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Abstract: The main goal of this article is to present the characteristics of the programs offered 

by the community centre in Poland, mainly, program offered by the Cooperative Community 

Centre in Czeladź. An important issue is to identify the needs of the local community. The rese-

arch has been done by using focus groups methodology. Analysis shows lack of structure of the 

Cooperative Community Centre in Czeladź and low level of customers’ satisfaction.
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Wprowadzenie

Domy kultury w Polsce od zawsze pełniły ważną rolę w procesie integracji spo-
łeczności lokalnych. „Zdaniem jednych badaczy instytucje te wywodzą się 
z tradycji domów ludowych, społecznych i oświatowych, inni zaś doszukują się ge-
nezy w przeniesionych na nasz grunt wzorcach radzieckich domów kultury” [Jedlew-
ska, Skrzypczak 2009, ss. 10–11].
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Możemy podzielić funkcjonowanie domów kultury na kilka okresów. Pierw-
szym z nich jest dwudziestolecie międzywojenne, który był dla domów kultury 
okresem rozkwitu. Działalność lokalnej społeczności na rzecz wspólnego dobra 
miała wymierne skutki dla pozytywnego postrzegania, a co za tym idzie, potrzeby 
tworzenia kolejnych tego typu instytucji.

W okresie PRL-u organizatorami domów kultury były tworzące zakładowe domy 
kultury związki zawodowe i państwo. Wedle nowych mechanizmów ideowych 
komunistycznych rządów, kultura powinna być podporządkowana klasie robot-
niczej [Białek-Graczyk 2009, ss. 12–17, Bobrowska 2009, ss. 36–37]. B. Jedlewska 
i B. Skrzypczak podkreślają, że model peerelowskiego domu kultury nadal funk-
cjonuje w Polsce, jednak sukcesywnie traci na znaczeniu i wartości pod wpływem 
wielu czynników. Jednocześnie zwracają uwagę, iż „przez współczesne pokolenie 
postrzegany jest najczęściej jako uciążliwy balast i niechlubny symbol naszej ko-
munistycznej przeszłości, stąd ośrodki kultury przypominające obiekty z tamtej 
epoki i prowadzące działalność opartą na schemacie bazującym na peerelow-
skiej tradycji, postrzegane są jako komunistyczne skanseny” [2009, s. 14]. 

Po 1989 roku nastąpiła zmiana ustroju, przejście ze scentralizowanego państwa 
do zdecentralizowanego, a w końcu powierzenie prowadzenia domów kultury gmi-
nom doprowadziło do redukcji kosztów. „W latach 1988-1991 liczba domów kultury 
zmniejszyła się z 16 tysięcy do 6 tysięcy” [Białek-Graczyk 2009, s. 18].

W Polsce koniec lat 90. XX wieku to czas, kiedy zaczęły formować się i działać w sfe-
rze kultury lokalne organizacje pozarządowe [Białek-Graczyk 2009, s. 18]. Na przestrze-
ni ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono liczne badania dotyczące funkcjonowania 
domów kultury. W ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + po-
wstało wiele opracowań na temat funkcjonowania domów kultury w Polsce. Zakres ba-
dań dotyczy przede wszystkim potrzeb kulturalnych lokalnych społeczności, diagnozy 
na temat stanu uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalno-oświatowym, diagnozy 
potencjału kulturalnego danych miast i wsi, postaw mieszkańców wobec funkcjono-
wania i roli domów kultury1. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przeprowadzane 
badania najczęściej dotyczą domów kultury jako jednostek, co ma swoje uzasadnienie 
w zróżnicowaniu społeczności lokalnych i specyfiki terenu, na jakim dany dom kultury 
funkcjonuje. Poddawanie badaniom pojedynczych instytucji wydaje się nieść za sobą 
bardziej efektywne i wymierne skutki, gdyż tego typu badania pozwalają na diagnozę 
konkretnych domów kultury, bez zbędnego uogólniania i klasyfikacji. 

