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Wstęp 
 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny przy współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji 

Społecznych "Stocznia" przeprowadziło na obszarze, na którym działa badanie oddziaływania na 

kapitał społeczny wg. narzędzi BOX. Jego celem było sprawdzenie czy badane miejsca są dobrym 

środowiskiem do inicjatyw społecznych i aktywności społecznej. Badanie przybliżyło nas do 

odpowiedzi na pytanie, co z działań naszej organizacji rzeczywiście wynika i w jakim stopniu 

przekładają się na one na trwałą zmianę w społecznościach lokalnych, oraz które działania należy 

wzmacniać, aby wywrzeć lepszy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i nasze środowisko 

społeczne. 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało z inicjatywy lokalnych partnerów. Swoim 

zasięgiem obejmuje 10 gmin z trzech różnych powiatów: krapkowickiego, strzeleckiego i opolskiego. 

W jego skład wchodzą następujące gminy: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, 

Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce i Izbicko. 

Tabela nr 1. 

Lp. Gmina Liczba mieszkańców* Powierzchnia (km2)* 

1. Gogolin 12 436 101 

2. Izbicko 5 413 85 

3. Jemielnica  7 176 112 

4. Krapkowice  23 148 97 

5. Leśnica  7 849 95 

6. Strzelce Opolskie 31 040 203 

7. Tarnów Opolski 9 592 82 

8. Ujazd  6 351 83 

9. Walce 5 550 69 

10. Zdzieszowice 16 040 57 

Kraina św. Anny 124 595 984 

*dane na dzień 31.12.2015r. wg danych GUS 

Obszar Stowarzyszenia Kraina św. Anny jest atrakcyjny pod względem przyrodniczym  

i geologicznym. Posiada bogactwa naturalne jakimi są: park krajobrazowy, rezerwaty przyrody, 

obszar Natura 2000 oraz założenia parkowe. Rozwojowi gospodarczemu sprzyjają m.in. 

uwarunkowania geograficzne – bliskość do aglomeracji śląskiej i dolnośląskiej, bardzo dobry dostęp 

do autostrady A4, a także tereny przygotowane pod inwestycje, w tym Katowicka Specjalna Strefa 

Ekonomiczna. Niekwestionowanym walorem naszego obszaru są obiekty sakralne, takie jak: Klasztor 

Franciszkański z Bazyliką na Górze św. Anny, Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, Zespół 
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Pocysterski w Jemielnicy, a także zamki, pałace i inne budowle historyczne. Mieszkańcy kultywują 

tradycje i obrzędy, a także charakterystyczną tradycyjną kuchnię śląską. Za najistotniejsze 

zagrożenie dla obszaru Krainy św. Anny uznać można stale spadającą liczbę mieszkańców, 

spowodowaną małym przyrostem naturalnym oraz starzeniem się społeczeństwa, a także migracją 

zarobkową. Ustanowienie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przygotowanie terenów 

pod inwestycje może wpłynąć na zmniejszenie wyjazdów w poszukiwaniu pracy poza nasz region.  

W ostatnich latach nastąpiło znaczne aktywowanie i zorganizowanie się nowych organizacji 

pozarządowych. Za powyższym przemawiają dane statystyczne (GUS), zgodnie z którymi od 2009 

roku systematycznie wzrasta liczba organizacji pozarządowych, tj. stowarzyszeń, fundacji i innych 

organizacji społecznych. Staramy się docierać do środowisk, które w sposób skuteczny oraz 

innowacyjny zmieniają swoje otoczenie i mają wpływ na jego aktywność. Nasza misja brzmi:  

W Krainie św. Anny ma miejsce współdziałanie na rzecz wzrostu konkurencyjności lokalnej 

gospodarki i turystyki, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, mieszkańcy są aktywni, 

otwarci, zachowują tradycje.  

Żyjemy w stosunkowo małych społecznościach, angażując się w różne działania                                         

i przedsięwzięcia - działamy lokalnie. To właśnie nasze działania wzmacniają więzi i kontakty między 

ludźmi, zwiększając zaufanie, a więc budują kapitał społeczny, którego wartość opiera się  

na wzajemnych społecznych relacjach. Kapitał społeczny to przede wszystkim zaufanie, jakim się 

obdarzamy i poczucie, że razem możemy wpłynąć na swoje otoczenie sprawiając, iż społeczność 

może działać sprawniej i efektywniej - wyzwalając społeczną energię. Kapitał społeczny można 

zmierzyć – wymaga to jednak precyzyjnego określenia, co wchodzi w jego zakres. W poniższym 

opracowaniu uwzględniliśmy pięć wymiarów kapitału społecznego – więzi/tożsamość, aktywność, 

zaufanie, współpraca i wpływ. Dla każdego z ww. wymiarów zebraliśmy dane, co pozwoliło nam na 

zbiorczą analizę stanu kapitału społecznego na interesującym nas obszarze.  

