pojawił się
pomysł wprowadzenia bonów biletowych rozdawanych na ulicy na przykład na zasadzie prostego
quizu, odpowiedzi na proste pytanie.
Instytucje powinny być tam, gdzie studenci: pomiędzy akademikami, na
starówce i na Bielanach.
Jednym z pomysłów, który pojawił się podczas warsztatów jest inicjatywa otwartych drzwi instytucji
kultury, w ramach której możliwe byłoby wejście na zaplecza i do przestrzeni instytucji, które zwykle
są zamknięte dla odbiorców. Na przykład muzea mają duże zasoby materiałów i eksponatów
w pomieszczeniach magazynowych. Udostępnienie „wnętrza” instytucji mogłoby zdaniem badanych
mieć walor poznawczy, ale także edukacyjny i zwiększać zainteresowanie działaniem instytucji.
Osoby uczestniczące w warsztatach podkreślają, że aby bardziej zaangażować studentów należy
zadbać o stałe badanie potrzeb i oczekiwań studentów oraz wprowadzanie stopniowych zmian w
działaniach instytucji kultury, także w obszarze współpracy UMK z instytucjami kultury. Należy także
wzmocnić możliwość odbywania staży, praktyk czy wolontariatu w instytucjach kultury w oparciu
o współpracę z uniwersytetem.
Istotne zdaniem badanych studentów jest także łączenie wydarzeń

kulturalnych z działaniami

umożliwiającymi i ułatwiającymi spotkanie się i nawiązywanie relacji z innymi osobami.
Studenci kierunków artystycznych zwracają także uwagę, że instytucje powinny także pomyśleć
o bardziej ukierunkowanej ofercie dla kierunków artystycznych, na przykład warsztatach rozwojowych
i artystycznych. Ich zdaniem w Toruniu bardzo mało jest takich specjalistycznych warsztatów, a jeśli się
pojawiają, to trudno się o nich dowiedzieć i na nie dostać.
Osoby uczestniczące w warsztatach wskazały także na konkretne kwestie, które mogą ich zdaniem
mieć znaczenie, w sytuacji w której, studenci mają nie tylko być odbiorcami kultury, ale także ją
współtworzyć. Ich zdaniem należy uruchomić konkretne narzędzia umożliwiające realizację oddolnych
inicjatyw np. w postaci konkursów na projekty kulturalne dla grup nieformalnych. Ważne jest także
wsparcie promocyjne w postaci darmowej przestrzeni plakatowej, zniżek na ekspozycję plakatów na
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powierzchniach płatnych obsługiwanych przez miasto i instytucje miejskie czy innymi dostępnymi
kanałami. Studentów zachęciłoby także do działania bezpłatne udostępnianie przestrzeni instytucji
kultury lub przestrzeni innych budynków i ulic na działania kulturalne. Nie mniej ważne jest wsparcie
merytoryczne przy realizacji działań. Kluczowa byłaby osoba będąca pośrednikiem pomiędzy
studentami a instytucjami kultury inicjująca i wspierająca współpracę. Osoba taka powinna
odpowiadać za wsparcie informacyjne, administracyjne i merytoryczne w realizacji działań, pomagać
w realizacji pomysłów.

Na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych można odnieść wrażenie, że studenci
są grupą gotową i chętną do współpracy. Należy jednak podkreślić, że w spotkaniach warsztatowych
uczestniczyli studenci kierunków potencjalnie zainteresowanych działaniami w obszarze kultury.
Badani wskazują, że dużym problemem jest niska aktywność samego uniwersytetu w działaniach
włączających studentów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, podkreślają, że także instytucje
kultury nie podejmują takich działań. Studenci często nie wiedzą, że instytucje byłyby otwarte na
współpracę. Postulują ich większe zaangażowanie przede wszystkim w zakresie bezpośredniego
informowania, ale także stworzenia konkretnych narzędzi do współpracy: udostępnienia przestrzeni
do działań, wsparcia w realizacji działań i ich promocji, grantów finansowych. Studenci jako odbiorcy
kultury są grupą, która najbardziej wprost wskazuje na ograniczenia finansowe, które wpływają na ich
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poziom aktywności kulturalnej. Podkreślają także, jak ważne jest budowanie oferty kulturalnej
z poszczególnymi grupami odbiorców, ciągłe badanie potrzeb i odpowiadanie na nie.
Również ta grupa badanych podkreśla poczucie tożsamości oraz integracji z lokalną społecznością jako
ważny czynnik wpływający na ich zaangażowanie do uczestnictwa kultury. Podkreśla szczególną
sytuację studiujących w Toruniu cudzoziemców, których nie angażuje się do uczestnictwa w lokalnej
kulturze ani nie postrzega jako zasób mogący wzbogacić ofertę instytucji i wzmocnić integrację
mieszkańców.

Podsumowanie i główne wnioski
Przeprowadzone badania z grupami odbiorców wykluczonych bądź w niewielkim stopniu
uczestniczących w ofercie kulturalnej starówki oraz z liderami, przedstawicielami instytucji
i organizacji tworzących ofertę kulturalną starówki pozwoliły na zebranie konkretnych wskazówek
dotyczących tego, w jaki sposób zaangażować te grupy do uczestnictwa i współtworzenia kultury.

