Opracował: Wojciech Cymbalisty, 30 maja 2022

Gmina Czyżew – charakterystyka ogólna

Gmina Czyżew jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo - zachodniej części
województwa podlaskiego w powiecie wysokomazowieckim.
Gmina Czyżew graniczy:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

od północnego - zachodu z gminą Zambrów powiat zambrowski;
od północnego-wschodu z gminą Wysokie Mazowieckie;
od wschodu z gminami: Szepietowo i Klukowo;
od południa i południowego – zachodu z gminami województwa mazowieckiego
powiatu ostrowskiego: Andrzejewo, Szulborze Wielkie, Nur, Boguty Pianki;
Powierzchnia gminy wynosi 13 043,5 ha (130,4 km2), zamieszkuje ją 6546 osób. Średnia
gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km2 – ponad dwukrotnie mniej do średniej
krajowej (123,7 osoby/km2) i o 10 osób mniej od średniej gęstości zaludnienia
województwa podlaskiego (60,7 osób/km2).
Miasto Czyżew położone jest w południowo zachodniej części gminy i leży w odległości
około 18 km od miejscowości powiatowej Wysokie Mazowieckie oraz ok. 80 km od
Białegostoku.
Przez teren gminy z północy na południe przebiega droga krajowa Nr 63 łącząca granicę
Polski z Rosją od północy i granicę polsko-białoruską do przejścia granicznego
Sławatycze-Domaczewo. Drogą tą gmina skomunikowana jest z Zambrowem od
północy i Siedlcami od strony południowej. W centrum miasta zaczyna swój bieg droga
wojewódzka nr 690 relacji Czyżew – Siemiatycze. W południowej części miasta
przebiega linia kolejowa relacji Warszawa-Białystok.
Pod względem strukturalnym obszar gminy stanowi jednorodny obszar produkcji
rolnej. Teren wiejski gminy Czyżew charakteryzuje się przeważającym udziałem
powierzchni rolnych z zabudową ulicową. Tereny zabudowane gminy zajmują ok. 135
ha, co stanowi ok 1 % jej powierzchni. Największy udział mają tereny rolne – 88%
obszaru gminy - zajmując ok. 11401 ha, grunty leśne natomiast stanowią 7%.
Z położeniem na wysoczyźnie Wysokomazowieckiej wiąże się dobra przydatność
rolnicza, duży udział gleb chronionych na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Krajobraz gminy jest typowo rolniczy z niewielkim udziałem terenów
zadrzewionych i leśnych.

Podstawowe dane o gminie:
powierzchnia – 13 043,13 ha (130,43 km2)
liczba sołectw – 46
liczba miejscowości – 51
liczba mieszkańców – 6 546
użytki rolne – 87 %
lesistość – 7%

Sołectwa:
Brulino-Koski,
Brulino-Piwki,
Czyżew-Chrapki,
Czyżew-Ruś-Kolonia,
Czyżew-Ruś-Wieś,
Czyżew-Siedliska,

Czyżew-Sutki,
Dąbrowa Wielka,
Dąbrowa-Cherubiny,
Dąbrowa-Kity,
Dąbrowa-Michałki,
Dąbrowa-Nowa Wieś,
Dąbrowa Wielka,

Dmochy-Glinki,
Dmochy-Mrozy,
Dmochy-Rodzonki,
Dmochy-Wochy,
Dmochy-Wypychy,
Godlewo-Kolonia,
Godlewo-Piętaki,

Jaźwiny-Koczoty,
Kaczyn Stary,
Kaczyn-Herbasy,
Krzeczkowo Mianowskie,
Krzeczkowo-Gromadzyn,
Krzeczkowo-Nowe
Bieńki,
Krzeczkowo-Stare Bieńki,
Krzeczkowo-Szepielaki,
Michałowo Wielkie,

Ołdaki-Magna Brok,
Rosochate Kościelne,
Rosochate Nartołty,
Siennica-Klawy,
Siennica-Puziki,
Siennica-Lipusy,
Siennica-Pietrasze,
Siennica-Szymanki,
Siennica-Święchy,
Stokowo-Szerszenie,

Szulborze-Kozy,
Święck-Strumiany,
Zalesie Stare,
Zalesie-Stefanowo,
Zaręby-Bindugi,
Zaręby-Góry Leśne,
Zaręby-Skórki,
Zaręby-Święchy

Placówki edukacyjne na terenie gminy:
•
•
•
•
•

Zespół Szkół w Czyżewie,
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej,
Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie,
Przedszkole Gminne w Czyżewie.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie:
Propagowaniem kultury na obszarze gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie.
Ośrodek prowadzi działalność i inicjatywy dydaktyczno-kulturalne dla młodzieży i dorosłych –
warsztaty kulturalne, przedstawienia, imprezy okazjonalne, festyny, zabawy, wystawy, naukę
gry na instrumentach i in.
Pracownicy GOK:
pracownicy etatowi:
Katarzyna Kostro - dyrektor GOK
Anna Kazimierczuk - st. instr. ds. organizacji imprez i pracy środowiskowej
Agnieszka Zaniewska - instr. zajęć wokalnych
Małgorzata Zaremba
instruktorzy:
Anna Okulińska - instr. tańca
Zuzanna Wyszyńska - instr. zajęć wokalnych oraz gry na gitarze/ pianinie/keybordzie
Krzysztof Kupniewski - instr. szachów

Grupy działające przy GOK:

- Zespół wokalny „Nova Noota” i „B- moll”
- Koło Teatralne „Teatr Marzeń
- Klub Seniora „Złoty Wiek”
- grupa kolędnicza „Herody Gminy Czyżew”
Stałą formą pracy ośrodka są zajęcia kół zainteresowań:
- zajęcia plastyczne (cztery grupy)
- zajęcia muzyczne - gra na instrumencie: gitara, pianino, keyboard
- zajęcia wokalne (dwie grupy wiekowe)
- zajęcia taneczne (dwie grupy wiekowe)
- zajęcia szachowe (dwie grupy wiekowe)
- zajęcia teatralne (trzy grupy wiekowe)
Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Czyżew, jak również gmin sąsiednich.

