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1. WSTĘP. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Diagnoza potrzeb kulturalnych i zasobów społecznych mieszkańców dzielnicy Centrum w
Chorzowie przeprowadzona została przez zespół pracowników Chorzowskiego Centrum
Kultury z pomocą niezależnych ekspertów. Jest to wynik naszego uczestnictwa w programie
Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016”. Wśród założeń tego
programu należy wymienić:
- zwiększenie zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej;
- pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców;
- wskazywanie nowych obszarów współpracy między mieszkańcami a domem kultury;
- podtrzymywanie odkrytego potencjału społecznego.
Na wszystkie te cele odpowiada realizowany przez nas projekt „Kultura na Wolności”
dodatkowo, zakłada on zwiększenie się wiedzy pracowników o potencjałach, zasobach i
potrzebach grup nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy oraz nabycie wiedzy o
prowadzeniu badań jakościowych.
Uczestnictwo w programie „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016” zakłada pracę
dwuetapową. Pierwszy etap to diagnoza potrzeb mieszkańców i środowiska centrum
Chorzowa oraz zainicjowanie i wyłonieniu samodzielnych inicjatyw kulturalnych
mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej. Drugi etap zakłada
realizację tych inicjatyw i ewaluację całego zadania.
Projekt „Kultura na Wolności” jest adresowany do mieszkańców centrum Chorzowa, jednak
w jego realizacji mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Chorzowa i miast ościennych,
wszyscy też mogą z niego skorzystać. Bezpośrednio poprzez samo uczestnictwo w projekcie;
zgłoszenie pomysłu, zarządzanie swoim projektem, zdobywanie nowych doświadczeń i
samorealizację. Drugim sposobem uczestnictwa bezpośredniego jest udział w realizowanych
inicjatywach. Pośrednio korzyść z projektu powinni odczuć wszyscy mieszkańcy miasta
ponieważ zakładamy, że projekt „Kultura na Wolności” na tyle zainicjuje społeczny ruch
kulturotwórczy, że przyczyni się on do rewitalizacji życia społeczno – kulturalnego centrum
Chorzowa – z którego w większym lub mniejszym stopniu korzysta każdy mieszkaniec.
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2. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY CENTRUM W CHORZOWIE W
OPRACOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
Chorzów zajmuje obszar 33,24 km2, położony w centralnej części województwa Śląskiego
(Górnośląski Obszar Metropolitalny – Silesia), sąsiaduje z Katowicami, Rudą Śląską,
Świętochłowicami, Bytomiem, Piekarami Śląskimi i Siemianowicami Śląskimi.
W skład miasta wchodzą cztery dzielnice: Centrum, Chorzów Batory, Chorzów II i Chorzów
Stary. Do Chorzowa należy również Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku (Park Śląski)
zajmujący obszar ponad 600 ha. Decydujący wpływ na rozwój Chorzowa, podobnie zresztą
jak całego regionu, miał przemysł ciężki. Dzisiejsza struktura dzielnic miasta nie w pełni
odzwierciedla historyczne etapy rozwoju miasta, gdyż jest rezultatem decyzji
administracyjnych, które zorganizowały jego przestrzeń w układzie czterech dzielnic. Każda z
nich ma swoją własną historię, unikalną strukturę wewnętrzną tkanki miejskiej oraz
specyficzne problemy związane z jej degradacją.
Obszar śródmiejski nazwany obecnie Centrum powstał z połączenia południowej części
obszaru dawnej Królewskiej Huty z dzielnicą Klimzowiec. Obejmuje on gęsto zabudowany
obszar śródmieścia z rynkiem, przez który przebiega droga DK79 prowadzona na estakadzie.
Bezpośrednio do rynku przylega obszar przemysłowy Huty Kościuszko z poprzemysłowym
terenem po dawnej stalowni. W efekcie takich rozwiązań Rynek miejski stracił pierwotną
funkcję miejsca odpoczynku, centralnego i naturalnego punktu spotkań mieszkańców. W
związku z tym niewiele jest też w centrum miasta terenów zielonych (wyjątek stanowi
niewielki Park Hutników). Zabudowa w Centrum to w większości kilkupiętrowe kamienice
tworzące zabudowę kwartałową, rozmieszczone wzdłuż głównych ulic – Wolności
(wyłączonej z ruchu kołowego, niestety nie wyłącza ruchu tramwajowego co często bardzo
utrudnia organizację w centrum działań np. kulturalnych), Powstańców, Dąbrowskiego,
Sobieskiego, Strzelców Bytomskich. Odnowione fasady budynków w centrum kryją niestety
zaniedbane oficyny i podwórka wymagające rewitalizacji.
Dla pełnego obrazu dzielnicy Centrum należy dopisać systematyczny spadek liczby
mieszkańców (w dzielnicy centralnej w 2013 roku zamieszkiwało 33 878 osób - w stosunku
do 2010 roku mieszkańców było mniej o 1059 osób), wzrost liczby bezrobotnych (w 2013
roku bezrobotnych było już 1458 mieszkańców tej dzielnicy co w stosunku do 2011 roku
oznacza wzrost lej liczby o 116 osób). Skrajnie wysoki odsetek bezrobotnych występuje na
ulicach znajdujących się bezpośrednim sąsiedztwie Chorzowskiego Centrum Kultury (ulica
Władysława Truchana, Księcia Władysława Opolskiego, Wolności, Powstańców, Kazimierza
Wielkiego). Wynikiem tego jest bardzo wysoka liczba osób korzystających z pomocy
społecznej w tym obszarze. Częściowo jest to wynik procesu głębokiej restrukturyzacji
gospodarczej prowadzonej od początku lat 90-tych ubiegłego wieku skutkującej w dużej
mierze ograniczeniem produkcji lub likwidacją przedsiębiorstw działających w sektorze
przemysłu. Wiele zakładów przeszło transformację, prowadzi działalność mimo tego baza
ekonomiczna miasta nie została w pełni odtworzona stąd spadek liczby miejsc pracy,
wystąpienie zjawiska bezrobocia, jak i migracji zewnętrznych o charakterze zarobkowym. W
ciągu ostatnich lat nieznacznie, jednak systematycznie maleje także udział przedsiębiorstw
sektora prywatnego. Biorąc pod uwagę wielkość miasta i jego potencjał gospodarczy
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widoczny jest w mieście brak podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz
stanowiących otoczenie dla funkcjonowania biznesu. Skutkiem transformacji gospodarczej
jest też pauperyzacja części społeczności miasta. W poszczególnych dzielnicach można
wyróżnić miejsca (ulice, kwartały ulic), gdzie koncentracja negatywnych zjawisk społecznych
mierzonych poziomem ubóstwa, bezrobocia oraz bezpieczeństwa publicznego jest bardzo
wysoka. Tego typu segregacja mieszkańców ze względu na warunki i jakość życia, sprzyja
pogłębianiu się zjawiska wykluczenia społecznego oraz dziedziczenia ubóstwa, czy też
postaw, które do niego prowadzą.
(źródło „Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa do 2030 roku”
http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/program_rewitalizacji_chorzowa_do_2030_roku.pdf )