1. Przykładowe raporty z przeprowadzonych badań dostępne są w wersji online: http://www.nck.pl/
dom-kultury-plus/aktualnosci/ [dok.elektr] [data odczytu: 31.01.2016].
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Jednym z zagadnień związanych z funkcjonowaniem domów kultury jest satys-
fakcja potencjalnych odbiorców oferty kulturalnej. Bowiem to właśnie poziom satys-
fakcji uczestników życia kulturalnego stanowi najważniejszy skutek prowadzonych 
przez dom kultury działań. Taka instytucja powstaje z myślą o ludziach i ich potrze-
bach, tym samym ma spełniać oczekiwania danej społeczności. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie cech charakterystycznych 
programów proponowanych przez domy kultury w Polsce ze szczególnym uwzględ-
nieniem programu, jaki oferuje Spółdzielczy Dom Kultury w Czeladzi2. Dodatkowo 
celem opracowania jest zbadanie sytuacji funkcjonowania Spółdzielczego Domu 
Kultury w Czeladzi w odniesieniu i z uwzględnieniem satysfakcji odbiorców propo-
nowanej oferty kulturalnej. Istotne wydaje się rozpoznanie potrzeb lokalnej społecz-
ności, uwzględniając ich doświadczenia związane z dotychczasową działalnością 
Spółdzielczego Domu Kultury w Czeladzi. 

Dom kultury jako instytucja kultury

Domy kultury w Polsce działają w oparciu o zapis ustawy z 25 października 1991 o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn. 
zm. Domy kultury, według ustawy, to instytucje prowadzące działalność kulturalną, 
która polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W zależności od wy-
specjalizowania danej placówki funkcje te mogą mieć szerszy zakres. Jednocześnie 
należy podkreślić, iż wspomniana wyżej ustawa nie definiuje wprost pojęcia instytu-
cji kultury. Należy rozdzielić dwa nietożsame zagadnienia: prowadzenie działalności 
kulturalnej oraz prowadzenie instytucji kultury. 

Ustawa mówi, że działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby 
fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie 
z ustawą domy kultury prowadzą działalność kulturalną a formami organizacyjnymi 
tej działalności są w szczególności: „teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, in-
stytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury […]” [Dz.U. z 2012 r., poz.406 
z późn. zm. art.2]. Ł. Wróblewski wyróżnia trzy formy prowadzenia działalności kultu-
ralnej w Polsce [2012, s. 27]. Pierwsze to państwowe instytucje kultury, które podle-
gają bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Z kolei samorządowe instytucje kultury są tworzone i prowadzone w zakresie 
jednostek samorządu terytorialnego. To samorząd terytorialny jest zobowiązany 
do zapewnienia niezbędnych środków instytucji kultury do działania oraz miejsca, 

2. W dalszej części pracy zamiennie określany jako SDK.
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w jakim dana działalność ma być prowadzona. Wróblewski wyróżnia jeszcze dwa 
podmioty, które mogą być organizatorami działalności kulturalnych. Mowa bowiem 
o podmiotach „prywatnych” oraz „publiczno-prywatnych” [2012, ss. 26–27]. Jedno-
cześnie trzeba pamiętać, że ustawodawca nie przewiduje takiej możliwości.  

Równocześnie należy wspomnieć, że wedle ustawy organizatorami in-
stytucji kultury mogą być ministrowie i kierownicy urzędów centralnych oraz 
jednostki samorządu terytorialnego. Jak twierdzi D. Ilczuk, „instytucją kultu-
ry jest mający osobowość prawną podmiot, powołany w celu prowadzenia 
działalności kulturalnej” [2003, ss. 112–113].

Jak wynika z powyższych rozważań, określenie „instytucja kultury” jest niejako 
zarezerwowane dla podmiotów powoływanych przez państwowe i samorządowe 
jednostki. Z kolei prowadzenie działalności kulturalnej może być niezależne od 
organów państwowych i samorządowych, a jej organizatorami mogą być osoby 
prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej. Tym samym dom kultury może być utożsamiany jednocześnie z działalno-
ścią kulturalną oraz z instytucją kultury. Niepowołany przez podmioty państwowe 
bądź samorządowe może w swojej istocie prowadzić działalność kulturalną [Dz.U. 
z 2012r., poz. 406 z późn. zm. art. 2].

