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1. Wstęp do diagnozy. 

 
Czy kultura naprawdę nie kłuje? Kadra Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni postanowiła 
skonfrontować swoją tezę z mieszkańcami, przeprowadzając diagnozę potencjału kulturalnego 
w Gminie Zawonia. Celem diagnozy było rozpoznanie, jakimi obszarami kultury interesują się 
mieszkańcy, jakie mają oczekiwania w stosunku do GOK oraz jaką sami mają gotowość do 
tworzenia kultury. Równolegle była prowadzona akcja informacyjno - promocyjna, której celem 
było zachęcenie mieszkańców całej Gminy, w tym przede wszystkim miejscowości o utrudnionej 
komunikacji drogowej, do inicjowania wydarzeń we własnej miejscowości. Byliśmy pewni, że w 
przepięknie położonych terenach Gminy Zawonia tkwi olbrzymi zasób w postaci bujnej przyrody, 
zadbanej infrastruktury, unikalnych zabytków i byliśmy jednocześnie ciekawi, jaki potencjał 
odkryją przed nami jej mieszkańcy.  
Realizacja projektu zbiega się jednocześnie z ważnym dla GOK momentem wprowadzenia się 
do nowego obiektu - dawnego kościoła ewangelickiego. Również kadra Ośrodka w ciągu 
ostatniego roku wzbogaciła się o nowe twarze i nastąpiła zmiana kierownictwa. Jednocześnie, 
Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni obchodził w tym roku swoje 50 - lecie. Ten właśnie moment, 
z jednej strony nowego otwarcia, z drugiej strony ważnego jubileuszu, stał się punktem wyjścia 
do rozmowy o kulturze w Gminie Zawonia.  
 
 
 
 

 
 
 
 



 
2. Otoczenie lokalne Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni.  

 
Zawonia jest gminą wiejską, która swoim obszarem obejmuje 23 sołectw, mieszka tutaj 5700 
mieszkańców. Jest to niezwykle malowniczy zakątek Dolnego Śląska. 40% powierzchni Gminy 
to tereny leśne, niezwykle obfite w grzyby i jagody. Gminę pokrywa gęsta sieć dróg, co w 
połączeniu z wyjątkowym krajobrazem sprawia, że jest to teren bardzo atrakcyjny dla 
rowerzystów. Gospodarka Gminy koncentruje się wokół rolnictwa i leśnictwa. Bliskość 
Wrocławia i Trzebnicy sprawia, że część terenów jest wykorzystywana jako miejsca 
wypoczynku przez letników. W gminie znajdują się dwa kościoły parafialne w Zawoni i 
Czeszowie oraz filialny w Złotowie, wybudowany przez ewangelików w 1794 roku, obecnie jest 
kościołem katolickim pod wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca, prawdziwa barokowa perełka.  
 
 

 
 
 
 

3. Zasoby Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni. 
 
Zasoby infrastrukturalne Gminnego Ośrodka Kultury to: nowy ośrodek, którego otwarcie 
nastąpiło w kwietniu 2019 roku, obiekt w pełni wyposażony posiadający salę na 220 miejsc oraz 
3 pracownie specjalistyczne, Gminna Biblioteka Publiczna która posiada sala na 100 osób oraz 
filię w Czeszowie. Ośrodek dysponuje również dwunastoma świetlicami wiejskimi. Prawie w 
każdej miejscowości znajduje się miejsce rekreacyjne (najczęściej z wiatą), służące integracji 
mieszkańców. W GOK Zawonia zatrudnionych jest 9 pracowników etatowych oraz dodatkowo 
w miarę potrzeb instruktorzy prowadzących zajęcia taneczne, muzyczne,rękodzielnicze, 
ceramiczne i malarskie. 



Bliskość Wrocławia pozwala na nawiązanie współpracy i zatrudnienie wysokiej klasy 
specjalistów ze wszystkich dziedzin.  
 

    
 

4. O diagnozie. 
 
Przeprowadzenie diagnozy zostało zlecone animatorce i badaczce kultury, Marii Ziębie 
(friendraising.pl). Ważnym założeniem diagnozy był aktywny udział na każdym jej etapie 
instruktorek GOKu. Z ramienia GOK za realizację diagnozy była odpowiedzialna Pani Kamila 
Kruszona. Diagnoza była ukierunkowana na uzyskanie następujących informacji: 

➢ Informacje mówiące o zasobach (ludzie, miejsca) 
➢ Informacje określające potrzeby mieszkańców wybranych sołectw 
➢ Informacje na temat możliwości zaangażowania mieszkańców w tworzenie kultury 

