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Wprowadzenie
Niniejsza diagnoza została opracowana na potrzeby realizowanego przez
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej projektu pn. „Masz pomysł
– działaj” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021. W ramach prac
nad projektem i postępem czuwał animator z Narodowego Centrum Kultury –
Pan Bohdan Skrzypczak.
W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty wydobywcze
z pracownikami Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej i warsztaty
oraz wywiady swobodne prowadzone w terenie z mieszkańcami,
a w szczególności w CKPiT w Poniatowej z młodzieżą i seniorami
oraz w filiach CKPiT, tj. w Klubach Kultury w Poniatowej Wsi, Kraczewicach
Prywatnych i Niezabitowie oraz w Kowali Pierwszej z członkiniami
stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich. Przeprowadzono również wywiady
telefoniczne z przedstawicielami grupy osób z niepełnosprawnościami.
Celem diagnozy było przede wszystkim odkrycie potrzeb, zasobów
i potencjału społeczno – kulturalnego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców
gminy Poniatowa w obszarze kultury a w szczególności Klubów Kultury
znajdujących się we wsiach: Poniatowej Wsi, Kraczewice Prywatne oraz
Niezabitów. Dodatkowo dzięki nawiązaniu osobistych relacji ze społecznością
lokalną, prowadziliśmy działania zmierzające do zmobilizowania mieszkańców
do zgłaszania pomysłów i podjęcia samodzielnych inicjatyw.
Celem niniejszego projektu było również wzmocnienie roli Domu Kultury
jako miejsca otwartego oraz uwolnienie go ze skostniałych struktur i sposobów
działania, w taki sposób by stał się nowoczesną platformą kultury, wspólną dla
wszystkich mieszkańców, również z niepełnosprawnościami. Wymienione
działania miały na celu wyłonić lokalnych liderów czy też grupy nieformalne
oraz zachęcić mieszkańców do wyrażania otwarcie swoich pomysłów na
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działania kulturalne w ramach inicjatyw oddolnych. Poprzez spotkania
fokusowe i bezpośredni kontakt z ludźmi chcieliśmy zachęcić mieszkańców do
zaangażowania się w różnego rodzaju wydarzenia kulturalne na terenie gminy.
Naszym celem było zwiększenie integracji lokalnej społeczności oraz
utożsamianie się ze swoją gminą i kulturą. W spotkaniach z mieszkańcami
uczestniczyli pracownicy Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej,
którzy zadeklarowali swoją pomoc przy tworzeniu oddolnych inicjatyw.
Przygotowana diagnoza określiła potrzeby, zasoby i potencjał kulturotwórczy
mieszkańców gminy Poniatowa wobec instytucji kultury i form spędzania czasu
wolnego oraz pozwoliła na identyfikację i zaktywizowanie osób i grup
społeczności lokalnej skłonnych do realizacji oddolnych inicjatyw w ramach
przewidzianych mikro grantów. Realizacja zadania umożliwi z kolei wyłonienie
i nagrodzenie grantem finansowym projektów, które będą odpowiadały na realne
potrzeby wynikające z przeprowadzonej diagnozy.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom,
pracownikom CKPiT w Poniatowej, którzy uczestniczyli w spotkaniach
z mieszkańcami i czynnie wspierali prowadzone badania społeczne, a w
szczególności wszystkim mieszkańcom gminy Poniatowa. Bowiem przychodzili
oni na spotkania fokusowe, uczestniczyli w warsztatach wydobywczych,
rozmawiali z nami o potrzebach kulturalnych swoich mieszkańców, a także
o występujących problemach w ich miejscu zamieszkania.
Dodatkowo wypełniając ankiety papierowe czy też w wersji elektronicznej
poświęcili swój wolny czas i wprowadzili nas w świat swoich potrzeb,
możliwości, potencjału kulturotwórczego i oczekiwań wobec oferty kulturalnej
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Za okazaną pomoc
i wsparcie serdecznie dziękujemy. Wierzymy, że dzięki temu wspólnie uda nam
się osiągnąć stawiane przed nami cele.
Z podziękowaniem,
Zespół badawczy
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1. Charakterystyka działalności kulturalnej na terenie gminy Poniatowa
1.1. Informacje o gminie
Poniatowa to gmina miejsko - wiejska. Położona jest w południowo
wschodniej Polsce w części województwa lubelskiego w podregionie puławskim
w powiecie opolskim, na Wyżynie Lubelskiej w Kotlinie Chodelskiej. Zajmuje
powierzchnię ponad 84,54 km², w tym miasto zajmuje 15,26 km² ( 18,05%
powierzchni gminy). Rozciągłość południkowa obszaru gminy wynosi około
14 km, natomiast równoleżnikowa 11 km.
Gminę Poniatowa zamieszkuje ok. 14500 osób, w tym w mieście ok. 9000
mieszkańców. Poniatowa pomimo, że jest miastem przemysłowym zachowała
niemal nieskażone środowisko naturalne. Lasy i zadrzewienia stanowią ponad
50% ogólnej powierzchni. Miasto Poniatowa, jak i część gminy znajduje się
w zasięgu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Gmina Poniatowa sąsiaduje bezpośrednio z gminami miejsko-wiejskimi:
Opole Lubelskie (powiat opolski) i Bełżyce (powiat lubelski) oraz z gminami
wiejskimi: Chodel, Karczmiska (powiat opolski), Wąwolnica (powiat puławski)
i Wojciechów (powiat lubelski). Odległość z gminy do miasta powiatowego
Opole Lubelskie wynosi ok.10 km, z kolei do miasta wojewódzkiego Lublina
jest ok. 40 km.
Gminę tworzą 22 obręby ewidencyjne: Poniatowa, Dąbrowa Wronowska,
Henin, Henin Wieś, Kocianów, Młynki, Kowala Pierwsza, Leśniczówka,
Kowala Druga, Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe, Niezabitów,
Niezabitów-Kolonia, Obliźniak, Plizin, Poniatowa Kolonia, Poniatowa (wieś),
Spławy, Stoczki, Szczuczki-Kolonia, Wólka Łubkowska i Zofianka.
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Z kolei w skład gminy wchodzi 17 sołectw wiejskich: Dąbrowa
Wronowska, Kocianów, Kowala Pierwsza, Kowala Druga, Kraczewice
Prywatne, Kraczewice Rządowe, Niezabitów, Niezabitów Kolonia, Obliźniak,
Plizin, Poniatowa (wieś), Poniatowa-Kolonia 1 i 2, Poniatowa-Kolonia 3 i 4,
Spławy, Szczuczki - Kolonia, Wólka Łubkowska, Zofianka.
Miasto Poniatowa dzieli się na 5 osiedli: Nowe Młynki, Stare Miasto,
Osiedle Tysiąclecia, Przedwiośnie, Przylesie. W skład miasta wchodzą również
3 sołectwa: Henin, Leśniczówka i Młynki 2 .
W/w podziały na obręby ewidencyjne i podział na sołectwa są częściowo
ze sobą zbieżne. Obręb Henin Wieś wchodzi w skład sołectwa Henin, obręb
Poniatowa-Kolonia dzieli się na 2 sołectwa (Poniatowa Kolonia 1 i 2 oraz
Poniatowa-Kolonia 3 i 4), natomiast obręb Stoczki wchodzi w skład sołectwa
Poniatowa-Kolonia 3 i 4.
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1.2. Opis działalności Centrum Kultury Promocji i Turystyki
Do opracowania charakterystyki działalności CKPiT w Poniatowej
wykorzystano sprawozdanie merytoryczne w/w placówki za rok 2020
opracowane przez Dyrektora – Panią Joannę Kawałek oraz dane ze strony
internetowej CKPiT.
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej prowadzi działalność
edukacyjną i artystyczną do której zalicza się ognisko muzyczne, zajęcia
plastyczne, zajęcia taneczne, studio piosenki dziecięcej i młodzieżowej, zajęcia
teatralne dla dzieci oraz: Aerobik, Zumba i Spotkania Twórców, które
przeznaczone są dla osób dorosłych.
Zajęcia muzyczne prowadzone są w formie indywidualnej nauki gry na
instrumentach, takich jak: pianino klasyczne, pianino jazzowe, akordeon,
keyboard, gitara klasyczna. Zajęcia muzyczne przeznaczone są dla grup
dziecięcych i dla dorosłych.
Zajęcia plastyczne prowadzone są przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu
rysunku, malarstwa, grafiki, technik mieszanych, zagadnień z historii i sztuki.
Zajęcia plastyczne przeznaczone są dla czterech grup wiekowych, tj. :
przedszkolaki, przedszkolaki zaawansowane, dzieci młodsze średnio
zaawansowane oraz młodzież średnio zaawansowana.
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Należy nadmienić, iż prace plastyczne wykonywane przez uczestników zajęć są
prezentowane na różnego rodzaju wystawach, m. in. : Monotypia – techniki
graficzne, wystawa pn. „Zielona Poniatowa w technice mieszanej”, czy też
„Moje marzenia”, „Autoportrety” oraz wystawa „Malarstwo na szkle”.