Domy kultury, będące instytucjami kultury, mają osobowość prawną. Tym sa-
mym organizatorem takiej placówki może być państwo bądź jednostka samorządu 
terytorialnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza praca jest w dużym stopniu po-
święcona spółdzielczym domom kultury, zdecydowano się uporządkować kwestie 
związane z formalno-prawnym charakterem funkcjonowania tego typu domów 
kultury. Przedstawione informacje zostały zgromadzone na podstawie obserwacji 
i analizy otoczenia spółdzielczych domów kultury w Polsce.

O ile na temat domów kultury powstało wiele publikacji, o tyle spółdzielcze 
domy kultury nie są tematem wielu opracowań; stąd też trudno o literaturę przed-
miotu. Spółdzielcze domy kultury nie mają osobowości prawnej. Ich organizatorami 
są spółdzielnie mieszkaniowe. Dodatkowo działają one w oparciu o status spółdziel-
ni. Decyzje podejmowane są z inicjatywy zarządu spółdzielni. Spółdzielcze domy 
kultury finansowane są przez członków spółdzielni. Należy przez to rozumieć, że każ-
dy mieszkaniec posiadający lokal w zasobach spółdzielni niejako w postaci ryczałtu 
płaci konkretną kwotę, która doliczana jest co miesiąc do czynszu.
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Charakterystyka Spółdzielczego Domu Kultury 
w Czeladzi

Czeladź to miasto położone w województwie śląskim. Wchodzi w skład powiatu bę-
dzińskiego oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Według danych z 2014 roku miasto liczy „32 
666 mieszkańców” [http://katowice.stat.gov.pl, dok.elektr]. Na terenie Czeladzi znaj-
duje się Spółdzielczy Dom Kultury, którego powstanie datuje się na 1984 rok. 

Na oficjalnej stronie Spółdzielczego Domu Kultury  możemy znaleźć informację, 
iż jest to instytucja o charakterze społeczno-kulturalnym Czeladzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, co z tym związane, jest finansowana z opłat, jakie wnoszą co miesiąc 
członkowie spółdzielni mieszkaniowej czyli wszyscy mieszkańcy Czeladzi, którzy za-
mieszkują lokale pozostałe w zasobach tej spółdzielni. 

W skali miesiąca członkowie spółdzielni opłacają – w postaci swego rodzaju ry-
czałtu – funkcjonowanie tej placówki. Koszt ten oscyluje pomiędzy 5 zł a 8 zł mie-
sięcznie. Dokładnie rzecz biorąc: każdy mieszkaniec, który posiada lokal w zasobach 
spółdzielni płaci 12 gr/m2 (powierzchnia mieszkania) na rzecz SDK w Czeladzi. Spół-
dzielnia Mieszkaniowa zarządza czterema dużymi osiedlami w Czeladzi, których 
łączna powierzchnia lokali mieszkaniowych wynosi 281 894 m2. Miesięczny budżet 
Spółdzielczego Domu Kultury wynosi 33 827,28 zł, co w skali roku daje budżet w wy-
sokości 405 927,36 zł. [http://czsm.czeladz.pl, 2015].

Założenia i metodyka badań własnych

Głównym celem przeprowadzonych badań była chęć rozpoznania sytu-
acji związanej z funkcjonowaniem Spółdzielczego Domu Kultury w Czeladzi 
w odniesieniu i z uwzględnieniem poziomu satysfakcji odbiorców proponowa-
nej przez dom kultury oferty kulturalnej. Przed rozpoczęciem badań postawio-
no kilka kluczowych pytań badawczych:

 · Jakie programy oferują domy kultury w Polsce i do kogo są one adresowane?
 · Jak badani postrzegają Spółdzielczy Dom Kultury w Czeladzi?
 · Jak badani określają cel działania Spółdzielczego Domu Kultury w Czeladzi?
 · Czy proponowane i prowadzone zajęcia w Spółdzielczym Domu Kultury w Czela-

dzi spełniają oczekiwania badanych?
Na podstawie danych zawartych na oficjalnych stronach internetowych domów 

kultury, analizie treści poddano działalność piętnastu domów kultury w Polsce. 
Dokonano podziału ogółu programów kulturalnych oferowanych potencjalnym 
uczestnikom, biorąc pod uwagę rodzaj zajęć, grupę odbiorców oraz formy płatności. 
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Analiza objęła swoim zasięgiem domy kultury zarówno z dużych, jak i małych miast 
w całej Polsce. Wybrano pięć domów kultury funkcjonujących na terenie miast liczą-
cych powyżej 500 tysięcy mieszkańców oraz dziesięć domów kultury, które znajdują 
się w miastach liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo osobnej analizie, 
w ujęciu tych samych kryteriów, poddano Spółdzielczy Dom Kultury w Czeladzi. 
Analizy dokonano w celu rzetelnego porównania oferty domów kultury w Polsce ze 
standardami, jakie w swojej ofercie proponuje SDK w Czeladzi. 

W celu rozpoznania sytuacji związanej z funkcjonowaniem Spółdzielczego Domu 
Kultury w Czeladzi w kontekście poziomu satysfakcji odbiorców oferty kulturalnej 
proponowanej przez SDK zdecydowano się na przeprowadzenie badań jakościo-
wych metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. Podczas prowadzenia badań 
chciano uzyskać informacje na temat tego, w jakich zajęciach prowadzonych przez 
Spółdzielczy Dom Kultury biorą udział badani, jak oceniają oni prowadzone zajęcia 
oraz w jaki sposób Spółdzielczy Dom Kultury, zdaniem badanych, może usprawnić 
swoje działania. Badania miały także na celu określenie i zbadanie poziomu związ-
ku badanych ze Spółdzielczym Domem Kultury. W badaniach jakościowych metodą 
zogniskowanego wywiadu grupowego zdecydowano się na stworzenie dwóch grup 
badawczych. Łącznie przebadano siedemnaście osób. Przy doborze próby badaw-
czej istotna okazała się analiza programu oferowanego przez SDK. Bowiem większość 
oferowanych zajęć adresowana jest do dzieci i młodzieży. Jednocześnie ostateczny 
wpływ na podjęcie decyzji o uczestnictwie w zajęciach podejmują rodzice. Do ba-
dań zaproszono mieszkańców Czeladzi w wieku od 17 do 25 roku życia oraz miesz-
kańców Czeladzi, których dzieci korzystają z oferty zajęć organizowanych przez SDK. 

Co ciekawe, przeprowadzone badania w dwóch grupach badanych dały w swo-
jej treści podobny materiał do interpretacji. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzad-
ko, ponieważ przy zróżnicowaniu grupy (próby badawczej) pod względem na 
przykład wieku, płci czy wykształcenia, wypowiedzi badanych zazwyczaj znacz-
nie się od siebie różnią. W sytuacji, kiedy wypowiedzi badanych z dwóch różnych 
grup, są bardzo do siebie podobne, mamy do czynienia z jednorodnym obra-
zem badanego podmiotu. 

Interpretacja materiału badawczego zebranego podczas prowadzonych badań 
dała możliwość skonstruowania wniosków badawczych niniejszego opracowania. 

Interpretacja analizy programów realizowanych przez domy kultury w Polsce ze 
szczególnym uwzględnieniem programu Spółdzielczego Domu Kultury w Czeladzi 

W tej część opracowania zostały zaprezentowane wyniki analizy programów za-
jęć  oferowanych przez domy kultury w Polsce. Następnie dla porównania przedsta-
wiono ofertę Spółdzielczego Domu Kultury w Czeladzi. 
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Na podstawie analizy wyszczególniono kilka rodzajów zajęć, które najczęściej 
oferują domy kultury w Polsce: zajęcia wokalne, teatralne oraz plastyczne, kur-
sy języków obcych, kluby podróżnika, zajęcia taneczne, warsztaty tematyczne, 
spotkania i festiwale plenerowe.