Założeniem naszym było włączenie wszystkich grup społecznych, w tym także grup 
wykluczonych z kultury ze względów ekonomicznych oraz geograficznych. Zależało nam w 
szczególny sposób na poznaniu preferencji kulturalnych grup zagrożonych wykluczeniem z 
udziału w kulturze ze względu na swoją specyfikę: osób starszych, matek z małymi dziećmi, 
młodzieży. Aby to osiągnąć, działania zaplanowane w ramach diagnozy objęły swoim obszarem 
nie tylko siedzibę gminy, miejscowość Zawonia, ale też okoliczne miejscowości.  
W ramach diagnozy przeprowadziliśmy badania jakościowe, które przybrały formę siedmiu 
zróżnicowanych wydarzeń (spotkanie kreatywne, warsztaty stolikowe, spotkania w czterech 
sołectwach, spotkanie ewaluacyjne), opisanych poniżej szczegółowo wraz z prezentacją i 
interpretacją uzyskanych informacji. Uzupełnienie diagnozy stanowiły badania ilościowe w 
postaci ankiet, wypełnianych przez mieszkańców w formie papierowej.  
Dodatkowo podczas wybranych wydarzeń kulturalnych, organizowanych w czasie prowadzonej 
diagnozy, animatorki GOK umieszczały tablice z pytaniami otwartymi dotyczącymi kultury. 
Zestawienie odpowiedzi z tych tablic zostało przedstawione w punkcie pn. “Fiszki”. 
 
 
 
 



 
 

5. Spotkanie kreatywne 
 
Zależało nam, aby prowadzona diagnoza była faktycznym spotkaniem instruktorek GOK z 
mieszkańcami i aby z jej wyników jak najbardziej efektywnie można było czerpać w przyszłości, 
dlatego pierwszym naszym działaniem było spotkanie kreatywne dla osób pracujących w GOK. 
Cel spotkania: wspólne zaplanowanie przebiegu diagnozy, wybór narzędzi badawczych, 
rozpoznanie własnej wiedzy na temat potencjału otoczenia lokalnego. 
Ilość uczestniczek spotkania: 6 osób z GOK i prowadząca Maria Zięba 
Na spotkaniu był również obecny Pana Paweł Kamiński, opiekujący się projektem z ramienia 
Narodowego Centrum Kultury. 
Wnioski ze spotkania:  

➢ Zaangażowanie sołtysów będzie miało istotny wpływ na dotarcie z informacją do 
poszczególnych sołectw 

➢ Wszystkie wydarzenia zaplanowane w ramach diagnozy będą miały otwarty charakter 
➢ Zespół GOK ma dobrze rozpoznane możliwości współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami (szkoły), dlatego skupimy się na grupach 
nieformalnych i indywidualnych osobach, zarówno w trakcie diagnozy jak i planowanego 
konkursu 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

6. Kawiarenka społeczna (warsztaty stolikowe) 
 
Kawiarenka społeczna była pierwszym otwartym spotkaniem inaugurującym jednocześnie cały 
projekt, jak i proces diagnozy. W spotkaniu mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy 
gminy, informacje o spotkaniu ukazały się na stronie internetowej GOK oraz za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Nasze zaproszenie otrzymali również sołtysi poszczególnych 
sołectw. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym 19 kobiet i 11 mężczyzn, w różnym wieku. 
Pierwsza część spotkania miała charakter informacyjny. Uczestnicy spotkania  poznali 
założenia Programu Dom Kultury +, w tym prowadzonej diagnozy oraz planowanego konkursu 
na inicjatywy. W drugiej części spotkania uczestnicy zostali losowo podzieleni na trzy grupy i 
zaproszeni do tematycznych stolików. Moderatorkami poszczególnych stolików były pracownicy 
GOK, w tym również Pani dyrektor.  
Każda grupa miała spędzić przy stoliku 10 minut, dyskutując na określony temat, związany z 
ofertą kulturalną Gminy Zawonia. Po tym czasie następowała zamiana stolików, co odbyło się 
dwukrotnie, tak aby każda grupa mogła wypowiedzieć się na każdy z poniższych tematów: 

➢ Stolik 1. Nasze mocne strony - jakie są mocne strony Gminy Zawonia? 
➢ Stolik 2. Jakie jest moje najlepsze wspomnienie związane z GOK Zawonia? 
➢ Stolik 3. Jakie pomysły na kulturę mają mieszkańcy Zawoni? 

 
 

   
 



   
 
 
Zestawienie odpowiedzi z poszczególnych stolików: 
 

NASZE MOCNE STRONY - JAKIE SĄ MOCNE STRONY GMINY ZAWONIA? 
 

Pytania pomocnicze: 
Jakich wydarzeń brakuje? 
Jakich inicjatyw może być więcej? 
Jakie powinno być wydarzenie/działanie kulturalne, żeby było udane? 
Czym się interesują mieszkańcy gminy Zawonia? 
Jakie pomysły sam bym chętnie zrealizował, gdybym miał wsparcie? 
Dla kogo i jaka powinna być kultura w Zawoni? 