- imprezy cykliczne:
- Prezentacje Kolęd i Zespołów Kolędniczych
- Koncert kolęd w wykonaniu zespołów z GOK
- Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa
- Koncert z okazji Dnia Kobiet
- Koncert Papieski „Z głębi serc” poświęcony pamięci św. Jana Pawła II
- Obchody Dnia Ziemi pn. „Nasza Ziemia”- regionalny konkurs plastyczny
- Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych „Wesoły Pląs”
- Obchody rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 maja
- Powiatowy Konkurs Polskiej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”
- „Święto Rodziny- impreza plenerowa, której częścią są Rodzinne Zawody Wędkarskie
o puchar Burmistrza Czyżewa -nad zalewem (Organizatorem zawodów jest Koło Wędkarskie
nr.42 w Czyżewie Okręg Mazowiecki PZW)
- Festyn „Dni Czyżewa”- impreza plenerowa w tym:

- Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Burmistrza Czyżewa”
- Spławikowe Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Czyżewa
- Pożegnanie wakacji – w plenerze (nad zalewem)
- Gminne Obchody „Światowego Dnia Sybiraka” w Muzeum Ziemi Czyżewskiej
- Europejskie Dni Dziedzictwa
- Regionalny Przegląd Teatralny
- Gminny Konkurs Plastyczne o tematyce patriotycznej
- Gminny Konkurs Historyczny o tematyce patriotycznej
- Obchodów rocznicy „Odzyskania Niepodległości”
- Powiatowy Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny
- Organizacja Nocy Sylwestrowej (nad zalewem)

Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew
Rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi
kultury służy Biblioteka Publiczna w Czyżewie. W ramach programu Internetowe Centra
Edukacyjno-Oświatowe na wsi w bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum EdukacyjnoOświatowe Biblioteka prowadzi dwie filie publiczno-szkolne w budynkach szkół
podstawowych w miejscowościach Dąbrowa Wielka i w Rosochate Kościelne.
Księgozbiór liczy 18669 woluminów. Biblioteka, co roku uzupełnia zbiory o około 500 pozycji.
Wśród nowości każdy znajdzie coś dla siebie. Można wybierać pomiędzy literaturą piękną dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, poradnikami a literaturą popularno-naukową. Czytelnicy mają
również możliwość korzystania z 25 tytułów aktualnej prasy, zarówno dzienników jak
i kolorowych magazynów.
Do dyspozycji czytelników są 3 komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, drukarka,
skaner i ksero.
Klienci mają do dyspozycji czytelnię wyposażoną w 16 stanowisk i księgozbiór podręczny, czyli
encyklopedie różnych dziedzin nauki, słowniki, przewodniki, kolorowe albumy itp.
Od 2004r. Biblioteka jest sukcesywnie automatyzowana używając programu bibliotecznego
MAK+. Zastępuje się katalogi kartkowe elektronicznymi, co pozwala na szybsze i wygodniejsze
wyszukiwanie określonej pozycji. W przypadku braku poszukiwanej pozycji, bibliotekarz na
prośbę czytelnika może wskazać inną bibliotekę, która posiada w swych zbiorach pożądany
wolumin. Katalog elektroniczny zawiera ponad 11 tys. egzemplarzy, prowadzimy też
elektroniczną bazę czytelników i wypożyczeń, daje to duże możliwości dla korzystających.
Każdy czytelnik może zalogować się na swoje konto, sprawdzić listę wypożyczonych książek,
termin ich zwrotu a poza tym zarezerwować określony egzemplarz. Każdy czytelnik przy
rejestracji podaje adres e-maila, na który wysyłane są powiadomienia o zbliżającym się

terminie zwrotu wypożyczonych książek. Zachęcamy do korzystania z wprowadzonych
rozwiązań, siedząc w dowolnym miejscu można przejrzeć katalog i zrobić rezerwację aby mieć
pewność, że książka czeka na nas w Bibliotece.

Muzeum Ziemi Czyżewskiej
Koncepcja aranżacji pomieszczeń zabytkowego dworca w Czyżewie opiera się na motywie
podróży. Charakterystyczne miejsce, gdzie stoi budynek oraz jego wcześniejsze przeznaczenie
sprzyja rozważaniom wokół podróży rozumianej zarówno dosłownie, jak i bardziej
symbolicznie jako podróży w czasie przez historię Czyżewa I jego mieszkańców. Ekspozycję
podzielono na pięć przestrzeni prezentujących różne treści merytoryczne – cyt. poniżej opis
twórców koncepcji aranżacji:
Koncepcja plastyczna muzeum:
Poczekalnia - Kolej Warszawsko-Petersburska
W pierwszej z nich zestawiamy surowy charakter dworca reprezentujący rewolucję
przemysłową z końca XIX wieku z wnętrzem kawiarni w stylu eklektycznym,
charakterystycznym dla tego okresu.
Różnorodność funkcji, jaką przewidujemy dla tej sali - od organizacji wystaw czasowych,
projekcji multimedialnych, aż po prowadzenie konferencji i spotkań biznesowych – nakłada na
nią wymóg łatwej aranżacji. Tu znajduje się strefa wypoczynkowa, w której można
zrelaksować się podczas przerwy w zwiedzaniu I oczekiwania na przyjazd pociągu.
Strefę ekspozycji stałej wydziela plastycznie i funkcjonalnie ażurowa konstrukcja nawiązująca
w swojej formie do dworcowych stalowych konstrukcji z XIX wieku. Między słupami
wygospodarowano przestrzeń na ekspozytory plakatowe. W tej części wystawy przenosimy się
na XIX-wieczny peron i poznajemy historię budowy kolei Warszawsko-Petersburskiej.
W drugiej części poczekalni w zamykanych gablotach możemy zobaczyć artefakty związane
z pracą na kolei (m.in. lampy karbidowe, sygnałowe I telefony używane na stacji).
W zabytkowym aparacie fotograficznym wyświetlana jest migawka zdjęć. Ziemia czyżewska historia i tradycja, ludzie, wydarzenia.
Kontynuujemy podróż wkraczając w instalację z walizek-gablot. Każda z nich kryje w sobie
pamiątki związane z mieszkańcami Czyżewa i okolic. Instalacja to symboliczna podróż w czasie,
w której peron wypełniony walizkami z różnego okresu staje się pretekstem do pokazania
losów jednostek na tle historii. Wewnątrz na wpół otwartych podświetlonych walizek możemy
odnaleźć pamiątki: zdjęcia, pocztówki i archiwalne dokumenty. Walizki porządkują
chronologicznie treści merytoryczne (m.in. prezentują najstarsze pamiątki związane