Lokalna Strategia Rozwoju, którą Stowarzyszenie wdraża od momentu powstania  

(tj. od 2006 roku) pozwoliła na zaobserwowanie, iż na naszym obszarze dwie z gmin, a mianowicie: 

Walce i Zdzieszowice najmniej angażują się w działania Stowarzyszenia Krainy św. Anny. Naszym 

zamierzeniem było dokładniejsze poznanie zjawisk społecznych jakie zachodzą w tych gminach oraz 

relacji pomiędzy działającymi na ich terenie podmiotami. Dopełnieniem diagnozy sytuacji było 

porównanie stanu kapitału społecznego w tych gminach do dwóch innych, w których nasze 

Stowarzyszenie zrealizowało znacznie więcej działań. Dodatkowo samo uczestnictwo w badaniu 

mogło skłonić uczestników do refleksji i przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej. 

Poniższy raport jest podsumowaniem wyników badań i analiz przeprowadzonych dla 

czterech gmin: Walce, Zdzieszowice, Leśnica i Krapkowice. Badania terenowe w postaci wywiadów 

z mieszkańcami przeprowadzone zostało w dwóch gminach – Walce oraz Zdzieszowice. Dla 

wszystkich czterech gmin przeprowadzono analizę danych zastanych opartą o statystyki publiczne. 
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1.1. Zakres terytorialny badania 

Mając na uwadze wszystkie powyższe uwarunkowania należałoby sądzić, iż gminy 

wchodzące w skład Stowarzyszenia Kraina św. Anny, korzystają wzajemnie ze swych bogactw. 

Niestety w okresie 10-letniej działalności Stowarzyszenia zaobserwowaliśmy, iż gminę Walce  

i Zdzieszowice, charakteryzuje niższa aktywność społeczna w porównaniu do pozostałych gmin 

należących do obszaru. Przeprowadzone do tej pory ewaluacje obszaru nie wskazały jednoznacznej 

przyczyny słabszego w porównaniu do pozostałych gmin zaangażowania tych gmin. Spowodowane 

to mogło być agregacją wyników badania dla całego obszaru działania Stowarzyszenia, a nie 

opracowaniem wyników dla pojedynczych gmin. 

Gmina Zdzieszowice jest najmniejszą gminą należącą do Stowarzyszenia pod względem 

powierzchni, zajmuje 57 km2, natomiast plasuje się na trzecim miejscu pod względem liczebności 

mieszkańców, gdyż zamieszkuje ją ponad 16 tys. osób. Zdzieszowice należą do miejscowości o dobrej 

pozycji pod względem gospodarczym. O randze miasta zdecydował rozwój przemysłu, w tym 

przypadku koksochemicznego. Rozwój gospodarczy i przemysłowy wpłynął w znacznym stopniu  

na strukturę gospodarczą i zatrudnienie. W latach dużego rozkwitu zakładu do miasta napływała 

ludność z obszaru całej Polski - od Śląska po Mazury. To wpłynęło na typ powstającej zabudowy, 

gdyż powstawały wokół zakładu osiedla o zabudowie wielorodzinnej. Miasto obecnie odgrywa 

czołową rolę wśród ośrodków przemysłowych województwa opolskiego. Natomiast dla turystów 

Zdzieszowice są przede wszystkim dogodnym i bliskim punktem wypadowym pieszych i rowerowych 

wypraw na Górę Świętej Anny. Ponadto atrakcją gminy są zabytki miejscowości Żyrowa i Jasiona 

oraz istniejące walory krajobrazowe. Miejscowość od północy graniczy z Parkiem Krajobrazowym 

„Góra św. Anny”, natomiast od południa sąsiaduje z Obszarem Chronionego Krajobrazu – Łęgiem 

Zdzieszowickim oraz nieopodal znajdującym się użytkiem Ekologicznym „Stara Odra”. Te miejsca  

są przyrodniczą ostoją regionu oraz dogodnym miejscem wypoczynku, zachęcającym do pieszych 

wypraw.  