3. OPIS DZIAŁALNOŚCI CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Chorzowskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury, która zainaugurowała
swoją działalność w 2008 roku, nawiązując do bogatych tradycji animacji kultury sięgających
jeszcze okresu międzywojennego, kiedy w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 działał Dom
Ludowy. Obecnie działamy w ramach formuły nawiązującej do pierwszych lat pracy Domu
Ludowego, gdzie istotne były teatr o społecznym charakterze, działalność impresaryjna,
dzięki której Chorzów odwiedzały największe osobowości międzywojennej sceny, działalność
społeczna, służąca integracji mieszkańców naszego miasta oraz edukacja.
Naszą działalność opieramy więc na 4 programach: Chorzowskim Centrum Animacji,
Edukacji Kulturowej, Scenie Powszechnej i Biurze Wydarzeń. Nazwy programów, w ramach
których pracujemy dają obraz i wyznaczają kierunki naszych działań.
Chorzowskie Centrum Animacji - podstawowym celem programu jest rewitalizacja
społeczna przez kulturę. Często myślimy o kulturze w kategoriach rozrywki i spędzania
wolnego czasu, tymczasem aktywne uczestnictwo mieszkańców w kulturze zwiększa
poczucie ich zadowolenia z miejsca w którym żyją, generuje rozwój społeczny i gospodarczy,
przynosi miastu wymierne zyski. Przez działania animacyjne chcemy budować kapitał
społeczny dzielnicy Centrum.
Tworzymy koalicję podmiotów i organizacji. Zapraszamy polskich i zagranicznych artystów i
animatorów na rezydencje artystyczne, aby pracowali z mieszkańcami naszego miasta nad
poprawą przestrzeni, w której żyjemy. W lutym 2016 w Chorzowskim Centrum Kultury
została uruchomiona Galeria Antresola - miejsce dialogu o kulturze. Swoją twórczość będą w
niej mogli prezentować zarówno artyści profesjonalni jak i miłośnicy różnych dziedzin sztuki,
lokalne grupy twórcze. Podobną funkcję pełni także powołana w kwietniu 2016 Galeria w
Bramie, w przejściu łączącym ulicę Sienkiewicza (przy której znajduje się Chorzowskie
Centrum Kultury) z podwórkami ulicy Wolności, miejscu przez które codziennie przewija się
wiele osób, dajemy im szansę spotkania ze sztuką w niespotykanym miejscu. Wszystko
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działania Chorzowskiego Centrum Animacji mają na celu rewitalizację społeczną przestrzeni
centrum Chorzowa właśnie poprzez kulturę.
Edukacja Kulturowa, której zadaniem jest wychowanie do twórczego życia opiera się na
dostosowaniu oferty edukacyjno - artystycznej do potrzeb wszystkich grup wiekowych oraz
zintegrowanie działań edukacji twórczej, jakie są podejmowane w Chorzowie przez różne
podmioty, zarówno publiczne, społeczne, jak i gospodarcze. Naszym celem jest wdrożenie
spójnego, dostosowanego do zmian społecznych w naszym mieście Programu Edukacji
Kulturowej.
Scena Powszechna zakłada animację teatralną na różnych poziomach zaawansowania.
Od początku budynek Chorzowskiego Centrum Kultury był silnie związany ze społecznym
ruchem teatralnym. Naszym zamiarem jest budowanie programu teatralnego, który łączy
artystów profesjonalnych z pasjonatami teatru, integruje środowisko twórcze wokół
wartościowych realizacji scenicznych. Program nawiązuje do przedwojennych tradycji Teatru
"Reduta Śląska".
W ramach programu wydawany jest kwartalnik pt. „Prowokator Teatralny”, w którym
śledzimy i komentujemy zjawiska artystyczne związane z lokalnym teatrem.
Biuro Wydarzeń ChCK oparte jest na tworzeniu wysokojakościowych wydarzeń
artystycznych. Chorzowskie Centrum Kultury od swojego powstania było miejscem ważnych
dla regionu realizacji artystycznych. Chcemy poprzez ciekawe cykle koncertów i festiwali
budować społeczność, znajdującą w murach naszego Centrum jak najlepsze warunki do
odbioru kultury. W ramach programu realizujemy m.in. cykl koncertów „+21”, który jest
skierowany dla najrzadziej obecnej w instytucjach kultury grupy wiekowej między
dwudziestym a czterdziestym rokiem życia, zapraszamy artystów na jedyne koncerty w
Polsce. Jesteśmy partnerem ogólnopolskich wydarzeń festiwalowych: m.in. Jazz i Okolice,
Bluestracje, Drum Fest, Jazz i Literatura i innych.

4. OPIS ELEMENTÓW PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY - STAWIANE
PYTANIA I METODY BADAŃ
Celem działań prowadzonych przez zespół pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury i
dwie niezależne ekspertki (Magdalenę Świergolik i Agatę Otrębską) przy udziale animatora
Narodowego Centrum Kultury Aliny Hałoń, nie jest zbadanie społeczności Chorzowa pod
kątem jej udziału w życiu społeczno – kulturalnym wynikającym z uwarunkowań
ekonomicznych czy poziomu wykształcenia. Nie chcemy dociekać dlaczego ktoś uczestniczy
w życiu społeczno - kulturalnym miasta tak, a nie inaczej, bazujemy na sytuacji zastanej w
kontekście której mieszkańcy żyją i funkcjonują.
Prowadzone badania diagnostyczne mają dać odpowiedź na następujące pytania
dotyczące mieszkańców Chorzowa:
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- jak postrzegają samych siebie i lokalną społeczność
- czy mają świadomość uczestnictwa w kulturze i w jaki sposób w niej uczestniczą
- czy i jaki potencjał do realizacji samodzielnych inicjatyw posiadają
- czy są gotowi do realizacji własnych pomysłów
Odpowiedzi na te pytania chcemy uzyskać w dwóch etapach badań.
- I etap to badania fokusowe z czterema najbardziej interesującymi nas grupami
społecznymi: młodzieżą, seniorami, lokalnymi przedsiębiorcami i lokalnymi artystami.
- II etap to przeprowadzenie czterech badań w działaniu opartych na bezpośredniej
konfrontacji z mieszkańcami przy okazji działań performatywnych czy happeningowych w
przestrzeni miasta.
Są to narzędzia badawcze, które pozwalają z jednej strony na szybkie zebranie informacji
poprzez identyfikację środowiska, z drugiej umożliwiają wejście w bezpośredni kontakt z
badanym środowiskiem i przełamanie mentalnej granicy instytucja – mieszkańcy
Powyższe zestawy metod badawczych poszerzyliśmy o działania diagnostyczne, które
wydawały nam się istotne z uwagi na nowe funkcje Chorzowskiego Centrum Kultury
związane z programem rewitalizacji dzielnicy Centrum. W naszej diagnozie wykorzystaliśmy
następujące narzędzia badawcze:
- analiza dokumentów (program strategii miasta Chorzów, analizy statystyczne przy
projektach związanych z aglomeracją Górnego Śląski - Projekt Miasta 3)
- wywiad pogłębiony, prognozowanie metodą Delphi
- warsztaty diagnostyczne z pracownikami Chorzowskiego Centrum Kultury.
- kwerenda dokumentów Chorzowskiego Centrum Kultury
W diagnozie wykorzystujemy spostrzeżenia i uwagi rezydującego w Chorzowskim Centrum
Kultury artysty plastyka amerykańskiego pochodzenia Joe Chesla, który spędził w Chorzowie
kilka miesięcy, pracując i przygotowując wystawę SURRENDERING THE MOMENT. Swoje
uwagi o mieście, jego mieszkańcach i panujących tu relacjach przedstawił w rozmowie z
Romanem Liczbą (przedstawicielem Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa) i dyrektorem
Chorzowskiego Centrum Kultury Tomaszem Ignalskim. Rozmowa miała charakter wywiadu
pogłębionego, bezpośredniego, była rozmową kierowaną, w której biorą udział co najmniej
dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Badający stara się oddziaływać na badanego
stawianymi pytaniami i skłonić go do udzielenia odpowiedzi na temat będący przedmiotem
badań. W tym badaniu wykorzystano również elementy metody Delphi. Metoda Delphi
należy do grupy narzędzi wykorzystywanych w prognozowaniu. Jej źródłem danych jest
stanowisko jednostek, które komunikują się ze sobą w sposób ustrukturyzowany, czemu
towarzyszy sprzężenie zwrotne. Celem metody Delphi jest rzetelne i twórcze badanie
pomysłów lub wytwarzanie odpowiednich informacji, które umożliwią podjęcie decyzji w
danej dziedzinie.
Działania w trakcie pracy nad diagnozą były też okazją do przeprowadzenia analizy
możliwości i umiejętności zaangażowania zespołu pracowników Chorzowskiego Centrum
Kultury w pracę animacyjną opartą na kontaktach z lokalną społecznością. W trakcie
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prowadzonych badań udało się przeprowadzić warsztaty kreatywne z pracownikami i
pracownicami w trakcie których przeprowadzono serię ćwiczeń kreatywnych
pozwalających na uruchomienie niestandardowego myślenia o działaniach Chorzowskiego
Centrum Kultury (ćwiczenia łączące elementy dramy i storytellingu) – celem tego
warsztatu było sporządzenie listy pomysłów na akcje animacyjne prowadzone przez zespół
pracowników będących elementem prowadzonych w projekcie badań w działaniu. Aby
proponowane działania miały odniesienie do sytuacji chorzowskiej zespół opracowywał je na
podstawie kilku zagadnienia:
- szeroki wachlarz zewnętrznych inspiracji dla działań CHCK,
- wskazanie wśród nich tych które warto byłoby przenieść na grunt chorzowski,
- elementy tożsamości Chorzowa, ulicy Wolności i Chorzowskiego Centrum Kultury,
- poszukiwanie mocnych i słabych stron i/lub potrzeb stojącymi za wskazanymi elementami
tożsamości.