z Czyżewem, pokazują w skali lokalnej oblicza wojen, prezentują często wydarzenia widziane
oczami jednostki).
W opowieści o ziemi Czyżewskiej stawiamy akcenty na prestiżowe wydarzenie jakim stała się
wizyta ostatniego cara Rosji Mikołaja w Czyżewie we wrześniu 1912 roku oraz tragiczną
historię wywózek na Sybir. Tym dwóm tematom poświęcono dwie oddzielne salki
wystawiennicze.
Salonka carska
Pierwsza z nich w umowny sposób prezentuje rekonstrukcję wagonu carskiego I nawiązuje do
wydarzenia wizyty cara Mikołaja w Czyżewie we wrześniu 1912 roku. Meble i wyposażenie
salonki przybliża gościom ówczesny charakter wnętrz i panującą modę. Stylistyka
i wyposażenie pełne przepychu i elegancji, godne Cara kontrastuje z umieszczonym naprzeciw
surowym pomieszczeniem prezentującym historię Sybiraków i tragedię tych wydarzeń.
Sybir
W sali Sybiru panuje cisza i nastrój wyobcowania, przeważa paleta bieli, z sufitu sączy się
rozproszone światło. Podłoga I ściany zostały wykończone surowymi, bielonymi deskami.
Z lewej strony znajduje się instalacja artystyczna wykorzystująca zgromadzone artefakty przedmioty osobiste Sybiraków używane na wygnaniu (m. in. zeszyty z gazet, wrzecionka,
kołowrotek). Instalację z linek uzupełnia rzutnik projekcyjny umieszczony pod sufitem
wyświetlający na ścianie migawki zdjęć związanych z tematem. Ścianę wejściową wypełniają
koperty, wspomnienia i listy rodzinne z różnych miejsc pisane podczas zesłania, do niektórych
z nich możemy zaglądnąć i przeczytać fragmenty korespondencji.
Czyżew wczoraj i dziś
W korytarzu znajduje się grafika wielkoformatowa prezentująca mapę Czyżewa I okolic
wzbogacona o prezentację zdjęć najciekawszych obiektów ziemi czyżewskiej. W sali
poświęconej powojennej historii regionu prezentowane są m.in. pamiątki ziemi czyżewskiej (m.
in. przedmioty codziennego użytku), sylwetki honorowych obywateli miasta, insygnia władzy
związane z otrzymaniem praw miejskich.

Wyniki badań ankietowych:
Udział w obu grupach ankietowych: 357 osób.
Badanie ogólne, udział 211 osób.
Badanie ogólne przeprowadzono od 8 kwietnia do 17 maja 2022 w formie hybrydowej –
ankieta była dostępna cyfrowo, jak również w formie kart do wypełnienia. 96 osób skorzystało
z elektronicznej formy wypowiedzi, 115 wybrało karty papierowe. Ponadto przeprowadzono
równoległą ankietę z mniejszą liczbą pytań skierowaną do uczniów klas I-IV ze szkół
podstawowych z terenu całej gminy Czyżew. W tym badaniu wzięło udział 136 dzieci.
Przeprowadzono również dwa spotkania badawcze z liderami lokalnych organizacji
pozarządowych, instytucji znajdujących się w gminie oraz grup nieformalnych uczestniczących
w życiu kulturalnym i społecznym gminy. Głosy i wskazania liderów zostały również
powtórzone w ankietach. Lista osób wskazanych jako twórcy przez liderów jest tożsama
z grupą zebraną w trakcie ankiety.
Metryczka:
Blisko 2/3 osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym to kobiety.
Odpowiedź Procent
Ilość
Kobieta
63%
Mężczyzna
37%

132
79
211

Płeć ankietowanych

1. kobiety

2. mężczyźni

Wiek:
Największą grupą respondentów była młodzież (12-19 lat), stanowiąca 39% osób
odpowiadających na pytania. Drugą najliczniejszą grupą były osoby w wieku 30-39 lat – 28%
badanych. Grupa wypowiadająca się w badaniu ankietowym obejmowała wszystkie grupy
wiekowe.
młodzież 12-19
dorośli 20-29
dorośli 30-39
dorośli 40-49
dorośli 50-59
seniorzy 60+

83
23
59
27
14
5

Wiek respondentów

młodzież 12-19

dorośli 20-29

dorośli 30-39

dorośli 40-49

dorośli 50-59

Miejsce zamieszkania:
Blisko 60% respondentów to osoby zamieszkujące miasto Czyżew.
Odpowiedź Procent
Wieś
42%
Miasto
58%

Ilość
110
101

seniorzy 60+

Sprzedaż

Wieś

Miasto

Odpowiedzi na pytania:
1. Jakie masz pasje, hobby?
92% badanych wskazało, że ma hobby. Mieszkańcy gminy Czyżew najczęściej wskazywali, jako
swoją pasję, słuchanie muzyki (16%), czytanie książek (12%), uprawianie sztuki kucharskiej
(11%), piłkę nożną i ogrodnictwo ( po 9%), gry komputerowe i film (po 8%), 5% wskazywało na
śpiew, taniec i jazdę na rowerze. Pozostałe odpowiedzi były wybierane przez mniej niż 10 osób.