Zauważono, że oferta domów kultury jest bardzo zróżnicowana. Jednocześnie 
niemal we wszystkich analizowanych domach kultury jest ona bardzo do siebie po-
dobna. Większość domów kultury swoją ofertę kieruje przede wszystkim do dzieci 
w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz do seniorów. Rzadko oferta kierowana jest 
bezpośrednio do młodzieży licealnej. W poszczególnych programach brakuje kon-
kretnego określenia grupy wiekowej, do jakiej adresowana jest oferta. Brak także 
próby podjęcia personalizacji zajęć i dostosowania oferty do potrzeb klientów. Za-
jęcia w większości domów kultury są płatne. Opłaty oscylują w granicach kilkudzie-
sięciu złotych za miesiąc. Cena różni się od wielkości grupy, liczby zajęć w miesiącu 
oraz czasu i charakteru ich trwania.  Co ciekawe, praktyka stosowania ulg dla rodzin 
wielodzietnych czy tych, których dochód na jednego członka rodziny oscyluje w gra-
nicach kwoty powszechnie uważanej za minimalną, nie jest powszechną praktyką. 
Domy kultury mają w swoich ofertach coś na kształt klauzuli, w której roszczą sobie 
prawo do indywidualnego wycenienia oferty w wyjątkowych przypadkach. Taka sy-
tuacja i taki sposób odpłatności za zajęcia wiąże się z brakiem zainteresowania osób 
biednych, które nie są w stanie wygospodarować w budżecie domowym pieniędzy 
na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Z drugiej zaś strony dyrektorzy i kierownicy domów 
kultury podkreślają fakt, iż tak naprawdę większym zainteresowaniem cieszą się te 
wydarzenia, za które uczestnik musi zapłacić. Może to być kwota symboliczna, jednak 
tak naprawdę każda wpłacona kwota mobilizuje do cyklicznego udziału w zajęciach. 
Takie zdania zarządzających domami kultury pojawiły się podczas debaty poświę-
conej domom kultury: Przeżytek czy nowa jakość? Domy i centra kultury w XXI wieku3. 

W tabeli 1 przedstawiono formy płatności, jakie domy kultury proponują najczę-
ściej swoim uczestnikom. Możemy wyróżnić trzy rodzaje płatności: zajęcia płatne, 
bezpłatne oraz częściowo odpłatne. 

3.Debata odbyła się 27 listopada 2014 roku w Krakowie, autorka niniejszej pracy prowadziła w tym czasie 
notatki z przebiegu konferencji.
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Tabela 1. Formy płatności za zajęcia organizowane przez domy kultury

RODZAJ PŁATNOŚCI PRZYKŁADY

PŁATNE
różnego rodzaju kursy, cykliczne spotkania pro-
wadzone przez wyspecjalizowanych animatorów 
kultury

BEZPŁATNE
głównie zajęcia kierowane dla seniorów, uczest-
nictwo w imprezach masowych organizowanych 
przez domy kultury (pikniki rodzinne, Dzień Dziec-
ka)

CZĘŚCIOWO ODPŁATNE
forma praktykowana w sytuacji, kiedy na zajęcia 
uczęszcza kilkoro dzieci z jednej rodziny bądź 
kiedy sytuacja finansowa rodziny nie pozwala na 
opłacenie pełnej kwoty

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy programów piętnastu domów kultury.

W skład zajęć płatnych wchodzą najczęściej zajęcia o charakterze indywidual-
nym bądź prowadzone w małych grupach. Zajęcia płatne to różnego rodzaju kursy 
językowe, nauka gry na instrumentach, zajęcia sportowe, jednorazowe bilety wstę-
pu na wystawę, koncert, spektakl. W skład zajęć bezpłatnych wchodzą najczęściej 
zajęcia organizowane dla seniorów, konkretnych grup uczniów (za pośrednictwem 
szkoły) oraz wszelkie zajęcia okolicznościowe, takie jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, 
pikniki rodzinne. Zajęcia bezpłatne są organizowane najczęściej z funduszy pozy-
skiwanych od sponsorów bądź ze środków wypracowanych przez konkretny dom 
kultury. Zajęcia częściowo płatne to takie, w przypadku których koszt, jaki ponosi 
uczestnik, w rzeczywistości jest niższy niż faktyczny koszt uczestnictwa. Taka forma 
płatności jest stosowana w przypadku rodzin wielodzietnych lub takich, których nie 
stać na opłacenie pełnej kwoty. Biorąc pod uwagę publiczno-społeczny charakter 
opisywanej instytucji, taka forma odpłatności jest powszechnie praktykowana.  