Walce jest gminą powierzchniowo nieznacznie większą od Gminy Zdzieszowice, ale posiada 

trzy razy mniej mieszkańców, bo około 5,5 tys. Zamieszkuje ją ponad 2900 kobiet natomiast 

mężczyzn jest prawie o 300-stu mniej. Jest to gmina wiejska, spełniająca funkcję rolniczą, ponieważ 

około 84% powierzchni stanowią użytki rolne. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 

Mieszkań przeprowadzonego wśród mieszkańców około 40% osób zadeklarowało swą 

przynależność do narodowości polskiej, 32% niemieckiej, 15% śląskiej, a 13% do innej. W związku  

z powyższym w roku 2006 w gminie wprowadzono język niemiecki jako język pomocniczy. W tej 

małej Gminie znajdują się liczne przydrożne kapliczki, krzyże posiadające płaskorzeźby i figury 

świętych, okazały zabytkowy, neogotycki kościół z dzwonem spiżowym, barokowym lichtarzem  

i ołtarzem. Wartym uwagi jest również dom z XVIII wieku oraz ruiny pałacu w Rozkochowie. 

Przeprowadzone w Gminie Walce i Zdzieszowice badania oddziaływania na kapitał społeczny 

przybliżyły nas do poznania przyczyn niedużego, mało efektywnego zaangażowania tych gmin                     
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w tworzenie inicjatyw i szeroko rozumianej aktywności społecznych. Dodatkowo analizą danych 

objęto dwie gminy: Leśnica i Krapkowice. 

Dobór gmin do porównania nie był przypadkowy – Leśnica jest gminą wiejsko-miejską, 

podobna w swym charakterze i liczbie ludności do gminy Walce. Z kolei Krapkowice mają podobnie 

jak Zdzieszowice charakter typowo miejski. W ten sposób otrzymano dwie pary podobnych do siebie 

gmin, różniących się jednak skalą zaangażowania naszego Stowarzyszenia. 

1.2. Zakres czasowy badania 

Wywiady z mieszkańcami przeprowadzane były w miesiącu sierpniu i wrześniu 2016 roku. 

Dotyczyły głównie bieżącego okresu, jednakże w trakcie zadawania pytań zwracano się z prośbą  

o podanie przykładów z minionych lat. 

Respondenci w swoich wywiadach najczęściej mówili o teraźniejszości, obecnych czasach            

i aktualnych wydarzeniach np. „Tego teraz jest sporo. Od festynów począwszy, skończywszy na jakiś 

dożynkach, organizowanych u nas przez jedno z sołectw”. Jednak czasem pojawiały się nawiązania  

do przeszłości np. „Od 1999 roku każdego 1 maja spotykamy się przy „źródełku” tak zwanym i tam 

w tym roku mieliśmy rekord, że tak można powiedzieć 350 osób było.”, czy nawiązujące do minionej 

kadencji Rady Miejskiej – lata 2010-2014. Pytanie „A czy znasz inicjatywy, które miały na celu zmianę 

decyzji podjętych przez władze lokalne? Kto w te działania był zaangażowany? Jakie przyniosły 

skutek?” przyczyniło się do uzyskiwania przykładów z okresu kilku lat wstecz tj. budowa ronda  

w Walcach lata 2009-2010 lub powstaniem Wodociągów i Kanalizacji w Zdzieszowicach rok 2007.  

W przypadku danych zebranych ze statystyk publicznych większość z nich odnosiła się do 

stanu za rok 2015. Niektóre jednak, jak np. dane dotyczące frekwencji wyborczych, zebrane zostały 

dla wcześniejszych lat.    

1.3. Zakres tematyczny badania 

 
Badanie oddziaływania na kapitał społeczny wg. narzędzi BOX (akronim wyrażenia Badanie 

Oddziaływania na Kapitał Społeczny) przeprowadzono przy użyciu dwóch metod badawczych: 

analizy danych zastanych oraz wywiadów z mieszkańcami. 

 

Wywiady z mieszkańcami 

Wywiad jest jedną z najbardziej naturalnych form zdobywania informacji. Jest to rodzaj 

rozmowy, w której jedna ze stron nastawiona jest przede wszystkim na słuchanie  

i zadawanie pytań w interesującym temacie. Wywiad to równocześnie sposób na zdobycie wiedzy 

na temat faktów, a także opinii oraz emocji związanych z funkcjonowaniem społeczności lokalnej. 