Słuchanie muzyki
Czytanie książek
Sztuka kucharska
Piłka nożna
Ogrodnictwo
Gry komputerowe
Film
Śpiew
Rower
Taniec
Podróże
Informatyka i matematyka
Zwierzęta, opieka nad zwierzętami

34
25
23
18
18
16
16
12
11
11
9
9
8

Gra na instrumentach (gitara,
akordeon)
Rysunek
Fotografia
Historia
Majsterkowanie, naprawy,
elektronika
Motoryzacja
Pływanie
Seriale TV
Wędkarstwo
Rękodzieło, robótki ręczne, szycie
Spacery
Języki obce
Opieka nad dziećmi
Malarstwo
Przyroda, biologia, chemia
Rolnictwo
Moda
Spacery
Morsowanie
Festiwale w TV
Fryzjerstwo
Rozwój osobisty
OSP
Relacje
Strzelectwo
Zakupy
Krzyżówki
Teatr
Kosmetologia
Tik Tok
Kultura azjatycka
Muzyka klasyczna
Poezja
Lotnictwo
Florystyka
Zakupy
Kulturoznawstwo
Tworzenie filmów
Publicystyka

8
8
7
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Duchowość
Grzybobranie
Budowanie
Pisanie
Militaria
Gry karciane
Klub seniora
Grafika komputerowa
Polityka

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Ile czasu tygodniowo poświęcasz na realizację swoich pasji?
Z grupy 194 osób posiadających hobby aż 46% osób wskazało, że poświęca na nie więcej niż
dwie godziny tygodniowo, godzinę na pasję przeznacza blisko co czwarty ankietowany, 17%
realizuje swoje hobby przez dwie godziny, a tylko 14% - pół godziny.

Odpowiedź
pół godziny
godzinę
dwie godziny
więcej niż dwie godziny

Procent Ilość
14%
24%
17%
46%

26
47
33
88
194

Czas poświęcony na pasję, hobby tygodniowo

pół godziny

godzinę

dwie godziny

więcej niż dwie godziny

3. Co z kultury naszej gminy Czyżew lubisz najbardziej? Jakie wydarzenie, zajęcia,
miejsce są Twoim zdaniem najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne kulturowo?
Ulubionym miejscem mieszkańców gminy jest kompleks obejmujący park i zalew
w Czyżewie – miejsce wskazało 27% badanych. Spośród infrastruktury specjalistycznej,
gdzie są realizowane stałe formy działań kulturalnych najbardziej rozpoznawalne są
instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury (20%) i Muzeum Ziemi Czyżewskiej (11%).
Z grupy wydarzeń najczęściej wskazywano ogólnikowo na festyny (9%) i konkursy (6%)
oraz na konkretne wydarzenia – Dni Czyżewa (7%) i Święto Rodziny (3,5%). Respondenci
wskazywali też ogólnie na uroczystości, w tym uroczystości patriotyczne związane np.
z Narodowym Świętem Niepodległości.
Park i zalew
Gminny Ośrodek Kultury, kino, zajęcia
Muzeum Ziemi Czyżewskiej
Festyny
Dni Czyżewa
Konkursy
Place zabaw, ścieżki
rowerowe
Zabytki, rynek, kościoły
Uroczystości np. 11 XI
Święto Rodziny
Obiekty sportowe
Koncerty
Zawody sportowe
Klub seniora
Obiekty komercyjne (sklepy, restauracje)
Wystawy, spotkania
Świetlice
Biblioteka

57
43
23
18
14
12
11
9
8
7
7
7
5
5
3
3
2
2

4. Czy znasz osobę, osoby, które mają artystyczną pasję, zbiory i mogłyby opowiedzieć
o nich? Jeśli tak, proszę wpisz kto to.
Pani Renata Odorczuk, poetka, pisze recytuje własne wiersze, wieczór z Panią Renią to
niezapomniane przeżycie.
Teresa Zaremba - szydełkowanie.
Anna Gawlik jest pasjonatem przyrody, tworzy ogrody, fotografuje.
Katarzyna Kostro.
Marek Turkot.
Bartłomiej Niedbała – malarz.
Teresa Witan.
Anna Kazimierczuk.
Alicja Szulborska pisze książki.
Paweł Sanecki – militaria.
Stanisław Dąbrowski – militaria.
Aleksandra Jaszczur.
Izabela Uszyńska, sztuka układania kwiatów.
Jakub Pietruszewski.
Jadwiga Łętowska - haft krzyżykowy.
Michał Cira Ciruk (raper), Paweł Czaczkowski (realizator dźwięku), Adam Piechocki (raper).
Marta Monarcho.

5. Jakie walory gminy i miasta Czyżew są Twoim zdaniem najcenniejsze i mogą
jednoczyć wokół siebie mieszkańców?
Co piąty badany wskazywał na atrakcyjność Parku Miejskiego i Zalewu, liczne były
również głosy oddane na GOK, imprezy, koncerty, konkursy, Muzeum Ziemi
Czyżewskiej, obiekty sportowe i na festyny.
Zalew i Park Miejski
Gminny Ośrodek Kultury i zajęcia w
nim
Imprezy kulturalne, koncerty,
konkursy
Muzeum Ziemi Czyżewskiej
Obiekty sportowe, boiska
Festyny
Dni Czyżewa
Potencjał gospodarczy, rozwojowy
Zrewitalizowany rynek, centrum
miasta
Historia, historia gminy, zabytki
Klub Seniora
Ludzie
Piękno przyrody, krajobraz
Pływalnia
Drużyny piłkarskie, drużyny
sportowe
Duża aktywność / poczucie
wspólnoty
Nic / nie ma / brak
Święto Rodziny
Bogactwo kulturowe, tradycja
Kościół
Place zabaw, skwery
Świetlice
Święta narodowe
Zawody sportowe
Biblioteka
KGW
Małe miasteczko, wszyscy znają się

51
19
19
15
15
10
7
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2

OSP
Park dla psów
Szkoły
Teatr
Występy dzieci
Siłownie
Kulinaria

2
2
2
2
2
2
1

Jakie walory gminy i miasta Czyżew są Twoim
zdaniem najcenniejsze i mogą jednoczyć
wokół siebie mieszkańców?