Zajęcia teatralne przeznaczone są dla dzieci i odbywają się w dwóch grupach
wiekowych.
Z kolei zajęcia w sekcji tanecznej prowadzone są w formie zespołów
wieloosobowych.
Ponadto w CKPiT działa również studio piosenki dziecięcej i
młodzieżowej w ramach których prowadzone są również warsztaty wokalne z
zakresu emisji głosu.
Dzieci uczestniczące w w/w zajęciach biorą udział w wielu koncertach na
terenie miasta, gminy i powiatu.
W CKPiT działa 12 zespołów artystycznych, wokalnych, wokalno –
instrumentalnych, teatralno – recytatorskich skupiających dzieci, młodzież
i dorosłych. Są to następujące zespoły:
1. Dziecięca Kapela Ludowa z Poniatowej (uczestniczy w niej 24 dzieci).
2. Kapela Ludowa z Poniatowej – 7 osób dorosłych.
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3. Zespół Zielone Sioło z Niezabitowa (14 osób dorosłych).
4. Zespół Śpiewaczy Kowalanki z Kowali (10 osób dorosłych).
5. Zespół Estradowy Nadzieja z Poniatowej (7 osób dorosłych).
6. Zespół Wokalny Wiolinki z Poniatowej Wsi, (12 osób- dzieci).
7. Zespół wokalny z akompaniamentem Poniatowianki z Poniatowej Wsi – 10
osób dorosłych.
8. Studio piosenki dziecięcej i młodzieżowej – 16 osób.
9. Zespół wokalno-estradowy „VOKAL” – 4 osoby dorosłe.
10. Grupa teatralna: dziecięco – młodzieżowa (10 osób).
11. Zespół Just Now: instrumentalno-wokalny (7 osób).
12. Teatr seniora oraz grupa wokalna – 24 osoby.
Działalność artystyczna w/w zespołów skupia się na koncertach podczas
organizowanych imprez przez placówkę z okazji różnych świąt, jubileuszy,
obchodów rocznic itp.
Z kolei zespoły: Kapela Ludowa z Poniatowej, Dziecięca Kapela Ludowa,
Kowalanki z Kowali, Zielone Sioło oraz Nadzieja reprezentowały Centrum
Kultury Promocji i Turystyki na konkursach o randze powiatowej, wojewódzkiej
czy też ogólnopolskiej.
Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej prowadzi swoje
działania statutowe również w terenie w oparciu o pracę klubów kultury
w Poniatowej Wsi, Niezabitowie oraz Kraczewicach, gdzie prowadzone są
zajęcia kulturalno-oświatowe dla środowiska. W klubach odbywają się
okolicznościowe imprezy środowiskowe.
W roku 2020 i 2021 zajęcia odbywające się w CKPiT były częściowo
zawieszone ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną spowodowaną
Covid – 19.
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2. Narzędzia badawcze
Do przeprowadzenia diagnozy wykorzystaliśmy metody badawcze
ilościowe z wykorzystaniem ankiet papierowych oraz ankiet w wersji
elektronicznej.
Z kolei narzędziem badań jakościowych było prowadzenie wywiadu
swobodnego, wywiadów telefonicznych, spaceru badawczego i warsztatów
wydobywczych, które zostały przeprowadzone w trakcie spotkań fokusowych
i terenowych z mieszkańcami gminy Poniatowa. Spotkania dla mieszkańców
organizowane były: w CKPiT w Poniatowej - dla grup młodzieżowych oraz
Seniorów, w Klubach Kultury w Poniatowej Wsi, Kraczewicach Prywatnych
oraz Niezabitowie dla wszystkich chętnych mieszkańców. Odbyło się również
spotkanie w Kowali Pierwszej, na którym obecne były kobiety z prężnie
działającego stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich jak i w niewielkiej wsi
Spławy.
Ankieta w wersji papierowej wypełniania była na bieżąco w trakcie
każdego spotkania fokusowego i terenowego z mieszkańcami jak i również
w trakcie przeprowadzania warsztatów wydobywczych.
Z kolei ankieta elektroniczna zamieszczona została na stronie
internetowej CKPiT w Poniatowej, pozwalająca w prosty sposób udzielić
odpowiedzi na elektronicznym formularzu w sieci.
Celem naszego badania było rozpoznanie problemów, potrzeb, zasobów
i oczekiwań wobec oferty kulturalnej CKPiT dostępnej dla mieszkańców gminy
Poniatowa oraz zmobilizowanie i zachęcenie mieszkańców do realizacji
własnych pomysłów na inicjatywy kulturalne.
Do przeprowadzenia i opracowania diagnozy wykorzystaliśmy wszelkie
informacje i uwagi mieszkańców, rekomendacje i stanowiska zgłaszane
i wypracowane w trakcie warsztatów wydobywczych i wywiadów swobodnych
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oraz telefonicznych czy też spacerów badawczych prowadzonych
z mieszkańcami gminy Poniatowa.
Badania prowadzone były w okresie od marca do maja 2021 roku na
terenie gminy Poniatowa. W tym czasie przeprowadzono jedno spotkanie
z pracownikami Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz
odbyło się 7 spotkań terenowych z mieszkańcami, na których prowadzone były
warsztaty wydobywcze, spacer badawczy, rozmowy i wywiady swobodne oraz
wypełnione zostały ankiety w wersji papierowej. W ramach badań zebrano 91
ankiet papierowych oraz 85 ankiet w wersji elektronicznej.
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3. Spotkania fokusowe i warsztaty wydobywcze z mieszkańcami
Spotkania fokusowe i terenowe, warsztaty wydobywcze z pracownikami
CKPiT w Poniatowej oraz z mieszkańcami gminy Poniatowa odbywały się
w okresie marzec – maj bieżącego roku. Miejscem spotkań była kawiarnia
klubowa mieszcząca się w budynku CKPiT oraz filie, tj. Kluby Kultury na
terenie Poniatowej Wsi, w Kraczewicach Prywatnych oraz Niezabitowie.
Ponadto jedno spotkanie terenowe przeprowadzono w Kolonii Pierwszej
w remizie OSP, w którym uczestniczyły kobiety z aktywnie działającego
stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich. Odbyło się także spotkanie
z mieszkańcami wsi Spławy. Łącznie przeprowadzono 7 spotkań terenowych
z mieszkańcami gminy Poniatowa. W celach badawczych przeprowadzono
również wywiady telefoniczne z przedstawicielami grupy osób
z niepełnosprawnościami.
W trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych ustalono, że osoby
niepełnosprawne najchętniej skorzystałyby z możliwości pójścia do kina, tym
bardziej, że jest ono przystosowane do osób z niepełnosprawnościami. Z kolei
jako formę zajęć stacjonarnych w CKPiT, osoby niepełnosprawne wskazują na
możliwość udziału w warsztatach muzycznych oraz zajęciach wokalnych. Jak
wynika z przeprowadzonego badania telefonicznego osoby niepełnosprawne nie
czują się wykluczone, gdyż aktualnie korzystają z różnych form zajęć
terapeutycznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych, itp. dzięki uczestnictwie
w zajęciach prowadzonych w Dziennych Ośrodkach Wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami.
Natomiast pierwsze spotkanie terenowe, które zostało przeprowadzone odbyło się
w dniu 26.03.2021 roku w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej,
na którym uczestniczyli dyrekcja i pracownicy CKPiT.
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Wspólnie z zespołem pracowników wyłonieni zostali lokalni liderzy, animatorzy
kultury i przedstawiciele poszczególnych wsi, Klubów Kultury oraz organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne z którymi planowano się spotkać. Zostały również
omówione narzędzia badawcze używane w trakcie realizacji badania. Uzgodniono
również szczegóły diagnozy, tj. miejsca potencjalnych spotkań z lokalną społecznością
oraz zasięg terytorialny. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 10 osób.