5. OPIS I ETAPU BADAŃ Z WNIOSKAMI
W organizowaniu spotkań fokusowych kierowano się doborem celowym, zapraszając do
dyskusji jednostki wykazujące cechy użyteczne z punktu widzenia celów badawczych.
Podczas każdego spotkania wzięło udział 6-8 uczestników, reprezentujących środowisko
artystów, przedsiębiorców, młodzieży i seniorów – osoby, które mają kontakty z wieloma
środowiskami oraz dobre rozeznanie w problemach społeczności lokalnej.
„Kultura na Wolności” to przedsięwzięcie, w ramach którego poddano diagnozie potencjał
i potrzeby rozwojowe środowiska zamieszkującego centrum Chorzowa. Obecny wizerunek
dzielnicy jest konsekwencją wieloletnich procesów transformacji, które wymuszają
konieczność ponownego określenia funkcji dla jej sfery przestrzennej, społecznej i
gospodarczej oraz działań naprawczych realizowanych w oparciu o aktywizację lokalnej
społeczności.
W celu pogłębienia wiedzy na temat zasobów i potrzeb, Chorzowskie Centrum Kultury
zorganizowało w dniach 12-19 kwietnia 2016 r. cztery pogłębione wywiady grupowe z
przedstawicielami środowisk, mających istotny wpływ na rozwój lokalnego potencjału
kulturotwórczego: lokalnych artystów, młodzieży, przedsiębiorców i seniorów.
Spotkania te miały na celu również
- nawiązanie/zacieśnienie współpracy mieszkańców z ChCK
- określenie płaszczyzny współpracy w ramach projektowania oddolnych inicjatyw.
Oprócz poszerzenia wiedzy o środowisku lokalnym i jego uwarunkowaniach, ważne okazało
się wzmocnienie wizerunku Chorzowskiego Centrum Kultury, jako instytucji otwartej,
aranżującej przestrzeń do wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów mieszkańców.
Jak podkreślali uczestnicy wywiadów, szczególnie cenna była dla nich możliwość spotkania
osób o podobnych doświadczeniach, wspólna refleksja nad lokalną rzeczywistością i
poszukiwanie rozwiązań dla pełniejszego rozwoju kulturalno-społeczno-gospodarczego
dzielnicy Centrum. Efektem synergii, który wyniknął ze spotkań fokusowych było poczucie
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sprawstwa i możliwości wpływu na otoczenie, wzmocnienie poczucia zakorzenienia w
lokalnej wspólnocie, wyjścia poza własne interesy, w kierunku interesu publicznego.
WYWIAD FOKUSOWY Z MŁODZIEŻĄ
- Chorzowska młodzież jest grupą, która sygnalizuje, iż lokalna oferta kulturalna, nie zawsze
spełnia jej oczekiwania. Młodzi ludzie dostrzegają zmieniający się charakter ul. Wolności i jej
niewykorzystany potencjał. Ich zdaniem, życie na „Wolce” zamiera po godz. 19.00, a wielu z
nich poszukuje oferty spędzenia czasu wolnego poza Chorzowem – najczęściej w Katowicach,
gdzie w godzinach wieczornych dostępnych jest wiele propozycji kulturalnych. Różnorodność
oferty, atrakcyjna przestrzeń ul. Mariackiej w Katowicach są magnesem, który przyciąga
młodych Chorzowian.
„Na przełomie kilku lat ul. Wolności zmieniła się bardzo. Pamiętam, że jak byłam mała, nie
jechałam z mamą do Katowic tylko tu, na tzw. Wolkę i tu kupowałyśmy wszystko: buty,
ubrania, książki. A w tej chwili gdzie się człowiek nie obejrzy to widzi banki. Została szuflada,
którą lubię, chętnie tu z chłopakiem wpadamy na kilkugodzinne posiadówki w sobotę.”

- Zapytani o przestrzeń do działań kreatywnych w Chorzowie, młodzi ludzie wskazywali
Chorzowskie Centrum Kultury, jako instytucję organizującą ciekawe wydarzenia kulturalne,
ale również miejsce rozwoju pasji i zainteresowań (m.in. teatr, taniec, zajęcia wokalne).Taką
funkcję pełni również Młodzieżowy Dom Kultury, gdzie młodzi ludzie mogą realizować się np.
w roli wolontariuszy.
„ChCK rozwija pasje, zrzesza ludzi. Pozwala rozwijać talenty i poznać swój potencjał i swoją
wartość. To miejsce edukujące, odskocznia od codzienności i obowiązków”.
„O wyborze miejsca decyduje nasza pasja. Wybieramy takie miejsca, gdzie możemy robić
coś, co lubimy i co nas rozwija np. wolontariat lub teatr. Gram na scenie i mnie to buduje,
pozwala mi spojrzeć na problemy z innej perspektywy.”
- W ocenie młodzieży, w Chorzowie „wiele się dzieje”. Oferta kulturalna jest bogata i
różnorodna, brakuje jednak zintegrowanych działań promocyjnych, które pozwoliłyby
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dotrzeć z informacją do szerszego kręgu odbiorów. Miejskie informatory zapowiadają
wydarzenia lokalnych instytucji nie uwzględniając oferty stowarzyszeń czy lokalnych
przedsiębiorców realizujących działania kulturalne.
„Chorzów jest na całkiem niezłym poziomie kulturalnym, ale brakuje mu reklamy, która
dotarłaby do szerszego kręgu społeczeństwa.”
- Młodzież chciałaby mieć wpływ na kształtowanie oferty Chorzowskiego Centrum Kultury
opiniując propozycje działań do nich kierowanych (rada młodzieży - ciało doradcze), ale
również zgłaszając autorskie inicjatyw.
„Im więcej robię, tym więcej potrafię znaleźć czasu. Angażowanie się w organizację
oddolnych inicjatyw daje możliwość sprawdzenia się indywidualnie i w zespole. Bardzo to
sprzyja rozwojowi. Mam idealistyczne podejście, zaczynam od siebie, a to rzutuje na to, jak
wygląda świat wokół mnie.”
Propozycje działań.
- promocja lokalnych zespołów garażowych i innych osób z pasją,
- wolontariat młodzieżowy ChCK
- organizacja międzyszkolnych debat tematycznych,
- „kino ambitne”,
- dyskusyjny klub filmowy/dyskusyjny klub książki,
- kultura innych krajów – cykl spotkań z podróżnikami, warsztaty kulinarne, koncerty.
WYWIAD FOKUSOWY Z PRZEDSIĘBIORCAMI
- Przedsiębiorcy związani z lokalnym przemysłem kultury sygnalizują stagnację z tendencją
do zmniejszania się liczby odbiorców swojej oferty. Ich zdaniem, rozwój Chorzowa ogranicza
spadek siły nabywczej pieniądza, starzejące się społeczeństwo i konkurencyjność Katowic.
Zauważają też konieczność zintegrowania różnych środowisk w celu wzmocnienia potencjału
ul. Wolności.
„Jest tu parę knajpek, ale ogólnie są tu banki. Ludzie uciekają do centrów handlowych, a
życie na Wolności, również to wieczorowo-nocne umarło.”
„Ulica Wolności kiedyś przyciągała osoby z różnych miast na zakupy i nie tylko. Zostali tu
teraz rdzenni mieszkańcy śródmieścia i tacy, którzy przez tą ulicę przychodzą. Kiedyś były tu
cztery kina, teraz nie ma żadnego. Nie ma tu, po co przyjeżdżać.”
„Brakuje oferty klubowej dla młodych. Dzieje się jeszcze coś w Szufladzie, Sztygarce, ChCK
czy Starym Porcie, ale jest tych propozycji mało, dzieje się coś sporadycznie.”
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- Zapytani o czynniki mogące stać się szansą dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości zwracali
uwagę, iż publiczne pieniądze powinny być przekazywane na promocję biznesu, który
komponuje się z wizją miasta. Ich zdaniem, miasto powinno stosować zachęty nie tylko dla
zewnętrznych inwestorów, ale również dla przedsiębiorców, którzy będą profilować
dostępne w mieście usługi.
„Ruch Chorzów z jednej strony promuje miasto, z drugiej strony, środowisko kiboli bywa
kłopotliwe i uciążliwe. Duży klub sportowy zabiera pieniądze, które można by przeznaczyć
np. na rozwój kultury.”
„Wydział promocji urzędu miasta powinien pytać, jakie wydarzenia planują przedsiębiorcy i
promować je. Trudno jest przebić się z ofertą korzystając głównie z Facebooka. Organizując
koncert trzeba zapłacić artyście, zadbać o oprawę techniczną, a na promocję już tych
środków brakuje.”
„Jest potrzeba uwspólniania działań promujących wydarzenia na Wolności. Wspólnej oferty,
wspólnego produktu. Trzeba tu wykazać się cierpliwością.”
- Oczekiwanie względem Chorzowskiego Centrum Kultury dotyczą otwartości, wyjścia poza
mury instytucji, organizacji działań w przestrzeni publicznej.
„Tak też na szczęście się dzieje, ChCK łączy różne potencjały, zachęca do współpracy. To
przynosi korzyść wszystkim.”
Propozycje działań.
- Wyrobienie nawyku uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców poprzez cykliczność
organizowanych wydarzeń kulturalnych.
- Szlaki tematyczne w przestrzeni miejskiej.
- Budowanie lokalnej marki bazującej na potencjale osób, miejsc, tradycji czy innych
wyróżników budujących poczucie dumy i przynależności do zamieszkiwanego miejsca.
- Wypromowanie postaci rzeźbiarza Theodora Kalide i jego twórczości.
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WYWIAD FOKUSOWY Z SENIORAMI
- Seniorzy realizują swoje pasje i zainteresowania w ramach przynależności do Uniwersytet
Trzeciego Wieku, akademii seniora, stowarzyszeń, Chorzowskiej Strefy Wolontariatu czy grup
nieformalnych. To aktywna grupa, chętnie korzystająca z bogatej oferty zagospodarowania
czasu wolnego, aktywnie włączająca się w działania społeczno-kulturalne.
„Reprezentuję Stowarzyszenie Teatr Reduta Śląska, który włącza się aktywnie, ale tylko w
istniejące już uroczystości. Teraz myślę sobie, że należałoby się zastanowić jak można inaczej
popracować, żeby zaproponować coś od siebie.”
- To grupa, która ma dużo do zaproponowania, otwarta na działania międzypokoleniowe i
interdyscyplinarne. Seniorzy dostrzegają potencjał kulturalny swojego środowiska, często
niedostatecznie wykorzystany.