Zalew i Park Miejski

Gminny Ośrodek Kultury i zajęcia w nim

Imprezy kulturalne, koncerty, konkursy

Muzeum Ziemi Czyżewskiej

Obiekty sportowe, boiska

Festyny

Dni Czyżewa

Potencjał gospodarczy, rozwojowy

Zrewitalizowany rynek, centrum miasta

Historia, historia gminy, zabytki

Klub Seniora

Ludzie

6. O jakich wydarzeniach w przestrzeni gminy Czyżew, działaniach kulturalnych
marzysz?
Najwięcej osób wskazało na koncerty i festyny, rzadko konkretyzując rodzaj lub
tematykę wydarzenia. 12 respondentów podkreślało wagę teatru, a 10 podkreślało
potrzebę częstszych seansów. 11 osób zaznaczało, że oferta jest wystarczająco
obszerna. Cyt. z najobszerniejszej wypowiedzi: „GOK spełnia moje oczekiwania w 100
%. u nas chyba wszystko jest, i teatralne, szachowe, wokalne, wszystko, konkursy,
zajęcia... może jakieś akcje tematyczne, projekciki? typu... wokół teatru, malujemy
świat, książka przyjacielem, podróże dalekie i bliskie... Bo dużo się dzieje i tak!!!”
- Aktywizacja seniorów z dziećmi i młodzieżą. Wymiana doświadczeń, przekazywanie
wartości i tradycji z pokolenia na pokolenie. Uczulenie młodzieży na problem starości.
- Balet, szkoła tańca
- Basen, nauka pływania dla dzieci

2
5
6

- Bogata oferta zajęć dla dzieci
3
- Coś dla seniorów
1
- Dni Czyżewa
5
- Dni Kebaba
1
- Dni Rodziny
1
- Działania dotyczące historii, kultury i tradycji w tym materialnej i niematerialnej oraz
kwestii kulinarnych
2
- Dzień Wiosny
1
- Dzień Zabawy
1
- Festiwal disco polo
1
- Festiwal piosenki aktorskiej
1
- Festiwal teatralny
1
- Festiwale muzyczne
1
- Festyn dla dzieci z animacjami z teatrem
1
- Festyny
21
- Fontanny multimedialne na zalewie.
1
- GOK spełnia moje oczekiwania w 100 %. u nas chyba wszystko jest, i teatralne, szachowe,
wokalne, wszystko, konkursy, zajęcia... może jakieś akcje tematyczne, projekciki? typu...
wokół teatru, malujemy świat, książka przyjacielem, podróże dalekie i bliskie... Bo dużo się
dzieje i tak!!!
11
- Gry planszowe, klub karciany
1
- Imprezy okolicznościowe organizowane przez sam GOK z dziećmi z kołek zainteresowań
1
- Inscenizacja bitwy lub zdobycia posterunku MO
1
- Integracja wyprzedaże i wymianki garażowe, jako miejsce interakcji i konfrontacji różnych
stylów życia i historii mieszkańców gminy Czyżew, okazja na integrację, rozmowę, być
może ciekawe dyskusje o przedmiotach i ich znaczeniu dla właścicieli, otwarcie się na
społeczność, przełamanie bańki prywatności, a nawet tabu. Przy takiej okazji można
sprzedać lub wymienić również swoje rękodzieła tworzone "do szuflady"
1
- Integracja. Marzę, o tym aby każdy mieszkańców miał swoje miejsce, aby były miejsca dla
małych dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych
1
- Integracja: wspólne ogniska
2
- Integracja: wymiana rzeczy. Każdy ma masę rzeczy, z którymi wiąże jakieś emocje - trudno
je wyrzucić, jeszcze trudniej to wszystko przechowywać. Ktoś inny może dostrzec w czyjejś
rzeczy nowe życie, być może nietypowe zastosowanie lub przerodzić je w twórcze
działanie. Rzecz nie zginie, a sprzedaż/podarowanie jej komuś może przynieść satysfakcję i
ocalić ją od zakurzenia, zapomnienia, ostatecznie pewnie wylądowania na śmietniku
(chociażby po przeprowadzce/śmierci właściciela). Może zdobywca takiej rzeczy poczuje
się zainspirowany, a sprzedawcę/darczyńcę i odbiorcę połączy ciekawa więź pozornie
martwego przedmiotu, być może się jeszcze spotkają i skonfrontują swoje odczucia po
czasie. Intrygują mnie dziwne przedmioty i ich historia, mogłabym w miarę możliwości
współtworzyć takie wydarzenie lub chociażby dzielić się pomysłami na realizację.
1

- Kabaret
- Kawiarnia

3
2

- Kawiarnia / klub. Moglibyście zadbać w końcu o młode społeczeństwo, wszyscy młodzi
uciekają, bo tu nie ma dokąd wyjść.
1
- Kino w plenerze
4
- Kolonie, półkolonie
2
- Koncert bez disco polo, może coś innego też... nie raz były na Dni Czyżewa koncerty np.
Lemon, IRA
1
- Koncert Eleni
1
- Koncert Extazy
1
- Koncert inny niż disco polo
1
- Koncert Laskowik & Malicki
1
- Koncert Nocnego Kochanka
1
- Koncert rockowy
1
- Koncert Young Leosii
2
- Koncert znanego i cenionego zespołu
1
- Koncerty
15
- Koncerty muzyki poważnej
1
- Koncerty na żywo artystów innych niż lokalne gwiazdy muzyki disco polo
1
- Koncerty rapowe, bardzo chętnie mogę porozmawiać z lokalnymi raperami (Białystok),
aby takie koncerty mogły się odbyć
1
- Konkursy kulinarne
1
- Konkursy związane z potrawami lub zręcznościowe.
2
- Kulinaria. Zajęcia kulinarne z uczestnictwem wielopokoleniowym. Babcia, córka, wnuczka.
Co smakuje babci a co teraz smakuje wnuczce.
2
- Kursy dla mieszkańców
1
- Kursy dla młodzieży
1
- Kursy kosmetyczne
1
- Nie wiem / nie mam zdania
6
- Nie wiem, ale może jakiś tematyczny jarmark?
2
- Nowa sala kinowa chodzi o wygodę siedzenia i oglądania, a nie na jednym poziomie.
1
- Oczywiście. Jesteśmy zawodnikami klubu z Czyżewa i wspólnie z krajowym związkiem
Teqball napewno taka impreza Nasze miasto wypromowała by nie tylko w podlaskim czy
na krajowej arenie to cały Teqball Świat by nas zobaczył. Międzynarodowy challenge to
rozwój nie tylko dyscypliny ale i Naszego Miasta. Czyżew jest Teq. Warto wspomnieć że już
Podlaski Związek Piłki Nożnej będzie niebawem z Nami współpracował.
Dwa prężnie działające w Czyżewie kluby sportowe to spokojna i w pełni spełniona
młodzież, to pasja, to marzenia, to wspaniałe chwile. To spokój społeczeństwa…
1
- Ogólnodostępna siłownia
1