Dla porównania analizie poddano ofertę oraz cennik zajęć oferowanych przez  
Spółdzielczy Domu Kultury w Czeladzi w sezonie kulturalnym 2014/2015 – program 
dostępny na oficjalnej stronie Internetowej SDK. Porównanie to stanowi niejako 
kompilację wyżej wskazanych danych dotyczących tendencji, jakie obserwujemy 
w Polsce przy prowadzeniu działalności kulturalnej przez domy kultury. 

Oferta zajęć SDK w sezonie 2014/2015 przewiduje siedemnaście różnych form 
spędzania wolnego czasu. Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci w wieku 
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przedszkolnym i szkolnym oraz dla dorosłych. Cena zajęć uzależniona jest od dwóch 
czynników. Pierwszym z nich jest liczba spotkań w ramach jednego miesięczne-
go karnetu. Ponadto cena uzależniona jest od tego, czy potencjalny uczestnik jest 
członkiem czeladzkiej spółdzielni mieszkaniowej, czy nie. Dla członków przewidzia-
na jest zniżka w wysokości około 20% od ceny pierwotnej.

Program, jaki proponuje Spółdzielczy Dom Kultury w Czeladzi, nie różni się 
znacznie od programów oferowanych przez inne poddane analizie domy kultury. 
W programie znaleźć możemy zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Brak natomiast 
znacznego zróżnicowania wiekowego grup. Zajęcia nie są odpowiednio dostosowa-
ne do potrzeb. Ponadto SDK oferuje zajęcia z języka angielskiego w trzech grupach 
wiekowych: dzieci od 4 do 6 roku życia, dzieci starsze oraz seniorzy. Można zadać 
sobie pytanie, czy umiejętności językowe zależne są od wieku, czy może od poziomu 
znajomości podstaw językowych. Warto zastosować inny podział, wprowadzając te-
sty językowe, a następnie przydzielając poszczególne osoby do odpowiedniej grupy 
językowej. Oferta SDK przepełniona jest zajęciami szeroko rozpoznawanymi jako za-
jęcia fitness. Tym samym potencjalny klient może wybrać pomiędzy takimi zajęciami 
prowadzonymi przez dom kultury, a na przykład profesjonalną siłownię. 

Zarządzanie Spółdzielczym Domem Kultury w Czeladzi 
a satysfakcja odbiorców oferty kulturalnej

Poniżej zaprezentowane zostały w punktach główne wnioski z przeprowadzonych 
badań metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. 

 · Spółdzielczy Dom Kultury w Czeladzi prowadzi szeroko rozumianą działalność 
społeczno-kulturalną i spełnia wszystkie wymogi formalne, warunkujące charak-
ter prowadzonej działalności. Jej spółdzielczy charakter obwarowany jest licznymi 
wskazaniami i różni się od instytucji publicznych w sposobie finansowania. 
 · Z założenia SDK to miejsce spotkań członków spółdzielni, w praktyce jednak SDK 

stanowi kulturalną siedzibę dla wszystkich mieszkańców Czeladzi. 
 · Czeladzkie szkoły jako instytucje publiczne są katalizatorem w kontakcie po-

między SDK a potencjalnymi odbiorcami oferty. Tym samym stosowne wydaje się 
utrzymanie współpracy pomiędzy SDK a szkołami podstawowymi oraz gimnazjum 
działającymi na terenie miasta.
 · Cechy obecnego modelu funkcjonowania SDK są według badanych mocno po-

wiązane z modelem funkcjonowania domu kultury w czasie PRL-u. 
 · Siedziba SDK jest źle kojarzona. Budynek jest utożsamiany z przestrzenią niedo-



