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WPROWADZENIE

Przeprowadzona diagnoza, w efekcie której powstał niniejszy raport
wykonana została  w  ramach  projektu  “Ornontowice  Nowych  Idei
2.0”.  Projekt  ten  realizowany  jest  przez  ARTerię  Centrum  Kultury
i Promocji  w  Ornontowicach,  a  dofinansowany  został  ze  środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Narodowego  Centrum  Kultury:  Dom  Kultury  +  Inicjatywy  lokalne,
edycja 2022. 

Projekt zakłada dwa główne cele. Pierwszym z nich jest nawiązanie
relacji z mieszkańcami Ornontowic, którzy do tej pory nie włączali się
do jakichkolwiek działań kulturalnych oraz nie zostali objęci diagnozą
w roku 2016 - identyfikacja ich potrzeb i problemów. Drugim celem
projektu  jest  odnalezienie  nowych  miejsc  i  form  działalności
kulturalnej  oraz  przybliżenie  mieszkańcom  możliwości  korzystania
z zasobów ARTeri.

Działaniem  projektowym,  następującym  po  przeprowadzeniu
diagnozy  jest  przeprowadzenie  warsztatów  dotyczących  inicjatyw
oddolnych.  Warsztaty  kierowane  są  do  grup  docelowych projektu.
Dokładnie  zaprezentują  jak  wypełnić  wniosek  o  dotację  i  jakie
działania kwalifikują się do realizacji w ramach projektu. Efektem tego
działania  będzie  realizacja  3-5  lokalnych  inicjatyw,  które  zostaną
wybrane przez bezstronną komisję oraz osoby zgłaszające wnioski. 



ORNONTOWICE

Ornontowice,  gmina  wiejska  położona  w  województwie  śląskim,
w powiecie  mikołowskim.  Powierzchnia  gminy  zajmuje  ok.15  km2,
a zamieszkuje  ją  ok.  6100 mieszkańców.1 Dane za  2019 r.  ukazują
nam,  że  krajobraz  gminy  w 24,7% składa się  z  lasów,  co czyni  go
atrakcyjnym  i  malowniczym  regionem.  Ścieżki  rowerowe,  łączące
Ornontowice z innymi gminami, stanowią długość 0,7 km2 i zachęcają
do  uprawiania  sportu.  Dodatkową  atrakcją  jest  pięć  punktów
przystankowych, wyposażonych w altany.3

Według  danych  Urzędu  Statystycznego  w  Katowicach  w 2019 r.
największą grupą mieszkańców były  osoby w wieku produkcyjnym,
zarówno wśród kobiet i mężczyzn. Grupa ta stanowiła 61,69 % ogółu
mieszkańców. Najliczniejszą grupą pod względem wieku byli zarówno
mężczyźni  jak  i  kobiety  w wieku 35-39 lat.   W 2019 roku wzrosła
również liczba zameldowań ludności i była najwyższa od 2015 roku.4

Na  terenie  gminy  działa  również  liczna  grupa  organizacji
pozarządowych,  z  którymi  Gmina  Ornontowice  współpracuje  na
zasadach przyjętych w Programie Współpracy. Głównym celem tego
programu  jest  kształtowanie  demokratycznego  ładu  społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez  budowanie  partnerstwa pomiędzy
administracją  publiczną  a  organizacjami.  Poprzez  efektywną
realizację tej współpracy możliwe jest m.in. zwiększenie aktywności
mieszkańców  do  pełniejszego  zaspokojenia  potrzeb  społeczności
lokalnej,  stworzenie  warunków  do  powstania  inicjatyw  i  struktur
funkcjonujących  na  rzecz  społeczności  lokalnych,  czy  umacniania
w świadomości  lokalnej  poczucia  odpowiedzialności  za  otoczenie,
wspólnotę lokalną oraz tradycję.5

Gmina Ornontowice, mimo stosunkowo niedużej powierzchni oferuje
swoim  mieszkańcom  wiele  możliwości  spędzania  czasu  wolnego,
zarówno  w  sferze  aktywności  fizycznej,  lecz  również  kulturalnej.
Od 2010 roku w gminie działa  ARTeria Centrum Kultury i  Promocji
w Ornontowicach,  której  głównym  celem  jest  stworzenie  centrum
kulturalno-społecznego  Ornontowic,  które  będzie  umożliwiało
mieszkańcom zdobycie i poszerzenie wiedzy oraz zdolności w obrębie
kulturalnym, kreatywnym, twórczym.6

1 Urząd Statystyczny w Katowicach, Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2020

2 Urząd Statystyczny w Katowicach, Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2020

3 Informacje  o  gminie,  https://ornontowice.pl/gmina/informacje-o-gminie/,  dostęp  z  dnia
05.05.2022 r.

4 Urząd Statystyczny w Katowicach, Statystyczne Vademecum Samorządowca, 2020

5 Program współpracy na rok 2021, https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/027/001, dostęp
z dnia 05.05.2022 r. 