Z kolei w dniu 07 maja 2021 roku w Centrum Kultury Promocji i Turystyki
w Poniatowej odbyło się spotkanie z młodzieżą. W trakcie spotkania omówione zostały
szczegóły dotyczące projektu „ Masz pomysł - działaj ” oraz przedstawione zostały
narzędzia badawcze, które posłużą do opracowania diagnozy. Na spotkaniu
przeprowadzono warsztaty wydobywcze, pn. „Mój wymarzony Dom Kultury”.
Ludzie młodzi, podzieleni na dwie grupy odpowiadali na następujące zagadnienia:
Czego chcę się nauczyć w CKPiT, Co sam bym zrobił/a dla CKPiT oraz Moje
talenty, pasje, hobby.
Młodzież najchętniej nauczyłaby się tańca towarzyskiego, gotowania, fotografii,
umiejętności aktorskich, doskonalenia nauki śpiewu. Ponadto wyraziła chęć
uczestnictwa w zajęciach dotyczących ceramiki, lepienia z gliny, garncarstwa.
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Ludzie młodzi bardzo chętnie uczestniczyliby również w warsztatach
psychologicznych, przedsiębiorczych a w szczególności dotyczących zasad zarządzania
finansami w codziennym życiu oraz w spotkaniach i warsztatach z celebrytami.
Co sam/a bym zrobił/a dla CKPiT ?
Efektem przeprowadzonych warsztatów było zebranie wszelkich pomysłów na
inicjatywy kulturalne przez obecną na spotkaniu młodzież. Ludzie młodzi najchętniej
wymieniali organizację imprez w plenerze, np. koncerty, Jam Session, festiwal
kolorów, grę miejską, kino samochodowe, kino plenerowe, dyskoteki, rajdy rowerowe,
paintball, spotkania towarzyskie, spotkania z gwiazdami czy też organizację Sylwestra
z Poniatową. Młodzież chętnie przeprowadziłaby warsztaty fotograficzne, zajęcia
fitness oraz konkursy dla dzieci. Jedna z obecnych osób na spotkaniu zadeklarowała
dużą chęć zaprojektowania książeczki czy też komiksu o CKPiT dla lepszej promocji
Domu Kultury w Poniatowej.
Z kolei najczęściej wymieniane talenty i pasje, jakie posiadają ludzie młodzi to:
śpiew, taniec, umiejętność gry na pianinie, umiejętności kulinarne, robienie na drutach,
szydełkowanie, wykonywanie zdjęć fotograficznych, uprawianie sportu, jazda na
nartach, słuchanie muzyki, czytanie książek, gra na instrumentach, umiejętność
posługiwania się językami obcymi, czy też umiejętność wykonywania ilustracji
do komiksów i książek dla dzieci.
W trakcie prowadzenia wywiadu swobodnego obecna na spotkaniu młodzież
zwróciła uwagę na możliwość atrakcyjniejszego wykorzystania kawiarni klubowej
w CKPiT tak aby przyciągnąć dużą rzeszę ludzi w różnym wieku. Padły propozycje
o wprowadzeniu do oferty ciekawszego menu, zaproponowano również możliwość
puszczania różnych form muzyki (np. w każdy dzień inny rodzaj muzyki, spotkania
z ciekawymi ludźmi, z artystami, piosenkarzami, itp.).
Po przeprowadzeniu warsztatów wydobywczych młodzież wypełniła ankiety w wersji
papierowej. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.
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Następnie, w tym samym dniu odbyły się warsztaty wydobywcze
z mieszkańcami Poniatowej Wsi, które zostały zorganizowane w Klubie Kultury,
tj. filii CKPiT. W spotkaniu uczestniczyli liderzy z koła gospodyń wiejskich
oraz wszyscy chętni mieszkańcy. Podczas badania przeprowadzono warsztaty
wydobywcze pn. „Z mieszkańcami o kulturze”.
Obecni na spotkaniu mieszkańcy pracowali w dwóch grupach nad zagadnieniami:
kultura w gminie – problemy i potrzeby, zasoby, kapitał społeczny oraz pomysły
na tworzenie inicjatyw oddolnych. Ogółem w warsztatach wzięło udział 16
mieszkańców. Podczas spotkania wypełnione zostały również ankiety w wersji
papierowej.
Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że głównym problemem
mieszkańców Poniatowej Wsi jest brak boiska sportowego do przeprowadzania
festynów (rozpoczęty remont nie został dotychczas zakończony), brak ogrodzonego
terenu wokół klubu kultury oraz pilnie potrzebny remont toalety.
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Z kolei największe potrzeby mieszkańców wsi to: organizacja imprez
okolicznościowych, wycieczek integrujących lokalną społeczność, pikników czy też
dożynek połączonych z promocją produktów regionalnych, organizacja rajdów
rowerowych, turniejów sportowych, nordic walking oraz występy kabaretów.
Natomiast jeśli chodzi o zajęcia w klubie kultury to mieszkańcy najbardziej oczekują:
kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztatów kulinarnych,
florystycznych, majsterkowania, zajęć tanecznych, zumby, aerobic połączony
z muzyką, gimnastyki zdrowotnej, spotkań z dietetykiem i z ludźmi z pasją.