 

➢ Otoczenie natury 
➢ Tereny zielone, fauna i flora 
➢ Tereny leśne 
➢ Stawy czeszowskie 
➢ Lasy i stawy rybne 
➢ Lasy jako miejsce spotkań 
➢ Bioróżnorodność 
➢ Grzyby i jagody 
➢ Położenie gminy i ukształtowanie terenu 
➢ Ukształtowanie terenu Gminy 
➢ Lokalizacja (bliskość Trzebnicy, Wrocławia i Oleśnicy) 
➢ Bliskość Trzebnicy 
➢ Warunki do organizacji zielonych szkół dla dzieci 
➢ Dąb Jana Pawła II 
➢ Pomnik przyrody w Grochowie 
➢ Kurhany (wielokrotnie) 
➢ Piaskownia z Suchej Wielkiej 
➢ Zabytkowe budynki (choć potrzeba renowacja) 
➢ Zabytki klasy 0 (kościół w Złotowie) 



➢ Historia 
➢ Złotówek OHZ 
➢ GOK 
➢ Place zabaw 
➢ Nowoczesne place zabaw i siłownie zewnętrzne 
➢ Ścieżki rowerowe 
➢ Ścieżka edukacyjna w Grochowie 
➢ Duża liczba świetlic wiejskich 
➢ Władza otwarta na potrzeby mieszkańców 
➢ Dobre zarządzanie gminą na każdym poziomie 
➢ Sołtys i rada sołecka w Czeszowie 
➢ Ksiądz Jacek Tomaszewski z Czeszowa 
➢ Najlepsze imprezy są w Grochowie 
➢ Imprezy cykliczne w Czeszowie 
➢ Inicjatywy kulturalne 
➢ Aktywni mieszkańcy 
➢ Klub motocyklistów z Czeszowa 
➢ Rękodzieło, artyści i Ale Babki z Czeszowa 
➢ Starsi ludzie, posiadają dużą wiedzę 
➢ Pasjonaci z różnych dziedzin 

 
 

 
Podsumowanie: Większość udzielonych odpowiedzi dotyczy infrastruktury oraz bogactwa 
naturalnego, niewielką reprezentację stanowią natomiast wskazania dotyczące zasobów 
osobowych lub z obszaru historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego, a spośród tych które padły 
są to stwierdzenia raczej ogólne (np. pasjonaci z różnych dziedzin, starsi ludzie posiadający 
dużą wiedzę, zabytki) lub nie dotyczące wprost kultury (np. Klub motocyklistów). Może to 
świadczyć o niewielkim rozeznaniu mieszkańców w obszarze lokalnego dziedzictwa 
kulturowego (w tym zwłaszcza niematerialnego) lub o nie postrzeganiu kultury jako najbardziej 
istotnej wartości dla społeczności lokalnej.  
 
 

JAKIE JEST MOJE NAJMILSZE WSPOMNIENIE ZWIĄZANE Z GOK ZAWONIA? 
 

Pytania pomocnicze: 
Czy są jakieś wydarzenia, które były kiedyś w ofercie, teraz już ich nie ma a chcieliby 
Państwo do nich powrócić? 
Czy były jakieś wydarzenia szczególnie udane? 
W jakich wydarzeniach najczęściej biorą Państwo udział? 
 

➢ Jarmarki świąteczne 
➢ Rajdy turystyczne (piesze i rowerowe) 
➢ Wycieczki tematyczne dla dzieci 



➢ Występy kabaretów 
➢ Imprezy piesze (np do kurhanów) 
➢ Dzień dziecka 
➢ Święto czekolady 
➢ Festyn motocyklowy 
➢ Jarmarki z występami 
➢ Pony Ekspress 
➢ Występy artystów 
➢ Warsztaty rękodzielnicze 
➢ Noc świętojańska 
➢ Półkolonie “Isec” 
➢ Lokalne kabarety młodzieżowe 
➢ Dożynki (wielokrotnie) 
➢ Organizacja wiejskich dożynek 
➢ Stół wielkanocny 
➢ Tańce 
➢ Półkolonie 
➢ Impreza muzyczna 
➢ Przedstawienia teatralne 
➢ Ognisko z gitarą i ciekawym człowiekiem 
➢ Zajęcia dla dzieci i młodzieży, np fotografia i malarstwo 
➢ Koncert symfoniczny 
➢ Bieg na orientację na terenie gminy 
➢ Konkurs wypieków wszelakich 
➢ Święto czekolady 
➢ Spotkania z podróżnikami 
➢ Festyn 
➢ Turniej żniwiarza 
➢ Bieg na 10 km z okazji Dnia Niepodległości 

 
 

 
Podsumowanie: katalog wymienionych wydarzeń jest obszerny i różnorodnym, świadczy o 
tym, że uczestnicy spotkania biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez GOK i są 
zorientowani w ofercie GOK oraz że wiele spośród tych wydarzeń spotyka się z uznaniem. 
Większość wymienionych wydarzeń to imprezy o charakterze rozrywkowym lub oferta dla 
dzieci, pojedyncze wzmianki dotyczą wydarzeń związanych z kulturą wysoką (koncert 
symfoniczny) lub warsztatów artystycznych (warsztaty rękodzielnicze). 
 
 
 
 
 
 
 



JAKIE POMYSŁY NA KULTURĘ MAJĄ MIESZKAŃCY ZAWONI? 
 

