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WSTĘP 

 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie działań diagnostycznych podjętych w ramach 

projektu „Czyżowice z inicjatywą” realizowanego przez Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach, 

beneficjenta Programu „Dom Kultury+ Inicjatyw Lokalne 2016”. 

Dzięki nim, możliwe stało się pogłębienie dialogu z lokalną społecznością, inwentaryzacja 

grup instytucji i liderów podejmujących inicjatywy na polu kulturalnym w Czyżowicach oraz 

okolicznych sołectwach, na terenie których WDK prowadzi działania. Badania miały również 

na celu identyfikację potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, zachęcenie ich do współpracy 

oraz współtworzenia oferty lokalnej instytucji kultury. 

Wnioski i rekomendacje wynikające z diagnozy mogą zostać wykorzystane w planowaniu 

oferty kulturalnej WDK pozwalając w pełniejszym stopniu dostosować działania do potrzeb 

różnych grup wiekowych, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców pomysłom.  

Ważnym kierunkiem rozwojowym jest dla instytucji kultury pełnienie funkcji, do których 

została powołana, z którymi wiąże się stałe rozbudzanie, rozwijanie zainteresowań i 

umiejętności mieszkańców, a w związku z tym rozszerzanie i modyfikacja zakresu swych 

działań. 

Zainicjowane w ramach projektu spotkania i dyskusje poświęcone kulturze, a także oddolne 

inicjatywy zgłoszone w ramach konkursu „Czyżowice z inicjatywą” otwierają nową ścieżkę 

rozwoju czyżowickiej instytucji kultury w kierunku działań społecznościowych aktywizujących 

potencjał kulturotwórczy Czyżowic i okolicznych sołectw, miejsca otwartego dla wszystkich 

grup lokalnej społeczności. 
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1. METODOLOGIA BADANIA  

Opracowany raport stanowi prezentację wyników, wniosków i rekomendacji wynikających  

z działań diagnostycznych przeprowadzonych w ramach projektu Wiejskiego Domu Kultury  

w Czyżowicach dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Dom 

Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 realizowanego w okresie od marca do czerwca 2016 r.  

 

Głównym celem realizacji działań diagnostycznych była: 

identyfikacja zasobów kulturotwórczych i potrzeb kulturalnych mieszkańców 

Czyżowic oraz określenie kierunków rozwojowych Wiejskiego Domu Kultury  

w zakresie pełniejszej integracji i aktywizacji lokalnego środowiska. 

 

Cele pośrednie: 

- nawiązanie kontaktów z osobami o znaczącym potencjale kulturotwórczym pozwalającym 

inicjować działania kulturalne w lokalnym środowisku, 

- zacieśnienie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami, organizacjami i osobami 

indywidualnymi a ośrodkiem kultury,  

- podniesienie poziomu wiedzy pracowników WDK na temat diagnozowania zasobów  

i potrzeb lokalnej społeczności, 

- wzrost zaangażowania mieszkańców w kwestie dotyczące rozwoju lokalnego. 

 

Oczekiwanym rezultatem wynikającym z przeprowadzonych działań badawczych będzie 

zainicjowanie nowych działań pozwalających na efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów  

i opierających się na partnerskich relacjach między mieszkańcami gminy, a kadrą 

czyżowickiego domu kultury. 

1.2 NARZĘDZIA BADAWCZE  

Zastosowana triangulacja metodologiczna dotyczyła wykorzystania kilku metod i technik 

badawczych, co pozwoliło na bardziej całościowy ogląd opisywanych zjawisk. Dla zebrania 

przekrojowego materiału badawczego wykorzystano jednocześnie metody ilościowe  

i jakościowe. 
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Badanie ilościowe pozwoliło na ujęcie problematyki badawczej poprzez określenie 

częstotliwości występowania zidentyfikowanych zjawisk. 

Wykorzystano w tym celu metodę sondażową, dla której narzędziem umożliwiającym 

poznanie preferencji respondentów był kwestionariusz zawierający pytania otwarte i 

zamknięte. Przeprowadzone obliczenia statystyczne zostały wykonane przy pomocy 

programu statystycznego SPSS 17.0 PL. 

Oprócz badań ilościowych zebrano również materiał o charakterze jakościowym, w oparciu  

o mieszane metody badawcze, co pozwoliło na efektywną identyfikację potencjału 

kulturowego badanej społeczności. Zrealizowano w tym celu: pogłębione wywiady 

indywidualne, zogniskowany wywiad grupowy, warsztaty diagnostyczne z udziałem 

młodzieży i seniorów przeprowadzone w oparciu o scenariusze warsztatów i wywiadów. 

Zróżnicowane podejście metodologiczne, przekrój społeczny osób zaangażowanych  

w działania badawcze mogą - mimo ograniczonej reprezentatywności zastosowanej próby 

badawczej - być podstawą dla zaproponowanych wniosków i rekomendacji dotyczących 

obszarów badawczych. 

2. ANALIZA DANYCH ILOŚCIOWYCH 

 2.1 RESPONDENCI BADAŃ ILOŚCIOWYCH 

Przeprowadzenie badań ilościowych zostało zaplanowane pierwotnie w oparciu  

o respondentów rekrutujących się spośród mieszkańców Czyżowic, jednakże w trakcie 

planowania zakresu działań diagnostycznych zdecydowano o rozszerzeniu obszaru ich 

oddziaływania. Oprócz środowiska czyżowickiego w działania badawcze włączono 

mieszkańców sołectw: Bluszczów, Bełsznica i Rogów, na terenie których WDK prowadzi 

działalność kulturalną. 

 

Badania ilościowe zrealizowano na próbie 285 osób i przeprowadzono je w okresie od 

kwietnia do maja 2016 r. w oparciu o zaangażowanie ankieterów, rekrutujących się spośród 

pracowników i współpracowników WDK. Kwestionariusz te były dystrybuowane wśród 

respondentów zróżnicowanych pod względem wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania  

i statusu na rynku pracy. 

 

 

 



 
 

„Czyżowice z inicjatywą” zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury 
– Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. 7 

 

 

Wykres nr 1.Wiek 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=285) 

Respondenci z podziałem na wiek:

15-24 lat – 22,81 % respondentów, 

25-35 lat – 24,21 % respondentów 

36-45 lat – 10,88 % respondentów 

46-55 lat – 16,14 % respondentów 

56-65 lat – 18,6 % respondentów 

66 lat i więcej – 7,37 % respondentów

Wykres nr 2. Miejsce zamieszkania 

   

Źródło: badania i obliczenia własne (N=285) 
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Grupę respondentów stanowiły w większości osoby, dla których Czyżowice są miejscem,  

w którym urodzili się lub mieszkali ich rodzice/dziadkowie – 29,86 %. Napływowi mieszkańcy 

Czyżowic stanowili – 9,71%. Pozostałymi miejscami zamieszkania respondentów były: 

Bluszczów - 15,83 %, Bełsznica - 13,67 %, Rogów - 21,58 % oraz pozostałe miejscowości 

powiatu wodzisławskiego, których mieszkańcy korzystają z oferty WDK (m.in. Turza Śląska, 

Wodzisław Śląski, Pszów). 

 Wykres nr 3. Status na rynku pracy  

 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=285) 

Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby aktywne zawodowo - 48,42%, 

emeryci i renciści – 26,32%, uczniowie i studenci - 15,09 %, nieaktywni zawodowo - 6,67% 

oraz bezrobotni – 3,51 % respondentów. 

 

Wykres nr 4. Wykształcenie 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=285) 
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Pod względem wykształcenia grupę respondentów stanowiły osoby z wykształceniem 

średnim – 35,09 %, zawodowym – 30,18 %, wyższym – 19,65 %, gimnazjalnym – 10,18 %  

i podstawowym – 4,91 %. 

 

W podziale na płeć, w grupie respondentów znalazło się 57,9 % kobiet i 42,1 % mężczyzn. 

2.2 AKTYWNOŚĆ KULTURALNA  

 

Kwestionariusz ankiety zawierał pytania ułożone z podziałem na sekwencje tematyczne 

dotyczące sposobu spędzania czasu wolnego, roli kultury w życiu respondentów i czynników 

ograniczających uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Sprawdzano również jak 

oceniana jest dostępna oferta kulturalna oraz jakich nowych wydarzeń oczekują mieszkańcy 

Czyżowic  

i okolicznych sołectw. 

Proszono respondentów również o odniesienie się do działalności czyżowickiego WDK,  

w szczególności w zakresie znajomości działań, które placówka podejmuje oraz poziomu 

zaangażowania mieszkańców w kształtowanie kapitału społeczno-kulturalnego miejscowości 

objętych działaniami instytucji kultury. Pytania, które zadano ankietowanym dotyczyły 

identyfikacji liderów i osób o dużym potencjale kreatywnosci oraz czynników, które mają 

wpływ na angażowanie się mieszkańców w sprawy lokalne.  

Ocenę aktywności kulturalnej mieszkańców rozpoznawano przez pryzmat najchętniej 

wybieranych form spędzania czasu wolnego, zwyczajów, miejsc, zainteresowań i kręgu osób 

towarzyszących respondentom. 

 

Preferencje ankietowanych rozkładają się wg następującego podziału:

spotkania z rodziną i przyjaciółmi – 68,1%,  

sport, zwiedzanie, podróże – 56,1%,  

aktywność kulturalna – 33,7%, 

hobby – 15,9%,

odpoczynek w domu – 45,3%,  

*Dane nie sumują się do 100 %, ponieważ respondenci mogli wymienić więcej niż jedną odpowiedź. 

Uczestnicy badań wskazywali najczęściej na czas wolny spędzany w gronie najbliższych 

członków rodziny, przyjaciół i znajomych. Umacnianie kontaktów i więzi z rodziną czy 
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przyjaciółmi okazywało się być najważniejszą potrzebą związaną z zagospodarowaniem czasu 

wolnego.  

W preferencje te wpisuje się również aktywność związana ze sportem, podróżami i innymi 

formami mobilności, wybieranymi częściej niż bierny odpoczynek w domu, aktywność 

kulturalna czy poświęcanie się zajęciom hobbystycznym. 

Najczęściej wskazywanymi zainteresowaniami były: sport (kajakarstwo, piłka nożna, 

wędkarstwo, jazda na rowerze, jazda konna, nordic walking), rekreacja (ogródek, 

pszczelarstwo, hodowla gołębi, kulinaria, majsterkowanie, spacery), a także filatelistyka, 

czytanie książek, pirotechnika, motoryzacja, szachy, słuchanie muzyki, rozwój osobisty. 

Fundamentalne pod katem planowania rozwoju strategicznego domu kultury było poznanie 

opinii respondentów na temat kultury i roli, jaka ta pełni w ich życiu. 

Ankietowani, byli zgodni co do faktu, iż uczestnictwo w kulturze jest potrzebą nabywaną  

w procesie wychowania i edukacji (71,9% wskazań twierdzących). Mniejsza grupa osób 

deklarowała, że kultura stanowi istotny element ich życia (37,9% wskazań). Grono osób, 

które uznały, że to rozrywka dla nielicznych, a przeciętny człowiek nie przejawia potrzeby 

uczestnictwa w wydarzeniach proponowanych przez filharmonie, galerie sztuki, opery  

stanowiło 21,1% badanych. Jeszcze mniej osób (18,6%) było skłonnych zgodzić się z opinią, 

że znajduje inne niż kultura formy samorealizacji.  

Pytano również o czynniki ograniczające uczestnictwo w kulturze. Tu najczęściej podawaną 

przyczyną był brak czasu - 71,6% oraz brak atrakcyjnej oferty - 29,8%, stan zdrowia – 

24,2%, ograniczone środki finansowe -21,8%, brak dostępu do informacji o wydarzeniach 

kulturalnych – 18,2%, trudności z dojazdem – 15,2%. 

Innymi barierami były: brak chęci, nakładania się imprez z godzinami pracy, inne preferencje 

(np. sport czy ZHP). 