Pozwala na pozyskanie materiału, który można analizować na wiele różnych sposobów – nie tylko 

pod kątem występowania zjawisk, ale np. towarzyszących im wśród rozmówców emocji czy języka 

jakiego używają do ich opisu. 
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BOX to nie tylko zbiór narzędzi badawczych, ale także procedury służące analizie  

i interpretacji wyników badań, czyli przełożeniu ich na ocenę kapitału społecznego. Służą do tego 

specjalne matryce, w których po wpisaniu odpowiedzi respondenta, automatycznie jest ona 

przeliczana na ocenę kapitału społecznego w każdym z jego wymiarów: więzi, aktywność, 

współpraca, zaufanie oraz wpływ. Następnie oceny te zostają przedstawione w postaci wykresów  

i grafik. Poszczególne punkty wskaźników zawarte w matrycy mechanizmu liczącego są wyliczane 

przez algorytm. Kolejnym elementem przedstawiającym wyniki badania jest radar kapitału 

społecznego. To wykres przedstawiający wyniki badań w postaci pięciokąta, którego kształt  

i powierzchnia zależy od tego, jak oceniana społeczność wypada pod względem każdego z pięciu 

wyróżnionych w BOX wymiarów: Jak silne więzi łączą jej członków? Czy są aktywni? Jak intensywnie 

ze sobą współpracują? Jaki jest ich wpływ na zbiorowe decyzje? W jakim stopniu ufają sobie i innym? 

Do wywiadu zrekrutowano łącznie 12 mieszkańców, sześć osób z Gminy Walce i sześć                        

z Gminy Zdzieszowice. Zadbano o różnorodność rozmówców, aby poznać perspektywę osób 

pochodzących z różnych środowisk. Przy wyborze respondentów do badania kierowano się cechami 

takimi jak: wiek i płeć rozmówcy, a także podzielono ich na dwie grupy: osoby uczestniczące oraz 

nieuczestniczące w działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Każdą                          

z rozmów przeprowadzono indywidualnie według Scenariusza wywiadu z mieszkańcami 

(dostępnego na stronie internetowej www.kapitalspoleczny.org), dbając jednocześnie o komfort               

i swobodę ankietowanego. Według określonego w scenariuszu schematu zadawano wszystkim 

respondentom takie same pytania, w każdym z wymiaru kapitału społecznego: więzi, aktywność, 

współpraca, zaufanie i wpływ.  

Analiza danych zastanych 

W tym przypadku za dane zastane można uznać wszelkiego typu informacje pochodzące ze 

statystyk publicznych odnoszących się do jednego z pięciu wyodrębnionych wymiarów kapitału 

społecznego. Dla każdego z wymiarów zebrano informacje, które posłużyły do obliczenia 

syntetycznych wskaźników mierzących poziom kapitału społecznego w badanych gminach. Poniższa 

tabela stanowi zestawienie wskaźników oraz danych zebranych do ich obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kapitalspoleczny.org/
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Tabela nr 2. 

Wymiar kapitału 

społecznego 
Wskaźniki 

więzi 

• % mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zamieszkałych na 

danym terenie od urodzenia 

• liczba lokalnych świąt, wydarzeń, imprez masowych zorganizowanych na danym 

terenie w ciągu roku / 10 tys. mieszkańców 

• % mieszkańców miejscowości korzystających z dodatków mieszkaniowych  

• % mieszkań z zaległościami w opłatach za mieszkania w poszczególnych 

miejscowościach  

• przestępstwa stwierdzone kryminalne - kradzieże i włamania, rozboje, 

wymuszenia, przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu /1 tys. mieszkańców 

aktywność 

• liczba zarejestrowanych stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji / 10 tys. 

mieszkańców 

• uczestnicy imprez masowych organizowanych na danym terenie w ciągu roku/ 1 

tys. mieszkańców (poza cyklicznymi wydarzeniami sportowymi, np. meczami) 

• liczba krwiodawców / 1 tys. mieszkańców w wieku 18-65 lat 

• liczba osób zaangażowanych w organizację lokalnych (prowadzonych na danym 

terenie) zbiórek publicznych na danym terenie w ciągu roku / 1 tys. mieszkańców  

• liczba zbiórek publicznych zorganizowanych w ciągu roku przez organizacje 

pozarządowe na danym terenie/l00 organizacji zarejestrowanych na danym 

terenie 

współpraca 

• % organizacji społecznych otrzymujących środki w związku z realizacją zadań 

publicznych gminy 

• istnienie aktualnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

• % organizacji pozarządowych z danego terenu uczestniczących w konsultacjach 

społecznych organizowanych przez lokalne władze  

• wydatki z budżetu gminy przeznaczone na zlecanie zadań organizacjom 

pozarządowym jako % wydatków bieżących 

wpływ 

• frekwencja w ostatnich wyborach lokalnych 

• frekwencja w ostatnich wyborach prezydenckich 

• środki przeznaczone na fundusz sołecki jako ‰ wydatków budżetu gminy 

ogółem 

zaufanie 

• kwota środków zebranych w ramach zbiórek publicznych na danym terenie w 

ciągu roku, w tym WOŚP oraz innych zbiórek zarejestrowanych w urzędzie 

gminy / 1 tys. mieszkańców 

• % uprawnionych do głosowania, którzy oddali głos na zwycięskiego kandydata w 

ostatnich wyborach na wójta/burmistrza (I tura) 