462

Ewelina Góral

stosowaną do użytku przez dzieci. Brak tu bowiem szatni, poczekalni dla rodziców, 
placu zabaw. Infrastruktura budynku nie jest przystosowana także dla osób nie-
pełnosprawnych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w braku oferty skierowanej 
właśnie do tego typu grupy odbiorców. Biorąc pod uwagę, że w Czeladzi, w bliskim 
sąsiedztwie SDK znajduje się Zespół Szkół Specjalnych, wydaje się, że odpowiednia 
infrastruktura jest niezbędna, a współpraca z tą szkołą mogłaby dać pozytywne 
rezultaty w imię integracji społecznej.
 · Brak partycypacji mieszkańców w tworzeniu przestrzeni SDK. Istnieje bowiem po-

trzeba stworzenia swego rodzaju wspólnoty mieszkańców. W miejscu takim jak SDK 
upatruje się możliwości rozbudowy integracji społecznej i międzypokoleniowej.
 · Brak więzi mieszkańców z SDK. Badani traktują SDK jako miejsce, do którego 

mogą wysłać swoje dzieci na stosunkowo tanie zajęcia.
 · Badani podważali opłacalność funkcjonowania SDK oraz podkreślali fakt, że SDK 

nie odpowiada, za pośrednictwem swojej oferty, na realne potrzeby kulturalne 
mieszkańców. Biorąc pod uwagę niewielką, w stosunku do liczby mieszkańców 
Czeladzi, liczbę osób zainteresowanych i korzystających z usług SDK, według ba-
danych budżet SDK w skali roku jest bardzo wysoki. Stąd pojawia się sprzeciw dla 
stosunkowo drogich zajęć oferowanych przez SDK. 
 · Trudno jednoznacznie określić, ilu mieszkańców Czeladzi regularnie korzysta 

z usług SDK. Taka informacja mogłaby dać racjonalny obraz sytuacji i tym samym 
zweryfikować obawy oraz uwagi mieszkańców. Autorka niniejszej pracy w roz-
mowie telefonicznej z sekretariatem SDK pozyskała informację na temat liczby 
uczestników korzystających z usług SDK. Tym samym poinformowano, że na orga-
nizowane koncerty przychodzi około 150 osób, festyny i pikniki to około 200 osób. 
Natomiast z oferty stałej SDK korzysta w skali miesiąca około 150 osób. Biorąc pod 
uwagę, że miasto zamieszkuje prawie 33 tysiące osób, łatwo policzyć, że tylko nie-
całe 0,5% mieszkańców Czeladzi korzysta z usług SDK. W przypadku, kiedy zsu-
mujemy liczbę wszystkich osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych 
przez SDK, zakładając, że w miesiącu odbywa się jeden koncert, jeden piknik oraz 
zajęcia cykliczne, okazuje się, że niecałe 1,5% wszystkich mieszkańców Czeladzi ko-
rzysta z usług SDK.
 · Dodatkowo ze względu na szeroki brak akceptacji społeczności lokalnej dla funk-

cjonowania tej placówki, cyklicznie, co kilka miesięcy powraca temat dotyczący 
likwidacji tego miejsca, przekwalifikowania SDK w Miejski Dom Kultury. 
 · Biorąc pod uwagę fakt, iż czeladzki dom kultury znajduje się na terenie konurba-

cji górnośląskiej, ma to swoje przełożenie na zjawisko dużej konkurencji w świad-
czeniach usług kulturalnych. W samej stolicy województwa śląskiego znajduje się 
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co najmniej kilkanaście ośrodków kulturalnych. Tym samym, o ile nie możemy mó-
wić o konkurencji dla SDK w samym mieście, jakim jest Czeladź, o tyle możemy 
stwierdzić,  że konkurencja istnieje, biorąc pod uwagę specyfikę całego regionu. 
 · Badania wykazały, że bardzo istotną kwestią w organizacji, planowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej, takiej jak dom kultury, jest promocja 
i szeroko pojęty marketing usług kulturalnych. Badani uważają, że promocja 
SDK nie jest wystarczająca.
 · Dodatkowo dostrzeżono także pewną zależność pomiędzy zarządzaniem Spół-

dzielnią Mieszkaniową w Czeladzi a Spółdzielczym Domem Kultury. Według ba-
danych osiedla wchodzące w skład Spółdzielni są źle zarządzane, a pieniądze 
marnotrawione. Biorąc pod uwagę ten fakt badani nie oczekują, że SDK będzie 
prowadzone w inny, lepszy sposób niż sama Spółdzielnia. 
 · Badania dowiodły, że mieszkańcy Czeladzi mają bardzo duże oczekiwania wzglę-