Propozycje działań:
- Oferta wydarzeń integrujących rodziny – wydarzenia kulturalne o charakterze ulicznym.
- Organizacja wydarzeń tematycznych na ul. Wolności: dzień teatru, dzień sportu, jako okazja
do promowania lokalnych talentów.
- „Mieszkańcy Chorzowa, zarówno młodzi, starsi jak i Ci bardzo dojrzali, mają niesamowity
potencjał. Realizują się we wszystkich możliwych dziedzinach kultury (w malowaniu, w
śpiewie, tańcu, rzeźbie), tylko nie są przyciągani. Chck powinno ich objąć swoim patronatem i
wskazać miejsca, w których mogliby się zaprezentować. Brakuje koordynatora działań
kulturalnych w przestrzeni publicznej.”
- „Mamy w Chorzowie śląski oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, które może dać
zaczątek nowym działaniom. Można by połączyć siły z bankami i przy okazji branżowych dni
zorganizować akcję poradnictwa np. z zakresu gospodarowania budżetem domowym”
- „Skoro matematyka to też i język polski. Można wyjść z książką na Wolności
i propagować w różny sposób czytelnictwo, wspólnie z bibliotekami.”
- „Powinno się promować ciekawe osoby lub miejsca, np. Rysiek Riedel, budynki przy ul.
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Kalidego z początków powstania Chorzowa, czy historie kamienic.”
- „Plenerowa galeria zdjęć przekazanych przez mieszkańców (z podróży, wakacji, wycieczki do
lasu), tak żeby zdjęcia się zmieniały, ale inicjatywa była stała.”
- „Wzorem katowickiego Miasta ogrodów, powinniśmy zająć się podwórkami na Wolności.
Posprzątać je, jakoś fajnie zaaranżować, i podjąć tam wspólne działania sąsiedzkie zahaczając
o historię poszczególnych kamienic, tego kto w nich kiedyś mieszkał i jak zmieniało się tu
życie.”
WYWIAD FOKUSOWY Z PRZEDSTAWICIELAMI ŚRODOWISKA ARTYSTYCZNEGO
- Chorzowskie środowisko artystyczne ma tendencję do zamykania się w murach lokalnych
instytucji kulturalnych. Jego przedstawiciele są bardziej znani w większych miastach i za
granicą, niż na ulicach rodzimego Chorzowa.
„Mamy tu niebywale silne środowisko artystyczno-twórcze (kilkudziesięciu plastyków,
najlepsi w Polsce muzycy jazzowi, śpiewacy, instrumentaliści klasyczni, aktorzy).
Przekształcenie profilu „miasta węgla i stali” na miasto kreatywne jest słuszne, ale to tylko
słowa, nas artystów w tym mieście nie widać. Mamy dobrze prowadzone ośrodki kultury
dobre teatry i galerie, ale nie wychodzi się z tą działalności w przestrzeń publiczną.”

- Zapytani o ulicę Wolności, jako miejsca z niewykorzystanym potencjałem, wskazywali
miejsca, które wymagałyby kulturowego ożywienia i twórczej reinterpretacji. Ich propozycje
dotyczące nowych funkcji dla dotychczasowych obiektów i przestrzeni związane były m.in z
ożywieniem podwórek oraz z postacią znanego Chorzowianina – Franza Waxmana.
„Mamy przepiękne bramy a w nich podwórka, to jest zasób, nad którym warto się
zastanowić.”
„Jest też sala na rogu Chrobrego i Wolności, należąca do parafii, miejsce z olbrzymim
potencjałem.
Był tu kręcony dokument fabularyzowany o słynnym Franzie Waxmanie, muzyku i
kompozytorze urodzonym w Chorzowie, zdobywcą Oscara za muzykę do filmu „Bulwar
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zachodzącego słońca”. Sala jest piękna, ma scenę i ma w sobie „to coś”.
- Lokalni artyści dostrzegają w działaniach kulturalnych narzędzie budowania więzi
społecznych, katalizowania aktywności mieszkańców ul. Wolności, przywracania pamięci o
niej i budowania nowej tożsamości.
„Aby ludzie zaczęli wychodzić z domów i uczestniczyć aktywnie w życiu kulturalnym muszą się
poczuć częścią społeczeństwa, muszą czuć dumę i przynależność do miejsca”.
„Oferta kulturalna Chorzowa, jest bogata i różnorodna, ale ja ciągle mam wrażenie, że to jest
świat zamknięty. Brak takiej osoby, która by powiedziała: „Teraz wychodzimy do Was,
przyjmijcie nas”.
„Na Wolce prężnie działa ruch społeczny. Od czasu do czasu mógłby się zaprezentować jakiś
chór, orkiestra dęta czy kameralny zespół muzyczny w ramach promocji własnej twórczości.
Ulica co prawda jest wąska, ale nie na tyle, żeby nie dało się jakiejś scenki składanej rozłożyć.
W Niemczech tak to funkcjonuje.”
Propozycje działań.
- Sztuka współczesna w przestrzeni miasta – promocja lokalnych twórców.
- Stworzenie w przestrzeni publicznej (np. na podwórkach) mini - pracowni artystycznych,
w których można towarzyszyć artystom w ich pracy twórczej i włączać się w inicjowane przez
nich działania.
- Zaangażowanie artystów do tworzenia murali na zdegradowanych budynkach.
- Opracowanie strategii rozwoju kultury w Chorzowie na drodze konsultacji społecznych
angażujących środowiska twórcze, biznesowe, samorządowe i mieszkańców.

WNIOSKI KOŃCOWE
W przeprowadzonych badaniach focusowych najgłośniej wybrzmiewa 5 postulatów,
wspólnych dla wszystkich grup.
- konieczność rewitalizacji ulicy Wolności, która jest w znacznym stopniu niewykorzystana i
wymaga kulturalnego, społecznego i ekonomicznego ożywienia, potrzeba opracowania
nowych potencjałów w rejonie tej ulicy
- zwiększenie roli Chorzowskiego Centrum Kultury jako miejsca otwartego dla
mieszkańców i na współprace z nimi ale też potencjalnego koordynatora skorelowanych
działań społeczno – kulturalnych
- konieczność prowadzenia zintegrowanych działań promocyjnych (dotyczy to promowania
zarówno działań kulturalnych jaki i np. biznesowych - wymaga wspólnej i szerokiej strategii
działań miejskich)
- zwiększanie udziału mieszkańców w programowaniu działalności instytucji kultury.
- potrzeba budowania więzi społecznych, zbudowanie tożsamości mieszkańców wokół
ważnych elementów
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6. OPIS II ETAPU BADAŃ I WNIOSKI
Drugi etap badań w naszym projekcie to badania w działaniu. Mają one na celu odkrycie
nieznanych wcześniej potencjałów kulturowych, rozszerzenie wiedzy o centrum miasta
Chorzowa i jego mieszkańcach, poznanie ich opinii o mieście i jego ofercie. W ramach badań
przeprowadzono serię zróżnicowanych działań w przestrzeni miasta:

SONDA ULICZNA
Pierwsze działanie służyło zebraniu wiedzy o potencjale kulturalnym okolic ulicy Wolności w
Chorzowie; z założenia miało też stanowić okazję do wejścia w bezpośredni kontakt z
mieszkańcami w okolicach ulicy Wolności w codziennych sytuacjach. Zespołowi
projektowemu zależało na poznaniu okoliczności, w jakich mieszkańcy i przyjezdni pojawiają
się na ulicy Wolności, a także ich preferencji jeśli chodzi o spędzanie czasu wolnego i
uczestnictwo w kulturze oraz opinii na temat miasta i jego oferty, szczególnie okolic właśnie
ulicy Wolności.
W ramach sondy zadawano przechodniom część z poniżej zapisanych grup pytań:
- Co robi Pan(i) w tej chwili na ulicy Wolności?
- W jakich celach pojawia się Pan(i) na ul. Wolności (ewentualnie: i sąsiednich ulicach)?
- Jak spędza Pan(i) czas wolny? W jakich miejscach? A gdzie w Chorzowie? (prośba o
zaznaczenie na mapie)
- Co najbardziej lubi Pan(i) robić? Co jest w tym dla Pana/Pani najbardziej atrakcyjne? / Co w
tym Pana/Panią „kręci”? Czy ma Pan(i) jakieś hobby/pasję/zainteresowanie? Jakie?
- Czy w jakiś sposób dzieli się Pan(i) tym z innymi? (jak? gdzie?) Czy chciał(a)by się Pan(i)
podzielić tym z innymi? W jaki sposób?
- Z czego w Chorzowie jest Pan(i) dumny/a?
- Co wg Pana/Pani ciekawego dzieje się w Chorzowie?
- Czego w Chorzowie brakuje? Jakich miejsc/wydarzeń/działań/możliwości?
- W jaki sposób lubi Pan(i) uczestniczyć w kulturze? Co to dla Pana/Pani znaczy? (w razie
potrzeby sondujemy: aktywności, działania, wydarzenia, przestrzenie) Które z tych
aktywności Pan(i) podejmuje w Chorzowie?
- Czego z kultury jeszcze Panu/Pani brakuje? (w razie potrzeby sondujemy: działania, miejsca,
przestrzenie, wydarzenia, możliwości) Jakie działanie, którego nie ma, byłoby najbardziej
potrzebne? W czym chciał(a)by Pan(i) wziąć udział?
- Z czym się Pan(i) kojarzy ulica Wolności? Gdyby miał(a) ją Pan(i) scharakteryzować, to jak by
Pan(i) ją opisał(a)? Co jest charakterystyczne dla jej najbliższej okolicy?
- Jakie są mocne strony / potencjał ul. Wolności? A czego tu brakuje?
- Co Pan(i) pamięta ciekawego, co działo się na/ było związane z ul. Wolności? Co to było?
Kiedy to się działo?
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- Powiedziano nam, że ul. Wolności bywa mocno wyludniona. Czy zgadza się Pan(i) z tym?
(jeśli tak) Z jakiego względu tak się dzieje? Co jest konkurencją dla ul. Wolności?
- (jeżeli tak) Co by się tu mogło/musiało zmienić, żeby ul. Wolności żyła, żeby przychodzili tu
ludzie? Co by zachęciło Pana/Panią do bywania na ul. Wolności i w okolicach?
- Jakie ma Pan(i) skojarzenia z Chorzowskim Centrum Kultury? Co to za instytucja? Czy
Pana/Pani drogi krzyżują się z Chorzowskim Centrum Kultury? W jaki sposób?
- Jakie widział(a)by Pan(i) możliwości swojego kontaktu z Chorzowskim Centrum Kultury? A
jakie możliwości współdziałania?
Informacje zdobyte podczas przeprowadzania sondy ulicznej można podzielić na dwa
obszary tematyczne:
Cel pojawienia się na ulicy Wolności:
- zakupy – ten cel wymieniany był najczęściej: poszukiwanie konkretnych produktów
(głównie ubrania), ewentualnie wędrówka po sklepach w poszukiwaniu „czegoś ciekawego”
- przejście w drodze do lub z domu
- spacer
- załatwianie spraw urzędowych lub formalnych (spotkanie w PZU, sprawy zawodowe)
- usługi finansowe – spotkanie w PZU lub banku, wymiana waluty, skorzystanie z bankomatu
- skorzystanie z usług gastronomicznych (gofry, szybki posiłek w restauracji)
Czas wolny i pasje:
- w aktywnościach w czasie wolnym formy mało ustrukturyzowane przeważały nad zajęciami
zorganizowanymi
- przeważały aktywności realizowane samodzielnie lub w gronie osób najbliższych
- bardzo mocno akcentowano rolę „Parku Chorzowskiego” (tak mieszkańcy w większości
nazywają Park Śląski): możliwość jeżdżenia na rowerze, spacerów, wizyt w ZOO, Wesołym
Miasteczku, organizowanych zajęć otwartych (np. joga)
-wymienione aktywności to: spacery z dziećmi, wędkowanie z kolegami, oglądanie rozgrywki
piłki nożnej w telewizji, chodzenie na piwo do lokali (w Chorzowie i poza Chorzowem), prace
w ogródku, jazda na rowerze po tzw. „Parku Chorzowskim”, czytanie (w szczególności
Książek podróżniczych), decoupage, malowanie obrazów, korzystanie z imprez i wydarzeń w
Chorzowskim Centrum Kultury, fotografowanie, gotowanie, fitness i joga (także w Parku)
- nieznaczna część osób deklarowała udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez
Chorzowskie Centrum Kultury; byli to często wierni widzowie.
Chorzów, kultura, ulica Wolności:
Część osób w pierwszej reakcji deklarowała, że w Chorzowie „nic ciekawego się nie dzieje”,
„tu dla mnie nie ma nic”. Te osoby często wybierają inne miasta na spędzanie swojego
wolnego czasu: jeżdżą do Katowic lub do Bytomia, głównie spędzać czas ze znajomymi w
lokalach. Inni spośród miejsc i wydarzeń ciekawych wymieniali: Park Śląski (w tym także ZOO,
Wesołe Miasteczko), Teatr Rozrywki, Chorzowskie Centrum Kultury (tu zajęcia dla dzieci,
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joga, koncerty np. Grzegorza Turnaua, tworzenie własnej muzyki, zajęcia wokalne), kluby, w
których dzieci i młodzież mogą trenować piłkę nożną, Dni Miasta i paradę rycerską, Festiwal
Kolorów, występy folklorystyczne przy ul. Jagiellońskiej, wyjazdy organizowane przez PTTK,
możliwość wypoczynku nad stawem Amelung.
Mieszkańcy wskazywali także, czego im brakuje w Chorzowie, a w szczególności na ulicy
Wolności. Najczęściej wymieniano „przytulne i przyjazne knajpy”. Respondentom trudno
było wprawdzie określić, co sprawia, że knajpa jest przytulna lub przyjazna, jednak byli w
stanie stwierdzić, że lokali odpowiadających ich oczekiwaniom jest za mało. Wielokrotnie
wspominano kino, które kiedyś na Wolności było, a teraz go nie ma i bardzo brakuje. Sama
ulica Wolności postrzegana jest jako miejsce niewykorzystane i nieprzyjazne: „pusto”, „nic
się tu nie dzieje”, „same banki i bankomaty”, „za dużo banków i instytucji”, „nie mogę
patrzeć na Wolności, na ten tramwaj”, „miasto wymarłe, nie ma nic”, „teraz nie ma na czym
oka zawiesić”, „rzadko jeździmy, bo nie ma po co”. Jednocześnie mają małą wiarę w to, że
coś się może zmienić. Na pytanie, co by się musiało wydarzyć, żeby ulica Wolności zaczęła
żyć czy była miejscem atrakcyjnym, pojawiały się odpowiedzi typu: „trzeba wymienić
społeczeństwo”, „nie mam pomysłu”, „musiałbym myśleć cały dzień”, „żeby Wolności nie
była w Chorzowie”. Potrzeby dotyczące przyszłości odnosiły się do braków i słabych stron
ulicy wolności: „zamknąć banki”, „żeby tu były normalne sklepy, a nie ciucholandy”, „żeby
były fajne kafejki”, „przydałyby się ławki”, „gdyby chociaż tego tramwaju nie było”.
Mieszkańcy rozumieją uczestnictwo w kulturze w sposób tradycyjny. Udział w kulturze to dla
nich chodzenie do teatru czy opery, do kina, na koncerty, udział w zajęciach związanych ze
sztuką. Jedna z osób wskazała, że chodzenie do kawiarni na kawę to także uczestnictwo w
kulturze. Większość z osób biorących udział w sondzie nie korzysta jednak z tradycyjnych
form aktywności kulturalnej („nie widzę się w takiej aktywności, może inni”), jednak pojawili
się także stali bywalcy Chorzowskiego Centrum Kultury, śledzący kalendarz wydarzeń.
Mieszkańcom trudno też było wymienić takie wydarzenia, w których chcieliby wziąć udział –
deklaracje miały charakter ogólny („więcej imprez”, „lepiej promować”, „brakuje biegów dla
dzieci”, „przydałyby się spotkania z autorami, twórcami”), tylko nieliczni byli w stanie
wskazać konkretne oczekiwania (np. koncert Oberschlesien, szkółka rowerowa,
propoagowanie wiedzy o Mirku Bregule).