6 https://centrumarteria.pl/o-nas/, dostęp z dnia 05.05.2022 r. 



O BADANIU 

“Diagnoza  w kulturze  to  proces  partnerskiego  włączania  się  przez
badaczy w życie określonej zbiorowości, którego celem jest poznanie
sposobu  jej  życia,  a  także  formułowanie  propozycji  jego
przeobrażania w taki sposób, aby stał się on zrozumiały dla jednostek
oraz  by  możliwe  stało  się  eliminowanie  zeń  zjawisk  o  charakterze
opresyjnym,  różnicujących  w  stopniu  niepożądanym  ich  szanse
życiowe.”7 Definicja ta mówi, że diagnoza w kulturze nie jest tylko jej
poznaniem, ale również działaniem w celu wzmacniania jej ideału. 
Diagnoza została przeprowadzona po to by:
- wiedzieć jak jest
- współdziałać
- wywołać lub powstrzymać daną zmianę8.

Odnosząc  się  do  powyższych  punktów  podczas  przeprowadzonej
diagnozy zostały wykorzystane następujące metody badawcze:
- zostały  przeprowadzone  warsztaty  diagnostyczne

z przedstawicielami:  ARTerii,  organizacji  pozarządowych,  szkół
oraz z obywatelami Ukrainy.

- zostały zorganizowane 2 spotkania sąsiedzkie, podczas których
przeprowadzono  ustrukturyzowane  wywiady  z  mieszkańcami.
Zachęcano  również  mieszkańców do  zaznaczania  na  mapie
Gminy  Ornontowice  miejsc,  które  tym  osobom  kojarzą  się  z
kulturą bądź są dla nich sentymentalne w tej kwestii. 

- została  przeprowadzona  ankieta  wśród  mieszkańców,
udostępniona w formie elektronicznej  na stronie internetowej
ARTerii

Zebrane  dane  zostały  poddane  analizie,  po  czym  sformułowano
wnioski i rekomendacje opisane dalszej części dokumentu.

Grupy docelowe
Projekt  "Ornontowice  Nowych  Idei  2.0"  skierowany  był  do
następujących grup nowych mieszkańców:
- mieszkańcy osiedla "Zielone Wzgórze", w szczególności rodziny

z małymi  dziećmi.  Osiedle  domków jednorodzinnych  obejmuje
ok.  30  ha  terenu,  podzielonego  na  191  działek9,  gdzie  nowi
mieszkańcy gminy zakupili bądź wybudowali domy;

- mieszkańcy,  którzy  są  obywatelami  Ukrainy  -  pracujący
w lokalnych przedsiębiorstwach oraz  uchodźcy.  Ze względu na
wojnę liczba obywateli Ukrainy mieszkających na terenie gminy
wzrosła;

- właściciele  ogródków działkowych,  zlokalizowanych  na  terenie
Ornontowic, przy ulicy Orzeskiej - Rodzinne Ogródki Działkowe
“Przyjaźń”.

7 M. Krajweski, A. Skórzyńska, “Diagnoza w kulturze”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
2017, s. 22

8 M. Krajweski, A. Skórzyńska, “Diagnoza w kulturze”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
2017, s. 23

9 osiedle-zielonewzgorze.pl/pl, dostęp z dnia 11.05.2022 r. 



WARSZTATY Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI, GRUPAMI NIEFORMALNYMI
I PRZEDSTAWICIELAMI SZKÓŁ

Warsztaty odbyły się 31 marca 2022 r., a uczestniczyło w nim ponad
20  osób.  Spotkanie  rozpoczęto  od  rozmowy  czym  jest  kultura.
Moderatorzy  dokonali  omówienia  zasad  programu  DK+  Inicjatywy
Lokalne  i  przedstawili  harmonogram  prac.  Następnie  w  trakcie
warsztatów uczestnicy pracowali w grupach i wymieniali  instytucje,
organizacje, podmioty, osoby oraz miejsca kojarzące się z kulturą.