Pytania pomocnicze: 
Gdzie w naszej miejscowości i gminie powinny się odbywać wydarzenia? 
Czy znacie osoby/grypy, które tworzą/robią coś ciekawego? mają jakiś ciekawy talent? 
Jakie znacie historie, tradycje związane z naszą gminą, do których warto nawiązać? 
Kto w naszej gminie mógłby się zaangażować w tworzenie z nami kultury? 

 

➢ Konkurs największych płodów rolnych 
➢ Warsztaty fotograficzne 
➢ Warsztaty malarskie 
➢ Wyjazdy kulturalne 
➢ Wieczór filmowy, tematyka do wyboru 
➢ Ciekawe wystawy 
➢ Rajd terenowy rodzinny 
➢ Kabarety 
➢ Turniej rycerski Czachowo 
➢ Dzień grzybiarza 
➢ Imprezy historyczne, w tym jarmarki, wystawy, pokazy związane z wojskowością 

historyczną 
➢ Imprezy związane z nowinkami technologicznymi 
➢ Warsztaty historyczne 
➢ Spotkania z rękodziełem 
➢ Podstawy grafiki 
➢ Historyczne wycieczki 
➢ Festiwal muzyczny 
➢ Nauka gry w brydża 
➢ Turniej szachowy 
➢ Warsztaty międzypokoleniowe (zachowanie tradycji, zwyczajów) 
➢ Historia GOK i Gminy Zawonia na starych zdjęciach 
➢ Podstawy szycia 
➢ Dożynki w sołectwach 

 
 

 
Podsumowanie: udzielone odpowiedzi dotyczyły w całości pomysłów na konkretne 
wydarzenia, nie padły sugestie dotyczące ciekawych miejsc, w których można by je było 
organizować poza GOK lub wartych wykorzystania wątków kulturowych. Wśród propozycji 
pojawia się dużo tematów na warsztaty artystyczne i wydarzenia rozrywkowe. Pojawiła się 
również propozycja organizowania wyjazdów o charakterze kulturalnym. 
 
 
 
 



7. Spotkania w sołectwach. 
 
W ramach przeprowadzonej diagnozy odbyły się cztery otwarte spotkania w wybranych 
sołectwach w okolicy Zawoni. Udział w spotkaniach nie wymagał wcześniejszych zapisów.  
Celem spotkań było zebranie informacji na temat potrzeb mieszkańców sołectw w obszarze 
kultury oraz konsultacja pomysłów na inicjatywy lokalne.  
Spotkania odbyły się w następujących sołectwach: 

➢ Czeszów - w spotkaniu wzięło udział 10 osób 
➢ Złotów - w spotkaniu wzięły udział 3 osoby 
➢ Cielętniki - w spotkaniu wzięło udział 6 osób 
➢ Rzędziszowice - w spotkaniu wzięły udział 4 osoby 

 
 

   
 

   
 
 
 
 



Zestawienie uwag zebranych podczas spotkań: 
 
 

CZESZÓW 

➢  
Wielopokoleniowe inicjatywy 

➢ Warsztaty kulinarne - wydanie książki czeszowskie smaki 
➢ Pączki ziemniaczane - czeszowska tradycja 
➢ Inicjatywy teatralne, warsztaty aktorskie 
➢ Ale Babki - taniec, warsztaty z profesjonalnymi instruktorami 
➢ Taniec - zumba 
➢ Wyjazdy do teatru, opery 
➢ Brakuje wydarzeń dla dorosłych 
➢ Warsztaty fotograficzne: portret, pejzaż, album, wystawa 
➢ Gala projektu na finał - pokazujemy najciekawsze rzeczy stworzone w ramach 

zrealizowanych inicjatyw lokalnych, będzie to dla wszystkich święto i duże wydarzenie 
➢ Mieszkańcy Czeszowa mają chęć do działania i potrafią się dobrze zorganizować w 

razie potrzeby 
➢ Czeszów wyróżnia się dobrą atmosferą pomiędzy ludźmi 

CZESZÓW - MOJE KULTURALNE MARZENIE - ODPOWIEDZI DZIECI 

●  
Wyjazdy do kin, teatrów, muzeów 

● Międzypokoleniowe spotkanie przy ognisku 
● Koncerty 
● Kino plenerowe 
● Warsztaty taneczne, zespołowe i indywidualne 
● Kółko teatralne i muzyczne 
● Nasze talenty to: ogrodnictwo, śpiew, jazda konna, taniec, rysowanie, sport 

ZŁOTÓW 

➢  
Sezonowość: ludzie wiosną i latem mają niewiele czasu na kulturę, mają wtedy dużo 
pracy 

➢ Ciekawa byłaby inicjatywa dotycząca zrobienia wystawy ze starych zdjęć, zestawienie 
zdjęć kiedyś a dziś lub stworzenie drzewa genealogicznego miejscowości 

➢ Potencjał: zabytkowa świetlica (dawna szkoła) z zapleczem kuchennym, kiedyś była 
popularna jako miejsce wynajmowane na różne imprezy okolicznościowe, obecnie 
niemal wcale 



CIELĘTNIKI 

➢  
Potrzeba aktywizacji młodzieży, młodzież nie angażuje się, nie uczestniczy w życiu 
społeczności, nie korzysta z lokalnej oferty 