W kwestii dostepnej oferty kulturalnej, proszono respondentów o wskazania działań, które  

w ich ocenie są najbardziej wartościowe oraz te, których brakuje w lokalnym repertuarze 

wydarzeń. 

Z wypowiedzi wynika, że najbardziej cenionymi działaniami są: 

- klub podróżnika; 

- czyżowickie piątki artystyczne; 

- wystawy i wernisaże; 

- koncerty (chóralne, orkiestr, występy wokalne, koncerty w kościele); 

- wyjazdy na wydarzenia organizowane przez NOSPR, filharmonie, opery, instytucje 

teatralne; 

- pikniki rodzinne, festyny, dożynki i biesiady i inne imprezy plenerowe; 
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- czwartki artystyczne; 

- zajęcia warsztatowe (teatralne, dla dzieci i młodzieży, dot. wspierania lokalnych liderów). 

 

W katalogu działań, które należałoby włączyć do oferty kulturalnej znalazły się: 

- zajęcia warsztatowe (rękodzieło, aktorstwo, majsterkowanie, kulinaria i zdrowe odżywianie 

się), 

- działania plenerowe (pikniki, biesiady, imprezy rodzinne, festyny, imprezy charytatywne, 

rajdy rowerowe, paintball), 

- promocja uzdolnionych mieszkańców, 

- turnieje gier planszowych, 

- dyskoteki, 

- seanse filmowe (w tym plenerowe). 

 

Istotną kwestią dla prowadzących działania diagnostyczne było sprawdzenie opinii 

respondentów na temat możliwości wpływu mieszkańców na kształtowanie lokalnej oferty 

kulturalnej. Zdaniem ankietowanych, mieszkańcy mają taką możliwość, na co wskazywało 

63,2% respondentów, a 36,8% zapytanych uznało, że pozostaje to poza ich wpływem.  

Pytano również o znajomość osób z potencjałem kulturalnym. Ponad połowa pytanych nie 

dostrzegała takich osób - 57,5%,  a nieco mniejsza grupa, stanowiąca 42,5% badanych 

potrafiła zidentyfikować je w swoim środowisku. 

Wśród najczęściej wymienianych osób znalazły się: Ewelina Poloczek, Bibianna Dawid, 

Krystyna Dawid, Angela Skupień, środowisko KGW, pszczelarze, Irena Piełka, Wiesława 

Parma oraz Ireneusz Kliche, Irena Stefek, Bernard Rak, Barbara Grobelny, Magdalena 

Sieńko, Maria Kmiecik.  

 

Chciano również poznać, jakie czynniki ograniczają mieszkańców w podejmowaniu 

aktywności kulturalnej. Z odpowiedzi wynika, że rozwój ten warunkują: 

- brak funduszy – 49,8% 

- brak czasu – 45,3% 

- brak zainteresowania propozycjami – 35,8% 

- brak wsparcia mieszkańców – 34% 

- brak wsparcia instytucji publicznych – 26% 

- brak zaplecza – 17,5% 
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Poznano również deklaracje mieszkańców, co do możliwości zaangażowania się w proces 

współtworzenia oferty kulturalnej WDK, z których wynika, że prawie połowa respondentów 

(48,1%) byłaby skłonna włączyć się w jego realizację. Zapytani o zakres współpracy 

wskazywali najczęściej na aktywność o charakterze wolontarystycznym (19,6%), a pozostałe 

osoby, o określonej wiedzy specjalistycznej, którą mogliby podzielić się z innymi oraz 

pasjonaci mogący poprowadzić zajęcia warsztatowe stanowili kolejno 7,4% i 9,8% ogółu 

badanych.  

Pojawiły się również inne deklaracje ze strony osób, które mogłyby współpracować  

w zakresie prac porządkowych, gastronomii czy pomocy np. podczas organizacji wystawy 

kwiatów. 

 

Pozostałe pytania związane z czyżowickim domem kultury dotyczyły częstotliwości 

uczestnictwa badanych w działaniach ośrodka oraz czynników, które mogłyby ułatwić 

współpracę pomiędzy WDK, a osobami chcącymi angażować się w działalność kulturalną.  

 

Uczestnictwo w wydarzeniach WDK deklarowała ponad połowa badanych (58,6%), natomiast 

co do pytania o częstotliwość korzystania z jego propozycji w okresie ostatnich 2 lat, okazuje 

się, że 1/3 badanych, nie bierze udziału w jego wydarzeniach, a pozostali korzystają  

ze zmienną regularnością, z czego dosyć znaczny odsetek respondentów wskazywał 

aktywność na poziomie 7 i więcej wydarzeń (1-3 razy – 31,59%, 4-6 razy - 10,92%,  

7 i więcej - 23,94%)   

Wykres nr 5. Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach WDK w ciągu ostatnich 2 lat 

 

 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=285) 



 
 

„Czyżowice z inicjatywą” zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury 
– Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. 13 

Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie propozycji mogących ułatwić 

zaangażowanie mieszkańców w rozwój społeczno-kulturalny sołectw, na terenie których WDK 

realizuje swoje cele statutowe. 

 

Najczęściej wymienianymi propozycjami były: 

- zachęcanie mieszkańców do aktywności i współpracy z WDK, 

- lepsza promocja w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych (np. kampanie na 

FB), 

- aktywizacja młodzieży i włączanie jej we współtworzenie oferty kulturalnej, 

- aktywizacja seniorów, 

- dostosowanie godzin spotkań do potrzeb osób pracujących, 

- pełniejsze otwarcie na mieszkańców (spotkania integrujące lokalne środowisko, ogniska, 

spotkania przy kawie, wyjazdy integracyjne motywujące do działania), 

- udostępnianie pomieszczeń WDK, 

- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i realizacja projektów, 

- remont budynku i zakup doposażenia (np. flipchart, mazaki). 

 

W ramach badań ilościowych opracowano dodatkowy kwestionariusz z myślą o uczniach klas 

gimnazjalnych szkół w Czyżowicach i Rogowie. 

W badaniu ankietowym wzięło łącznie 87 przedstawicieli młodzieży: 41 uczniów gimnazjum  

w Czyżowicach oraz 46 uczniów gimnazjum w Rogowie. 

Jego celem było poznanie zainteresowań i pasji młodych ludzi, tych kulturalnych, ale  

i innych, dotyczących sportu, mody i innych zagadnień. Młodzież była zachęcana m.in. do 

wypowiadania się na temat swoich mocnych i słabych stron, jak również do wskazywania  

w swoim środowisku liderów młodzieżowych czy prezentowania swoich pomysłów na 

oddolne inicjatywy. Zebrane informacje będą pomocne w kształtowaniu oferty WDK 

dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb środowiska młodych ludzi.  



 
 

„Czyżowice z inicjatywą” zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury 
– Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. 14 

   

 

 

1. Gimnazjum w Czyżowicach 

 Na pytanie „co lubisz?” pojawiały się odpowiedzi ujawniające preferencje młodych 

ludzi. 

Wskazania gimnazjalistów: 

- sport (piłka nożna, pływanie, jazda 

konna), 

- gotowanie, 

- czytanie, 

- słuchanie muzyki, 

- spanie, 

- taniec, 

- pociągi, 

- gry komputerowe. 

 Ankietowani zostali poproszeni o dokończenie zdania:  „Z domem kultury…” 

Wśród skojarzeń znalazły się odpowiedzi: 

- bawimy się, rozwijamy i planujemy  

co dalej, 

- jest fajnie, 

- kojarzę z miło spędzonym czasem, 

- kojarzy mi się mile biblioteka, 

- mogę dużo/ możemy wszystko, 

- na razie nic mnie nie łączy, 

- przenoszę góry, 

- tam się trzeba dobrze zachowywać, 

- zajęcia w czasie wolnym/ zajęcia  

j. niemieckiego. 
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 Młodzi ludzie byli pytani również o to jak oceniają szkołę i jakie pozytywy są z nią 

związane. 

Oprócz ulubionych przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, plastyka, WF w kategorii 

pozytywów ważne były kontakty, spotkania z rówieśnikami. 

Wykres nr 6. Szkoła_1 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=41) 

 

 Młodzieżowi idole to sportowcy, youtuberzy, aktorzy, piosenkarze, celebryci. 

 

Wykres nr 7. Moja ulubiona gwiazda 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=41) 
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 Kanały komunikacyjne wykorzystywane przez młodych ludzi to oprócz Facebooka 

snapchat i instagram, a później you tube, whats’app, blogi, google+, twitter. 

 

 Czas wolny młodych ludzi to głownie spotkania z rówieśnikami, ale także sport (piłka 

nożna, treningi, jazda na rolkach i na rowerze, pływanie), aktywność kulturalna (taniec, 

słuchanie muzyki, gra na gitarze), tv, seriale, komputer, czytanie książek, spacery, luz. 

 Sport to….. 

- zdrowie, rozrywka, aktywność fizyczna, ulga, rozrywka, pasja, coś ważnego, życie. 

 Moda to…. 

- ubrania, wyzwanie, nic ważnego, fantazja i ubiór, ładne ubieranie się, okazja do 

pokazanie siebie, styl życia, coś, czym się nie interesuję. 

 Trudności, z którymi zmagają się uczniowie w większości związane są z wymogami 

stawianymi przez szkołę. 

 

Wykres nr 8. Moje trudności_1 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=41) 

 

 W kategorii sukcesów młodych ludzi znalazły się osiągniecia sportowe (pływanie, biegi na 

dystans, jazda na rolkach i rowerze), gra na instrumentach, malowane, szkicowanie, 
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pomaganie innym, „olewanie” zdania innych, pisanie opowiadań, robótki ręczne, śmiech, 

spanie, taniec. 

 Czytanie książek to aktywność wskazywana przez 1/3 ankietowanych. 66,7% badanych 

książek nie czyta. 

Preferencje czytelnicze: Harry Potter, Saga Zmierzch, Dar Julii, Tolkien, Zwiadowcy, lektury, 

książki przygodowe, romanse, młodzieżowe. 

 Jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszą się czasopisma wskazywane przez 26,2% 

badanych. Młodzi ludzie czytają czasopisma modowe, sportowe, „z życia gwiazd.” 

Inne: komiksy, mangi, recenzje i komentarze. 

 To co kocham to….. 

- Azja, przyjaciele, dziewczyna, gotowanie, piłka nożna i sport, zwierzęta, rodzice, 

komputer, pływanie, taniec, motoryzacja, muzyka, pisanie, rower, małe dzieci. 

 Nie podoba mi się… 

- zachowanie niektórych osób, podstawówka, hiszpańska muzyka, deszcz, buldog, 

mops, Czyżowice, WDK, niepokój, szkoła, przezwiska, inna dziewczyna niż moja, 

lekcje. 

 Filmy ogląda 83,3% pytanych. Ulubione gatunki i tytuły to: przygodowe, Sc-Fi, Pitch 

Perfect, Sala samobójców, Na sygnale, horrory, Batman, Superman, Steven Trans MTB, 

romanse. 

 Seriale ogląda 57,1% ankietowanych. Najczęściej wybierane produkcje to; Gra o tron, 

Glee, ETS 2 MP, M jak miłość, Rodzinka, Przyjaciele, Szkoła, Descendants of the sun, 

Świat według Kiepskich.  

 Zainteresowanie videoblogami/vlogami wybrało 35% badanych. Wskazywane kanały to: 

rezi, nitro, red lipstick monster, rlm, rose ellen dix, iks pe, stuu. 

 Pomysły na działania: podróże (Korea Płd. Paryż, podróż dookoła świata, Himalaje), akcja 

charytatywna, meet up 2017, turnieje szkolne, zawody pływackie, zawody rowerowe, 

zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt, powołanie teatru. 

 Najlepsi organizatorzy i liderzy: Natalia Bonecka, Magda Krótki, Liwia Jeleń, Ola Śmieja, 

Arek Ryba.  