Miejsca
 Park Gminny
 ARTeria
 Orliki
 Ścieżki rowerowe
 Place zabaw
 „Świątynia Dumania”

Organizacje, instytucje i firmy 
 ARTeria
 Wydziały i Biura Urzędu Gminy 
 Biblioteka
 Szkoła Podstawowa
 Jednostki pomocnicze Gminy
 Lokalne organizacje pozarządowe
 Koło Gospodyń Wiejskich 
 Ochotnicza Straż Pożarna 
 Lokalnie firmy 
 Parafia 

Osoby
 Lokalni artyści
 Lokalni  liderzy  społeczni  dbający  o  kulturę  niematerialną

(gwara, kopa Ornontowicka)

W drugiej części uczestnicy warsztatów wskazali działania kulturalne
charakterystyczne dla Ornontowic. 

 Wernisaże lokalnych artystów
 Prelekcje pszczelarskie
 Występy chóru, kapel
 Tabor 
 Konkurs “Baby Wielkanocnej”
 Warsztaty
 Dni Ornontowic 



W ostatniej  części  warsztatu  uczestnicy  dyskutowali  o  potrzebach.
W trakcie  dyskusji  wskazano  następujące  elementy,  które  mogą
stanowić  inspirację  do  planowanych  inicjatyw  mieszkańców,  do
najczęściej wskazywanych należą:

 Zajęcia  międzypokoleniowe  –  celem  zaangażowania
młodzieży 

 Festyny, pikniki rodzinne
 Plenerowe spotkania z ciekawymi postaciami 

Z  powyższych  danych  wynika,  że  problem  braku  zaangażowania
młodzieży  w  życie  gminy,  czy  działanie  samych  organizacji
pozarządowych jest dla uczestników priorytetowy. Wśród wniosków
końcowych padły propozycje współpracy ze szkołami, by dzieci już od
początku  swojej  edukacji  wiedziały  o  istnieniu  organizacji
pozarządowych oraz możliwości zaangażowania się w ich działania.



WARSZTATY Z OBYWATELAMI UKRAINY

Spotkanie odbyło się dnia 18 maja 2022 roku, uczestniczyło w nim
7 osób, były to obywatelki Ukrainy wraz z dziećmi, które przybyły do
Ornontowic w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. 

Pierwszym  poruszonym  wątkiem  była  wiedza  pań  na  temat
Ornontowic. Charakterystycznymi obiektami w Ornontowicach, które
zostały wskazane były: Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk, Kościół
Rzymskokatolicki  pw.  św.  Michała  Archanioła  oraz  park  gminny.
Kolejnymi  wymienionymi  instytucjami  były:  ARTeria,  Urząd  Gminy,
Szkoła  Podstawowa,  Zespół  Szkół  Ponadpodstawowych
w Ornontowicach,  przedszkole,  Ośrodek  Zdrowia,  Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej, Poczta. Ostatnią grupę stanowiły: boisko, place
zabaw,  kwiaciarnia,  piekarnia,  fryzjer,  sklepy,  apteka  i  restauracje
oraz praca zawodowa pań. 

Uczestniczki spotkania wymieniając instytucje oraz obiekty związane
z Ornontowicami  rozpoczęły  od  trzech  najbardziej
charakterystycznych  dla  nich  miejsc,  następnie  wymieniły  miejsca
które  zapewniły  im  niezbędną  pomoc  w  momencie  przyjazdu  do
Ornontowic  oraz  integracji  z  mieszkańcami.  Ostatnią  grupą  były
miejsca, z których mogą korzystać na co dzień, które zapewniają im
możliwość pracy zarobkowej oraz miejsca w których mogą spędzać
swój czas wolny. 

Kolejnym poruszonym tematem była wiedza na temat instytucji którą
jest  ARTeria i  prowadzonych przez nią działań.  Uczestniczki wiedzą
o jej  istnieniu,  ponieważ  w  sali  ARTerii  zostały  przeprowadzone
spotkania informacyjne  z Urzędem Gminy, jednak nie wiedziały nic
o ofercie  kulturalnej  jaką  zapewnia  ta  instytucja.  Warto  zwrócić
uwagę,  że  uczestniczki  przy  przyjeździe  do  Gminy  Ornontowice
uzyskały informację, że jedyną formą spędzania czasu wolnego jest
gra w piłkę nożną.