➢ Bardzo podobały się warsztaty kulinarne organizowane przez GOK (również młodym) 
➢ Duża rozpiętość wiekowa w grupie dzieci i młodzieży, co stwarza trudność w szukaniu 

rozwiązań, które mogłyby zaangażować wszystkich 
➢ Zgłoszona potrzeba :warsztaty kreatywne i sensoryczne dla dzieci 
➢ Brak zaplecza, mieszkańcy liczą że powstanie tu świetlica w przyszłości, do tego 

momentu lepiej aby inicjatywy były organizowane w GOKu 
➢ Zgłoszona potrzeba: warsztaty fotograficzne i filmowe 
➢ Zgłoszona potrzeba: warsztaty dla mam z dziećmi  
➢ Głoszona potrzeba: taniec towarzyski 

RZĘDZISZOWICE 

➢  
Lokalna aktywność twórcza - grupa pań robiących cuda na szydełku 

➢ Dużo chętnych na warsztaty międzypokoleniowe 
➢ Mieszkańcy niechętnie uczestniczą w warsztatach w Zawoni, za to jest wielu chętnych 

kiedy warsztaty są organizowane na miejscu, w świetlicy 
➢ Nikt spośród mieszkańców nie chce zgłaszać własnej inicjatywy 

 
Podsumowanie: poszczególne miejscowości w Gminie Zawonia są bardzo zróżnicowane pod 
względem preferencji mieszkańców do udziału w kulturze, poziomu kompetencyjnego oraz 
aktywności i gotowości do zaangażowania w działania kulturotwórcze. W rozmowach często 
padał argument dotyczący sezonowego charakteru rytmu życia mieszkańców Gminy - wiosna i 
lato to czas, w którym mieszkańcy w większości związani z działalnością rolniczą, leśną i 
turystyczną, są poświęceni pracy, nie są więc zainteresowani uczestnictwem w kulturze, a tym 
bardziej realizacją własnych inicjatyw. Na wszystkich spotkaniach podkreślano, że na ten 
moment potencjał do samoorganizacji wydarzeń jest niewielki, natomiast dużą szansą są 
wydarzenia organizowane na miejscu (w świetlicach), angażujące mieszkańców (typu warsztaty 
tematyczne). Wyjątkiem jest Czeszów, gdzie bardzo aktywnie działa środowisko szkolne, które 
może być dobrym partnerem w animowaniu lokalnej społeczności. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Fiszki.  

 

 
 
Na wybranych wydarzeniach organizowanych w Zawonii animatorki GOK przygotowały tablicę, 
na której umieściły pytania otwarte dotyczące kultury. Były to następujące wydarzenia: 

➢ Dzień Dziecka - w wydarzeniu wzięło udział około 200 mieszkańców 
➢ Motopiknik - w wydarzeniu wzięło udział około 600 mieszkańców 

 
Poniższe zestawienie przedstawia odpowiedzi zamieszczone na tablicach przez 
uczestniczki i uczestników spotkań: 
 

JAKIEJ KULTURY CHCEMY? 

➢  
Zajęcia recytatorskie 

➢ Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży 
➢ Aby była dostępna dla wszystkich 
➢ Wyższej  

 
 
 
 

ZA CO LUBIĘ GOK W ZAWONI 



➢  
Żeby codziennie był dzień dziecka 

➢ Za bibliotekę 
➢ Są fajne zajęcia 
➢ Są fajne panie 
➢ Jest dużo inicjatyw dla dzieci 
➢ Za miłą atmosferę i oddanych pracowników 
➢ Za świetną atmosferę i pomoc 
➢ Atmosfera i mili pracownicy w sekretariacie 
➢ Motopiknik 
➢ Otwartość i pomysłowość personelu 
➢ Za imprezy, które organizuje 
➢ Nowe inwestycje 
➢ Elastyczność, kreatywność, różnorodność działań 
➢ Wybór gwiazd na koncerty 

 

JAKIE JEST MOJE KULTURALNE MARZENIE? 

➢  
Polecieć samolotem 

➢ Koncert Roksany Węgiel 
➢ Koncert G. Turnau 
➢ Spotkanie z książką 
➢ Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo 
➢ Żeby więcej się działo dla dzieci w wieku 11-16 lat 
➢ Dużo dużo więcej zajęć dla dzieci i rodziców  
➢ Więcej zajęć w filii w Czeszowie 
➢ Spotkania z ciekawymi ludźmi (wielokrotnie) 
➢ Zajęcia taneczne 
➢ Teatry dla dzieci 

CO SAM BYM ZORGANIZOWAŁ / ZORGANIZOWAŁA 

➢  
Zajęcia akrobatyczne 

➢ Zajęcia z gotowania 
➢ Zajęcia kucharskie 
➢ Zajęcia artystyczne 
➢ Zabawy dla dzieci 
➢ Koncert muzyki dawnej i potyczki rycerskie 
➢ Cykl imprez w świetlicach 
➢ Więcej imprez kulturalnych np. Koncertów 



➢ Więcej koncertów dla młodzieży 
➢ Więcej zajęć tanecznych 

 

JAKIE SĄ MOCNE STRONY GMINY ZAWONIA 

➢  
Zabytki 

➢ ‘Lasy 
➢ Fane imprezy 
➢ Działamy mimo przeciwności losu 

 
 

9. Ankiety. 
 
Dodatkowo przeprowadziliśmy badanie ilościowe - ankiety, o wypełnienie których poprosiliśmy 
mieszkańców w różnym wieku. Ankiety miały postać papierową. Otrzymaliśmy 43 wypełnione 
ankiety. 
 