KOLORY WOLNOŚCI – HAPPENING ULICZNY
Kolejnym badanie w działaniu w przestrzeni miasta był happening wzorowany był na
teledysku
dostępnym
w
serwisie
YouTube
pod
linkiem
https://www.youtube.com/watch?v=IKjJ6DQF7xY.
Obejmował
przygotowywanie
papierowych kwiatów i rozdawanie ich przechodniom (z zachęcaniem ich do włączania się
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w kwiatową produkcję), rozdawanie przechodniom wlepek z obrazkami i napisami typu:
„Dobrego dnia”, „Uśmiechnij się”, bieganie po ulicy Wolności z minitransparentami z
emotikonkami i napisami (np. „”, „Uśmiech!”). Zakładał także inicjowanie kontaktu z
przechodniami, pasażerami tramwajów jadących przez ulicę Wolności, gośćmi lokali przez
uśmiech, machanie, witanie uściskiem dłoni, rozpoczynanie rozmowy oraz przygotowanie
stanowiska zabaw dla dzieci (bańki mydlane, stanowiska do rysowania, rozdawanie
baloników, malowania skrzynek na kwiaty,)

Założeniem przedsięwzięcia było stworzenie warunków do kontaktu z mieszkańcami
Chorzowa poza instytucją i jej standardowymi działaniami, a także umożliwienie obserwacji
reakcji przechodniów na działania animacyjne. Akcję przygotował w całości, zgodnie z
ustaleniami z warsztatu kreatywnego, zespół Chorzowskiego Centrum Kultury, oni też
prowadzili znaczną część działań podczas happeningu. Zespołem wspierającym
przedsięwzięcie była autorka raportu wraz z trzema wolontariuszami - osobami związanymi z
Projektem Korba (przedsięwzięcie dla liderów i liderek młodzieżowych); zespół wspierający
był przede wszystkim odpowiedzialny za inicjowanie kontaktu i rozmów z mieszkańcami.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem. Gdyby podsumować
trzema słowami akcję z perspektywy mieszkańców, w oparciu o ich informacje zwrotne,
byłyby to:
Przyjemność („Sympatycznie tu dziś”)
Zaciekawienie („A co tu się dzieje?”)
Zaskoczenie („Takie rzeczy w Chorzowie?”)
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Przechodnie byli bardzo otwarci na interakcje, podczas 4 godzin ciągłych działań pojawiły się
tylko 3 negatywne reakcje (obraźliwy gest lub słowa „Nie zawracaj mi głowy”). Przeważały
jednak pozytywne reakcje i życzliwe wypowiedzi (np. „Przy Was nie da się nie uśmiechnąć”,
„Żeby tak pozytywnie było tu zawsze”, „Ja już mam szczęście. Co Pani może jeszcze mi
dać?”, „Ja już jestem uśmiechnięta! – spotkałam Was już w dole ulicy”, „Ja też życzę dobrego
dnia!”). Dla niektórych, akcja była okazją do wyżalenia się czy zwykłego porozmawiania o
tym, co ważne albo co bieżące (opowieści o rodzinie, o pracy, informacja o tym, dokąd dana
osoba idzie i w jakim celu, historie o innych fajnych wydarzeniach w Chorzowie).
Zdecydowanie otwierające dla przechodniów były słowne pozdrowienia i przyjazne wlepki.
Dość asekuracyjnie, przynajmniej na początku kontaktu, ludzie reagowali na ulotki ChCK,
stąd zespół w pewnym momencie zrezygnował z ich rozdawania. Zachęcającym elementem
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zdecydowanie była oferta dla dzieci – najmłodsi lgnęli do baniek, baloników i działań
plastycznych, a wówczas i rodzice wchodzili w kontakt z zespołem realizującym akcję. Z
pewnością atutem działania była dobrowolność wejścia w interakcję, można było odmówić
przyjęcia wlepki, można było przejść na drugą stronę ulicy i obserwować wydarzenia z
bezpiecznej odległości. To sprawiało, że przechodnie mieli możliwość i czas na decyzję, czy
chcą się włączyć w proponowane działanie, czy nie.

Pracownice i pracownicy Chorzowskiego Centrum Kultury bardzo zaangażowali się w
przedsięwzięcie. Na początku byli dość onieśmieleni, odwróceni tyłem do przechodniów,
skupieni na „swoim stole” i na sobie wzajemnie. Stopniowo się uruchamiali, wchodzili coraz
intensywniej w kontakt z przechodniami i czerpali z akcji coraz więcej radości. Można
zaryzykować stwierdzenie, że zakończyli przedsięwzięcie wręcz z euforią, a także z refleksją,
że nie trzeba wiele wydatków ani czasu i wysiłku, żeby osiągnąć bardzo satysfakcjonujący
efekt w relacjach z mieszkańcami.
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Akcja „Kolory Wolności” pokazała wyraźnie, że zespół ChCK potrzebuje „buforu” w postaci
osób z zewnątrz, które są gotowe na realizację nietypowych działań w przestrzeni publicznej
i które demonstrują, że w pracy animatora można bez groźnych konsekwencji wykorzystać
niestandardowe i niekonwencjonalne zachowania. Bez obecności takich osób
prawdopodobnie akcja byłaby dla zespołu dużo trudniejszym wyzwaniem. Takie okoliczności
tworzą bezpieczne warunki dla zespołu do uczenia się działań animacyjnych.

TRAMWAJ DO KULTURY – HAPPENING W TRAMWAJACH
Założeniem tej, trwającej około 3 godzin akcji, było stworzenie okazji do kontaktu z
mieszkańcami w innych niż standardowe dla ChCK warunkach oraz obserwacja reakcji
pasażerów na proponowane działania. Akcja bazowała na efekcie zaskoczenia nietypowym
działaniem na tramwajowej trasie ulicą Wolności (kilka przystanków). Po ruszeniu tramwaju
z pętli trzyosobowy zespół wokalny złożony z osób związanych z ChCK intonował trawestację
piosenki „Autobus czerwony” (wersja adaptowana na potrzeby akcji tramwajowej), co już
budziło zaskoczenie i duże zainteresowanie. Następnie włączał się przewodnik po Chorzowie
prezentując kilka wybranych obiektów / miejsc spośród mijanych na ulicy Wolności (miejsce,
w którym był kiedyś lokal Wedla, miejsce, gdzie była dawniej synagoga, informacja o
atrakcjach zbliżających się Dni Miasta i in.). Podczas każdego przejazdu zmieniały się nieco
przekazywane treści.
Zarówno piosenka, jak i opowieści o dawnym i obecnym Chorzowie budziły zainteresowanie
pasażerów. Wprawdzie część osób po kilkunastu sekundach zaskoczenia piosenką
zainteresowanie proponowanymi działaniami traciła i wracała do swoich spraw, np. zabawy
telefonem, jednak pojawiały się także żywe reakcje (np. wymiana wspomnień o Wedlu i
rozmowy o dawnych imprezach i zabawach w chorzowskich lokalach, głośne brawa po
wykonaniu piosenki, uśmiechy, kciuki podniesione w górę, jedna z pasażerek okazała się
dziennikarką – happening dał jej gotowy materiał do artykułu). Rozmowy z pasażerami,
prowadzone przez badaczkę, potwierdzały zadowolenie z akcji („Fajnie, zawsze to coś
nowego”, „Świetny pomysł”, „Śpiewają to niech se śpiewają”, „Taka inna ta podróż
tramwajem”) – co ciekawe, pasażerowie deklarowali zadowolenie nawet gdy ich język ciała
sugerował coś wręcz przeciwnego. Ze słów pasażerów wynikało, że działał tu efekt
zaskoczenia – nie wiedzieli początkowo, czego się spodziewać. Wydaje się zatem, że akcja
realizowana w zamkniętej przestrzeni, z której nie można wyjść w dowolnym momencie,
budzi więcej obaw niż działanie w przestrzeni otwartej.
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I w tej akcji potwierdził się mechanizm, w którym pracownicy i pracownice ChCK biorą na
siebie ciężar pracy organizacyjnej i działania wspierające, natomiast „praca liniowa” – czyli
bezpośredni kontakt z pasażerami, realizowana była przede wszystkim przez osoby z
zewnątrz (z wyjątkiem jednej osoby śpiewającej). To istotne, zwłaszcza w kontekście faktu,
że w pierwotnej wersji projektu pojawiało się więcej pomysłów na działania realizowane
bezpośrednio przez pracowników i pracownice ChCK.
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SZTUKA NA PODWÓRKACH
Kolejne badanie w ramach naszego projektu to „Sztuka na podwórkach”. W pierwszej części
polegało ono na wędrówce zawodowego śpiewaka operowego Sylwestra Targosza Szalonka po podwórkach przy ulicy Wolności z ariami i popularnymi piosenkami, w drugą –
na stworzeniu niewielkiego pleneru malarskiego (artystka Joanna Furgalińska malowała
jedno z chorzowskich podwórek). Oba działania miały stanowić okazję do nawiązania
kontaktu z ludźmi w miejscach, w których mieszkają i obserwację reakcji na „wprowadzenie
kultury na ich własny teren”.