 Rodzaj oczekiwanego wsparcia: pieniądze, mobilizacja i motywowanie do działania, czas, 

zaangażowanie, przyjaciele, zrozumienie, wyobraźnia, wiedza, porządek w miejscu, które 

mam na myśli.  
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2. Gimnazjum w Rogowie 

 Na pytanie o to, co lubią młodzi ludzie padały odpowiedzi ujawniające ich różnorodne 

zainteresowania i pasje. 

Odpowiedzi  gimnazjalistów:

- sport (wędkarstwo i „karpiowanie”, piłka 

nożna, siatkarstwo, e-sport), 

- gotowanie (kanapki na tostach, placki) 

- czytanie, 

- słuchanie muzyki, 

- spacery 

- taniec, teatr, kino 

- pociągi, 

- gry komputerowe, 

- fryzjerstwo, 

- CS’A. 

 

 Ankietowani zostali poproszeni o dokończenie zdania:  

 „Z domem kultury…” 

Wśród skojarzeń znalazły się odpowiedzi: 

- mam mało wspólnego, 

- nic mnie nie wiąże, 

- jest lepiej, 

- jest nudno, 

- łączy mnie Ewelina, 

- można rozwijać umiejętności, 

- kojarzy mi się zabawa, 

- pracuję i uczę się, 

- to nie są bzdury/ zdobywam góry, 

- wycieczki, wyjazdy i dobra zabawa, 

- zorganizować turniej ping – ponga, 

- poznaję nowych kolegów. 

 

 Młodzi ludzie byli pytani również o to, jak oceniają szkołę i jakie pozytywy są z nią 

związane. 

Oprócz ulubionych przedmiotów takich jak j. angielski, j. niemiecki, religia, WF  

w kategorii pozytywów ważne były kontakty, spotkania z rówieśnikami. 
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Wykres nr 9. Szkoła_2 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=46) 

 

 Młodzieżowi idole to podobnie jak w przypadku gimnazjalistów z Czyżowic sportowcy, 

youtuberzy, piosenkarze, celebryci. 

W grupie tej znaleźli się m.in.: Andre Levine, Arctic Monkeys, Aurelion Sol, Baska Biceps, 

Buffon. Leo Messi, Chrisiano Ronaldo, Dawid Kuczaty, Ewa Farna, Flush, Kamil Rybarz, 

Leondre Dervies, Lily Collins, Meryem Uzerli, Nicolas Cage, Przemysław Mroczek, Steve Jobs, 

Sasha Grey, Nina Dobrev. 

 Kanały komunikacyjne (poza FB) wykorzystywane przez młodych ludzi to przede 

wszystkim snapchat i instagram, twitch, steam, ASK’u, you tube. 

 Czas wolny młodych ludzi to głownie spotkania z rówieśnikami, ale także sport (piłka 

nożna, tenis stołowy, jazda na rolkach i na rowerze/skuterze), fotografia, obcowanie  

z przyrodą, gry, teatr, komputer, czytanie książek, spacery, zwierzęta, opieka nad siostrą, 

matchmaking. 

 Według gimnazjalistów sport to… 

- zdrowie, bieganie, bilard, całe moje życie, e-sport, fajnie spędzony czas, wysiłek 

aktywność fizyczna, cudowne doświadczenie, ruch, zabawa, taniec, frajda, hobby, nic, 

niebo. 

 Moda to…. 

- nic ważnego, ubrania, inspiracja do tworzenia nowych rzeczy, coś, co różni każdą 

osobę i pokazuje jaka jest, strata czasu, uroda, ważna rzecz, wszystko co kocham, 

nic, coś ciekawego. 
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 Trudności, z którymi zmagają się uczniowie w większości związane są z obowiązkami 

szkolnymi. 

Wykres nr 10. Moje trudności_2 

 

 

Źródło: badania i obliczenia własne (N=46) 

 

 W kategorii sukcesów znalazły się za to osiągniecia sportowe – gra w piłkę, siatkówka, 

jazda na rowerze, gry komputerowe, porozumienie z rówieśnikami, fryzjerstwo, taniec, 

śpiew, łowienie ryb, majsterkowanie, naprawa PC, opieka nad dziećmi i zwierzętami, 

pisanie opowiadań, zabawa, spanie, taniec. 

 Czytanie książek to aktywność, która była wskazywana przez 38,3% ankietowanych. 

Podobnie jak w Czyżowicach, 61,7% badanych książek nie czyta. 

     Preferencje czytelnicze:  

     Harry Potter, PS Kocham Cię, Labirynt, wędkarstwo, tematyka komputerowa i religijna,        

     przygodowe, romanse, fantastyka, Saga Zmierzch. 

 Jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszą się czasopisma, wskazywane przez 

31,9% badanych. Młodzi ludzie czytają: Świat Karpia, Bravo, Fitness, Gazetę 

Wyborczą, Top Gear, Joy, życie gwiazd. 

Inne: Nowiny Wodzisławskie, artykuły e-sport, scenariusze. 
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 To co kocham to….. 

- rodzina, mama, tata, babcia, łowienie karpi, zwierzaki, muzyka, spanie, śpiew, teatr, 

pieniądze, wakacje, gry, filmy, e-sport, CS’A. 

 

 Nie podoba mi się… 

    - szkoła, kłamstwa, kartkówki, wstawanie do szkoły, zachowanie kolegów, znieczulica      

     ludzka, zły nastrój, zwiedzanie nudnych rzeczy, dwulicowość, disco polo, Dawid Kuczaty,  

      brak organizacji. 

 Filmy ogląda 80,9 % pytanych. Ulubione gatunki i tytuły to: komedie, kino akcji, 

wojskowe, Ośmioklasiści nie płaczą, romanse, wędkarskie, Ghost Rider, Highlight, DH 4 

ever, Wszystko dla ciebie, przygodowe, sportowe, thrillery. 

 Seriale ogląda 68,1% ankietowanych. Preferencje gimnazjalistów: 

     - M jak miłośc, Rodzinka, Szkoła, Teen Wolf, Świat według Kiepskich, Skazany na śmierć,    

       Gra o tron oraz inne seriale przygodowe, medyczne, romantyczne, Sc-Fi. 

  Videoblogi wybrało 42,6 % badanych. Wskazywane kanały to: youtuberzy, vlogi, Natalie 

Beauty, rezi, stylizac, Little Moonster96, kajko, nitro.  

 Pomysły na działania: zawody i turnieje sportowe („karpiowanie”, paintball, tenis 

stołowy, zawody piłkarskie, skatepark, obozy sportowe), akcje charytatywne na rzecz 

osób potrzebujących i zwierząt, zlot samochodów tuningowanych, tomorrowland, 

powołanie teatru/ studia nagrań, wycieczki (Australia, Holandia, energylandia, Złote 

Tarasy), 

 Najlepsi organizatorzy i liderzy: Magda Wybraniec, Julia Karnówka, Mateusz Gawliczek, 

Kacper Glenc, Kamil Rybarz, Oliwia Karcz, Tomek Czyż, Artur Duda, Adam Fabisiak. 

 Rodzaj oczekiwanego wsparcia: pieniądze, chęci, wsparcie innych, przyjaciele, czas 

 i treningi. 

3. BADANIA JAKOŚCIOWE 

Obok badań o charakterze ilościowych, zrealizowano szereg działań mających na celu 

uchwycenia specyfiki badanej społeczności i poznanie interakcji w ich naturalnym kontekście. 
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W tym celu posłużono się technikami i narzędziami właściwymi dla badań jakościowych 

pozwalającymi na zebranie materiału, będącego podstawą do formułowania wniosków  

i rekomendacji dla czyżowickiej instytucji kultury. 

3.2  WARSZTATY Z MŁODZIEŻĄ 

Na etapie opracowania wniosku aplikacyjnego do DK+ Inicjatywy lokalne 2016, ustalono,  

iż grupami, których potrzeby wymagają szczegółowego rozpoznania to młodzież i seniorzy.  

W tym celu zorganizowano warsztatowe spotkania diagnostyczne z przedstawicielami obu 

grup wiekowych. Dwa z nich odbyły się z udziałem uczniów dwóch szkół gimnazjalnych  

w Czyżowicach i Rogowie. Były one okazją do pracy indywidualnej i grupowej poświęconej 

zagadnieniom dotyczącym lokalnej tożsamości, czasu wolnego młodzieży oraz jej potrzeb  

i pomysłów na działania kulturalne. 

 

 

Foto: WDK Czyżowice 
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 Gimnazjum w Czyżowicach 

Podczas działań warsztatowych pytano młodych ludzi o skojarzenia związane z takimi 

pojęciami jak kultura i tożsamość lokalna będącymi punktem wyjścia w dyskusji 

poświęconej aktywności obywatelskiej i korzyści, które wynikają z angażowania się na 

rzecz zamieszkiwanej społeczności. 

 Zebrane skojarzenia gimnazjalistów: 

Kultura – gwara, historia, sport, tradycja, kuchnia, folklor, teatr, koła gospodyń, wiara, 

Wesołe Czyżowice (wydarzenie kulturalne), 

Tożsamość lokalna – szkoła, las, plac zabaw, Szwajcaria Czyżowicka, przywiązanie do 

tradycji, kościół, duma. 

 Młodzież była proszona również o zapisanie skojarzeń związanych z Czyżowicami 

Czyżowice to dla mnie…. 

- miejsce realizowania moich sportowych marzeń, 

- miejsce, w którym można odpocząć i realizować się sportowo, 

- miejsce, w którym mieszkam, 

- miejsce ciche i spokojne, 

- miejsce przyjazne, fajne - niby wieś, a jednak nie! 

- miejsce przyjazne dla ludzi, 

- miejsce, w którym uczęszczam do szkoły 

- miejsce, które kojarzy mi się ze szkołą. 

 

 Na pytanie, czy w przyszłości młodzi ludzie planują swoją przyszłość z Czyżowicami 

padały odpowiedzi z przewagą wskazań optujących za pozostaniem w przyszłości  

w miejscu obecnego zamieszkania.  

 Młodzi ludzie wskazywali też na konkretne potrzeby: 

- ławki w lesie/kosze na śmieci, 

- skatepark i siłownia, 

- zajęcia techniczne, 

- ścieżki rowerowe, 

- warsztaty dla młodzieży (plastyczne, fotograficzne, muzyczne, taneczne), 

- basen i lepiej doposażona biblioteka, 

- dyskoteki, imprezy, zabawy dla młodych. 
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 Zasygnalizowali również swoje pomysły na działania: 

- warsztaty plastyczne (nauka malowania w różnych stylach, spotkania z artystami, tworzenie 

murali), 

- warsztaty fotograficzne (spotkania z fotografikami, nauka wywoływania zdjęć, plenery 

fotograficzne), 

- warsztaty kreatywnego pisania – nauka pisania opowiadań,  

- warsztaty filmowe/ warsztaty piłkarskie ze znanym piłkarzem, 

- warsztaty techniczne: budowa robotów, 

- warsztaty taneczne prowadzone przez Tomasza Nawrockiego, Remigiusza Bieleckiego, 

- warsztaty taneczne (hip-hop, poping, bitwa taneczna). 

 

 Gimnazjum w  Rogowie 

Nikłe wiedza o tożsamości lokalnej i dziedzictwie kulturowym. Są to zagadnienia, którymi 

gimnazjaliści się nie interesują, a wartości jakie niosą te pojęcia są dla nich obce. 

Dziedzictwo kulturowe kojarzyło się uczestnikom „ z tym co odziedziczyliśmy po przodkach”,   

z folklorem, zajęciami w świetlicy wiejskiej oraz gwarą. Uczestnicy zajęć nie deklarowali 

zainteresowania lokalnymi tradycjami. Pojęcie tożsamości lokalnej definiowane było przez 

młodych jako pochodzenie, korzenie i to „kim się jest w swoim otoczeniu”. Młodzież 

uczestnicząca w zajęciach nie uznała ich za znaczące wartości w ich życiu (2 osoby 

uczestniczące kiedyś w konkursie gwary nie przyznały się do tej formy aktywności na forum 

klasy). 