 
Podstawowe informacje dotyczące respondentów: 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poniższe wykresy przedstawiają podsumowanie odpowiedzi na pytania zamknięte 
zadane w ankiecie: 
 

1.  
 

 
 
Gdzie: 
a) najbardziej lubię pooglądać telewizję – tam jest dość kultury 

b) bardzo chętnie uczestniczę w różnych imprezach kulturalnych takich jak spektakle teatralne, koncerty 

filharmonii, wystawy, festiwale 

c) bardzo lubię razem z rodziną, ze znajomymi uczestniczyć w różnych festynach, jarmarkach – wszędzie 

tam, gdzie można miło i wesoło spędzić czas 

d) jestem członkiem zespołu amatorskiego (chór, kółko artystyczne, orkiestra, zespół muzyczny, itp.) 

e) wiem co się dzieje w kulturze, bo zdobywam informacje o różnych imprezach (np. Poprzez internet) – 

sam/a jednak rzadko w nich uczestniczę 

f) kultura mało mnie interesuje, ale czasem gdzieś się wybiorę (jak mnie ktoś wyciągnie) 

g) jestem twórcą kultury, jestem artystą, tworzę kulturę 

h) przede wszystkim lubię w spokoju poczytać książkę, posłuchać muzyki, oglądnąć dobry film 

i) nie interesuje mnie w ogóle kultura 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 

 
 
Gdzie: 
a) plastyka/malarstwo/rzeźba/ceramika 

b) muzyka 

c) teatr 

d) film 

e) literatura 

f) taniec 

g) fotografia 

h) programy kulturalne w TV 

i) inna – jaka? 

 
3. 
 

 
 
 



Gdzie: 
a) brak pieniędzy 

b) brak czasu 

c) brakuje imprez, w których chętnie bym uczestniczył/a 

d) nie mam z kim pójść, a samemu/samej mi się nie chce 

e) brak informacji o imprezach 

f) te najciekawsze wymagają skomplikowanego dojazdu 

g) inne - jakie? 

 
4. 

 
Gdzie: 
a) wystawy 

b) kameralne koncerty zespołów 

c) warsztaty artystyczne 

d) jarmarki okolicznościowe 

e) projekcje filmowe 

f) przedstawienia kabaretowe 

g) festiwale kultury ludowej 

h) koncerty znanych zespołów 

i) przedstawienia teatralne 

j) koncerty muzyki klasycznej 

k) spotkania z ciekawymi ludźmi 

l) inne – jakie? 



 
5. 
 

 
 
Gdzie: 

a. Potrzeba rozwoju talentów 

b. Potrzeba zdobywania nowej wiedzy  

c. Potrzeba spotkania z sąsiadami, przyjaciółmi 

d. Potrzeba rozrywki i spędzania miło wolnego czasu 

e. Potrzeba zapewnienia miejsca na realizację własnych pomysłów kulturalnych 

f. Potrzeba dostępu do kultury tradycyjnej 

g. Potrzeba dostępu do kultury współczesnej 

h. Inne - jakie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poniższe zestawienie przedstawia odpowiedzi udzielone na zawarte w ankiecie pytania 
otwarte: 
 
6.  
 

W JAKICH WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK ZAWONIA BRAŁ/A PAN/I 
UDZIAŁ 

➢  
Święto ziemniaka 

➢ Warsztaty makijażu 
➢ Dzień dziecka, konkurs tańca, dzień mamy 
➢ Dzień dziecka, otwarcie GOK 
➢ Dzień wiosny, dzień dziecka 
➢ Dożynki  
➢ Tańce - harce (córka), dzień dziecka, dożynki 
➢ Dożynki, dzień kobiet 
➢ Bieg na 10km, otwarcie GOK, spektakl teatralny na dzień matki “Grubaska” 
➢ Dzień dziecka 
➢ Otwarcie GOKu 
➢ Jarmarki, dożynki, koncerty 
➢ Koncerty, dożynki, dzień dziecka 
➢ Koncert gruziński, koncert niepodległościowy 
➢ Dożynki, koncerty 
➢ Przegląd formacji tanecznych, dożynki, rajd niepodległościowy 
➢ Warsztaty artystyczne 
➢ otwarcie nowej siedziby GOK, koncert gruziński, dzień kobiet 
➢ Koncert zespołu gruzińskiego, dzień kobiet, otwarcie nowej siedziby GOK 
➢ Koncerty artystyczne i kabarety, imprezy plenerowe, warsztaty rękodzielnicze 
➢ Koncert niepodległościowy 
➢ festyny, spotkania z podróżnikami  
➢ Występy chóru Batumi, warsztaty rękodzielnicze, spektakl teatralny 
➢ otwarcie GOKu, koncert na dzień mamy 
➢ warsztaty, spektakle, festyny 

 
7. 
 