Dużym potencjałem mieszkańców Poniatowej Wsi są aktywnie działające dwa
koła gospodyń wiejskich, zespół „Poniatowianki”, dziecięcy zespół wokalny
„Wiolinki”, koło religijne, orkiestra dęta i kapela dziecięca, klub sportowy LKS
prowadzący drużynę dziecięcą i seniorską. Wymienione działania kulturalne nie byłyby
możliwe bez posiadania odpowiedniego zaplecza, jak: kuchenne i gastronomiczne,
zaplecze sportowe, posiadanie własnych instrumentów muzycznych oraz dostęp
do instruktorów. Ponadto w zasobach wsi znajdują się: budynek klubu kultury, szkoła,
budynek OSP, siłownia zewnętrzna, boisko sportowe (wymagające dokończenia
remontu).
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Mieszkańcy chętnie dzielili się posiadanymi umiejętnościami, najczęściej wymieniane
to: wytwarzanie produktów regionalnych, zbieranie grzybów, robienie nalewek,
pieczenie ciast, śpiewanie majówek pod kapliczkami i odnawianie zniszczonych
kapliczek, umiejętności plastyczne, muzyczne, kulinarne, ogrodnicze, sportowe,
robótki ręczne. Dużą umiejętnością jest również posiadanie zdolności organizacyjnych
do przeprowadzania zawodów i turniejów sportowych, strażackich, organizacja
festynów i akcji charytatywnych.
Efektem przeprowadzonych warsztatów wydobywczych było zebranie pomysłów
na zorganizowanie ciekawych inicjatyw kulturalnych w miejscu zamieszkania.
Najliczniejszy głos mieszkańców dotyczył przeprowadzenia kursu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej (dość często taki pomysł pojawiał się w trakcie
prowadzonego wywiadu swobodnego). Dużym zainteresowaniem cieszyły się również
pomysły na warsztaty florystyczne, taneczne, fotograficzne, warsztaty psychologiczne
dla rodziców, tworzenie kroniki wiejskiej, zajęcia sportowe, zajęcia modelarskie,
szachowe, czy też kurs podstawowy nauki języka angielskiego.
Natomiast jeśli chodzi o organizację inicjatyw w plenerze to najczęściej
wymieniane były: prezentacja własnych wyrobów regionalnych i możliwość ich
sprzedaży, organizacja święta pieczonego ziemniaka, dyskoteki i wieczorki pod
chmurką, zorganizowanie grzybobrania połączonego z pieczeniem kiełbasek przy
ognisku, turniej sołectw, warsztaty zielarskie w plenerze, rajdy rowerowe, ćwiczenia
gimnastyczne na świeżym powietrzu.
W dniu 08 maja 2021 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Kraczewice
Prywatne, w którym uczestniczyło osiem osób. Spotkanie przeprowadzono
w klubie kultury. W trakcie prowadzenia wywiadu swobodnego szukano odpowiedzi
na pytanie: Jakie umiejętności, pasje i zainteresowania posiadają mieszkańcy wsi,
którymi mogliby podzielić się z innymi. Wśród podanych propozycji najczęściej
pojawiały się umiejętności posługiwania się biegle znajomością języka hiszpańskiego.
Jedna z mieszkanek poinformowała, że przebywała w Hiszpanii 8 lat wraz ze swoją
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rodziną i zaznajomiła się również z kulturą, tradycjami i kuchnią hiszpańską.
Z kolei jedna z pań obecnych na spotkaniu posiada duże umiejętności kulinarne,
związane przede wszystkim z gotowaniem i pieczeniem. Dużym potencjałem jest
również posiadanie zdolności organizacyjnych przez mieszkankę Kraczewic.
Podczas spotkania pytano mieszkańców w jakich zajęciach, warsztatach
organizowanych przez klub kultury w Kraczewicach uczestniczyliby najchętniej ?
Najczęściej udzielane odpowiedzi to: warsztaty kulinarne związane ze zdrowym
odżywianiem, zajęcia taneczne, prace manualne( wyszywanie), zajęcia z
psychologiem, gry planszowe.
Pojawiały się również propozycje zorganizowania zajęć ruchowych (np. fitness,
joga) zarówno dla dzieci jak i rodziców (w tym samym czasie, z podziałem na
grupy wiekowe).