Następnie  panie  opowiedziały  o  zajęciach  kulturalnych,  które
współorganizowały lub w których uczestniczyły na Ukrainie. Były to:
 festyny i pikniki, których głównym organizatorem była gmina,
 prowadzenie oraz uczestnictwo w kole teatralnym, w tym nauka

improwizacji  oraz  pisanie  scenariuszy  bajek,  wraz  z układami
tanecznymi,

 nauka śpiewu i gry w szkole muzycznej m.in. na fortepianie czy
akordeonie,

 śpiew w chórze,
 słuchanie muzyki klasycznej,
 tworzenie dekoracji z kawy,
 wiązanie balonów dla dzieci,
 pieczenie ciast oraz innych wyrobów m.in. na festyny,
 szydełkowanie.



Ostatnim poruszanym wątkiem było wskazanie wydarzeń, w których
panie chciałyby wziąć udział. Wśród nich znalazło się: 
 gra na fortepianie oraz prowadzenie warsztatów z gry na tym

instrumencie,
 śpiew indywidualny,
 taniec nowoczesny, warsztaty choreografii dla dzieci,
 siłownia, piłka nożna oraz jazda na rowerze BMX,
 rękodzieło (szydełkowanie),
 warsztaty z dekorowania pierników,
 rysowanie,
 łowienie ryb- wędkarstwo,
 festyny, pikniki,
 uczestnictwo  w  spektaklu  teatralnym  oraz  przygotowanie

spektaklu,
 skorzystanie  z  wycieczek  pozwalających  na  poznanie  polskiej

kultury- m. in. muzea, koncerty 

Gdy  uczestniczki  podzieliły  się  z  prowadzącymi  tymi  wydarzeniami
zostały  poinformowane  o  ofercie  ARTerii,  która  znaczną  część
wymienionych działań prowadzi. 

Należy  podkreślić,  że  panie  wyraziły  dużą  chęć  pomocy  przy
organizacji  inicjatyw  kulturalnych,  lecz  odczuwają  emocjonalną
barierę,  po  wydarzeniach  na  Ukrainie,  do  realizacji  własnych
pomysłów.  Panie  docelowo  chcą  wrócić  na  Ukrainę,  nie  wiążą
dalekiej przyszłości z życiem w Polsce. 

Podsumowując, spotkanie z obywatelkami Ukrainy ukazało dużą chęć
integracji  z  lokalnym  środowiskiem  oraz  pomocy  przy  organizacji
inicjatyw.  Spore  doświadczenie  zawodowe  niektórych  pań
(wieloletnia  praca  jako  Dyrektor  Ośrodka  Kultury,  czy  praca  jako
scenarzysta  w teatrze)  oraz  chęć  podzielenia  się  wiedzą  i
doświadczeniami  pozwala  na  efektywne  zaangażowanie  pań  w
działalność kulturalną lokalnej społeczności. 

Dodatkowo  Panie  uczestniczące  w  spotkaniu  zostały  poproszone
o wypełnienie  ankiety,  która  została  dostosowana  językowo.
Najważniejsze zebrane w niej informacje to:
 o  wydarzeniach  kulturalnych  dowiadują  się  od  opiekunów

miejsca w którym mieszkają,
 połowa pań planuje zostać  przez  jakiś  czas  w Ornontowicach,

jednak połowa w zależności  od sytuacji  na Ukrainie,  chciałaby
wrócić do swojej ojczyzny jak najszybciej. Jedna pani nie mogła
odpowiedzieć na to pytanie, 

 ponad połowa pań ma wieloletnie doświadczenie w organizacji
zajęć artystycznych

 wszystkie  panie  chcą  się  zaangażować  w  życie  kulturalne
Ornontowic, w tym w: warsztaty z ozdabiania pierników, pomoc
w  pisaniu  scenariuszy,  inscenizacji  oraz  organizacja  wydarzeń
tanecznych,  prowadzenie  lekcji  muzyki  (fortepian,  akordeon)
z mieszkańcami ukraińskojęzycznymi. 



SPOTKANIE SĄSIEDZKIE – ZIELONE WZGÓRZE 

Spotkanie to odbyło się 7 maja na terenie nowego osiedla domków
jednorodzinnych  Zielone Wzgórze.  Podczas  spotkania  na  osiedlu
dorośli mieszkańcy odpowiadali na ankietę oraz wskazywali na mapie
Gminy  Ornontowice  miejsca,  które  dla  nich  związane  są  z kulturą.
Uczestnicy  mogli zaznaczyć więcej niż jedno miejsce. 