 

JAKICH WYDARZEŃ KULTURALNYCH POTRZEBUJĄ MIESZKAŃCY GMINY ZAWONIA 



➢  
Spacery krajoznawcze z możliwością poznawania flory i fauny 

➢ Pewność siebie u kobiet 
➢ Wystawy zwierząt 
➢ Wycieczki między wioskami 
➢ Poznawanie ciekawych miejsc na terenie Gminy 
➢ Rajdy z quizami, festiwale muzyczne 
➢ zajęcia ruchowe, rekreacyjne, sportowe 
➢ sportowe połączone np ze zdobywaniem wiedzy 

 
8. 
 
 

GDYBY MÓGŁ/MOGŁA PANI ZORGANIZOWAĆ WŁASNE WYDARZENIE KULTURALNE, 
TO CO  BY TO BYŁO? 

➢  
Pokaz mody stworzony przez dzieci 

➢ Zlot starych aut i traktorów 
➢ Festiwal kultury ludowej (regionalnej) 
➢ Wystawa zwierząt, np psów z okolic Zawoni, Dzień Sąsiada 
➢ Spotkanie z Jerzym Ziębą, dr Czerniakiem 
➢ Wspólne malowanie obrazów przez dzieci i młodzież 
➢ Wykład o kulturze Gminy 
➢ Bieg na orientację, aby lepiej poznać swoją miejscowość/Gminę, z elementami nauki 

o przyrodzie 
➢ Turniej gier planszowych 
➢ Występy dzieci 
➢ Spektakl teatralny z udziałem mieszkańców, przedstawiający młodszym i przyjezdnym 

naszą historię oraz nasz humor 
➢ Warsztaty międzypokoleniowe podtrzymujące tradycje (rękodzieło, kulinaria oraz 

sięganie do historii) 
➢ Spotkania z ciekawym człowiekiem, kameralny koncert 
➢ Występy utalentowanych dzieci  
➢ Rajd pieszy związany z miejscami związanymi z kulturą po naszej gminie, szanty przy 

jagodach 
➢ Festiwal muzyczno - rekreacyjny z rajdem/ podchodami, przyroda, kulinaria, coś dla 

każdego 
➢ Warsztaty hafciarskie 
➢ Związane z historią i sportem (rekreacja ruchowa) 
➢ Jarmark świętojański, jarmark średniowieczny, koncert znanego zespołu 



➢ Występy kabaretowe 
➢ Spotkania z ciekawymi ludźmi 
➢ Festiwal szantowy  
➢ Warsztaty międzypokoleniowe 
➢ Dożynki  

 

 
 
 
 
9. 
 
 

JAKIE JEST PANI/PANA NAJMILSZE WSPOMNIENIE ZWIĄZANE Z GOK ZAWONIA? 

➢  
Ogólnodostępna sala widowiskowa, w której jako młodzież spędzaliśmy wolny czas 

➢ Mieszkam w Tarnowcu od 2018 roku. Najbardziej podobały mi się zajęcia z makijażu 
dla kobiet. 

➢ Zbyt krótko mieszkam, by odpowiedzieć 
➢ Obserwowanie zmian podczas remontu kościoła ewangelickiego (obecna siedziba 

GOK) 
➢ Joga 
➢ Otwarcie nowego obiektu GOK, cudne miejsce, piękny dobry klimat, polecam 

każdemu 
➢ Wycieczki 
➢ Zajęcia fotograficzne 
➢ Dożynki gminne 
➢ Zabawy  
➢ Wszelkie imprezy są miłe 
➢ wszystkie imprezy - brak jednego konkretnego wspomnienia  
➢ Otwarcie nowego GOKu, warsztaty parzenia kawy i herbaty 
➢ Tańce  
➢ Dożynki gminne 
➢ Coroczne dożynki i koncerty kameralne uznanych wykonawców 
➢ Występy zespołów 
➢ Festyny, koncerty, dożynki  
➢ Koncerty, kabarety, teatr 
➢ Całokształt oferty kulturalnej: dożynki, święto niepodległościowe, święto czekolady 
➢ Koncerty  
➢ Koncerty, wystawy 



➢ Występy artystów polskiej sceny piosenki i kabaretów 
➢ Jarmarki świąteczne (połączenie rękodzieła, dobrego swojskiego jedzonka i występów 

artystycznych 
➢ Koncert Michała Bajora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowo zrobiliśmy analizę potrzeb kulturalnych pod kątem wieku respondentów: 
 

 
 
 
 