Ponadto wraz z mieszkańcami omówiono pomysły na tworzenie inicjatyw oddolnych.
W związku z powyższym pojawiła się propozycja wprowadzenia do oferty Klubu
Kultury nauki języka hiszpańskiego dla dzieci w dość ciekawej formie (zabawy)
oraz dla wszystkich osób chętnych. Zajęcia z języka hiszpańskiego byłyby połączone
z nauką o kulturze, tradycjami oraz kuchnią regionalną panującą w Hiszpanii.
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W opinii mieszkańców byłaby to dość innowacyjna forma zajęć, która mogłaby też
przyczynić się do przyciągnięcia mieszkańców do klubu kultury. Inne pomysły to:
karaoke, turniej gier komputerowych (Fifa, Counter Strike, itp.), organizacja imprez
integracyjnych, rajdów rowerów, wycieczek krajoznawczych dla dzieci i rodziców,
spacery relaksacyjne czy też spotkania na siłowni.
Na koniec spotkania mieszkańcy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet w wersji
papierowej.
W tym samym dniu spotkano się z mieszkańcami w klubie kultury
w Niezabitowie oraz przeprowadzono spacer badawczy po najbliższej okolicy.
W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka samorządu terytorialnego – Pani burmistrz,
liderzy z koła gospodyń wiejskich, pracownik prowadzący klub kultury oraz chętni
mieszkańcy. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 12 mieszkańców. Podczas spotkania
rozmawiano na temat działalności kulturalnej w ich miejscu zamieszkania. W wyniku
przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami wynika, że największym problemem
w ich miejscu zamieszkania jest uzależnienie młodzieży od alkoholu i narkotyków
oraz od komputeryzacji a także brak zainteresowania ofertą kulturalną ze strony
młodzieży. Występuje również brak jakichkolwiek chęci do integrowania się
społeczności lokalnej oraz małe zainteresowanie mieszkańców wsi ofertą kulturalną
w Niezabitowie. Być może powyższy fakt wynika z aktualnej sytuacji
epidemiologicznej spowodowanej Covid-19. Z tego względu aktualnie jest zawieszona
działalność kulturalna w klubie kultury i mieszkańcy przestali się spotykać na zajęciach
organizowanych w tutejszym domu kultury. Podczas rozmów zachęcano mieszkańców
oraz osobę prowadzącą klub kultury do kontaktu z instruktorami prowadzącymi
zajęcia, gdyż aktualnie nastąpiło odmrożenie oferty kulturalnej na terenie całego kraju.
Niewątpliwie dużym zasobem klubu kultury w Niezabitowie jest posiadanie
dużego pomieszczenia do prowadzenia zajęć, w którym znajduje się scena
widowiskowa, stół do pin – ponga, piłkarzyki, jak i również duża ilość stołów i krzeseł.
Z kolei w drugim pomieszczeniu wydzielono kilka stanowisk komputerowych.
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Ponadto dużym potencjałem mieszkańców wsi jest bardzo prężnie działające
koło gospodyń wiejskich. Panie z koła posiadają umiejętność upieczenia prawdziwego
wiejskiego chleba. W ostatnim czasie przed wybuchem pandemii spowodowanej
Covid-19, koło gospodyń wiejskich zajęło I miejsce na Konferencji Kół Gospodyń
Wiejskich za upieczenie chleba z ziołami. Dodatkowo panie z koła przygotowują
pyszne potrawy regionalne, lepią różnego rodzaju pierogi, pieką ciasta. Posiadają
również zdolności manualne dotyczące szydełkowania, robienia na drutach,
wyszywania, haftowania, gry na gitarze.
Z relacji mieszkańców wynika, że jeden pan posiada dużą umiejętność gry na harmonii
i mógłby przekazać swoje zdolności muzyczne innym mieszkańcom.
W wyniku prowadzonych badań ze społecznością lokalną wysunięto nowe
pomysły na przeprowadzenie inicjatyw kulturalnych w ich miejscu zamieszkania.
Najczęściej wymieniano: organizację pikniku integrującego społeczność Niezabitowa,
rajdy rowerowe, warsztaty kulinarne, florystyczne, stworzenie kółka tanecznego dla
młodszych dzieci, warsztaty teatralne, zajęcia z programowania dla dzieci, zajęcia
z gimnastyki. Natomiast w celu zachęcenia i przyciągnięcia młodzieży do klubu kultury
zaproponowano zaproszenie znanego youtubera. Na koniec poproszono mieszkańców
o wypełnienie ankiet w wersji papierowej.
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W dniu 13 maja 2021 roku przeprowadzono spotkanie z mieszkańcami wsi
Spławy. W trakcie prowadzonych badań poznano zasoby, problemy i potrzeby
kulturalne mieszkańców. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że wieś jest bardzo
dobrze zintegrowana, organizacja imprez jest na dobrym poziomie. Bardzo dobrze
układa się współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Spławach. Poza tym działa tutaj
Koło Gospodyń Wiejskich z zapleczem gastronomicznym (kuchnia z wyposażeniem),
panie z koła potrafią dobrze gotować i piec. Mieszkańcy posiadają umiejętności
dotyczące rękodzieła. Ponadto we wsi znajduje się świetlica i plac zabaw dla dzieci.
Jako problemy mieszkańcy podają: brak szkoły, sklepu, siłowni zewnętrznej,
brak infrastruktury sportowej, brak zajęć np. fitness.
Mieszkańcy wsi Spławy najbardziej potrzebują sprzętu i nagłośnienia do organizowania
imprez kulturalnych oraz stacjonarnego sprzętu sportowego. Jeśli chodzi o inicjatywy
kulturalne mieszkańcy najchętniej wzięliby udział w warsztatach kulinarnych
(np. dekoracja potraw), warsztatach ginących zawodów, np. wiklina, makrama),
w grzybobraniu czy też w spotkaniach pokoleń.
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Kolejne spotkanie przeprowadzono w dniu 14 maja 2021 roku w kawiarni
klubowej Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej i przeznaczone było dla
Seniorów. Na spotkaniu przybliżono ideę projektu „ Masz pomysł - działaj ” oraz
omówiono narzędzia badawcze, które posłużą do opracowania diagnozy.
W trakcie prowadzonych warsztatów uczestnicy chętnie dzielili się posiadanymi
umiejętnościami oraz swoimi pasjami, którymi mogliby się podzielić z innymi.
Najczęściej wymieniano: umiejętności plastyczne, malarstwo, rysunek, tkactwo,
makrama, robienie na drutach, szycie, papier czerpany, ceramika, rzeźbienie w drewnie,
wolontariat. Padły propozycje przeprowadzenia nowych inicjatyw i zajęć kulturalnych
w CKPiT. Jedna z pań bardzo chętnie przeprowadziłaby warsztaty plastyczne
i dodatkowo zorganizowała wystawy prac uczestników. Wśród innych zajęć w centrum
kultury wymieniano: warsztaty rękodzieła, warsztaty ceramiczne z wykorzystaniem
pieca do wypalania, czy też organizację cyklicznych spotkań tematycznych. Z kolei
jeśli chodzi o działania i inicjatywy w plenerze, przedstawiciele grupy seniorów
zwrócili szczególną uwagę na lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego
Poniatowej oraz lepszą promocję całej gminy. Pojawiły się propozycje stworzenia
informacji turystycznej w Poniatowej, np. w postaci folderów, gazetek, publikacji.
Jako działania kulturalne wymieniano również: wycieczki jednodniowe na Roztocze,
cykliczne sprzątanie lasów, promowanie aktywności fizycznej, np. bieganie, imprezy
plenerowe czy też kino plenerowe.
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Jeśli chodzi o oczekiwania i potrzeby wobec CKPiT, seniorzy najbardziej
wskazują na brak wolnych sal do przeprowadzania warsztatów plastycznych,
możliwość uruchomienia i korzystania z pieca do wypalania. Według tej grupy
potrzebny jest również klub dyskusyjny (tematyczny) gdzie mogliby się spotykać
i wymieniać swoją wiedzą z różnych dziedzin życia. Jako zajęcia stacjonarne podają:
gry planszowe, szachy, taniec towarzyski.
Następnie, w tym samym dniu odbyły się warsztaty wydobywcze
z mieszkańcami wsi Kowala. W spotkaniu uczestniczyli liderzy z koła gospodyń
wiejskich oraz chętni mieszkańcy. W trakcie spotkania przeprowadzono warsztaty
wydobywcze, pn. „Mapowanie miejsc i aktywności”. Uczestnicy podawali wszelkiego
rodzaju aktywności, które są podejmowane przez mieszkańców wsi oraz miejsca
w których się one odbywają. Najchętniej wymieniane to: sport – uprawiany na boisku
szkolnym w Kowali drugiej, bardzo aktywne uczestnictwo w kole gospodyń wiejskich
(możliwość spotykania się w OSP remizie w Kowali pierwszej). Dodatkowo
mieszkańcy spotykają się również na placu kółka rolniczego oraz przy kaplicy.
Kolejny warsztat dotyczył umiejętności, pasji i zainteresowań, które posiadają
mieszkańcy Kowali i mogliby się podzielić z innymi. Najczęściej wymienianymi
odpowiedziami były: umiejętności malarskie, decoupage, umiejętności kulinarne
(pieczenie ciast, pieczenie naturalnego chleba żytniego, robienie przetworów
domowych, octów, nalewek), umiejętności plastyczne, śpiewanie. Natomiast Pani
Agnieszka posiada umiejętności organizacyjne, przedsiębiorcze, dodatkowo jest
instruktorem sportu (nordic walking). Dodatkowo największą pasją Pani Agnieszki jest
malowanie obrazów jak i również ozdabianie przedmiotów czy też odnawianie mebli
drewnianych, dzięki czemu otrzymują drugie życie.
Wiele pięknych prac Pani Agnieszki można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://atelier-agus.wixsite.com/atelier-agus/galeria
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W trakcie spotkania omówiono również z mieszkańcami pomysły i inicjatywy
na działania kulturalne, np. warsztaty dotyczące promocji i zdrowego odżywiania,
warsztaty z tłoczenia oleju na zimno, warsztaty malarskie, warsztaty rodzinne np.
wykonywanie ozdób świątecznych z rękodzieła lub też organizacja konkursu
plastycznego. Możliwość utworzenia kafejki internetowej aby móc zdobywać
umiejętności związane z nowymi technologiami i cyfryzacją.
Bardzo potrzebne byłoby zorganizowanie pikniku dla dzieci, połączonego z wieloma
atrakcjami, np. malowanie twarzy, konkursy dla dzieci, itp. Przeprowadzenie spotkań
tematycznych, np. zielarskich, ogrodniczych.
Warto również odnotować, iż dużym potencjałem mieszkańców Kowali jest
bardzo dobrze działające koło gospodyń wiejskich. Panie z koła pieką pyszne ciasta,
przygotowują różnego rodzaju przetwory domowe, dżemy, octy, itp. Na uwagę
zasługuje fakt, iż w okresie Świąt stowarzyszenie sprzedało ok. 50 kg ciasta poprzez
aukcje internetowe. Bardzo przydatne okazały się w tym umiejętności organizacyjne
i technologiczne jednej z pań z KGW.
Mieszkańcy w trakcie spotkania zwrócili uwagę, iż bardzo potrzebna jest w ich miejscu
zamieszkania świetlica dla dzieci i młodzieży.
W trakcie spotkania mieszkańcy wypełnili również ankiety w formie papierowej.
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4. Analiza wyników badań ankietowych
Niniejsza diagnoza, oprócz warsztatów, wywiadów telefonicznych i spotkań
terenowych z mieszkańcami, realizowana była przy pomocy ankiet w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Centrum Kultury Promocji
i Turystyki w Poniatowej. Obydwie ankiety posiadały identyczny zestaw pytań.
Ankiety papierowe wypełniane były w trakcie warsztatów i spotkań fokusowych
z mieszkańcami gminy Poniatowa. Z kolei ankieta w wersji elektronicznej,
udostępniona na stronie internetowej CKPiT w Poniatowej wypełniona została
przez internautów. W ramach badań zebrano 91 ankiet papierowych oraz 85 ankiet
w wersji elektronicznej. Łączna ilość analizowanych i prawidłowo wypełnionych
ankiet wyniosła 176.
Wśród ankietowanych wyróżniono grupy mieszkańców ze względu na płeć,
wiek i miejsce zamieszkania. Łącznie ankietę wypełniło 134 kobiet i 42 mężczyzn.