Najwięcej,  bo  aż  7  oznaczeń  uzyskał  Park  Gminny  oraz  Amfiteatr.
Uczestnicy najczęściej kojarzą to miejsce z :
- miejscem na rekreację - spacery, relaks,
- miejscem na odpoczynek, wypoczynek, 
-  imprezami  plenerowymi,  w  tym  z  Dożynkami,  Festiwalami  oraz
Dniami Ornontowic.
Uczestnicy często zwracali uwagę, że jest to piękne zielone miejsce
na mapie Ornontowic 

Kolejnym  miejscem,  z  6  oznaczeniami  była  ARTeria,  o  której
uczestnicy napisali:
- jest rozpoznawalnym miejscem w Gminie
- mają z tym miejscem wspomnienia
-  uczestnictwo  w  zajęciach:  PAKA,  taniec,  teatr,  spotkania
z Mikołajem, garncarstwo
- imprezy dla dzieci (gry, zabawy, tańce), spotkania przy ognisku
- organizacja spotkania z sąsiadami, takie jak to spotkanie
- duży wachlarz ciekawych wydarzeń 

Następnym w kolejności bo 4 oznaczenia uzyskała Biblioteka, która
oferuje uczestnikom:
- warsztaty dla dzieci 
- rozrywkę dla dzieci, która wspiera ich rozwój 
- możliwość skorzystania z książek oraz przekazania książek 

Po jednym oznaczeniu uzyskały następujące lokalizacje:
- Orlik przy ul. Okrężnej, który oferuje rozgrywki piłkarskie 
- Orlik przy ul. Działkowej, który oferuje rozgrywki piłkarskie 
- Szkoła tańca, za budynkiem ARTerii 
- Żłobek

Jedna  uczestniczka  zaproponowała  otwarcie  kawiarni  (Bistro)  aby
sąsiedzi mogli się razem napić kawy na ul. Grabowej

Ankieta  przeprowadzona  wśród  osób  biorących  w  wydarzeniu
wskazała,  że  ponad  60%  respondentów  nie  mieszka  w
Ornontowicach  dłużej  niż  3  lata,  a  68%  ankietowanych  stanowiły
kobiety.  Połowa  odpowiadających  znajduje  się  w  przedziale
wiekowym 31-40 lat. 

Zdecydowana  większość,  bo  aż  80%  ankietowanych  rozpoznaje
instytucję  ARTerii  oraz  wie  czym się  zajmuje.  Najczęściej  osoby  te
korzystają  z  działań  realizowanych  na  świeżym powietrzu,  głównie



w Parku  w  Ornontowicach,  w  tym:   Dni  Ornontowic  oraz  innych
imprez plenerowych. Aż 8 osób wśród ankietowanych odpowiedziało
że  nie  korzysta  z  kierowanej  oferty,  a  głównym  powodem
wskazywanym  przez  respondentów  był  brak  czasu  wolnego  ze
względu  na  pracę  zawodową  oraz  opiekę  nad  dziećmi.  Wśród
ankietowanych  -  osób  starszych  pojawiły  się  również  problemy
zdrowotne.  Respondenci  wskazali  również  korzystanie  z  działań
ARTerii,  które  kierowane  są   dla  dzieci:  teatrzyki,  spotkania  z
Mikołajem,  czy  rodzinne  strojenie  choinki.  Wszystkie  odpowiedzi
wskazuje wykres nr 1. 

Wykres nr 1: Z jakich aktywności ARTerii korzystają mieszkańcy Zielonego Wzgórza

Źródło: opracowanie własne

W  kolejnym  pytaniu  uczestnicy  mogli  wskazać  jakich  wydarzeń/
zajęć/  warsztatów  brakuje  im  w  Ornontowicach.  Pojawiły  się
następujące odpowiedzi:
- zajęcia Uniwersytetu III Wieku,
- Pchli targ na osiedlu - wymiana rzeczy,
- działania zwiększające aktywność sportową,
- wieczór gier planszowych,
- zwiększenie ilości wydarzeń dla dzieci na świeżym powietrzu,
- organizacja  takich  zajęć  dla  dzieci,  w  których  równocześnie

dzieci w różnym wieku mogą uczestniczyć.

Na te pytania odpowiedziało 7 osób, pozostałe osoby ze względu na
brak  porównania  oraz  wcześniejszego  zainteresowania  inną  ofertą
kulturalną nie chciały się wypowiedzieć. 