Preferowane formy spędzania wolnego czasu: 

1. Uprawiam sport (piłka nożna, 

koszykówka, itp.)  – 7 

2. Spotykam się z przyjaciółmi/ 

znajomymi – 6 

3. Gra na komputerze/ play stadion – 5 

4. Oglądanie filmów/seriali – 3 

5. Jeżdżę na rolkach – 3 

6. Gram na fortepianie/gitarze – 2 

7. Spędzam czas z rodziną – 2 

8. Czytam książki – 2 

9. Słuchanie muzyki – 2 

10. Spaceruję z psem – 2 

11. Piszę opowiadania – 1 

12. Gra w CS:GO – 1 

13. Czytanie plotek o cele bytach „czytanie 

o popkulturze” – 1 

14. Zgłębianie tajników sztuk magicznych i 

zjawisk nadnaturalnych – 1 

15. Rysowanie – 1 
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Pomysły na działania dla młodzieży gimnazjalnej: 

1. treningi piłki nożnej dla dziewcząt -

8, 

2. kółko fotograficzne - 5, 

3. kurs samoobrony - 5 

4. zajęcia elektryczno-techniczne - 4, 

5. warsztaty taneczne - 4, 

6. park dla rolkarzy - 3,  

7. kółko teatralne - 3 

8. paintball - 2, 

9. zajęcia tenisa ziemnego. 

10. zajęcia poznawania przyrody, 

11. park rozrywki, 

12. zajęcia informatyczne, 

13. turniej CSCO (wieloosobowa gra 

komputerowa), 

14. turniej FiFA 16, 

15. turniej piłki nożnej, 

16. warsztaty muzyczne, 

17. ciekawe wycieczki, 

18. turnieje sportowe, i e-sportowe, 

19. wycieczki rowerowe, 

20. tor MotoCross/enduro 

21. bike park, 

22. porządnie działające kółko języka 

hiszpańskiego, 

23. łucznictwo, 

24. siatkówka dla dziewczyn, 

25. kolo ekologiczne, 

26. wyjazdy do schroniska, aby się 

opiekować psami,  

27. zawody strzelnicze, 

28. siłownia 

POMYSŁY NA PRINICJATYWY LOKALNE WYBRANE przez MŁODZIEŻ Z PROPOZYCJI 

POWYŻEJ: 

1. warsztaty taneczne (taniec towarzyski lub hip-hop) 

proponowany termin: w  weekendy 

2. paintball (turniej drużynowy, który może zakończyć koncert lub wspólne ognisko) 

proponowany termin: weekend 

3. RPG zawody na żywo (dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat) 

proponowany termin: początek lub koniec wakacji 

4. Zajęcia elektryczne (poznanie zasad elektroniki, elektryka w praktyce, konstruowanie 

prostych układów elektrycznych)  

proponowany termin: spotkania w weekendy 

5. Młodzi – dojrzali w teatrze (zajęcia, których celem będzie wystawienie poważnej 

sztuki np. Szekspira)  

proponowany termin: jesień 

6. Młodzi riderzy (projekt dla młodzieży, która jeździ na rowerze, stworzenie w Rogowie 

miejsca dla kolarzy) 

proponowany termin: jesień 

 

Jako swoje pasje młodzież określa głównie aktywności, w których już wcześniej 

uczestniczyła, albo zajęcia cieszące się popularnością wśród rówieśników. Głównym 

obszarem zainteresowań jest sport. 
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Uczestnicy zajęć mieli duże trudności w określaniu własnych potrzeb kulturalnych. Potrzeby 

kulturalne grupy gimnazjalistów wydają się być w dużej mierze nieuświadomione.  

 Być może w odniesieniu do tej grupy wiekowej warto zainwestować w umożliwienie 

uczestnictwa z różnych działaniach artystycznych, doświadczenie różnych aktywności 

twórczych po to, by młodzi ludzie mogli odkryć własne pasje i zainteresowania. 

3.3  WARSZTATY Z SENIORAMI 

Zorganizowano również dwa spotkania warsztatowe z seniorami, podczas których 

rozmawiano na temat ich potrzeb kulturalnych, ale również dostrzeganych przez nich potrzeb 

i problemów społecznych. Zebrano również pomysły na oddolne inicjatywy mieszkańców.  

 Warsztaty z seniorami z Rogowa i Bluszczowa 

 Problemy społeczne mieszkańców Rogowa: 

- Rogów, sypialnią dla przyjezdnych, 

- słaba integracja  mieszkańców, 

- biurokracja, która zabija entuzjazm osób aktywnych, 

- nieodpowiedzialne zachowanie młodzieży (quady, motory) 

- wandalizm (znaki drogowe, napisy), 

- ucieczka młodych w poszukiwaniu pracy, 

- zanikające tradycje i zwyczaje.

 Potrzeby społeczne: 

- brak miejsca dla młodzieży (poza spotkaniami „pod grzybem”),

- utworzenie torów dla quadów i motorów, 

- potrzeba styczności z „kulturą wysoką” 

 Potencjał miejsca Rogów/ Bluszczów 

- stadion w Rogowie, 

- park w Rogowie, 

- Rogów - laureat konkursu na piękną miejscowość, 

- firma Prevac, 

- osoby z potencjałem m.in. Ewelina Poloczek, Tadeusz Brachman 

 -lokalne organizacje pozarządowe, 

- polder Buków, 

- zabytki, 
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- lokalne tradycje: chodzenie z Judaszem, św. Marcin na stawach, topienie marzanny, palmy 

wielkanocne 

 Pomysły na działania: 

- działania edukacyjne dla seniorów: j. angielski, zajęcia komputerowe, 

- warsztaty rękodzieła, 

- aranżacja wnętrz i ogródków (konkursy na najładniejsze obejście). 

 

 Warsztaty z seniorami w Czyżowicach 

                                      

Foto: WDK Czyżowice 

 Problemy społeczne:  

- odpływ młodych ludzi, 

- małe zainteresowanie ofertą WDK, 

- słaba  organizacja współpracy pomiędzy gminnymi instytucjami kultury (brak  koordynacji i 

wspólnego harmonogramu działań), 

- brak spójności i koordynacji działań w Czyżowicach, 

- brak zaangażowania młodych w działania kulturalne, 

- brak działań integrujących mieszkańców, 

- brak miejsca integracji dla rodzin z dziećmi.

 Potrzeby mieszkańców zgłaszane przez seniorów

- brak kawiarenki, 

- wyremontowanie WDK i zwiększenie dotacji na jego działania, 

- brak koncepcji efektywniejszego wykorzystania lokalnych zasobów. 

Pomysły na działania: 

-  międzypokoleniowa integracja – młodzież i starsi śpiewają razem, 

-  kulinarne spotkania młodych i starszych, 

-  Mam talent w Czyżowiacach - promocja  osób z potencjałem  (młodzi, dorośli, seniorzy), 
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-   Lokalne święto - każda ulica  prezentuje się  integrując sąsiadów, lokalne organizacje  

i grupy nieformalne, 

- promocja motywu czyżyka, jako symbolu wsi (konkursy, warsztaty plastyczne, wręczanie 

czyżyków nowym mieszkańcom itp.)

Seniorzy to aktywna i zaangażowana w życie społeczności lokalnej grupa, którą należy cenić 

ze względu bogaty bagaż życiowych doświadczeń. To przedstawiciele pokolenia o unikalnej 

wiedzy i umiejętnościach, osoby, które dysponują wolnym czasem i są wnikliwymi 

obserwatorami dostrzegającymi problemy i potrzeby swojego środowiska. To grupa 

mieszkańców mocno przywiązana do tradycji, ukształtowana przez lokalne obyczaje, kulturę  

i historię, a jednocześnie deklarująca otwartość na współpracę międzypokoleniową.  

Podczas warsztatów diagnostycznych udało się uchwycić potencjał, który należałoby 

odpowiednio zagospodarować w ramach planowania kolejnych działań WDK czy rogowskiej 

świetlicy. Ważne, aby projektowane działania były rozwijające i wykraczały poza schemat 

spotkań towarzyskich i biesiadnych pozwalając na umiejętne wykorzystanie wiedzy  

i umiejętności  seniorów, ale i gwarantujące im samym rozwój i twórczą aktywność w okresie 

starzenia się.  

Oprócz identyfikacji zasobów, ale i zainteresowań kulturalnych, zebrano od uczestników 

informacje na temat lokalnych potrzeb i problemów, dla których rozwiązaniem mogą być 

lokalne partnerstwa angażujących różne środowiska, w tym i seniorów. Znalezienie 

płaszczyzny do wspólnych działań włączających różne grupy wiekowe, to wyzwanie dla 

czyżowickiej instytucji kultury i szansa na lokalny rozwój. 

3.4  WYWIADY Z MIESZKAŃCAMI 

 Wywiady indywidualne  

Wywiady indywidualne w ramach badań jakościowych przeprowadzono  

z dwudziestoma trzema mieszkańcami: Czyżowic, Bluszczowa, Bełsznicy i Rogowa – 

miejscowości, na terenie których działania prowadzi Wiejski Dom Kultury  

w Czyżowicach. Wywiady miały służyć zmapowaniu zasobów kulturotwórczych tych sołectw, 

oznaczeniu osób i miejsc z potencjałem, generujących aktywność mieszkańców oraz 

poznaniu opinii o działalności Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach.  

Do wywiadów Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach wytypował lokalnych liderów, 

społeczników i przedstawicieli stowarzyszeń zaangażowanych w życie społeczno-kulturalne 
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gminy. Rozmowy przeprowadzono w oparciu o scenariusz wywiadu, który zawierał 

zagadnienia poddawane dyskusji.  

 

 Pierwszy moduł pytań dotyczył aktywności osób badanych, działań, w które się angażują, 

ich specyfiki oraz motywacji ich realizatorów. 

 Organizacje i instytucje z którymi współpracują respondenci to: 

 

1. Gazeta gminna „U nas”, 

2. Stowarzyszenie „Mam Autyzm” dla 

dzieci z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu w Czyżowicach, 

3. Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej w Czyżowicach, 

4. Parafia w Czyżowicach, 

5. Koło Pszczelarzy w Gorzycach, 

6. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

„Pokochaj mnie” – Gorzyczki, 

7. Bractwo Osób Niepełnosprawnych 

Zw. Górnośląskiego, 

8. Stowarzyszenie KAHAL, 

9. Chorągiew Ziemi Górnośląskiej,  

10. Amatorska Liga Karkoszka Cup, 

11. 17 Gromada Zuchowa Czyżyki 

12.  Oaza w Czyżowicach 

13. Koło Gospodyń Wiejskich  

w Bełsznicy 

14. Rada Sołecka w Bełsznicy. 

15. Rada Solecka Rogów. 

16. Gminna Biblioteka Publiczna w 

Gorzycach z/s w Rogowie, 

17. Koło Gospodyń Wiejskich w 

Rogowie, 

18. Zespół śpiewaczy „Rogowianki”, 

19. Rada rodziców przy Przedszkolu 

Publicznym w Rogowie, 

20. Rady Sołecka w Bełsznicy, 

21. Towarzystwo Społeczno-

Kulturalnego Niemców 

Województwa Śląskiego,  

filia w Rogowie, 

22. Klub Sportowy „Rozwój” Bełsznica, 

23. Zespół Śpiewaczy „Bełszniczanki” 

24. Grupa LGD Morawskie Wrota, 

25. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Bełsznicy 

26. Stowarzyszenie „Rodzina bł. 

Edmunda Bojanowskiego”, 

27. Rada Sołecka w Bluszczowie, 

28.  Koło Gospodyń Wiejskich  

w Bluszczowie, 

29. Kółko Rolnicze w Bluszczowie, 

30. Zespół „Bluszcz” działający przy 

KGW w Bluszczowie, 

31. DFK Wodzisław Śląski KL 1, Filia 

Rogów. 