dem SDK i proponowanych przez jej zarządzających form spędzania wolnego 
czasu. Paradoksalnie w pierwszej kolejności to właśnie rodzic jest tą osobą, którą 
należy zadowolić i usatysfakcjonować. Zdanie dziecka jest równie ważne, jednak to 
rodzic podejmuje ostateczną decyzję. Tym samym środowisko, w jakim odbywa się 
swego rodzaju transakcja kupna-sprzedaży oferty kulturalnej, jest bardzo istotne.  
 · Badania wykazały, że receptą dla SDK może okazać się zmiana i aranżacja wnętrz. 

Pomieszczenia bardziej przyjazne dzieciom i ich rodzicom mogłyby przysłużyć się 
do podniesienia ich satysfakcji, bowiem to, co nas otacza, to w jakim środowisku 
przebywamy, ma duży wpływ na nasze samopoczucie, a co za tym idzie również na 
pozytywny odbiór danego miejsca.  

 

Podsumowanie

Opisane powyżej badania przeprowadzone metodą zogniskowanego wywiadu gru-
powego odbyły się wiosną 2015 roku. Kilka miesięcy później w Spółdzielczym Domu 
Kultury w Czeladzi zaszły pewne zmiany, o których przeczytać można było w jed-
nej z lokalnych gazet. Na łamach „Gazety Czeladzkiej” była kierownik SDK udzieliła 
obszernego wywiadu, w którym opowiedziała o funkcjonowaniu SDK oraz swojej 
współpracy z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi. 

Kierownik SDK pełniła swoje obowiązki od niemal pięciu lat. Jednak 20 sierp-
nia prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o reorganizacji 
SDK i  likwidacji  stanowiska kierownika. W udzielonym wywiadzie kierownik SDK 
podkreśla, że prezes spółdzielni nie rozumiał potrzeb kulturalnych mieszkańców 
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i dbał tylko o sprawy socjalno-bytowe. Dowiadujemy się, że z roku na rok budżet 
SDK był coraz mniejszy. Lukę w środkach finansowych starano się wypełnić, pozy-
skując nowych sponsorów. 

Zwrócono uwagę, iż kontakt na linii kierownik SDK – prezes spółdzielni był bar-
dzo utrudniony. Kierownik SDK zwraca uwagę, że niestosownym jest kierowanie pro-
pozycji przez prezesa spółdzielni do instruktorów, animatorów kultury, aby Ci zakła-
dali własne działalności gospodarcze i wynajmowali na jej realizację pomieszczenia 
SDK. To, co również wydaje się niezgodne z zasadami wolności i obiektywizmu, to 
kwestie związane z politycznymi układami spółdzielni. Jak podkreśla kierownik SDK, 
powszechna była praktyka niezapraszania na organizowane przez SDK wydarzenia 
kulturalne niektórych przedstawicieli instytucji miejskich i powiatowych.

Rozmowa z byłą już kierownik SDK rzuca nowe światło na kwestie związane 
z organizacją i funkcjonowaniem tej instytucji. Bowiem mogłoby się wydawać, że 
za funkcjonowanie instytucji, jaką jest spółdzielczy dom kultury, odpowiada bez-
pośrednio kierownik, a spółdzielczy charakter tej instytucji jest tylko swego rodzaju 
formą prowadzenia działalności. Nic bardziej mylnego. W tym przypadku mamy do 
czynienia z całkowitym brakiem zaangażowania i niedostrzeganiem konieczności 
prowadzenia działalności kulturalnej na terenie miasta przez Zarząd Spółdzielni. 
Taka sytuacja bez wątpienia mocno ogranicza możliwości pracowników SDK. Dobre 
chęci w tym przypadku to za mało. W pierwszej kolejności należy uświadomić sobie, 
że rozwój kulturalny mieszkańców to dobro nas wszystkich i niezbędnym jest stwo-
rzenie takich warunków, aby instytucja mogła działać, rozwijać się i inspirować.  
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