Śpiewanie na podwórkach okazało się działaniem kontrowersyjnym. Zdawaliśmy sobie
sprawę, że głośna, niespodziewana muzyka może naruszać spokój mieszkańców, jednak
byliśmy ciekawi reakcji. Z jednej strony działanie spotkało się z owacyjnym przyjęciem –
ludzie wyglądali z okien pojedynczo lub wychodzili na balkony całymi rodzinami, bili brawo,
robili zdjęcia i nagrania wideo, z drugiej strony pojawiały się przypadki reakcji gwałtownych –
z jednego z podwórek grupa została ostro wyproszona przez właścicielkę kamienicy, na
innym – obrzucona przez jednego z mieszkańców różnymi przedmiotami i oblana wodą.
Zdecydowanie przeważały jednak reakcje pozytywne.
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Malowanie na podwórku okazało się działaniem noszącym duży potencjał jeśli chodzi o
interakcje z mieszkańcami. Milcząca obecność malarki stanowiła nieinwazyjne zaproszenie
do kontaktu. Jej stanowisko, sztalugi rozłożone w przestrzeni wspólnej mieszkańców
tworzyła okoliczność do naturalnego pytania: „A co to się dzieje?”, „Co Pani maluje?”, od
którego zaczynała się dłuższa rozmowa. Pewien chłopiec towarzyszył pracy malarki przez
całe 2 godziny, opowiadając o sobie, o szkole, o podwórku, o domu. Kontakt nawiązała pani
wracająca z psem ze spaceru, pan malujący mieszkanie swojej matki w tej kamienicy,
sprzedawczynie ze sklepu z artykułami dziecięcymi, dwie kobiety wracające z pracy i inni.
Godziny popołudniowe stworzyły naturalną okazję do kontaktu na podwórku w czasie, gdy
ludzie wracają z pracy. I choć część z nich deklarowała brak czasu i nie decydowała się
zerknąć na to, co się u nich w kamienicy nietypowego dzieje, to jednak większość witała się,
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zadawała pytanie, dawała dwa lub trzy zdania komentarza (na temat rozstawionych
obrazów, na temat samego podwórka czy kamienicy, na temat przestrzeni, które chcieliby
widzieć na obrazie, na temat inspirujących miejsc czy miejsc z dobrą energią). Mieszkańcy
wyrażali także wprost swoją dumę z faktu, że ich podwórko jest obiektem wartym
malowania przez artystkę. Warto rozważyć pracę artystów plastyków / artystów wizualnych
na podwórkach jako akcję cykliczną. Jeżeli twórca / twórczyni ma gotowość na przeniesienie
swojej aktywności z pracowni w przestrzeń miejską, akcja nie wymaga dużego wysiłku ani
wysokich kosztów, a pozwala na dłuższy i głębszy kontakt z mieszkańcami i mieszkankami
miasta.

WARSZTAT Z MIESZKAŃCAMI CHORZOWA
W projekcie „Kultura na Wolności” duży nacisk położyliśmy na integrowanie środowiska
lokalnego, zwłaszcza środowiska osób aktywnie działających na rzecz miasta. W tym celu
25

zaplanowaliśmy spotkanie z mieszkańcami już na etapie rozstrzygnięcia konkursu na
inicjatywy lokalne. Podczas spotkania z komisją oceniającą wnioski, wszystkie osoby i grupy
składające wnioski miały możliwość poznania się i wymienienia pomysłami a także, co
podnosiło poziom ich zaangażowania, decydowali o wyborze jednego projektu do realizacji.

Kolejnym etapem działań integracyjno – edukacyjnym z mieszkańcami Chorzowa – autorami
wybranych do realizacji inicjatyw lokalnych było spotkanie warsztatowe. Odbyło się ono 28
czerwca 2016 r. w siedzibie Chorzowskiego Centrum Kultury. Wzięły w nich udział osoby
indywidualne i grupy nieformalne gotowe do realizacji projektów na rzecz społeczności
Chorzowa. Zajęcia trwały 4 godziny, zatem miały charakter wyłącznie inicjujący, jednak
przyświecały im następujące założenia:
- Zintegrowanie ze sobą wszystkich grup nieformalnych przystępujących do realizacji
inicjatyw pod egidą Chorzowskiego Centrum Kultury
- Stworzenie dodatkowej (nie tylko ściśle związanej z przebiegiem inicjatyw) okazji do
konktaktu między pracownikami/pracownicami Chorzowskiego Centrum Kultury a grupami
nieformalnymi oraz grupami inicjatywnymi między sobą
- Zainicjowanie dyskusji na temat celów i istoty planowanych przez grupy nieformalne
przedsięwzięć
- Przedstawienie niektórych elementów metodologii zarządzania projektami
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W trakcie warsztatów okazało się, że przygotowanie grup inicjatywnych do realizacji
projektów jest zróżnicowane. Są grupy, które można nazwać zespołami, zintegrowane wokół
celu, mające doświadczenie w realizacji projektów i obycie z metodologią pracy projektowej
(jeden z zespołów miał już gotowy harmonogram projektu w aplikacji Trello). Są także grupy,
których członkowie / członkinie angażują się społecznie i realizują przedsięwzięcia
przynoszące wartościowe rezultaty, lecz działają bez właściwego przygotowania i planu
działania – na zasadzie „do tej pory jakoś się udawało, to i tym razem się uda”.
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Podstawowym rezultatem zrealizowanego warsztatu było zbudowanie świadomości roli
planowania w powodzeniu pracy projektowej i roli celu, sprowadzającego się do zamiany
pytania „co chcemy zrobić” na pytanie „po co chcemy to zrobić”. Gotowość poszczególnych
grup do wdrożenia świadomego i metodycznego planowania w pracę projektową jest
wprawdzie nadal zróżnicowana, jednak wszystkie zespoły mimo początkowego oporu (które
można wyrazić przykładowym zlepkiem cytatów: „po co mamy kombinować i nazywać
sztucznie jakieś cele, skoro i tak wiemy, co chcemy zrobić, sztuka dla sztuki do tego
niepotrzebna”) rozpoczęły pracę nad elementami planowania.. Większość osób z grup
nieformalnych nie docenia ryzyka wynikającego z czynnika czasu w ich projektach.
Praca z grupami inicjatywnymi wymaga dużego nakładu pracy ze strony pracowników /
pracownic Chorzowskiego Centrum Kultury. Potrzebne jest wdrożenie metodologii
zarządzania projektami w realizacji lokalnych inicjatyw, koncentracji na celach (celu projektu,
celu współpracy z ChCK) oraz na planowaniu długoterminowym (praca nad trwałością
rezultatów projektu, trwałością współpracy z ChCK).

WNIOSKI KOŃCOWE
- Mieszkańcy Chorzowa rozumieją kulturę w sposób tradycyjny: teatr, kino, wystawy,
koncerty. Rozumienie kultury koncentruje się wokół (przede wszystkim) dużych wydarzeń o
charakterze artystycznym, w których z jednej strony są wykonawcy, z drugiej odbiorcy.
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Bierne uczestnictwo w kulturze jest dla mieszkańców formułą znaną i bezpieczną. Działania
spoza tego zakresu są dla nich zaskoczeniem.
- Zauważalna jest zgoda mieszkańców na nietypowe działania podejmowanych przez
Chorzowskie Centrum Kultury. Mimo początkowej nieufności i niekiedy obaw reagowali w
większości pozytywnie: uśmiechem, podziękowaniem, brawami, wzmacniającymi
wypowiedziami typu: „fajnie, że coś takiego się w mieście dzieje”, „super pomysł”,
„moglibyście tak codziennie”.
- Chorzowianie są otwarci na nieinwazyjne działania na otwartej przestrzeni.
- Chorzowianie czas wolny spędzają z reguły w gronie najbliższych lub w pojedynkę.
Dominują aktywności mało ustrukturyzowane czy zorganizowane (luźne towarzyskie
spotkania przy piwie, ze sportów: indywidualna jazda na rowerze po parku lub bierne
uczestnictwo (oglądanie rozgrywek w TV
- Potrzeba zachęcenie chorzowian do udziału w kulturze pojmowanej inaczej niż w
tradycyjny sposób (wydarzenia artystyczne i eventy) w celu oswojenie się z taką formą
działania.
- Konieczność pracy z mieszkańcami, edukowanie ich w zakresie sposobów pracy
projektowej w związku ze zróżnicowanym przygotowaniem do realizacji własnych
projektów.
- Konieczność budowania więzi i kontaktów opartych na partnerstwie pomiędzy
Chorzowskim Centrum Kultury a mieszkańcami w celu trwałego włączenia
mieszkańców/mieszkanek w działania kulturalne Chorzowskiego Centrum Kultury w
przestrzeni Chorzowa konieczne jest tworzenie dodatkowych działań i aktywności, ponieważ
obecnie grupy inicjatywne nie myślą o trwałości czy kontynuacji swoich przedsięwzięć ani
swojej współpracy z Chorzowskim Centrum Kultury
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7. CHORZOWSKA KULTURA – PERSPEKTYWA Z ZEWNĄTRZ. WYWIAD Z REZYDENTEM
ARTYSTYCZNYM CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY - JOE CHESLA
Korzystając z obecności w Chorzowie artysty amerykańskiego pochodzenia – uczestnika
programu rezydencji artystycznych „Grawitacja” w Chorzowskim Centrum Kultury
postanowiliśmy zasięgnąć jego opinii na temat chorzowskiej kultury, podobieństw i różnic
miedzy społecznościami dwóch miast poprzemysłowych: Chorzowa i St. Louis. Wywiad
przeprowadzono w dniu 25 maja z udziałem dwóch respondentów:
Romana Liczby - autora przewodnika po Chorzowie, założyciela i wieloletniego prezesa
Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa, nauczyciela języka angielskiego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Chorzowie, wieloletniego członka Komisji Kultury Rady Miasta
Chorzów
oraz
Joe Chesla - Amerykanina będącego na półrocznej rezydencji artystycznej w Chorzowie,
realizującego swoje prace na podstawie obserwacji lokalnej rzeczywistości Górnego Śląska, w
kontakcie ze społecznością lokalną, na codzień pracującego jako profesor rzeźby w St. Louis
Community College.
Wywiad został przeprowadzony w jednej z restauracji znajdującej się przy ul. Wolności.
Celem wywiadu było porównanie dwóch odmiennych punktów widzenia na temat
rewitalizacji społecznej centrum miasta, znalezienie porównań do rzeczywistości
poprzemysłowej dwóch miast Chorzowa i St. Louis. Oraz wypracowanie rekomendacji
dotyczących realizacji projektów kulturalnych. Spotkanie „obywatela świata” z liderem i
wnikliwym obserwatorem lokalnej społeczności miało w założeniach dać szansę na
znalezienie wspólnych propozycji dotyczących przyszłych działań w dziedzinie kultury.
Rozmowa prowadzona była w języku angielskim.
Odpowiedzi respondentów:
Joe Chesla:
„Chcecie za dużo zrobić, a wystarczy dać ludziom przyjazną estetyczną przestrzeń i miejsce
do siedzenia”.
„Dobrze jest zsynchronizować działania, aby raz robił coś jeden, później drugi podmiot”
„Nie wiele jest sztuki w przestrzeni publicznej”
„Dobrze jest pokazać sposób spędzania czasu w formie spędzania go w grupie poza domem”.
„Śląsk wspina się po schodach rozwoju społecznego. Widzę rozwój i szansę na poprawę
jakości życia społecznego”.
„Powinniście mieć więcej czasu na spotkania”.
Roman Liczba:
„Centrum Chorzowa utraciło swoja pozycję ważnego ośrodka handlowego i społecznego”
„Polacy boją się nowego, są zamknięci na inne Kultury”.
„Ślązacy nie chcą się angażować w sprawy nie oczywiste, budzące pytania i kontrowersji”
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„Młodzież kiedyś chętniej angażowała się w akcje społeczne, bo nie miała tylu zajęć i
alternatywnych, indywidualnych form spędzania czasu wolnego”.