 

Uczestnicy badania podejmują różnorodne działania z zakresu kultury, sportu, edukacji 

oraz innych obszarów życia społecznego. Angażują się w życie lokalnych instytucji 

oświatowych, rad sołeckich, ochotniczych straży pożarnych, kółek rolniczych i kół gospodyń 
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wiejskich, organizują zarówno jednorazowe iwenty (festyny, spotkania i prelekcje) jak  

i cykliczne przedsięwzięcia  tematycznie związane z własnymi zainteresowaniami. Promują 

też lokalny folklor. 

Do działań na rzecz lokalnej społeczności mobilizuje ich, jak deklarują, zarówno 

osobista satysfakcja wynikająca z bycia potrzebnym, jak i troska o rozwój swojego „miejsca 

na ziemi”, chęć zostawienia czegoś po sobie. 

 Respondentów zapytano o pomysły na ciekawe przedsięwzięcie kulturalno-społeczne,  

w które chcieliby się zaangażować sami lub wspólnie ze znajomymi 

Przedstawione propozycje to: 

1. warsztaty  dziennikarskie dla dzieci 

i młodzieży, 

2. warsztaty „szycia” skierowane do 

różnych grup odbiorców, 

3. wyjazd szkoleniowo-wycieczkowy 

do profesjonalnej pasieki dla osób 

zainteresowanych pszczelarstwem, 

4. rodzinne planszówkowanie, 

5. darmowe seanse filmowe, 

6. działania zespołu śpiewaczego 

(programy artystyczne o 

charakterze kabaretowym), 

7. „Zrób z dzieciaka przedszkolaka” – 

zajęcia dla małych dzieci, których 

rodzice chcą posłać do przedszkola, 

ale których pociechy nie są 

przystosowane do przebywania 

poza domem oraz  z innymi 

dziećmi. 

8. „Jak w izbie u starki i starzika” – 

stworzenie śląskiej izby regionalnej, 

9. cykliczna impreza coroczna: 

Maraton z Encyklopedią – 

wędrówka tomem encyklopedii w  

plecaku do sąsiedniej Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lubomii na 

lokalny festyn, 

10.  warsztaty tworzenia papierowej 

wikliny, 

11. warsztaty taneczne, szkoła tańca, 

12. kino plenerowe, 

13. jarmark bożonarodzeniowy w stylu 

niemieckich jarmarków, 

14. rajd rowerowy „Od kapliczki do 

kapliczki”, 

15. impreza plenerowa, która 

połączyłaby w działaniu wszystkie 

organizacje Rogowa, 

16. przywitanie Nowego Roku w 

plenerze, 

17. pokaz jazdy konnej albo zawody z 

wykorzystanie stajni w Bełsznicy, 

18. międzypokoleniowe warsztaty 

kulinarne, 

19. Turniej Piłki Nożnej Drużyn 

Niezrzeszonych, 
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20. koncert kolędowy pod chmurką, 

21. festyn Strażacki Św. Floriana z 

licznymi atrakcjami oraz warsztaty 

sprawnościowe dla młodzieży 

dotyczące tematyki z zakresu 

pożarnictwa, 

22. amatorski teatr, który 

przyciągnąłby dzieci, młodzież i 

dorosłych, 

23. zorganizowanie wspólnego 

śpiewania przy figurze Jana 

Nepomucena. 

 

Przedstawione pomysły niewątpliwie mogą znacząco wzbogacić ofertę kulturalną gminy, 

jednak większość proponowanych działań to wydarzenia typowo iwentowe  

i w związku z tym, nie wpływające w znaczący sposób na zmianę postaw i podnoszenie 

kompetencji kulturowych mieszkańców.  

 

 Drugi moduł pytań służył zmapowaniu potencjału lokalnego środowiska. Uczestnikom 

wywiadów poproszono o wypowiedź na temat  pozytywów mieszkania i działania  

w Czyżowicach. Zapytano ich o to, czy ten obszar jest dla nich otwierający czy 

zamykający. 

Mieszkańcy Czyżowic określali swoje sołectwo jako przyjazną przestrzeń do życia: 

  „Pozytywy: położenie geograficzne Czyżowic, dużo zieleni, świeże powietrze,       

piękne krajobrazy. Mieszkańcy: życzliwi, pomocni, otwarci”. 

 

„Czyżowice, to mentalnie bardziej „dzielnica miasta” niż typowa wieś. Potrzeby 

mieszkańców w obcowaniu z kulturą są większe, większa jest świadomość i otwartość 

społeczeństwa”. 

Przedstawiciele Rogowa również byli zadowoleni z mieszkania w swoim sołectwie. 

„Podoba mi się nasza wieś, okolica, sąsiedzi są życzliwi, pomagają, nie robią 

problemów”.  

„Jest to miejscowość na plus. Mamy tutaj dostęp do wszystkiego, jak w mieście.  

Są sklepy z każdej branży, nie trzeba wyjeżdżać, jeśli już to w celach turystycznych” 

„Mieszkańcy Rogowa generalnie są życzliwi, otwarci, przedsiębiorczy. Nasza 

miejscowość zdobyła w 2014 roku III miejsce w konkursie „najpiękniejsza wieś 

województwa śląskiego”. Pojawiają się też jednostki, które blokują pewne pomysły, 

ostudzają chęci do działania. Ale z tym trzeba się liczyć”. 

Za słabość miejscowości respondenci uznawali brak domu kultury. 
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„W Rogowie nie istnieje dom kultury, więc mieszkańcy tej miejscowości czują pewien 

niedobór i niedosyt kulturalny, dlatego chętnie uczestniczą w działaniach  

o artystycznym charakterze i im podobnych”. 

 

Przedstawiciele sołectwa Bluszczów również oceniali swoje miejsce zamieszkania bardzo 

pozytywnie: 

„Bluszczów to przyjazna miejscowość dla mieszkańców, dobrze się tutaj mieszka”. 

„Bluszczów to spokojna miejscowość, przyjaźni mieszkańcy, którzy angażują się w 

życie miejscowości”. 

„W Bluszczowie mieszka się bardzo dobrze, tutaj są moje korzenie, chcę by było u 

nas jak najlepiej”.  

W oczach mieszkańców Bełsznicy jest to miejscowość atrakcyjna pod względem 

krajobrazowym. 

„Jeśli chodzi o lokalizację to Bełsznica ma piękny krajobraz, piękną okolicę, dostęp  

do lasów. To sobie bardzo cenię”.  

Przedstawiciele tego sołectwa wykazali się jednak większym krytycyzmem niż sąsiedzi, 

charakteryzując życie społeczne Bluszczowa. 

„Kiedy myślę Bełsznica od razu kojarzą mi się dwa słowa, skrajne: dom i zazdrość.  

Od urodzenia mieszkam w Bełsznicy to jest mój dom. Jednak Bełsznica jest miejscem, 

gdzie ludzie sobie zazdroszczą działalności, sukcesów. Jeśli chcesz coś zrobić,  

to  

od razu padają pytania: po co? Na co? Co ty z tego będziesz miał”? 

„Widzę podział miejscowości. Bełsznica jest podzielona między dwie parafie, u nas nie 

ma kościoła. Jakby z tradycji jedni żyją obok drugich (Rogowiki – parafia Rogów  

i Osinioki – parafia Osiny). To rozbicie nie sprzyja integracji. Dostrzegam też, że dzieci 

chodzą do różnych szkół i są ulice w Bełsznicy skąd mają daleko do szkoły. Jedne 

chodzą do Rogowa inne do Gorzyc, bo u nas szkoły nie ma”. 

„Nasza wieś się rozrasta, budują się nowe domy. Jesteśmy otwarci na nowych 

mieszkańców. Dostrzegam też, że Bełsznica jest podzielona, mieszkańcy są 
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przywiązani do swoich stref zamieszkania (Stawy, część od Osin i centrum wsi) co nie 

sprzyja współpracy”. 

Za ciekawe miejsca w Czyżowicach badani uznali: Wiejski Dom Kultury oraz Szwajcarię 

Czyżowicką – miejsce spacerów, spotkań mieszkańców. 

Miejsca z energią w Bełsznicy to: budynek OSP, piękny teren przy świetlicy na Stawach, 

boisko, plac zabaw dla dzieci, scena, gdzie odbywają się festyny.  

Mieszkańcy Rogowa doceniają wartość parku „Dąbki”, gdzie znajduje się plenerowa siłownia  

i scena, a także stadion sportowy, szkołę, przedszkole, jest prężnie działająca biblioteka, 

parafia.  

„Z pięknych miejsce można też wymienić wzgórze z figurą Jana Nepomucena, która 

stoi na pograniczu Rogowa i Bluszczowa”.  

Do ciekawych miejsc znajdujących się w Bluszczowie mieszkańcy zaliczają: plac zabaw obok, 

którego znajduje się wiata, wykorzystana przy różnych imprezach dla środowiska, Park 

Olszynka, boisko Podgórze, teren obok figury Nepomucena – widok na Bramę Morawską, 

teren przyległy do OSP, wał przy zalewie, gdzie spacerują mieszkańcy i ludność z sąsiednich 

wiosek. 

 Mieszkańców zapytano o obszary zdegradowane na terenie sołectw, z których pochodzą.  

Respondenci z Czyżowic zgodnie uznali za takie miejsce infrastrukturę WDK  

w Czyżowicach. 

„Uważam, że jak najszybciej gmina powinna podjąć remont WDK (…)”. 

„Teren przy WDK. Po generalnym remoncie obiektu i terenu wokół może przyciągnąć 

do siebie większą liczbę mieszkańców.” 

W Bełsznicy respondenci wskazali na teren za sklepem GS oraz mleczarnię.  

„Teren za sklepem GS. Tam dawniej odbywały się festyny, potańcówki pod chmurką. 

Obecnie ten teren niszczeje. Nie jest wykorzystywany. Sala po klubie w OSP”. 

„Takim obiektem, dzięki któremu kiedyś Bełsznica była znana to mleczarnia. Zakład  

w dawnych czasach bardzo dobrze prosperował i kiedyś Bełsznica słynęła w okolicy  

z produktów z lokalnej mleczarni. Jednak budynki zostały sprzedane osobom 

prywatnym, więc sołectwo nie ma możliwości zagospodarowania i rewitalizacji tego 

terenu”. 
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W Bluszczowie mieszkańcom brakuje filii Wiejskiego Domu Kultury, przestrzeni, która 

mogłaby być miejscem spotkań dla różnych grup wiekowych. 

„Brakuje nam Świetlicy Wiejskiej, która by działała pod kierownictwem Wiejskiego 

Domu Kultury w Czyżowicach. Dzieci, młodzież, a nawet dorośli nie mają miejsca, 

gdzie razem mogliby się spotykać i tworzyć ofertę kulturalną dla mieszkańców 

Bluszczowa. 

Według mnie powinno się były teren SKR dołączyć do terenu OSP, by powiększyć plac 

wokół straży. Ponadto przydałaby się rozbudowa OSP oraz chciałbym, żeby powstała 

baza kulturalno-sportowa dla młodzieży”. 

Badani uznają z teren zdegradowany byłe wysypisko śmieci. 

„Moim zdaniem byłe wysypisko śmieci, kopalnię piasku powinno się poszerzyć, 

przyłączyć do terenu Parku Olszynka. W tym momencie byłaby większa baza 

rekreacyjna”. 

Przedstawiciele społeczności Rogowa za niewykorzystane miejsce z potencjałem uznają plac 

zabaw przy parki Dąbki i najbliższe okolice parku. 

„ (…) plac zabaw w Parku Dąbki. Należałoby przywrócić mu świetność”. 