- Organizowanie wydarzeń dzięki którym młodzi ludzie mogą zyskać perspektywy na
przyszłość
- Piknik dla dzieci z okazji dnia dziecka

1
1

- Pikniki rodzinne z ewentualnymi występami muzyków, kół teatralnych, spotkania
recytatorskie, możliwość uczestnictwa w spektaklach teatralnych, audycjach muzycznych.
1
- Pokazy lotnicze
1
- Promowanie lokalnych produktów
1
- Rozwój instrumentalistyki rozrywkowej finansowanej z funduszów gminy
1
- Rozwój sportu, rozwój infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci
1
- Skatepark
1
- Spotkania ze sławnymi osobami i autorami książek
7
- Spotkania ze zwierzętami
2
- Stworzenie kół zainteresowań, jakiś konkursów nie tylko dla seniorów, ale takich żeby
każdy mieszkaniec gminy nie należący do grupy mógł przynieść pracę do obejrzenia przez
innych. Fajnym pomysłem byłaby wystawa fotografi np. "Czyżew dziś i kiedyś"
1
- Targ staroci, warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych,
1
- Teatr
12
- Turnieje szachowe, piłkarskie, sportowe
4
- Uważam, że każdy mieszkaniec gminy jest bardzo ważny, a wszyscy powinni mieć równe
szanse. Niestety niepełnosprawności jest tematem, z którym ciężko się mierzyć.
1
- Warsztaty tematyczne nie tylko dla dzieci i seniorów, ale ogólnodostępne
1
- Warsztaty językowe
1
- Warsztaty tkania
1
- Wielkiej imprezie Teqball z udziałem światowej czołówki zawodników. Jest to do
zrealizowania
1
- Więcej działań angażujących całe rodziny, przestrzeń do spędzenia wspólnie czasu - nie
tylko Święto Rodziny (festyn), ale zajęcia tematyczne z animacją pedagoga/arteterapeuty...
Otwarte zajęcia czyniące sztukę dostępną - zabawa arteterapią, muzykoterapią, czyli z
udziałem publiczności-uczestników zajęć
1
- Więcej filmów o tematyce religijnej które wniosły by jakieś wartości
1
- Więcej warsztatów muzycznych, teatralnych itp.
1
- Więcej zajęć dla dla dzieci np.. sensorycznych dla dzieci mlodszych
2
- Większej ilości seansów filmowych w kinie
10
- Wycieczka gminna
3
- Wycieczki i wymiany zagraniczne
5
- Wystawa. Kolekcjonowanie starych zdjęć
1
- Zajęcia dla dzieci poniżej 5 roku życia
1
- Zajęcia dodatkowe dla dzieci na wsi
1

- Zajęcia dodatkowe tak, aby każdy mógł sobie dopasować dzień i godzinę.
Oraz może
zaproszenie do naszej gminy jakiś występów teatralnych dla dzieci i dorosłych, koncertów,
pokazów (bardziej w weekend)
- Zawody w jedzeniu hot dogów na czas
- Zawody wodne (kajakarstwo, pływanie) na zalewie.

7. Czy jest to działanie, które chcesz współorganizować? Jeśli tak, proszę napisz,
dlaczego to dla Ciebie ważne i zostaw kontakt do Siebie.
Dane zostały przekazane do GOK celem skontaktowania się i zaproszenia do konkursu
inicjatyw.
8. Dokończ zdanie: Mówię „Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie”, myślę:
Warto zwrócić uwagę na brak anonimowości ośrodka, na jego obecność w zbiorowej
świadomości mieszkańców gminy, umiejętność wskazania konkretnych działań i
przeważający pozytywny i bardzo pozytywny odbiór.
Profesjonalnie przygotowane wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.
Dużo się dzieje.
Organizuje wspaniałe zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Pasja kreatywność i uśmiech.
Przestrzeń do samorealizacji różnych środowisk.
Instytucja promującą kulturę- tradycję i nowoczesność.
Zlecanie innym zadań do wykonania.
konkursy plastyczne!
Gmina Czyżew.
Działa sprawnie na swoje możliwości.
Wspaniali, kochani, pomocni, wspierający ludzie/osoby/pracownicy/zespół który tworzą oraz
którzy potrafią coś zorganizować i dać od siebie.
Teatr.
Zoo.
Innowacje, organizacja, współpraca, miła atmosfera.
Ekstra działanie.
Monotonia.
Klub seniora.
Prawdziwe miejsce kultury.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Bardzo dobrze się rozwija.

1
1
2

Fajni wartościowi ludzie którzy tam pracują
Anna Kazimierczuk.
Dużo robi dla kultury.
Dzieje się.
Że jest super i nieziemski.
Myślę, że jest Okej.
Kultura i rozwój.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci.
Super.
Gminny ośrodek kultury w Czyżewie, mógł by się bardziej postarać.
W porzo kobietki.
Tylko o Czyżewie.
Gmina.
Miejsce dla młodzieży.
miejsce zajęć dla dzieci.
Istnieje dzięki pani Ani.
Teatr.
Coś fajnego.
Ludzie pełni pasji i zaangażowania
Fajne imprezy i wydarzenia kulturalne.
Pozytywni i kreatywni ludzie.
Fajnie spędzony czas w dzieciństwie.
Odpowiednia pani burmistrz.
Miejsce gdzie mogę być sobą i realizować swoje pasje.
Ciekawe miejsce.
Prężna instytucja kultury.
Rozwijanie pasji u dzieci.
Powinno być więcej środków pieniężnych przeznaczane na imprezy kulturalne.
Rozwój.
Piwo.
Zajęcia taneczne.
Zajęcia teatralne.
Miejsce z pasją, wspaniałymi ludźmi i cudowna atmosfera!
Otwartość na nowe wyzwania.
Będzie się działo.
Bardzo mili ludzie każdy pracownik na swoim miejscu.
Bardzo sympatyczni ludzie. Organizacja na medal. Ludzie pracujący tam są super.
Pasja, wielki wkład w życie gminy.