Komunikacja i informowanie
W celu dotarcia do różnych grup odbiorców należy używać zróżnicowanych kanałów informacji, od
analogowych (takich jak plakaty czy informacje w prasie) dla osób starszych czy dopiero
wkraczających w świat kultury, po działania w sieci internetowej dla bardziej wdrożonych odbiorców.
Chcąc zaangażować jednak grupy wykluczone czy nieobecne należy zastosować bardziej bezpośrednie
podejście: pojawiać się tam, gdzie są odbiorcy i zwiększyć rolę animacyjną instytucji kultury. Dużą rolę
mogą odegrać tutaj także działania prowadzone w przestrzeni publicznej, w miejscach, gdzie
przebywają mieszkańcy. W ten sposób instytucje i osoby w nich pracujące staną się w mniejszym
stopniu anonimowe, zmniejszy się też bariera między mieszkańcami a instytucjami.
Należy także pamiętać o języku komunikatów i zwiększeniu dostępności do informacji w językach
obcych. To instytucje są odpowiedzialne za tworzenie skutecznych komunikatów i ciągłe zmniejszanie
barier w tym obszarze.

Działania budujące relacje
Bardzo ważną kwestią w angażowaniu grup wykluczonych i nieuczestniczących do działań kulturalnych
jest takie ich planowanie, aby stwarzały możliwość integracji i budowania wspólnoty.
Jest to ważne w przypadku wszystkich grup uczestniczących w badaniu. Ukraińcy uczestniczący w
warsztatach wskazali, że w Toruniu nie mają miejsca, aby się wspólnie spotykać, mają ograniczone
możliwości kontaktu z własną kulturą. Studenci podkreślają, że brak poczucia więzi z lokalną
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społecznością utrudnia im zaangażowanie się w tworzenie działań kulturalnych. Podobnie mieszkańcy
starówki są społecznością wyraźnie zdezintegrowaną, niemającą wspólnego miejsca w przestrzeni
swojego miejsca zamieszkania. W działaniach warto poszukiwać lokalnych nieformalnych liderów,
którzy mogą stać się niejako przewodnikami po lokalnej społeczności i sojusznikami działań.
Należy tez zwracać uwagę, aby w realizowanych działaniach dbać nie tylko o wzmacnianie czy
budowanie relacji pomiędzy konkretnej grupy, ale także o budowanie pomostów między różnymi
grupami odbiorców kultury.

Działania oparte na lokalnej tozssamoscci
Z przeprowadzonych badań wynika, że starówka jest przesycona wydarzeniami kulturalnymi, możemy
mówić wręcz o konkurencji między odbywającymi się wydarzeniami. Badane grupy odbiorców
wyraźnie nie odnajdują się w takiej praktyce konsumpcji kultury.
Z tego względu należy w planowanych działaniach odwoływać się do lokalnej tożsamości, lokalnych
potencjałów i przez takie zindywidualizowane podejście docierać do konkretnych grup docelowych.
Takie podejście wymaga dużego zaangażowania po stronie osób odpowiedzialnych za tworzenie
kultury na starówce, ciągłego badania potrzeb odbiorców i środowiska konkretnej grupy docelowej.
Wydaje się jednak, że tylko takie podejście pozwoli na nawiązanie trwałych relacji współpracy.

Wspocłpraca
Kluczowa w angażowaniu odbiorców w działania kulturalne jest współpraca z różnymi podmiotami,
które już mają jakieś relacje bądź kontakty z grupami odbiorców. Współpraca między instytucjami nie
może być traktowana jako zagrożenie w odebraniu odbiorców działań, a jako intensyfikacja działań dla
wspólnego celu.
Naturalnym partnerem dla zaangażowania mieszkańców starówki wydaje się być Szkoła Podstawowa
nr 1. Taka współpraca umożliwi bezpośrednie dotarcie do dzieci i młodzieży, a wraz z nimi do osób
dorosłych. Współpracę ze studentami warto rozpocząć poprzez nawiązanie współpracy z
poszczególnymi wykładowcami czy aktywnymi kołami naukowymi, być może takie oddolne działania z
czasem będą miały potencjał do przerodzenia się we współpracę o bardziej strategicznym
charakterze. W przypadku mniejszości ukraińskiej warto rozpocząć współpracę ze zidentyfikowanymi
liderami społeczności i w ten sposób pozyskać sojuszników działań.

Animacyjna rola instytucji kultury
Z przeprowadzonych badań wynika, że aby zaangażować wykluczone czy uczestniczące w niewielkim
stopniu grupy odbiorców należy zwiększyć animacyjną rolę instytucji. Zarówno pracownicy, kadra
zarządzająca, jak i same przestrzenie instytucji kultury muszą być bardziej otwarte na odbiorców.
Dawać się poznać, nawiązywać relacje współpracy i stwarzać przestrzeń do działania pomagając w
realizacji działań osobom, które wychodzą z inicjatywą.
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