 

 W wywiadach zadano również pytanie o to, co ciekawego w obszarze działań społeczno-

kulturalnych dzieje się miejscowościach i jak oceniane są te przedsięwzięcia. 

Mieszkańcy Czyżowic chwalą działalność Wiejskiego Domu Kultury. 

„Wszystkie propozycje WDK są bardzo trafione i zorganizowane. Oceniam je zatem 

bardzo dobrze”. 

„Różnego rodzaju wystawy, spotkania organizowane przez Dom Kultury”. 

„Bardzo prężnie działają zajęcia oferowane przez WDK, w tej sferze niczego bym nie 

zmieniała. Jedynie większe zaangażowanie uczniów klas 5-6 SP i 1-2 gimnazjum – 

zajęcia ściśle skierowane do nich”. 

„Z atrakcyjnych dla mnie, to Klub podróżnika”.  

„Głównym punktem życia kulturalnego jest WDK. Organizowane są tu różne zajęcia, 

warsztaty, wystawy, koncerty dla wszystkich mieszkańców wsi i nie tylko”. 

Uczestniczący w wywiadach mieszkańcy Czyżowic nie dostrzegają żadnych innych miejsc 

aktywności kulturalnej działających poza obiegiem WDK. 

Mieszkańcy Bełsznicy jako atrakcyjne wskazują działania, które sami realizują. 



 
 

„Czyżowice z inicjatywą” zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury 
– Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. 35 

„Ciekawe są imprezy organizowane przez nasze koło (Koło Gospodyń Wiejskich  

w Bełsznicy). W ciągu roku organizujemy Dzień Kobiet, Spotkanie Wigilijne. Czasem 

jest też zabawa karnawałowa albo Dzień Matki. Sołectwo organizuje od kilku lat 

imprezę plenerową, jedyną w gminie o takim temacie, Święty Marcin na Stawach. 

Gromadzą się całe rodziny. Organizowany jest też festyn z okazji Dnia Dziecka. Przy 

kaplicy 3 maja odprawiana jest msza święta – również taka nasza bełsznicka tradycja. 

Są to takie nasze lokalne wydarzenia (św. Marcin, msza 3 maja), których nie ma w 

okolicznych miejscowościach”. 

„Bełsznica  włącza się też do gminnej akcji „sprzątanie ziemi”. Dzieją się też małe 

inicjatywy takie jak balik dla dzieci. Wiele rzeczy, które się kiedyś działy powoli 

zanikają jak np. kiszenie kapusty, polenie Judosza”. 

 

Rogów: 

„Najlepiej układa się współpraca instytucji: Szkoła Podstawowa – Gimnazjum – 

Przedszkole – Biblioteka – Parafia Rogów. Razem tworzy się wystawy, koncerty, 

przedstawienia i spotkania. Wszystkie są ciekawe i cieszą się dużym 

zainteresowaniem”. 

 

„Gimnazjum wraz z biblioteką organizują cykliczne koncerty dla mieszkańców, nasz 

zespół (Zespół „Rogowianki”) też bierze w nich udział. W szkole organizują Dzień 

Matki. Nasza świetlica prowadzi różne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Strażacy robią 

pokazy, zawody, szkolą młodzież. Koło emerytów organizuje biesiady, spotkania 

seniorów oraz różne wycieczki i wczasy. Każda organizacja w ciągu roku coś robi. 

Powiem tak Rogów nie śpi”. 

„Ja skupiam się na naszej działalności (Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

Niemców Województwa Śląskiego w Wodzisławiu Śląskim w filia w Rogowie) , ale 

wiem, że dzieją się różne rzeczy w Rogowie. Każda organizacja, placówka realizuje 

swoje. Jesteśmy w jednym budynku ze świetlicą i widzę jakie zajęcia są 

organizowane, że dzieci chętnie w nich uczestniczą. Zespoły „Bluszcz” oraz 

„Rogowianki” mają różne występy, koncerty”. 

„W ciągu roku dzieją się najróżniejsze wydarzenia. Są one organizowane przez dane 

organizacje, grupy, placówki”. 
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„Dla seniorów koło Rogów PZERiI oraz emeryci górniczy organizują gwarki, spotkania 

biesiadne, wycieczki oraz wczasy. Biblioteka w Rogowie organizuje wystawy oraz 

koncerty promujące młode rogowskie talenty. Gimnazjum jest inicjatorem cyklu 

spotkań muzycznych promujących twórczość młodzieży. Świetlica prowadzi różne 

zajęcia, kółka zainteresowań dla dzieci, naukę gry na gitarze. Parafia również zajmuje 

się działalnością kulturalną, pozyskuje też środki zewnętrzne, pisze projekty. Dzięki 

temu zorganizowano w Rogowie dzień argentyński, powiatowy konkurs plastyczny  

i piosenki „Co Lolkowi w duszy grało?”, wydano książkę o parafii. Od kilku lat 

organizowany jest Festyn Parafialny wzbogacony w zeszłym roku o akcent sportowy – 

Bieg Parafialny. Ochotnicza Straż Pożarna organizuje zawody strażackie, 

odrestaurowano też starą sikawkę konną, która została wyeksponowana w przestrzeni 

publicznej. Klub sportowy oprócz działalności statutowej organizuje też dla 

mieszkańców zabawy karnawałowe czy biesiady górnicze. Z mojej inicjatywy rada 

sołecka organizuje od kilku lat w grudniu spotkanie przy świecach wszystkich 

organizacji, lokalnych działaczy, sponsorów jako podziękowanie za całoroczne 

zaangażowanie i działalność. Wielkim kulturalnym wydarzeniem w Rogowie jest 

Koncert Papieski upamiętniający pomordowanych mieszkańców Rogowa w 1945 

roku”. 

Bluszczów: 

„Święty Marcin na Stawach, msza 3 maja, spotkania koła gospodyń, wystawa szopek 

organizowana przez p. Burszyka (lokalny rzeźbiarz), sąsiedzka impreza ulicy 

Czyżowickiej u p. Panek, mecze klubu sportowego”. 

„Mecze na boisku, aerobic, spotkania koła gospodyń – opłatkowe oraz dzień kobiet -, 

wystawa szopek, festyny rodzinne, msza przy kaplicy, św. Marcin na Stawach, baliki 

dla dzieci, dzień dziecka – te przedsięwzięcia integrują mieszkańców”. 

„Nie ma tego za dużo. W tym roku będą dożynki. A tak to, rada sołecka organizuje 

festyny na Stawach. Świetlica organizuje wyjazdy nad wodę w okresie letnim, 

wyjazdy na ściankę wspinaczkową, wyjazdy do teatru w Cieszynie”. 

„W Bluszczowie organizowane są takie imprezy jak: Koncert Kolędowy Pod Chmurką, 

Sylwester., na których mieszkańcy wspólnie integrują się ze sobą”. 
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 Respondentów zapytano o zmiany, które można byłoby wprowadzić, aby poprawić 

kulturowy potencjał Czyżowic. Co można by zmienić, żeby lepiej mieszkało się w lokalnej 

społeczności. 

W Czyżowicach najbardziej oczekiwaną zmianą jest remont i doinwestowanie WDK. 

Wśród wypowiedzi mieszkańców tego sołectwa pojawiły się również oczekiwania związane  

z większa ofertą dla dzieci, liczniejszymi propozycjami wydarzeń rodzinnych, czy 

przedsięwzięć zagospodarowujących wolny czas młodzieży, „która nie ma się gdzie podziać”. 

Rozmówcy podjęli również temat poprawienia komunikacji z mieszkańcami i lepszej promocji 

działań WDK, gdyż mimo bogatej oferty placówki nie wszyscy mieszkańcy z niej korzystają. 

Przedstawiciele społeczności Bełsznicy marzą o stworzeniu miejsca, w którym 

mogłaby się spotykać społeczność sołectwa. 

„W budynku OSP trzeba by zagospodarować pomieszczenia po klubie, pubie. Marzy 

mi się, żeby to było miejsce sołeckie, dostępne dla każdego mieszkańca. Budynek stoi  

w centrum wsi, ale teraz te puste pomieszczenia nie są wykorzystane odpowiednio. 

Organizacje w Bełsznicy działają dobrze, nie potrzeba zmian”.  

„Trzeba ludzi zmobilizować do działania. Musi się zebrać więcej osób, którym się chce 

coś zrobić. Zaś Ci, co działają od dawna muszą wyjść do ludzi, którzy potencjalnie 

mogliby się zaangażować. Trzeba poprosić, zaprosić do współpracy”. 

 

W Rogowie respondenci dostrzegają potrzebę większego zaangażowania młodzieży oraz 

młodych ludzi w wieku 30+ w życie kulturalne i społeczne miejscowości.  

„Przydałaby się kulturalna ścieżka edukacyjna i chór samych młodych ludzi”.  

„Pierwszy krok do zmiany należy do młodych. Chciałbym, żeby więcej inicjatyw 

padało od młodych, żeby coś zrobili 30+. Ludzie teraz są bardziej obserwujący. 

Chciałbym, żeby się w jakiejkolwiek formie zaktywizowali. Nie można tego odgórnie 

im kazać. Brakuje młodych na zebraniach wiejskich. To dałoby nowe spojrzenie na 

stare problemy”. 

 

Proponują również wykorzystania parku do działań kulturalnych oraz otwarcie kawiarni. 

„Od czasu do czasu latem w Parku można by organizować koncerty, takie kulturalne 

odpoczywanie z mieszkańcami”. 

„Otworzyć kawiarenkę, gdzie można by spokojnie (bez „fanów piwa”)wypić kawę  

i zjeść dobre „ciacho” lub coś na kolację i spotkać się ze znajomymi”. 
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Bluszczowianie dostrzegają w swojej miejscowości potrzebę stworzenia miejsca aktywności 

kulturalnej. 

„Nam potrzebna jest Świetlica Wiejska dla mieszkańców. Nie mamy miejsca,  

w którym byśmy mogli się spotykać. Chcielibyśmy zaangażować dzieci, młodzież  

w życie kulturalne naszej miejscowości”. 

„Chciałabym rozbudować infrastrukturę wokół budynku OSP. Większa baza kulturalna 

uatrakcyjniłaby ofertę kulturalną dla naszej społeczności”.  

„Chciałabym, aby w Bluszczowie powstała Świetlica Wiejska, która by była miejscem 

spotkań, zajęć dla dzieci, młodzieży. Grupy społeczne mogłyby tam mieć swoje 

spotkania”. 

 Respondentów zapytano również o potrzeby kulturalne mieszkańców Czyżowic. 

W odpowiedziach tych widoczna jest potrzeba zaspokajania i kreowania potrzeb  

z obszaru kultury wyższej. Stworzenie propozycji bardziej ambitnych wykraczających 

poza biesiadno-festynowy model kultury. 

„Myślę, że mieszkańcy mają jakieś potrzeby kulturalne, widać potrzebę „wyjścia  

z domu”. Jednak w dobie Internetu, łatwej dostępności różnych ofert, dużej 

możliwości wyboru, a także szybkiego przemieszczania się samochodami ludzie 

korzystają  

z atrakcji kiedyś niedostępnych na wsi. Korzystają z kultury, ale niekoniecznie tej 

oferowanej przez lokalne instytucje”.  

„Są potrzeby muzyczne. Da się zauważyć potrzebę kultury wysokiej, poszerzania 

horyzontów”. 

„Nie ma u nas możliwości realizowania potrzeb tak zwanej kultury wysokiej. Nie ma 

na to miejsca, przestrzeni, ludzie wolą gdzieś wyjechać do miasta. Bardziej rozwija 

się, nie wiem czy można tak to nazwać, ale użyję „kultura biesiadna” (dopowiadam: 

lokalna)”.  

 

„Lokalna kultura się realizuje. Mieszkańcy mają do niej dostęp. Myślę, że mają 

potrzebę integracji wokół różnych wydarzeń. Nie dostrzegam potrzeb kultury wysokiej 

(teatr, muzeum, filharmonia), ludzie bardziej korzystają z tego, co jest dostępne  

w Internecie”. 
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„Chciałbym pojechać do filharmonii, żeby posłuchać na żywo muzyki klasycznej”. 