...zaangażowanie pracujących tam ludzi, którzy swoją pasją zarażają innych, którym zależy...są
fantastyczni :)
Miejsce dla każdego, każdej płci i w każdym wieku.
Moje korzenie, mój dom.
Świetna współpraca i miła atmosfera.
Pasja i nowoczesność.
Rozwój!
Rozrywka, edukacja, zabawa, mile spędzony czas, miłe i kreatywne panie, które tam pracują.
Pasja i radość.
Kulturowe działania.
Spokojna okolica.
Kultura i pasja do działania.
Kino plenerowe.
Że jest ok.
konkursy plastyczne i nic więcej, brak możliwości zaangażowania dla osób młodych. Zbyt dużo
aktywności dzieci i seniorów względem osób 20-30+.
Kreatywność i wspaniali ludzie.
Kultura.
O występujących dzieciach.
Moje zaprzyjaźnione miejsce.
Kultura dla wszystkich.
Miejsce rozwoju artystycznego i kulturowego :)
Serce kulturalne gminy.
Niestety, nuda.
Nudy.
Biblioteka.
Ciekawe inicjatywy społeczne.
Że to fajne miejsce.
Rozrywka.
Miejsce dla rozwijania talentów.
Miejsce odpowiednie dla dzieci i młodzieży, które chcą się rozwijać pod względem
artystycznym.
Dzieci.
Miejsce do spędzania wolnego czasu i rozwijania kreatywności.
Konkursy.
dużo dużo dużo kultury!!! ...i biegające panie, które muszą wiele organizować!

Ankieta w grupie uczniów klas I-IV szkoły podstawowej
Udział wzięło 146 dzieci

1. Jakie działania kulturalne uważasz za najbardziej atrakcyjne (możliwość wielokrotnego
wyboru)

Dzieci chętnie i licznie wybierały po kilka i kilkanaście odpowiedzi. Aż 60% wskazało na zajęcia
plastyczne, 48% na zajęcia szachowe, 47% na warsztaty filmowe. Ponad 1/3 Wybierała
warsztaty fotograficzne, naukę tańców nowoczesnych, zajęcia teatralne, projekcje filmowe,
zajęcia muzyczne – instrumentalne i warsztaty podróżnicze.
Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia muzyczne – wokalne, spotkania autorskie,
warsztaty rękodzieła i nauka tańców klasycznych.

Liczba / Typ zajęć
87
Zajęcia plastyczne
70
Zajęcia szachowe
67
Warsztaty filmowe
56
Warsztaty fotograficzne
55
Nauka tańców nowoczesnych
55
Zajęcia teatralne
54
Projekcje filmowe
47
Zajęcia muzyczne - instrumentalne
47
Warsztaty podróżnicze
42
Zajęcia muzyczne - wokalne
40
Spotkania autorskie
38
Warsztaty rękodzieła
37
Nauka tańców klasycznych
37
Warsztaty modelarstwa
20
Inne: 2 bilard, 2 boks, 2 koszykówka, 2 trampoliny, 2 akrobacje na rolkach, MMA,
sportowe, strzelnicze, siatkówka, kręgle, piłkarskie, techniczne, informatyczne, e-sport,
układanie kostki rubika,
22
Nauka tańców folklorystycznych
20
Warsztaty pisarskie
10
Inne formy tańca (proszę wymień): 5 balet, 2 polo dance, 3 hip-hop
8
Zajęcia muzyczne- instrumenty dęte

3
2

Inne zajęcia (proszę wymień): kulinarne, cukiernicze, gotowanie ze słynną kucharką,
Inne warsztaty (proszę wymień): projektowanie ubrań, modowe

2.Czy kiedykolwiek korzystałeś/aś z oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury
w Czyżewie?
Połowa dzieci nie potrafiła wskazać, czy korzystała z oferty GOK w Czyżewie.
75 Tak

71 Nie

tak

nie

3. Wymień z jakich form rozwijania własnych zainteresowań i pasji korzystałeś/aś:
Najczęściej wymieniane były zajęcia plastyczne, tańca, teatralne i wokalne. Istotną rolę
spełniają też konkursy włączające szeroką grupę dzieci w działania animacyjne GOK
w Czyżewie.

Liczba / wskazanie
19
16
11
10
9
9
8
6
6
6
5
5
4
4
4
3

Zajęcia plastyczne
Zajęcia tańca
Zajęcia teatralne
Zajęcia wokalne
Konkursy muzyczne
Występy taneczne
Konkursy plastyczne
Projekcje filmowe
Zajęcia instrumentalne
Karate
Klub piłkarski
Konkursy teatralne
Nauka gry w szachy
Szkolny klub sportowy
Spotkania z ciekawymi ludźmi
Nauka jęz. angielskiego

3
3
2
1
1
1
1
1
1

Konkursy
Programowanie
Gimnastyka
Matematyka
Zajęcia piłkarskie
Zajęcia fotograficzne
Robotyka
Konkursy historyczne
Zbieranie kamyków

Zajęcia plastyczne

Zajęcia tańca

Zajęcia teatralne

Zajęcia wokalne

Konkursy muzyczne

Występy taneczne

Konkursy plastyczne

Projekcje filmowe

Zajęcia instrumentalne

Karate

Klub piłkarski

Konkursy teatralne

Nauka gry w szachy

Szkolny klub sportowy

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Nauka jęz. Angielskiego

4. Twoje marzenia /życzenia związane z kulturą:
Odpowiedzi wskazują na duże bogactwo i różnorodność marzeń, życzeń związanych z kulturą
młodych mieszkanek, mieszkańców gminy Czyżew.