Następne  informacje,  zebrane  od  uczestników  spotkania  pokazały
skąd czerpią wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych
w  Ornontowicach.  Najpopularniejszym  kierunkiem  promocji  jest
strona internetowa gminy, Facebook gminy oraz ARTerii oraz plakaty
i informacje  na  tablicach  ogłoszeń.  Kolejne  odpowiedzi  to  m.in.



poczta  pantoflowa,  w tym informacje przekazywane przez  dzieci  z
szkoły oraz informacje w lokalnej gazecie. 
Ostatnie  pytanie  zadane  uczestnikom  w  ankiecie  miało  na  celu
zebranie informacji czy w poprzednich miejscach zamieszkania osoby
te organizowały jakieś wydarzenia kulturalne.  3 osoby wskazały,  że
były organizatorami: zajęć dla młodzieży, występów i spektakli oraz
kiermaszy i  jarmarków świątecznych przy szkole.  2  osoby wskazały
organizację  zajęć  sportowych.  Wśród  tych  osób  zdecydowana
większość  jest  zainteresowana  zaangażowaniem  się  w  działania
kulturalne na terenie gminy Ornontowice na zasadzie pomocy przy
realizacji inicjatyw, lecz nie zamierzają sami występować z inicjatywą. 



SPOTKANIE SĄSIEDZKIE – RODZINNE OGRÓDKI 
DZIAŁKOWE „PRZYJAŹŃ” 

Kolejne  spotkanie  sąsiedzkie  odbyło  się  28  maja  przy  świetlicy
ogródków działkowych “Przyjaźń”.  Podczas  spotkania  19 dorosłych
właścicieli działek odpowiedziało na ankietę oraz wskazało na mapie
gminy  Ornontowice  miejsca,  które  dla  nich  związane są  z  kulturą.
Wśród  ankietowanych  3  osoby  były  mieszkańcami  Orzesza.
Uczestnicy  mogli zaznaczyć więcej niż jedno miejsce.

Podczas tego spotkania również największą ilość odpowiedzi,  bo aż
14,  uzyskał  Park  Gminny  oraz  Amfiteatr.  Respondenci  kojarzą  to
miejsce z:
- dobrą zabawą na festynach, imprezach plenerowych
- Dniami Ornontowic, Dożynkami
- występami dzieci, zajęciami dla dzieci
- rekreacją i wypoczynkiem
- miejscem na spotkanie i rozmowę ze znajomymi
- walorem historycznym Ornontowic 
- wydarzeniami związanymi z Bożym Ciałem
- dla  jednej  osoby  park  ten  związany  jest  z  wspomnieniami

z czasów młodości - również festynami.

Kolejnym  wskazanym  miejscem  była  ARTeria  -  10  odpowiedzi.
Mieszkańcy kojarzą to miejsce z:
- spotkaniami z Mikołajem
- wspólnym strojeniem choinki
- spotkaniami sąsiedzkimi 
- różnymi warsztatami
- tańcami oraz śpiewem - np. chórem 
- nauką muzyki
- teatrem
- organizowanymi imprezami.

W odpowiedziach wskazane zostało, że miejsce to cechuje się dużą
ilością wydarzeń oraz ich dobrą organizacją. 

Następne wskazane miejsca wraz z ilością odpowiedzi to:
- boisko,  orliki  stadion  -  5  odpowiedzi.  Miejsca  związane z:  grą

w piłkę nożną, możliwością spędzenia wolnego czasu z dziećmi,
mecze, kibicowaniem, imprezami sportowymi 

- ogródki działkowe - 2 odpowiedzi. Miejsce to dla respondentów
jest  związane  z  rozrywką,  rekreacją,  pracą  w  czasie  wolnym.
To miejsce zostało wskazane jako drugi dom tych osób. 

- Biblioteka - 1 odpowiedź. Zajęcia dla dzieci w plenerze 
- Stary cmentarz - 1 odpowiedź. Miejsce związane z historią
- plac zabaw - 1 odpowiedź. Możliwość spędzenia czasu z dziećmi.

Park jest pomysłowy, dobrze zlokalizowany
- OSP Ornontowice - 1 odpowiedź. Zabawa andrzejkowa



- Pałac Hegenscheidtów -  1 odpowiedź.  Stara budowla,  miejsce
historyczne.

Ankieta  przeprowadzona  wśród  tych  osób  wskazała,  że  12  osób
mieszka  w  Ornontowicach  od  20  do  40  lat,  natomiast  4  osoby
mieszkają  w  Ornontowicach  poniżej  20  lat.  3  osoby  były
mieszkańcami  Orzesza.  Największą  grupę  ankietowanych,  ponad
50%, stanowiły osoby w wieku od 41 lat. 