 

Zagadnieniem, które poruszono w wywiadach były potencjalne grupy wykluczone z życia 

społeczno-kulturalnego.  Respondenci nie dostrzegają takich grup w swoich społecznościach. 

Jedynie pojedyncze wskazania mówiły o konieczności aktywizowania młodzieży, która nie 

angażuje się w życie miejscowości oraz seniorów, którzy do tej pory stronią od działań 

realizowanych dla osób starszych. 

 

 Respondentów poproszono o wskazanie osób aktywnych, które można uznać za lokalnych 

liderów życia kulturalnego. Nazwiska osób wymienionych prezentujemy z podziałem na 

poszczególne miejscowości. 

Czyżowice: Katarzyna Prokopczuk, Władysława Bańczyk, Magdalena Sieńko, Hania 

Władarz, Krystyna Dawid, Urszula Pochopień, Aleksandra Szczyrba, Janusz Reclik, Stanisław 

Mikos, Stefania Rodak, Bibianna Dawid, Helena Mucha, Wacław Koczy, Magdalena Sieńko. 

 

Bełsznica: Maria Bauerek, Lilianna Salamon, Katarzyna Koczwara, Aleksandra Chłapek, 

Krystyna Szczęsny, sołtys Eugeniusz Katryniok, członkowie rady sołeckiej, prezes  

i członkowie OSP, Dorota Margiciok z koła gospodyń, państwo Panek reprezentują nas  

w świecie (muzycy, dyrygenci współpracujący zawodowo z chórem akademickim z Cieszyna 

oraz z chórem kameralnym Ad Libitum, mieszkańcy Bełsznicy, tworzący poza jej obszarem), 

właściciele „Stajni na Stawach” (zajęcia z hipoterapii),  Wiesia Parma, Józef Burszyk, tancerz 

Kamil Sowa, tancerka Dominika Juzek, uczniowie naszych szkół, zdobywający nagrody na 

ogólnopolskich zawodach tanecznych, Julia Krzyżok, która wygrywa konkursy gwary, Ewa 

Walicka (młoda pasjonatka fotografii), Jan Psota, paralotniarze z p. Kubikiem na czele. 

 

Rogów: dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, proboszcz, wikariusz, siostry 

zakonne, Irena Stefek, Ewelina Poloczek (świetlica), Anna Jęczmionka (biblioteka), Jerzy 

Glenc (OSP), ksiądz proboszcz, Halina Zbroja (sołtys), Anna Połednik (koło gospodyń).   

 

Bluszczów: Angela Skupień, Roman Szymiczek, Alicja Zuch, Damian Klimanek, Marek 

Rybarz, Irena Pielka, Jurek Pielka, Tomasz Ciba, Elżbieta Iksal, Joanna Smyczek, p. Kubica, 

Maria Wileńska. 

Działania wymienionych osób zazwyczaj związane są ze specyfiką podmiotu, z którym  

są związani, mieszczą się w różnych obszarach, kultury, edukacji i działań społecznych  

i dotyczą różnych grup wiekowych. 
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Respondentom zadano pytanie o osoby lub grupy osób o znaczącym potencjale 

kulturotwórczym, które do tej pory nie podejmowały aktywności społeczno-kulturalnej na 

terenie diagnozowanych miejscowości. Większość badanych nie potrafiła wskazać takich 

członków swojej społeczności.  

Część była przekonana, że wszystkie takie osoby są już „odkryte” dla lokalnej społeczności. 

Jeden z badanych wskazał na potencjał, jaki jest w lekarzach i innych osobach wykonujących 

zawody związane z medycyną. Osoby te według respondenta mogłyby edukować 

mieszkańców w zakresie zdrowego stylu życia, czy chociażby  w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy.  

Wśród mieszkańców z niewykorzystanym dotąd potencjałem wymieniono: Mirelę  

i Konstantego Mojżeszów, Michalinę Matuszczyk, Annę Bierską, Jagnę Muchę. 

 

 Ostatni moduł pytań dotyczył Wiejskiego Dom Kultury w Czyżowicach i jego roli  

w rozwoju społeczno-kulturalnym Czyżowic, Bluszczowa Bełsznicy i Rogowa. 

Wypowiedzi respondentów przeważają pozytywne oceny na temat instytucji: 

„WDK w Czyżowicach oceniam bardzo dobrze. Najmocniejszą i najważniejszą stroną 
działalności są oczywiście ludzie – wszyscy pracownicy wraz z p. dyrektor. Oceniam 
inicjatywy bardzo dobrze, można z nich brać wzór oraz wiele się nauczyć. Wizerunek 
oceniam pozytywnie, ale mocniej postawiłabym na promocję”. 

„Znaczna poprawa aktywności i programu oraz sposobu funkcjonowania  
na przestrzeni ostatnich lat. Moja ocena jest jak najbardziej pozytywna”. 
 
„Działalność DK jest mi znana. Jest bardzo dobra informacja. Ogłoszenia pojawiają się 
zarówno na stronie internetowe jak i na specjalnej tablicy umieszczonej  
w przedsionku kościoła – świetna rzecz. Pracownicy DK zawsze starają się dotrzeć do 
potencjalnie zainteresowanych osób danymi wydarzeniami kulturalnymi zapraszając 
pisemnie, telefonicznie czy osobiście”.   

 
„Znam bardzo dobrze. Wszystkich inicjatyw nie jestem w stanie wymienić, jednak 
wiem gdzie szukać odpowiedniej oferty dla każdej grupy osób”. 

 
„Kojarzy mi się z wielkim zaangażowaniem pani dyrektor i pracowników. Jest dobra 

współpraca. Kojarzy się z miłymi, życzliwymi ludźmi. Dużo się dzieje. Są różne 
zespoły, organizowane są wyjazdy, kuligi, jest klub podróżnika. Jest bardzo dobra 
promocja działań”  

 
„Mocna strona to prężna działalność domu kultury oraz świetlicy u nas w Rogowie. 
Pozytywny wizerunek. WDK ma bardzo dobrą promocję, do nas do Rogowa docierają 
plakaty, ogłoszenia. Mieszkańcy mogą również z gazety „u nas” dowiedzieć się  
co ciekawego jest w Czyżowicach”. 

 



 
 

„Czyżowice z inicjatywą” zadanie dofinansowano w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury 
– Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 r. 41 

„Tak, znam działalność WDK, często ze sobą współpracujemy. Pomagają mi  
w wykonaniu plakatów, dekoracji. Jeszcze nie spotkałam się z odmową ze strony 
pracowników i dyrektora WDK. W miarę możliwości pomagają rzeczowo i finansowo. 
Słabą stroną jest wizerunek budynku WDK, przydałby się remont”. 

 
 
Krytyka dotyczy jedynie stanu infrastruktury placówki: 
 

„Słabą stroną jest stan pomieszczeń. Powinno się odremontować budynek, również 
powiększyć sale zainteresowań na piętrze. Przestronne, jasne pomieszczenia – tego 
brakuje w WDK”. 

 
 
Oceny nieco bardziej sceptyczne pojawiają się wypowiedziach niektórych mieszkańców nie 
należących do społeczności Czyżowic.  
 

„Częściowo działalność WDK jest nam znana. Nie znamy ani mocnych ani słabych 
stron”. 

„Moje prywatne odczucia dotyczą świetlic. Mam wrażenie, że świetlica czy to w 
Bełsznicy czy w Rogowie jest traktowana jako takie „zaplecze” WDK. Pracownicy 
działają też w domu kultury przy większych imprezach lub innych okolicznościach, ale 
nie idzie to w odwrotną stronę. Nie spotkałem się z tym, żeby pracownik WDK 
zastępował kierownika świetlicy np. w okresie choroby czy urlopu”.  

 Uczestnicy badań zapytani o to, czego brakuje w ofercie WDK, nie mieli sprecyzowanych 
oczekiwań. Większość osób była w pełni usatysfakcjonowana działaniami instytucji i 
twierdziła, że w placówce nie brakuje niczego lub miała trudności ze sformułowaniem 
oczekiwań: „Ciężko mi powiedzieć”. 

 

Propozycje modyfikacji działań WDK dotyczyły: 

- bogatszej oferty dla młodzieży, 
- szerszej gamy zajęć dla dzieci, 
- zajęć dla całych rodzin z dziećmi, warsztatów rodzic i dziecko, 
- więcej imprez o charakterze komicznym,  

- świetlica dla młodzieży w Rogowie (obejrzenie dobrego filmu, promocja wartościowych 
książek itd.), 
- zajęcia  taneczne, 

Wszyscy badani poprzez wywiady deklarowali współpracę z instytucją lub jej świetlicami. 

 Kolejne pytanie dotyczyło potencjalnych zmian, które mogłyby sprawić, że WDK  
w  większym stopniu będzie pełnić funkcję przestrzeni integrującej lokalne środowisko. 

 
Respondenci oczekują głownie remontu budynku instytucji. Za pożądane uważają również 
zwiększenie środków finansowych przeznaczanych przez władze gminy na działalność  
placówki. 
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Jedną z propozycji było stworzenie w budynku WDK kawiarni. 
 

„Kawiarenka, nowoczesna, estetyczna a zarazem przytulna byłaby miejscem spotkań 
KGW, koła Emerytów, uczestników Klubu Podróżnika, harcerzy i innych grup. 
Oczywiście, jest duża sala widowiskowa, ale przecież jej przeznaczenie jest inne. 
Powinna służyć imprezom widowiskowym, a nie spotkaniom kameralnym. Biblioteka 
moim zdaniem powinna  być przeniesiona do góry, do największej sali”. 

 
Inne postulaty mieszkańców to: 
 

„Wyjść z inicjatywą „dni otwartych”, by mieszkańcy mogli uczestniczyć jednorazowo  
w płatnych zajęciach. Zachęcić ich do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą. 
Udostępnić pomieszczenia do luźnej integracji, bez narzucania tematyki spotkań/ 
zajęć w formie spotkań z kawą, muzyką, książką”. 

 
„Znieść opłaty za np. wynajem sali dla szkól, przedszkoli”. 

„Chciałbym żeby jakieś zajęcia z WDK były też realizowane w naszej świetlicy w 
Bełsznicy. WDK ma ciekawe warsztaty, spotkania, a u nas tego brakuje”. 

„Większa współpraca z mieszkańcami Bełsznicy, promocja naszych talentów, 
zaprezentowanie ich innym, czyli otwartość i bezpośredni kontakt”. 

„Zastanawiam się tylko czy to, że nasza świetlica znajduje się na Stawach nie ma 
wpływu na to, że nie jest takim miejscem integracji mieszkańców. Może gdyby była w 
centrum byłaby bardziej dostępna dla większości”.  

„Filia w Rogowie mogłaby mieścić się na niższej kondygnacji, a najlepiej na parterze”. 

„WDK mogłoby sprowadzić dobre kino, gdzie wyświetlane byłyby premiery 
wartościowych filmów”. 

„Stworzenie świetlicy wiejskiej w Bluszczowie”. 
 

3.5 ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY  

Do udziału w wywiadzie zostali zaangażowani lokalni liderzy, przedstawiciele lokalnych 

instytucji organizacji i grup nieformalnych z Czyżowic, Bluszczowa, Bełsznicy i Rogowa.  
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Foto. WDK Czyżowice 

W oparciu o przygotowany scenariusz i jego wybrane zagadnienia, zaproszono uczestników 

spotkania do wymiany myśli i opinii na temat kapitału społeczno – kulturalnemu Czyżowic  

i sąsiadujących z nimi sołectw, a także czynników integrujących społeczność i wyzwań przed 

którymi stoi Wiejski Dom Kultury. 