Liczba / wskazanie
10
Zajęcia plastyczne
9
Nauka śpiewu
7
Więcej projekcji filmowych
6
Nauka tańca
6
Warsztaty kulinarne
5
Balet
4
Projekty filmowe

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

Zajęcia teatralne
Tworzenie gier komputerowych
Nauka fryzjerstwa
Nauka jęz. ukraińskiego
Basen
Zajęcia instrumentalne (gitara, fortepian)
Nauka tańca nowoczesnego
Więcej występów
Nauka języków obcych
Jazda konna
Podróże do ciekawych miejsc kultury
Rolki
Warsztaty fotograficzne
Warsztaty podróżnicze
Żeby świat żył w zgodzie
Nauka rysunku
Łowienie ryb
Nie mam marzeń
Zostanie kucharzem
Zostanie strażakiem
Wystąpienie w filmie
Turnieje, zabawy
Konstrukcje z lego
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
Kurs pisarski
Warsztaty układania kostki rubika
Boks
Metalurgia
Zostanie fotografem
Liczne podróże
Zostanie muzykiem
Zostanie piłkarzem
Stadnina koni
Inne: McDonalds, park trampolin, skatepark)

5. Dokończ zdanie: Mówię „Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie”, myślę:
Z przodu podano liczbę wskazań, jeżeli padło więcej niż raz.

26
Jest tam bardzo dużo atrakcji i konkursów.
9
Kino.
4
Kultura.
4
Fajne zajęcia.
4
Jest wspaniały i fajny. Bardzo fajne miejsce.
4
Budynek.
3
Mnie to nie obchodzi.
3
Kulturalna możliwość rozwoju zainteresowań, pasji.
3
Teatr.
2
Dobra zabawa.
2
Zajęcia.
Miło i aktywnie spędzony czas.
Dużo bogatych zajęć.
Lubię przychodzić na zajęcia.
Zajęcia artystyczne.
Wiele atrakcji, dużo zabaw.
Daje nam dużo możliwości.
Ciekawe miejsce kultury.
Sztuka.
Możliwość rozwoju kulturalnego.
Nieuczciwość – w konkursach zawsze wygrywa Czyżew.
Myślę o swoich pasjach.
Bardzo fajny ośrodek.
Fajne miejsce.
Rozwój zainteresowań.
Jest piękny.
Uczymy się kultury.
Placówka ucząca grać na instrumentach i organizująca zajęcia.
Myślę o mojej miejscowości i o zalewie.
Różne zajęcia dodatkowe, spektakle teatralne, konkursy.
Zabytkowe rzeczy.
Wystawy.
Jest dobrze, lecz mogłoby być lepiej.
Jest dobrze, ale ośrodek powinien przejść mały remont.
Ciekawe rzeczy.
Cały czas się rozwija.
Serce gminy Czyżew.
Wielki rozwój kulturalny i umysłowy dla dzieci.
Super, dobrze.
GOK się rozwinie.
Fajni ludzie.

Bardzo fajne formy tańca, zajęcia, warsztaty itp.
GOK, gmina.
Ukulturalnienie człowieka.
Jakiś ośrodek z zajęciami.
Jest bardzo rozbudowany kulturowo, ale parę rzeczy bym zmieniła.
Silny ośrodek.

Podsumowanie
Badania ankietowe wskazują na duży potencjał kulturowy gminy Czyżew oraz na
ogromną już wykonaną pracę poznania środowiska, jego pasji, potrzeb oraz zdolności
przez bardzo nieliczny zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. GOK jest
powszechnie rozpoznawany i w ogromnej mierze pozytywnie oceniany. Pracownice
GOK-u nie są osobami anonimowymi, ankietowani często i w superlatywach wyrażali
o nich swoje uznanie.
Specjalizacja ośrodka w zakresie m.in. sztuk plastycznych, teatralnych, tańca, śpiewu
i nauki gry na instrumentach oraz umiejętność organizowania koncertów, festynów
i konkursów jest powszechnie znana i ceniona. Pewnym niedosytem jest dostępność
kina, respondenci wskazywali na potrzebę większej liczby seansów. Młodzież bardzo
rzadko deklarowała chęć uczestnictwa, współtworzenia działań kulturalnych.
Respondenci w tej grupie wiekowej wskazywali na posiadanie małej liczby pasji,
natomiast czas im poświęcany był znaczący, bo przekraczający ponad dwie godziny
tygodniowo. Zazwyczaj były to bierne formy odbioru kultury jak słuchanie muzyki,
szeroką popularnością cieszą się gry komputerowe. Młodzież w ogromnej większości
nie chciała odpowiadać, czy zna lokalnych twórców kultury.
Ogromne zainteresowanie potencjalną ofertą kulturalną przejawiały dzieci
uczęszczające do klas I-IV. Zazwyczaj wskazywały po kilka rodzajów zajęć
pozalekcyjnych, które uznają za interesujące. Rodzice również często podkreślali wagę
pracy GOK-u w Czyżewie na rzecz rozwoju talentów dzieci. Padały również sugestie
dotyczące budowy oferty skierowanej do osób dorosłych niebędących seniorami.
Natomiast najstarsza grupa osób ankietowanych wyrażała zadowolenie
z funkcjonowania wszystkich form działań GOK-u, w tym w sposób szczególny tych
kierowanych do osób w „złotym wieku”.
Obok akceptacji dotychczasowych form animacji kultury pojawia się też bardzo często
afirmacja parku i zalewu miejskiego jako idealnego miejsca do organizacji koncertów,
festynów i miejsca spędzania wolnego czasu. Ważnymi miejscami, w których
mieszkańcy dostrzegają wiodącą rolę kulturową są GOK oraz Muzeum Ziemi
Czyżewskiej. Historia, działania rekonstrukcyjne, edukacja patriotyczna i skautowa są
chętnie wskazywane przez liderów.
Dużą wagę respondenci z klas I-IV przykładali nie tylko do już istniejących zajęć, ale
także do form przybliżających kino, sztukę filmową i fotograficzną.

Starsi uczestnicy badania, w tym liderzy lokalni, często podkreślali wartość form
integrujących nie tylko konkretne grupy wiekowe (np. w formie zajęć letnich dla dzieci),
ale łączenie osób w różnym wieku we wspólnych działaniach kulturowych
zacieśniających więzi społeczne. Wymiar integracyjny kultury dostrzegano w formach
festynów, działań na świeżym powietrzu, w obrębie sztuk kulinarnych, ale także
w niszowych przedsięwzięciach promujących dorobek artystyczny pojedynczych
twórców.