1. Płeć

24%
Kobiety
Mężczyźni
76%

Procentowy udział mieszkańców w podziale na płeć
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2. Wiek
3%
12%
21%
23%

Do 12 roku życia
13-18 lat
19-40 lat
41-60 lat
Powyżej 60 lat

41%

Procentowy udział badanych mieszkańców z podziałem na wiek

Pod względem wieku największą grupę stanowili mieszkańcy w wieku 19 - 40 lat,
łącznie było to 71 osób. Druga w kolejności grupa to osoby w wieku 41- 60 lat –
łącznie 40 osób. Grupę młodzieży 13 – 18 lat stanowiło 36 osób. Z kolei grupa
seniorów (powyżej 60 lat) to 23 osoby. Najmniej ankietowanych znalazło się w grupie
dzieci do 12 roku życia – łącznie 6 dzieci.

3. Miejsce zamieszkania

9%
Poniatowa
Poniatowa gmina
Inne

46%
45%

Procentowy udział badanych mieszkańców z podziałem na miejsce zamieszkania
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Reasumując: 81 mieszkańców zamieszkuje miasto Poniatowa, z kolei 80 osób gminę
Poniatowa, czyli okoliczne wsie: Poniatowa (wieś), Dąbrowa Wronowska, Henin,
Kocianów, Młynki, Kowala Pierwsza, Leśniczówka, Kowala Druga, Kraczewice
Prywatne, Kraczewice Rządowe, Niezabitów, Niezabitów - Kolonia, Obliźniak, Plizin,
Spławy, Stoczki, Wólka Łubkowska i Zofianka. Z kolei 15 osób znalazło się w grupie
Inne, podając jako miejsce zamieszkania następujące wsie: Henin wieś,
Niezabitów-Kolonia, Poniatowa Kolonia, Szczuczki-Kolonia.
Badani mieszkańcy odpowiadali również na pytanie, które miało pokazać ich
zdanie na temat korzystania z oferty kulturalnej CKPiT w Poniatowej.

4. Jak często korzysta Pan/i z oferty CKPiT
w Poniatowej ?

1%
24%

26%

Regularnie
Sporadycznie
Nie korzystam
Inne

49%

Procentowa ilość osób korzystających bądź nie z oferty CKPiT

Większość ankietowanych korzysta z oferty CKPiT sporadycznie, łącznie jest to 86
mieszkańców. Z kolei 46 badanych mieszkańców korzysta z oferty CKPiT regularnie.
Natomiast 42 osoby nie korzysta w ogóle z oferty kulturalnej. Taki udział badanych
w ankiecie, daje nadzieję na to, iż poprzez badania dotarliśmy do mieszkańców mało
zainteresowanych obecną ofertą kulturalną Centrum Kultury w Poniatowej.
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Kolejne zadane pytanie miało na celu dać odpowiedź na temat postrzegania oferty
CKPiT przez mieszkańców.
5. Jak ocenia Pan/i ofertę CKPiT
w Poniatowej ?

23%

22%

3%
7%

45%

Bardzo dobrze
Dobrze
Źle
Bardzo źle
Nie mam zdania

Procentowa ilość osób oceniających ofertę kulturalną CKPiT w Poniatowej

Najwięcej badanych odpowiedziało, że dobrze ocenia ofertę kulturalną CKPiT
w Poniatowej, łącznie było to 80 mieszkańców. Z kolei 40 respondentów nie ma zdania
na ten temat, a 38 osób oceniło ofertę jako bardzo dobrą. Natomiast 12 badanych
ocenia ofertę CKPiT jako złą, z kolei 6 osób ocenia bardzo źle.

6. Z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje
o działalności CKPiT
Internet
2%
4%

Prasa
lokalna

19%
36%

30%

9%

Znajomi
Plakaty/ba
nery

Ogłoszeni
aw
kościele
Procentowa ilość osób uzyskujących informacje Inne
na temat działalności CKPiT
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Najwięcej badanych czerpie informacje o działalności CKPiT w Poniatowej
z Internetu – łączna ilość to 110. Bardzo dużo ankietowanych dowiaduje się
o wydarzeniach kulturalnych od przyjaciół i znajomych (96 osób). Z kolei 61
respondentów uzyskuje informacje z plakatów i banerów pojawiających się w różnych
miejscach w gminie. Natomiast 30 osób dowiaduje się o ofercie z prasy lokalnej,
13 mieszkańców z ogłoszeń w kościele oraz 7 osób z innych źródeł (w tym od
pracowników CKPiT).
Kolejnym ważnym pytaniem było:

7. Jak najczęściej spędza Pan/i czas wolny ?
Inne

16
Uczestniczę w zajęciach
organizowanych przez CKPiT

29

Spotykam się z rodziną/znajomymi

116
Uprawiam sport

42
Oglądam telewizję

51
Korzystam z internetu

80
Odpoczywam w domu

97
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\ Ilość osób spędzających swój czas wolny

To niezwykle istotne pytanie było podyktowane próbą ustalenia, w jaki sposób
mieszkańcy gminy Poniatowa spędzają czas wolny. Odpowiedź na to pytanie jest o tyle
- 29 -

ważna, że pokazuje nam, jak duża część mieszkańców gminy nie korzysta w czasie
wolnym z oferty kulturalnej CKPiT. W sumie 29 ankietowanych korzysta z oferty
CKPiT. Większość badanych woli organizować swój czas wolny we własnym zakresie.
Najwięcej osób spotyka się z rodziną i znajomymi oraz odpoczywa we własnym domu.
Spośród przebadanych osób 80 deklaruje, że korzysta z Internetu, a 51 respondentów
wolne chwile przeznacza na oglądanie telewizji. Natomiast 42 mieszkańców stawia na
aktywny wypoczynek uprawiając sport.
Kolejnym istotnym pytanie było:

8. W jakich dziedzinach chciałby Pan/i rozwijać
swoje zainteresowania ?
Inne

12

Warsztaty kulinarne

67

Warsztaty psychol.dla rodziców

34

Nauka tańca towarz.