Dodatkowo zestawiliśmy odpowiedzi osób, które na pytanie 1 o uczestnictwo w kulturze 
odpowiedzieli : b) bardzo chętnie uczestniczę w różnych imprezach kulturalnych takich jak 
spektakle teatralne, koncerty filharmonii, wystawy, festiwale lub c) bardzo lubię razem z rodziną, 
ze znajomymi uczestniczyć w różnych festynach, jarmarkach – wszędzie tam, gdzie można miło 
i wesoło spędzić czas z odpowiedziami na pytanie 5, dotyczące rodzaju wydarzeń kulturalnych: 
 

 



 
 
 

10. Spotkanie ewaluacyjne. 
 
Ostatnim etapem diagnozy było spotkanie ewaluacyjne z udziałem osób pracujących w GOK 
Zawonia, w tym Pani dyrektor, instruktorek, osób pracujących w administracji i osób pracujących 
na świetlicach. Było to spotkanie z udziałem moderatorki, która prowadziła otwartą dyskusję, 
służącą analizie wyników diagnozy oraz wymianie spostrzeżeń. Celem spotkania było 
wypracowanie na podstawie przedstawionego materiału z diagnozy najważniejszych 
rekomendacji, przydatnych w dalszej współpracy GOK z mieszkańcami Gminy. 
 
 

11. Rekomendacje  
 

➢ Duża potrzeba realizacji wydarzeń nawiązujących do lokalnych wątków kulturowych ze 
względu na niską świadomość lokalnego dziedzictwa kulturowego - jest to odpowiedź na 
zidentyfikowany problem dotyczący braku znajomości (niskiej świadomości) lub braku 
przekonania o wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym również dziedzictwa 
niematerialnego, na które składają się lokalne tradycje, legendy oraz twórczość osób 
związanych z regionem. Dowodem na to jest brak umiejętności wymienienia przykładów 
takiego dziedzictwa, który widać w pytaniach o lokalny potencjał (mocne strony), 
zarówno podczas kawiarenki społecznej, spotkań w sołectwach oraz w odpowiedziach 
na pytania otwarte udzielonych w ankietach. Ważna w tym kontekście jest edukacja w 
obszarze lokalnego dziedzictwa, adresowana do osób w każdym wieku oraz 
uwzględnienie tych wątków w programie wydarzeń, poprzedzone mapowaniem 
dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy, w które jak najszerzej powinni być 
zaangażowani sami mieszkańcy. 



➢ Analiza programu GOK pod kątem zgłoszonych potrzeb i pomysłów na wydarzenia, w 
tym dalsze badanie preferencji odbiorców pod kątem tworzenia dogodnych warunków 
uczestnictwa w kulturze (godziny i dni wydarzeń, miejsce realizacji wydarzeń). Jako 
przyczynę nie uczestnictwa w kulturze zdecydowanie najczęściej deklarowano brak 
czasu, co bezpośrednio może wynikać z rolniczym i leśnym charakterem pracy znacznej 
liczby mieszkańców Gminy. Warto zaprosić mieszkańców do rozmowy na temat 
tworzenia optymalnych warunków uczestnictwa w kulturze. Odpowiedzią na taką 
sytuację może być również rozwijanie programu realizowanego w świetlicach wiejskich, 
co umożliwia mieszkańcom korzystanie z oferty adekwatnej do ich potrzeb i 
zainteresowań z miejscu zamieszkania. 12 świetlic wiejskich to ważny zasób GOKu, 
który można również wykorzystać jako ważny argument przy pozyskiwaniu funduszy na 
działalność w obrębie Gminy, np w oparciu o programy typu “Kultura dostępna” lub 
“Aktywny Dolny Śląsk”. 

➢ Zaangażowanie w proces edukacji kulturalnej oraz w proces mapowania zasobów 
kulturowych Gminy podmiotów i osób reprezentujących sektor edukacji - z 
przeprowadzonych podczas spotkań w sołectwach rozmów wynika, że bardzo aktywnym 
i posiadającym doświadczenie w realizacji projektów są  szkoły. Szkoły posiadają 
również duże możliwości w zakresie docierania z informacją do szerokiego grona 
odbiorców. Ich zaangażowanie i uzupełnienie ich programu o elementy edukacji 
kulturowej będzie też miało wpływ na skuteczność procesu kształtowania lokalnej 
tożsamości kulturowej i zwiększania świadomości lokalnego dziedzictwa kulturowego. 
Sprzyjające tego rodzaju współpracy są także warunki zewnętrzne, takie jak możliwość 
skorzystania z programu Bardzo Młoda Kultura. 

➢ Realizacja wydarzeń międzypokoleniowych, w tym zwłaszcza takich, które będą 
angażowały młodzież - rekomendacja ta wynika zarówno z potrzeb zgłaszanych przez 
mieszkańców, które głośno wybrzmiały zwłaszcza podczas spotkań w sołectwach oraz 
kawiarenki społecznej, jak i z faktu, że nie udało nam się skutecznie włączyć młodzieży 
w proces diagnozy - ani w zakresie badania potrzeb w tej grupie, ani w formule 
wolontariatu, pomimo prób podjętych przez koordynatorkę projektu. Również pośród 
zgłoszonych do konkursu inicjatyw, żadna nie była inicjatywą zgłoszoną przez młodzież. 

 
 
 