 Charakterystyka czyżowickiej społeczności 

„To co charakteryzuje Czyżowice, to pojawiające się nowe domy. To taka sypialnia dla 

Wodzisławia Śląskiego, ale i mieszkańców napływowych z innych miejscowości. 

Często jest tak, ze nie zna się ludzi. Tym co integruje mieszkańców, jest płaszczyzną 

do kontaktów i poznania się, to zebrania rodziców w szkole, wspólne sprawy, 

uroczystości religijne.” 

„Tym, co jest niepokojącą tendencją, to ojcowie pracujący za granicą, którzy 

przyjeżdżają raz na jakiś czas. Względy materialne bywają trudnym wyzwaniem dla 

stabilności życia rodzinnego.” 

„Mieszkam tu od 5 lat i czuję, że jestem tu u siebie. Denerwowało mnie od początku, 

że ci, którzy tu mieszkają nie wiedzą co się tutaj dzieje. A przecież ludzie są 

ogromnym potencjałem tego miejsca. Jesteśmy biedną gminą, ale mamy serca  

i głowy i potrafimy współpracować. Dużo tu serdeczności i życzliwości. Wiele osób 

chodzi tu do kościoła i angażuje się w kościelne sprawy. Są to dzieci, młodzież, ludzie 

w różnym wieku i powiem szczerze lubię chodzić tu do kościoła. W mieście tego nie 

ma, człowiek czuje się anonimowo i obco. A tu wszystkich znam, wiem gdzie, kto 

siedzi w ławce.”  
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 Czynniki integrujące  

„Festyny integrowały społeczność, a w tej chwili wymóg kasy fiskalnej i inne 

obostrzenia są sporą barierą dla organizacji takich wydarzeń. Kiedyś festyn był 

jedynym ważnym wydarzeniem, a w tej chwili jest duża różnorodność i wiele imprez 

wokół  

i ludzie wybierają coś dla siebie.” 

„Każdy ze sobą współpracuje. Ludzie zorientowali się, że to się wszystkim opłaca. 

Dowodzi tego wysoka lokata w konkursie na najpiękniejszą wieś w województwie 

śląskim. Było to możliwe,  bo ludzie w Rogowie potrafili się zintegrować. 

„Integrują mieszkańców międzypokoleniowe wydarzenia typu festyny, biesiady. Jak 

dzieci i młodzież występuje, to zaraz pojawiają się rodzice, dziadkowie, znajomi.  

Są niby zmuszeni do integracji, ale później mówią: „zróbcie jeszcze raz taka imprezę.” 

Dobrze też sprawdzają się festyny przy przedszkolu, które angażują liczną publikę.” 

„Działaniem integrującym jest pochód Wesołe Czyżowice organizowany przez 

Stowarzyszenie Perspektywa, podczas którego prezentują się w przebraniu lokalne 

grupy i organizacje. Impreza ta odbywa się od 9 lat i wymaga już nowej formuły, bo 

to mogło się już troszkę opatrzeć. 

„Św. Marcin na stawach odbywa się w Bełsznicy, kolędowanie pod chmurką  

w Bluszczowie.” 

„Spływ kajakowy czyżyka niesamowicie zintegrował ludzi. To nowa inicjatywa,  

w ramach której, uczestnicy płyną w osadach, są zdani na siebie, świetnie ze sobą 

współpracują a później integrują przy ognisku. Mamy tu piękne tereny, trzeba  

je wykorzystywać.” 

„LGD Morawskie Wrota dużo robi tu dobrego i integruje gminy. Można tu pozyskać 

dotację, ale też w ramach program Kreator powstał przewodnik dotyczący lokalnych 

twórców i artystów i ich prac. WDK było zaproszone do jego współredagowania.” 

 Potencjał miejsca 

„Dom kultury jako instytucja wspierająca i przyjazna.” 

„12 Kół Gospodyń Wiejskich – duży potencjał mimo braku funduszy. Działają tu 

osoby,      
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które mają mniej niż 50 lat, a nawet mężczyźni. 

„Parafia w Rogowie jako miejsce integrujące mieszkańców 4 sołectw. Ciekawą 

inicjatywą są zajęcia języka angielskiego dla dzieci (przedszkole, SP) organizowane  

w salkach, prowadzone przez jedną z mam.” 

„Społeczność wychwytuje ludzi o określonych pasjach i wiedzy. Raczej nie ma osób, 

niedostrzeżonych o niewykorzystanym potencjale. DK często je promuje.” 

„Często przy okazji Bożego Ciała ludzie się integrują i potrafią zrobić piękne ołtarze. 

Mam wrażenie, ze mieszkańcy, parafianie są bardziej ze sobą scaleni.” 

 Uczestnictwo w kulturze. 

„Często odbywają się imprezy koncerty w WDK, ale połowa publiki to osoby spoza 

Czyżowic, albo są to te same osoby w kółko. Dużym sukcesem jest to, ze udało się 

zaktywizować wiele nowych osób, co do których byśmy nie podejrzewali, że może się 

to udać. 

„Kultywowanie tradycji wielkanocnych, dożynki i inne.” 

„Czyżyki – pomysł, który wyniknął w ramach realizacji projektu. Wytworem było logo 

wsi – czyżyk. Są też osoby, którym ten pomysł się nie podoba, ale chcemy nad tym 

popracować w przyszłości. Będziemy szukać szans na jego kontynuację.” 

 Bariery, problemy, wyzwania 

„Dużo atrakcji i propozycji wokół, a dodatkowo w Internecie, na facebooku, wyjeżdża 

się do galerii. Dzięki temu można sobie wybrać coś dla siebie, nie musi się być na 

każdej imprezie. Zmieniło się życie, przybywa obowiązków, wozimy dzieci na zajęcia, 

wiele rzeczy nas absorbuje, a czas przyspiesza. Ludzie nie chcą się angażować w rady 

rodziców, pędzą gdzieś i mówią, ze nie mają czasu. Biegną zarabiać. Angażują się 

stale ci sami.” 

„Młodzież potrafi siedzieć obok siebie i nie odzywać się. Każdy jest zajęty swoim 

smartfonem. Słuchawki w uszach. Każdy jest zamknięty i skupiony na swoich 

potrzebach. Młodzież rzadko zagląda do domu kultury i angażuje się w niewielkim 

stopniu. To problem nas wszystkich.” 
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„W Rogowie jest problem młodych ludzi, gdzie nie ma żadnego klubu, kawiarni, 

ławeczki. Prawdą jest, że jako społeczność, gmina nie stwarzamy żadnych propozycji 

dla młodzieży dot. wieczornego czasu wolnego. Świetlica po 20-tej jest zamknięta.” 

 Czego brakuje? 

„Ja dużo jeżdżę na rowerze. Mam swoją ekipę młodzieżową. Młodzi nawet nie wiedzą 

jak nazywają się ulice w ich miejscowości. Spacery, rajdy rowerowe po miejscowości. 

Poznawajmy lepiej swoją okolicę i angażujmy młodych.” 

„Rajdy też zmieniły swoją formułę. Ja lubię się zatrzymać, pooglądać, coś doczytać,  

a teraz wykruszyli się starsi i młodzi, a zostały osoby w sile wieku, które jeżdżą 

bardziej na czas. Stan ścieżek rowerowych jest już nieciekawy.” 

 „Brakuje propozycji np. dla młodych (np. małżeństw). Można by zorganizować kino 

pod chmurką. Każdy zabrałby ze sobą leżak i przyjemnie, w towarzystwie spędziłby 

czas. 

„Gmina jest specyficzna, jest tu dużo instytucji, które trzeba utrzymać. Ograniczenia 

finansowe hamują rozwój współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami.” 

4.WNIOSKI, REKOMENDACJE 

1. Przeprowadzone działania diagnostyczne pomogły sprofilować odbiorców lokalnych 

działań kulturalnych, poznać preferowane modele uczestnictwa i ogólny poziom 

zainteresowania aktywnością kulturalną. Wiedza ta pozwoli kadrze WDK na 

planowanie kolejnych działań szczególnie w obszarach ujawniających deficyty 

wymagające działań na polu edukacji i interdyscyplinowości. 

Pewne nadzieje można pokładać w deklaracjach badanych związanych  

z przekonaniem, iż uczestnictwo w kulturze jest potrzebą nabywaną w procesie 

wychowania i edukacji oraz tym, iż kultura stanowi istotny element ich życia. 

 

2. Pracownicy WDK zaprosili do badań osoby, z którymi już współpracują. Były to  

w dużej mierze osoby związane z instytucjami oświatowymi i stowarzyszeniami 

działającymi na terenie badanych miejscowości. Na etapie realizacji konkursu na 

oddolne inicjatywy nawiązano również kontakt z przedstawicielami środowisk, które 

do tej pory pozostawały poza zasięgiem oddziaływania WDK, podobnie jak  

w przypadku młodzieży, którą zachęcano do angażowania się i współtworzenia 
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lokalnej oferty kulturalnej. Można się zastanowić, czy jednak na terenie czterech 

miejscowości objętych badaniami nie ma osób działających poza „strefą wpływów 

domu kultury”, realizujących działania bardziej innowacyjne, skierowane  

do młodszych grup wiekowych. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to sołectwa te wymagają 

dużego nakładu pracy w zakresie edukacji kulturalnej i wyzwalania kreatywności 

mieszkańców. Warto poszukać twórczych, młodych artystów poza terenem badanych 

sołectw czy nawet gminy, ożywiać środowisko niestereotypowymi przedsięwzięciami, 

których cele i planowane efekty będą starannie zaplanowane i monitorowane  

w trakcie realizacji.  

 

3. W propozycjach nowych działań kulturalnych na terenie czterech badanych sołectw 

brakuje pomysłów nowatorskich, niestandardowych oraz szerzej zakrojonych działań 

z obszaru edukacji kulturalnej. Mieszkańcy oczekują organizacji głównie imprez  

i innych jednorazowych wydarzeń, które najczęściej mają charakter biesiadno-

festynowy lub przyczyniają się głównie go integracji mieszkańców. Sporadycznie 

zgłaszano potrzebę upowszechniania bardziej ambitnych tekstów kultury. Może  

to świadczyć o kompetencjach kulturowych mieszkańców i konieczności wspierania 

ich rozwoju właśnie w tym obszarze. 

4. Zastanawia fakt, że uczestniczący w wywiadach mieszkańcy Czyżowic nie 

dostrzegają żadnych innych miejsc aktywności kulturalnej działających poza 

obiegiem WDK. Czyżowicka instytucja jawi się jako monopolista lokalnej kultury. 

Większość badanych, nie zgłaszała oczekiwań dotyczących nowych działań,  

co może w ograniczony sposób stymulować placówkę do rozwoju. Wskazuje 

również na to, iż mieszkańcy znają jedynie model kultury proponowany przez 

placówkę. Kreowanie nowych potrzeb kulturalnych, a także potrzebę 

usamodzielniania mieszkańców w działaniach liderskich w zakresie przedsięwzięć 

kulturalnych i pielęgnowania innych, niezależnych obiegów kultury, po to, by życie 

kulturalne miejscowości stało się bardziej różnorodne - to wyzwania dla dalszej 

działalności domu kultury. 

5. Ważną potrzebą społeczności Bluszczowa jest stworzenie świetlicy wiejskiej jako filii 

WDK, na podobieństwo tych, które działają w Bełsznicy i Rogowie. Mieszkańcom 

zależy na tym, aby w ich sołectwie istniała przestrzeń, która byłoby zarówno 

miejscem spotkań mieszkańców jak i placówką edukacji kulturalnej. 

6. Przedstawiciele różnych miejscowości zgodnie mówili o konieczności 

zaktywizowania młodzieży, najbardziej biernej grupy wiekowej. Atrakcyjna dla 
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młodych ludzi oferta powinna posiadać komponent innowacyjności  

i interdyscyplinarności. Wskazane jest uczestnictwo młodzieży na każdym etapie 

planowania i realizacji tego rodzaju przedsięwzięć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