50

Zajęcia szachowe

21

Warsztaty fotograf.-filmowe

36

Zajęcia plastyczne

42

Zajęcia wokalne

24

Nauka gry na instrumencie
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Ilość osób, która chciałaby rozwijać swoje zainteresowania w w/w dziedzinach

Z podanych przykładowych odpowiedzi na zadane pytanie w ankiecie wynika,
że najwięcej badanych, bo aż 67 chciałoby uczestniczyć w warsztatach kulinarnych.
W drugiej kolejności 50 mieszkańców chętnie wzięłoby udział w nauce tańca
towarzyskiego. Z kolei 42 osoby uczestniczyłoby w zajęciach plastycznych czy też
rękodzielniczych. Natomiast 36 respondentów chętnie wzięliby udział w warsztatach
fotograficzno – filmowych. Kolejne odpowiedzi to: warsztaty psychologiczne dla
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rodziców – 34 mieszkańców, nauka gry na instrumentach: 27 osób. Z kolei 24
badanych zainteresowało się zajęciami wokalnymi, a 21 osób wybrało dziedzinę
dotyczącą nauki gry w szachy. Jeśli chodzi o inne wymieniane zajęcia to: nauka
języków obcych, samoobrona, sztuki walki, zajęcia teatralne dla dzieci jak i dorosłych
(osobne grupy), fitness, zumba, salsa, makramy, ceramika, czy też zajęcia kreatywne.
Kolejnym pytaniem zawartym w ankiecie było: Czy chciałby Pan/i wdrożyć
swój własny pomysł na działanie kulturalne w CKPiT (jeśli tak to jaki)?
Podsumowując: odpowiedź TAK zaznaczyło łącznie 70 badanych, z kolei 106 osób
wybrało opcję NIE.
Najczęściej wymieniane pomysły przez mieszkańców to: warsztaty kulinarne
(gotowanie, pieczenie, lepienie pierogów, wypieki ciast, przetwory domowe),
warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, nauka języków obcych (w tym język
angielski, język hiszpański), jak i również warsztaty malarskie, nauka tańca dla
dorosłych, opłatkowe spotkania dla mieszkańców, fitness dla kobiet, zumba,
organizacja koncertów, zajęcia rozwijające wyobraźnię i kreatywność.
Ciekawymi pomysłami były również: zajęcia z animatorem kultury dotyczące
wydobywania potencjału z mieszkańców, nauka obsługi komputera, zajęcia
gimnastyczne, nauka ginących zawodów, spotkania z ciekawymi ludźmi,
integracyjne spotkania mieszkańców, czy też pomysł stworzenia mini książeczki
promującej CKPiT.
Kolejne otwarte pytanie w ankietach dotyczyło umiejętności, pasji i hobby,
którymi mieszkańcy mogliby podzielić się z innymi. Badani chętnie wymieniali swoje
umiejętności, zarówno w ankietach papierowych jak i w wersji elektronicznej.
Najliczniej wymieniane to: umiejętności plastyczne( rysunek, malarstwo, decoupage),
rękodzielnicze, kulinarne (pieczenie, gotowanie, wyroby regionalne), umiejętności
manualne(szydełkowanie, robienie na drutach), znajomość języka hiszpańskiego,
umiejętności taneczne, związane z nauką śpiewu czy też umiejętności gry na
- 31 -

instrumentach muzycznych (harmonia, gra na pianinie, gra na saksofonie
barytonowym). Jedna z pań posiada również licencję instruktora sportu i chętnie
przeprowadziłaby zajęcia sportowe dla mieszkańców. Ponadto wśród mieszkańców są
osoby posiadające umiejętności dotyczące prowadzenia własnego biznesu, zarządzania
finansami osobistymi, zajmujące się fotografią, tworzeniem treści video czy też
produkcją muzyczną. Mieszkańcy posiadają również umiejętności społeczne
(komunikacyjne, organizacyjne) oraz psychologiczne dotyczące pracy z dziećmi
i rodzicami szczególnie w trudnym okresie pandemii związanej z Covid-19.
Badani wymieniali również w ankietach osoby lub organizacje, które oferują
ciekawe zajęcia lub warsztaty na terenie gminy Poniatowa i warto byłoby ich w
tym wesprzeć.
Były to grupy nieformalne jak: grupa morsów, grupa rowerowa, czy też grupa biegaczy
organizująca weekendowe spotkania na bieganiu oraz grupy formalne jak: Chór
Szczygiełki z Poniatowej, Oaza, Orkiestra Dęta. Wymieniano również organizacje
pozarządowe: KŻR „Strzelec” – strzelectwo sportowe, Stowarzyszenie Braci
Kramków, Stowarzyszenie Niezłomna Polska, Stowarzyszenie „Polska wieś”, „Dobre
Słowo”, Koła Gospodyń Wiejskich.
Niektórzy respondenci podawali, że znają kilka osób natomiast nie wymieniali nazw
tych osób czy też grup lub organizacji.
Interesującym pytaniem w ankietach było: Jakich inicjatyw i działań
kulturalnych potrzebuje Pan/i na terenie gminy Poniatowa ?
Tutaj najczęściej mieszkańcy podawali wydarzenia w plenerze jak: koncerty,
dyskoteki, kino plenerowe, pikniki integracyjne, wycieczki krajoznawcze, festyny,
rajdy rowerowe, ogniska, grzybobranie, sprzątanie świata, kabarety, potańcówki na
świeżym powietrzu, mały festiwal filmowy oraz organizacja Dnia Dziecka czy też
Dnia Seniora.
- 32 -

Natomiast jeśli chodzi o zajęcia prowadzone w CKPiT i w Klubach Kultury
to najliczniej wymieniane były: warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne
i rękodzielnicze, warsztaty psychologiczne, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne,
utworzenie klubu fitness, zajęcia integracyjne również dla osób
z niepełnosprawnościami, zajęcia rodzica z dzieckiem do lat 5, cykliczne spotkania
tematyczne (klub dyskusyjny), spotkania z podróżnikami czy też ze znanymi osobami,
nauka języka angielskiego i języka hiszpańskiego, zajęcia teatralne dla młodzieży
i dorosłych, zajęcia mma, zajęcia szachowe, gry logiczne, kostka Rubika, organizacja
zawodów w grach planszowych, pielęgnowanie pamięci historycznej, spotkania
stowarzyszeń.
Kolejne ważne pytanie w ankietach brzmiało:
13. Czy byłby Pan/i skłonny płacić za
zajęcia oferowne przez CKPiT ?

29%

Tak
Nie

71%

Procentowa ilość osób skłonna płacić za zajęcia lub nie

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że większość mieszkańców jest w stanie
płacić za zajęcia oferowane przez CKPiT – 126 osób udzieliło takiej
odpowiedzi. Z kolei 51 respondentów wolałoby nie płacić za zajęcia.
- 33 -

Następne, ważne pytanie brzmiało:
14. Co jest dla Pana/i najważniejszym kryterium przy
wyborze zajęć ?