Wszyscy  ankietowany  znają  instytucję  ARTerii.  16  ankietowanych
korzysta  z  kierowanej  oferty  kulturalnej.  Najczęściej  osoby
te korzystają z działań realizowanych na świeżym powietrzu, głównie
w  Parku  w  Ornontowicach  -  Dni  Ornontowic,  inne  imprezy
plenerowe.  Kolejnymi  odpowiedziami  były  wycieczki  oraz  strojenie
choinki. Pozostałe aktywności wskazuje wykres nr 2.

Wykres  nr  2:  Z  jakich  aktywności  ARTerii  korzystają  właściciele  Ogródków
Działkowych

Źródło: opracowanie własne

W  kolejnym  pytaniu  uczestnicy  mogli  wskazać  jakich  wydarzeń/
zajęć/  warsztatów  brakuje  im  w  Ornontowicach.  Pojawiły  się
następujące odpowiedzi, wskazane przez 11 ankietowanych::
- festyny disco polo na świeżym powietrzu
- koncerty muzyki rockowej
- występy kabaretów
- kino letnie
- imprezy dla dzieci na świeżym powietrzu
- warsztaty teatralne dla dzieci
- spotkania integracyjne
- wieczory poetyckie
- warsztaty szczudlarskie dla dzieci
- fitness, aerobik.

Następne  informacje,  zebrane  od  uczestników  spotkania  pokazały
skąd czerpią wiedzę na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych
w  Ornontowicach.  Najpopularniejszym  kierunkiem  promocji  jest
strona internetowa gminy oraz ARTerii, Facebook gminy oraz ARTerii.
Kolejnym, mniej popularnymi kanałami promocji były:  plakaty, ulotki.



2  osoby  wskazały  lokalną  gazetę  oraz  jedna  osoba  wskazała
informacje przekazane przez dzieci oraz znajomych. 

Ostatnie  pytanie  zadanym  uczestnikom  w  ankiecie  miało  na  celu
zebranie  informacji  czy  osoby  te  były  inicjatorami  działań
kulturalnych oraz czy chciałyby jakiekolwiek działanie zainicjować. 2
osoby  do  tej  pory  organizowały  imprezy  kulturalne,  w  tym:  dzień
dziecka oraz wydarzenia na ogródkach działkowych, natomiast 5 osób
wyraziło chęć zainicjowania wydarzeń kulturalnych realizowanych na
terenie ogródków działkowych. Jedna osoba wyraziła  chęć pomocy
przy realizacji inicjatyw. 



ANKIETA ONLINE 

Mieszkańcy Ornontowic mieli również możliwość wypełnienia ankiety
online.  Została  ona  umieszczona  na  stronie  internetowej  ARTerii,
a mieszkańcy  gminy  zostali  poinformowani  różnymi  kanałami
promocji o możliwości jej wypełnienia.

W badaniu wzięło udział 14 osób, w tym 11 osób to kobiety. Połowa
osób mieszka w Ornontowicach od 30-40 lat, druga połowa mieszka
w gminie do 7 do 30 lat. 36 % ankietowanych jest w wieku 31-40 lat,
następną  grupą  były  osoby  w  wieku  41-50  lat  oraz  21-30  lat.  13
ankietowanych zna instytucje ARTerii. 

Wyniki pytania dotyczącego aktywności ARTerii,  z których osoby te
korzystają również wskazują na pierwszym miejscu Dni Ornontowic,
imprezy  plenerowe  oraz  strojenie  choinki.  Następnymi
odpowiedziami  były:  Akademia  Malucha  oraz  Kreatywne  Zabawy  i
spotkanie  z Mikołajem.  Pozostałe  aktywności  wraz  z  liczbą
odpowiedzi  prezentuje wykres nr 3. 2 osoby zadeklarowały, że nie
biorą udziału w żadnych z wymienionych aktywnościach. 

