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Zrealizowane działania 
badawcze: 

• Cykl warsztatów   

• Akcje animacyjne w trakcie Dni Góry Kalwarii oraz 
w czasie wakacji 

• Akcja badawcza na targu pt. „Czarodziejska Góra 
(Kalwaria)” 

• Ankieta internetowa „Ucho Oka” 

• Ankieta wśród sołtysów 

lipiec – październik 2011 r. 



Pytania i hipotezy badawcze oraz zrealizowane działania  
HIPOTEZY PYTANIA METODA 

BADAWCZA 

1. Większość ludzi w Górze Kalwarii i okolicy 

jest sfrustrowana i zniechęcona.  
- brakuje by „coś się działo”, by przestrzeń w miasteczku 

była bardziej ożywiona, by mieszkańcy kontaktowali się ze 

sobą, miło ze sobą spędzali czas, mieli okazję się poznać 

- mieszkańcy chcieliby „ożywienia skwerku” – pytanie czy 

życzą sobie tego również osoby mieszkające przy tym 

skwerku? 

1.1. Jakie są nastroje mieszkańców GK? 

1.2. Kto dokładnie jest niezadowolony: rdzenni mieszkańcy czy nowi 

mieszkańcy, przyjezdni, młodzi czy starsi? 

1.3. Co mogłoby ich rozweselić i poprawić nastrój w Gminie? 

1.4. Co może zrobić OK, aby przyczynić się do zmiany atmosfery w 

Górze Kalwarii? 

1.5. Jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do OK? 

zrealizowane: Akcja na targu: 

CZARODZIEJSKA GÓRA 

KALWARIA   

2. Mieszkańcy terenów wiejskich nie 

korzystają w ogóle lub w niewielkim stopniu z 

oferty kulturalnej Ośrodka Kultury. 

2.1. Dlaczego mieszkańcy wsi nie korzystają z oferty OK? 

2.2. Co mogłoby im pomóc w dotarciu na imprezy i szerszego udziału 

ofercie kulturalnej Ośrodka Kultury?  

2.3. Co robią w wolnym czasie? 

2.4. Gdzie chcieliby korzystać z oferty: w siedzibie OK czy też u 

siebie na miejscu? 

2.5. Na jakich zasadach i gdzie można byłoby do nich dotrzeć z ofertą 

kulturalną OK.? 

2.6. W jaki sposób do nich dotrzeć i jak ich zainteresować? 

zrealizowane: ANKIETA 

WŚRÓD SOŁTYSÓW na radzie 

gminy   

3. Informacje o działaniach i ofercie Ośrodka 

Kultury docierają w ograniczonym zakresie do 

mieszkańców miasta i gminy. 

Media lokalne nie pomagają w informowaniu o 

działalności OK.  
- dwie lokalne gazety w ogóle mało miejsca poświęcają 

sprawom społecznym i kulturalnym, koncentrują się na 

polityce i aferach 

3.1. Gdzie ludzie najczęściej szukają informacji o OK, o zajęciach dla 

dzieci, koncertach czy innych imprezach kulturalnych? 

3.2. Czego ludzie najczęściej szukają w gazetach lokalnych? 

3.3. Na jakiego typu ogłoszenia ludzie zwracają największą uwagę? 

3.4. Czy ludzie znają i wchodzą na stronę OK w Górze Kalwarii? 

3.5. Jaką drogą chcieliby otrzymywać informacje na temat działalności 

OK i jego oferty kulturalnej? 

zrealizowane: ANKIETA 

INTERNETOWA 

4. Góra Kalwaria konkuruje (i przegrywa) ze 

Stolicą i jej ofertą.  
–młodzież wyjeżdża  i korzysta z oferty warszawskiej 

- zainteresowani kulturą jadą do kina i do filharmonii do 

Warszawy 

4.1. Co jest w Warszawie takiego, czego nie ma w Górze Kalwarii? 

4.2. Co ma Gmina Góra Kalwaria, czego nie ma w Warszawie? 

4.3. Jaką ofertę należy stworzyć, aby przyciągnąć z powrotem 

młodych lub nie pozwolić „odpłynąć”? 

4.4. W jaki sposób ożywić i rozwinąć turystykę? 

 

zrealizowane: Akcja na targu: 

CZARODZIEJSKA GÓRA 

KALWARIA   



AKCJA NA TARGU     
21 lipca 2011 



•Opracowanie pytań: 
 
 

Przygotowania: 



Przygotowanie do prowadzenia 
mini-wywiadów: 
 
 

Przygotowania: 

•wytłumaczmy “co to” i “po co”… 

•pamiętajmy, by w rozmowie o Górze starać się 
zbilansować plusy i minusy … 

•nie bójmy się dopytywać … 

•pytajmy zarówno o fakty jak i o opinie, jedno i 
drugie jest ważne … 

•powiedzmy, co się dalej z tym stanie! … 

•zbierajmy kontakty: telefoniczne, mailowe, 
zaprosimy na kolejne spotkania 

 



Logistyka: 
 
 

Przygotowania: 



Realizacja: 



Opracowanie zebranego materiału:: 

• informacje o rozmówcy 

• opinie o Górze Kalwarii 

• wskazówki dla Ośrodka Kultury 

 



Opracowanie zebranego materiału: 

http://www.youtube.com/watch?v=KUyOLrK_3ek 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KUyOLrK_3ek


Opracowanie zebranego materiału: 



Główne wnioski z akcji badawczej na targu: 

Mamy w Górze Kalwarii potencjał: przyrodę, bogatą historię, ciszę i 
spokój. Małe miasteczko to dobra atmosfera, mamy tu znajomych i tu 
się urodziliśmy i dlatego tu zostaniemy! 

Jest wiele rzeczy, które nam nie odpowiada i chcielibyśmy je zmienić. 

Chcielibyśmy Ośrodka Kultury z prawdziwego zdarzenia – będącego 
centrum spotkań i życia towarzyskiego, w ładnym i przestronnym 
budynku oraz takiego, o którym byśmy dużo wiedzieli. 

Chcielibyśmy, żeby Góra Kalwaria ładniała, żeby zostały wyremontowane 
kamienice i by zostały zagospodarowane tereny rekreacyjne, 
szczególnie Skarpa Wiślana – to będzie służyło nam i przyciągnie 
turystów. 



Dziękuję 

Marta Olejnik 
 

IX seminarium Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej nt. diagnozy lokalnej    19 czerwca 2012 

m.olejnik@poledialogu.org.pl 
 