WNIOSKI KOŃCOWE:
- Zsynchronizowanie oferty różnych podmiotów w centrum Chorzowa (najlepiej pod jedną
marką).
- Potrzeba uczenia społeczeństwa uczestnictwa w wydarzeniach w przestrzeni publicznej
wspólnie z innymi ludźmi.
- Konieczność działań rewitalizujących przestrzeń miasta, stworzenia miejsc przyjaznych
mieszkańcom, wprowadzenie sztuki do przestrzeni publicznej.

8. WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE Z ZESPOŁEM CHORZOWSKIEGO
CENTRUM KULTURY.
Ważnym założeniem badań prowadzonych w trakcie realizacji projektu „Kultura na
Wolności” było poszerzenie kompetencji zespołu Chorzowskiego Centrum Kultury w zakresie
analizy potrzeb mieszkańców i mieszkanek, inicjowania kontaktu z nimi poprzez działania
animacyjne, dlatego w trakcie pracy nad projektem zorganizowano dwa spotkania z
zespołem Chorzowskiego Centrum Kultury. Pierwszy warsztat z udziałem 8 osób, miał na celu
sporządzenie listy pomysłów na akcje animacyjne prowadzone przez zespół Chorzowskiego
Centrum Kultury w ramach prowadzonych w projekcie badań w działaniu drugi miał
charakter ewaluacyjny.
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Podczas pierwszego warsztatu zespół pracował z dużym zaangażowaniem i zapałem (z
wyjątkiem jednej osoby, która opuściła spotkanie niemal zaraz po jego rozpoczęciu, bez
szczególnego uzasadnienia), udało się wdrożyć także w wielu momentach zasadę odroczonej
krytyki, co wyzwoliło także pomysły mało realne, a dające zebranym dużo pozytywnej
energii. Po pojawiających się pomysłach i żartach można było zauważyć wysoki poziom
zaufania w tym gronie, a po komentarzach w momentach analitycznych ćwiczeń – bardzo
silny nacisk na dobrostan instytucji, zaangażowanie i gotowość do wysiłku we wdrażanie
zmian w trybie pracy. Warto zaznaczyć, że warsztat odbywał się pod nieobecność dyrektora
Chorzowskiego Centrum Kultury w jego gabinecie, co spotkało się z przyjaznym przyjęciem, a
zebrani czuli się w tym miejscu swobodnie.
Zespół w efekcie przepracowanych zagadnień zaproponował szereg działań animacyjnych,
finalnie do realizacji badań w akcji wybrano dwa happeningi
„Kolory Wolności” – happening uliczny i „Tramwaj zwany pożądaniem do kultury” –
happening w tramwajach (finalnie nazwany Tramwajem do Kultury). Oba działania opisane w
rozdziale 6 niniejszej diagnozy.
Drugie spotkanie - spotkanie ewaluacyjne odbyło się w wąskim gronie kilku pracowników i
pracownic Chorzowskiego Centrum Kultury. Miało ono na celu zaplanowanie działań
animacyjnych na kolejne miesiące 2016 r., kluczowym obszarem okazały się jednak refleksje
nad rolą działań animacyjnych w funkcjonowaniu Chorzowskiego Centrum Kultury, nad
trybem działania zespołu oraz emocje panujące w zespole.

WNIOSKI KOŃCOWE
Wynikiem pracy z zespołem pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury są poniższe
wnioski i postulaty.
- Konieczność dalszego podnoszenia kompetencji pracowników związanych z metodami
pracy animacyjnej w związku z dużym zróżnicowaniem gotowości pracowników do takich
działań (brak szerokiej gotowości na wprowadzenie tych działań do codziennej pracy)
- Potrzeba pracy z zespołem nad poprawą komunikacji, wskazaniu wzajemnych oczekiwań i
potrzeb. Konieczność wypracowanie optymalnych warunków pracy, opartej na poczuciu
równowagi, sprawiedliwości, możliwości samorealizacji i samodzielności.
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9. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE DLA CHORZOWSKIEGO CENTRUM
KULTURY
Realizacja pierwszej części projektu „Kultura na Wolności” sytuuje Chorzowskie Centrum
Kultury na pozycji instytucji wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
wchodzącej z nimi w dialog. Przeprowadzona diagnoza potwierdziła nasze intuicyjne
przypuszczenia, że centrum Chorzowa wymaga gruntownej rewitalizacji i nowej koncepcji
wykorzystania tej przestrzeni. Diagnoza pokazała też na jakim etapie znajduje się instytucja
w kontekście pracy animacyjnej w bezpośredniej relacji ze społecznością lokalną. Program
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 inicjuje u nas pewne modele działania, wymagają one
jednak dalszego wzmacniania.
REKONENDACJE Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY
Rekomendacje to zebrane wnioski płynące ze wszystkich prowadzonych działań, wspólne i
powtarzające się dla większości z nich.
1. Konieczność rewitalizacji centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Wolności
stanowiącej jego główny punkt. Wymaga ona ożywienia i odbudowania dawnego potencjału
ulicy w trzech obszarach: społecznym (ze szczególnym uwzględnieniem kultury)
ekonomicznym i infrastrukturalnym. Chorzowskie Centrum Kultury ma potencjał do
realizowania postulatów w pierwszym społeczno-kulturalnym obszarze, może skupić swoje
wysiłki na działalności animacyjnej i aktywizacji mieszkańców.
2. Potrzeba budowania więzi społecznych między mieszkańcami poprzez wspólną tradycję i
tożsamość.
3. Potrzeba integracji działań mających na celu rewitalizacji centrum miasta ze szczególnym
uwzględnieniem społeczno – kulturowego charakteru tych działań.
4. Stałe podnoszenie kompetencji społeczno – kulturowych mieszkańców, próba wdrożenia
nowych modeli zachowań społecznych (nauka uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych
w przestrzeni publicznej). Potrzeba zachęcenie chorzowian do udziału w kulturze
pojmowanej inaczej niż w tradycyjny sposób.
5. Zwiększenie znaczenia Chorzowskiego Centrum Kultury jako miejsca otwartego dla
mieszkańców i na współprace z nimi, ale też potencjalnego koordynatora skorelowanych
działań społeczno – kulturalnych. Umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa w
programowaniu działań instytucji, konieczność budowania więzi i kontaktów opartych na
partnerstwie pomiędzy Chorzowskim Centrum Kultury a mieszkańcami.
6. Konieczność dalszego podnoszenia kompetencji pracowników związanych z metodami
pracy animacyjnej, podniesienie gotowości na wprowadzenie tych działań do codziennej
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pracy. Potrzeba pracy z zespołem nad poprawą komunikacji, wskazaniu wzajemnych
oczekiwań i potrzeb. Konieczność wypracowanie optymalnych warunków pracy, opartej na
poczuciu równowagi, sprawiedliwości, możliwości samorealizacji i samodzielności.
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