Wykres nr 3: Z jakich aktywności ARTerii korzystają mieszkańcy gminy Ornontowice

Źródło: opracowanie własne

W następnym pytaniu mieszkańcy mieli  możliwość wskazania jakich
zajęć/ warsztatów/ wydarzeń brakuje w Ornontowicach. Pojawiły się
następujące odpowiedzi: 
- koncertów,  w  tym:  jam  session,  koncertów  plenerowych

znanych grup muzycznych
- zajęcia poszukiwawcze z wykrywaczem metalu
- warsztatów krawieckich 
- warsztaty z ceramiki dla dzieci
- wystawy prac, w tym dziecięcych 
- kino plenerowe



- spacery historyczne
- karaoke
- spotkania dla młodych mam
- systematyczne  teatrzyki  i  inne  ciekawe  wydarzenia  dla

przedszkolaków
- harcerstwa
- turnieje: piłki plażowej, szachowe
- zwiększenia aktywności w amfiteatrze, w tym zwiększenie ilości

festynów wraz z zabawami tanecznymi
- występów kabaretów, również lokalnych oraz stand-up
- zajęć teatralnych dla dorosłych i dzieci

Wiedzę  na  temat  oferowanych  działań  kulturalnych  ankietowani
najczęściej  biorą  z  Facebooka.  Pozostałe  odpowiedzi  to:  strona
internetowa  gminy,  plakaty,  poczta  pantoflowa.  Jedna  osoba
zadeklarowała,  że  nie  może  znaleźć  żadnych  informacji
o wydarzeniach kulturalnych. Kolejna osoba przekazała informację, że
często dowiaduje się o wydarzeniu już po jego zakończeniu - w opinii
tej osoby przekaz informacji w gminie jest słabo rozwinięty. 

W ostatnim segmencie uzyskaliśmy informację o tym, że 4 osoby były
inicjatorami zajęć kulturalnych, w tym m.in.: kiermaszów szkolnych,
spektakli  teatralnych,  karaoke,  “Babskiego combra”  oraz  spotkania
KGW. Pojawiły się również wskazania aktywności fizycznych w postaci
samoobrony. W pytaniu dotyczącym chęci bycia inicjatorem działań
kulturalnych 6 osób ją zadeklarowało. Proponowane aktywności to:
koncerty  dla  seniorów,  nauka  o  roślinach  (w  tym  rozpoznawanie
gatunków roślin), zajęcia, spotkania i wycieczki dla dzieci i młodych
mam,  wydarzenia  dla  przedszkolaków  oraz  rodziców,  spacery
historyczne oraz tworzenie scenariuszy i skryptów. 



WNIOSKI I REKOMENDACJE

Przeprowadzona diagnoza pokazała, że instytucja kultury ARTeria jest
rozpoznawalna w środowisku Ornontowic.  Jej  integralną częścią są
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które znalazły w niej
swoją przestrzeń do realizacji celów statutowych. 

Instytucja  jak  i  organizacja  wzajemnie  wspierają  swoje  działania.
ARTeria ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
działania  kulturalne  i  zaprasza  do  ich  realizacji  wszystkie  grupy
odbiorców. 

Pokazuje to również proces diagnozy. Zostały w niego zaangażowane
wszystkie organizacje pozarządowe, lokalni działacze, szkoły, wszyscy
pracownicy ARTerii. 

Analiza  zebranego  materiału  pozwala  na  przedstawienie
następujących wniosków i rekomendacji:
1. Integracja  międzypokoleniowa  jest  istotnym  obszarem  do

zagospodarowania,  najczęściej  wskazywana  z  perspektywy
seniorów zaangażowanych w życie gminy.

2. Wydarzenia  plenerowe  są  istotnym  elementem  życia
kulturalnego Ornontowic. 

3. Wskazuje się, że przestrzeń w Ornontowicach jest dostosowana
do zwiększenia liczby inicjatyw kulturalnych oraz wykorzystanie
jej do szerokiej promocji wydarzeń. 

4. Inicjatywy oddolne powinny integrować różne grupy społeczne
i aktywnie je włączać w realizację poszczególnych zadań. 

5. Łączenie wydarzeń kulturalnych i sportowych jest sposobem na
włączenie w działania kulturalne mężczyzn w średnim wieku. 

6. Bogata historia Ornontowic i rozwój nowoczesnych technologii
daje  możliwość  realizacji  innowacyjnych  działań  kulturalnych
pielęgnujących dorobek miejscowości. 

7. Partycypacja  mieszkańców  w  życiu  gminy  daje  potencjał  do
realizacji różnorodnych działań kulturalnych. 



INFORMACJE

Projekt  “Ornontowice  Nowych  Idei  2.0”  jest  realizowany  przez
ARTeria  Centrum  Kultury  i  Promocji   w  Ornontowicach a
dofinansowany  ze  środków  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego  w  ramach  programu  Narodowego  Centrum  Kultury:
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Opracowanie metodologii badań, realizacja badań i raportu:
Agnieszka Ganiek, Beata Krętosz 
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