1%

17%

Cena
11%

46%

Odległość
Godziny zajęć
Tematyka zajęć
Inne

25%

Procentowa ilość osób wskazująca najważniejsze kryterium przy wyborze zajęć

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że najwięcej osób zainteresowanych jest
przede wszystkim odpowiednią tematyką zajęć i tą odpowiedź zaznaczyło aż
102 badanych. Na drugim miejscu uplasowały się godziny zajęć – 57
udzielonych odpowiedzi. Dla 37 mieszkańców znaczenie odgrywa również cena
za oferowane zajęcia kulturalne. Z kolei najmniejsze znaczenie dla
respondentów ma odległość – 25 badanych, która dotyczyła przede wszystkim
osób mieszkających we wsiach oddalonych od CKPiT i Klubów Kultury.
W kolejnym pytaniu w ankietach, mieszkańcy gminy udzielali
odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu informowania przez CKPiT o swojej
ofercie kulturalnej. Można było wybrać kilka odpowiedzi.
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15. W jaki sposób CKPiT powinien informować
o swojej ofercie ?

4%
34%
Ulotki/plakaty
Prasa lokalna
Media społeczn.
Inne

43%

19%

Procentowa ilość osób poinformowanych o sposobie oferty przez CKPiT

W w/w pytaniu z odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców wyłania się
obraz społeczeństwa informatycznego. W związku z tym najwięcej odpowiedzi
wskazywano na media społecznościowe – 135 osób opowiedziało się za tą
formą informacji o ofercie. Również duża ilość badanych – 105 wskazała na
tradycyjną formę przekazu, tj. ulotki i plakaty. Z kolei 60 respondentów wybrało
odpowiedź: prasa lokalna. Natomiast inną formę przekazu podało 11 osób.
Ostatnie pytanie zawarte w ankietach dotyczyło największych barier
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
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16. Jakie są największe bariery
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
w CKPiT ?

9%
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34%
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Brak czasu
wolnego
Problem z
transportem
Nieciekawy
program
Brak informacji

12%
Inne

Procentowa ilość osób wskazująca bariery uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych

Jako największe bariery uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
mieszkańcy wskazują na brak czasu wolnego – 79 badanych oraz nieciekawy
program CKPiT – dotyczy 65 respondentów. Z kolei 43 mieszkańców wskazuje
na brak informacji o wydarzeniach kulturalnych, zaś 29 pytanych podaje jako
przyczynę problem z transportem. Dotyczy to w szczególności mieszkańców
oddalonych od miejsc, w których odbywają się zajęcia i wydarzenia kulturalne.
Z kolei 22 badanych podaje inne przyczyny, np. sytuacja epidemiologiczna
spowodowana Covid – 19, nieodpowiednie godziny zajęć, brak przyjaciół i osób
w podobnym wieku.
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5. Podsumowanie, wnioski ogólne i rekomendacje
Jednym z celów przeprowadzonej diagnozy było wskazanie mieszkańcom
gminy Poniatowa kierunków inicjatyw oddolnych, które najlepiej odpowiadają
ich potrzebom kulturalnym. Właściwe inicjatywy na bazie zdiagnozowanych
potrzeb będą się pojawiać w większości przypadków dopiero po ogłoszeniu
konkursu. Niemniej jednak, na etapie przeprowadzania diagnozy pojawiły się
pierwsze idee i pomysły, które być może staną się inspiracją dla innych
pomysłodawców.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, zdecydowana większość
mieszkańców gminy sporadycznie korzysta z oferty CKPiT, natomiast część
regularnie bądź w ogóle nie korzysta z zajęć oferowanych przez CKPiT i Kluby
Kultury w okolicznych wsiach. Przyczyn takiego stanu rzeczy można upatrywać
w problemie związanym z brakiem czasu wolnego, szczególnie na wsi (praca we
własnym gospodarstwie domowym i na roli) oraz nieciekawym programem
CKPiT lub brakiem odpowiedniej informacji o wydarzeniach kulturalnych na
terenie gminy. Pomimo to, oferta kulturalna CKPiT w Poniatowej oceniana jest
dość dobrze. Z kolei działania promocyjne związane z ofertą kulturalną CKPiT
powinny być w dużej mierze przeprowadzane za pomocą mediów
społecznościowych lub przy pomocy ulotek i plakatów. Za oferowane zajęcia
i wydarzenia kulturalne przez CKPiT w większości mieszkańcy są skłonni
zapłacić. Jednocześnie mieszkańcy wskazali inicjatywy i działania kulturalne,
w których chcieliby rozwijać swoje zainteresowania. Najczęściej wymieniano:
warsztaty kulinarne, warsztaty malarskie, naukę tańca towarzyskiego, zajęcia
plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty fotograficzno – filmowe, warsztaty
psychologiczne dla rodziców, naukę języków obcych, zajęcia sportowe jak
i również cykliczne spotkania tematyczne (dyskusyjne), czy też kurs udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Jeśli zaś chodzi o wydarzenia w plenerze najczęściej mieszkańcy podawali:
koncerty, dyskoteki, kino plenerowe, pikniki integracyjne, wycieczki
krajoznawcze, festyny, rajdy rowerowe, ogniska, grzybobranie, sprzątanie
świata, kabarety, potańcówki na świeżym powietrzu, mały festiwal filmowy czy
też organizacja Dnia Dziecka i Dnia Seniora.
Po analizie zebranych materiałów do celów badawczych, dzięki którym
poznano potrzeby, zasoby i potencjał kulturotwórczy mieszkańców gminy
Poniatowa należy podjąć następujące działania, które mają na celu zwiększenie
zainteresowania ofertą kulturalną CKPiT i okolicznych Klubów Kultury
przeznaczoną dla mieszkańców gminy. Wymienione działania posłużą za swego
rodzaju rekomendacje, którymi będzie można się kierować przy wyborze
zwycięskich pomysłów na tworzenie oddolnych inicjatyw kulturalnych przez
mieszkańców gminy Poniatowa.
Rekomendowane działania :
1. Zwiększenie oferty kulturalnej skierowanej przede wszystkim do
młodzieży.
2. Stworzenie oferty kulturalnej skierowanej do osób
z niepełnosprawnościami.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, szczególnie wśród
młodzieży i osób z niepełnosprawnościami.
4. Nauka języków obcych dla różnych grup wiekowych.
5. Działania związane ze zdrowiem i życiem mieszkańców, np. warsztaty
zdrowego żywienia, kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
6. Zajęcia i warsztaty, których aktualnie nie ma w ofercie CKPiT i Klubów
Kultury na terenie gminy.
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7. Działania promujące lokalne tradycje na terenie gminy Poniatowa
i okolicznych wsi (np. tradycje kulinarne).
8. Działania związane z wykorzystaniem potencjału turystycznego
i promocją gminy Poniatowa.
9. Łączenie oferty kulturalnej z aktywnym wypoczynkiem.
10.Wykorzystanie potencjału różnych miejsc znajdujących się na terenie
gminy Poniatowa do realizacji projektów.
11. Objęcie wsparciem organizacyjnym i finansowym istniejących grup
artystycznych, np. kół gospodyń wiejskich, zespołów muzycznych,
wokalnych, czy też innych grup nieformalnych i osób mających potrzebę
bycia aktywnym społecznie.
12. Wyjście z ofertą poza mury CKPiT, w tym organizacja różnych inicjatyw
łączących elementy kultury i rekreacji.
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