• % uprawnionych do głosowania, którzy oddali głos na zwycięski komitet w 

ostatnich wyborach do Rady gminy (I tura) 
 

1.4. Uwagi na temat realizacji badania 

Już podczas poszukiwania chętnych do wzięcia udziału w badaniu kapitału społecznego  

wg. narzędzi BOX napotkaliśmy trudności z potencjalnymi respondentami. Na etapie omawiania 

badania potencjalni rozmówcy z chęcią wyrażali swój akces. Niestety jak przyszłość pokazała nie 

udało się z tymi osobami umówić na wywiad. Wśród tych osób znajdowały się także osoby                          

z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, kiedyś i obecnie aktywne publicznie. Osoby te nawet 

jeśli obecnie angażują się społecznie, nie koniecznie chciały się podzielić swoim doświadczeniem                 

i refleksjami. 



Badanie oddziaływania na kapitał społeczny   

 

 

Str. 7 
 

Ponadto podczas wywiadów zaobserwowano, że respondenci nie byli skłonni do długich 

wywodów. Ich odpowiedzi były krótkie, często odpowiadano „tak” lub „nie”, nie rozwijali swoich 

wypowiedzi. Próby „wyciągnięcia” większej ilości informacji od rozmówców, często nie przynosiły 

skutku. Powodowało to trudności w zaklasyfikowaniu odpowiedzi na etapie kodowania wywiadów 

w przygotowanej w BOXie matrycy. 

 Po przeprowadzonych kilku pierwszych wywiadach informowano już respondentów,  

że wywiad potrwa około 40 min, a nie jak wskazano w scenariuszu od 1 do 1,5h. Powyższe wynikało 

z doświadczeń z przeprowadzonych rozmów z pierwszymi respondentami. 

 

W przypadku analizy danych zastanych można wskazać na dwa typy wyzwań związanych z 

realizacją badania: 

 

• Pozyskanie niektórych danych od instytucji publicznych – w trakcie zbierania danych od 

urzędów okazało się, że niektóre z nich nie są gromadzone (dotyczy to np. informacji 

dotyczących zbierania nieczystości, liczby zarejestrowanych organizacji samorządu 

gospodarczego i zawodowego, klubów, kół, kół gospodyń wiejskich i innych inicjatyw 

lokalnych nieposiadających osobowości prawnej). Z tego względu konieczne było 

zmniejszenie pierwotnie zaplanowanej liczby wskaźników. 

• Pozyskanie danych, które umożliwiłyby dokonanie porównań badanych gmin do innych gmin 

w Polsce. W tym przypadku problemem okazało się pozyskanie danych od centralnych 

instytucji statystycznych takich jak GUS. Również w tym przypadku konieczna była 

reedukacja pierwotnie założonej liczby wskaźników i rezygnacja z porównywania wyników 

badania do danych ogólnopolskich dla wszystkich wskaźników. 

Wyniki analizy 
 

2.1. Podsumowanie wyników - kapitał społeczny w gminach należących do 

Stowarzyszenia Kraina św. Anna. 

 

W pierwszym kroku dokonaliśmy porównania kapitału społecznego gmin przy wykorzystaniu 

danych pochodzących z analizy danych zastanych. Wskazała ona na zróżnicowanie poziomu kapitału 

społecznego w badanych przez nas gminach. Dane potwierdzają tezę o niższej aktywności społecznej  

w gminach mniej zaangażowanych w działania naszego Stowarzyszenia (Walce i Zdzieszowice). 

Jednocześnie można dostrzec w nich mniejszą skłonność do podejmowania współpracy. Wszystkie 

cztery społeczności charakteryzują się silnymi więziami społecznym i poczuciem przywiązania do 

miejsca zamieszkania. 
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Tabela nr 3. Poziom kapitału społecznego w badanych gminach 

 

Średnia dla 4 
badanych gmin 

Walce Zdzieszowice Leśnica Krapkowice 
Gminy o małym  

natężeniu działań 
Stowarzyszenia 

Gminy o dużym 
natężeniu działań 
Stowarzyszenia 

więzi 8,4 7,6 9,2 8,1 8,8 8,4 8,5 

aktywność 1,7 0,2 1,3 0,5 4,9 0,8 2,7 

współpraca 5,6 4,8 5,8 5,6 6,1 5,3 5,8 

wpływ  4,7 5,3 4,5 4,6 4,5 4,9 4,5 

Zaufanie 3,6 5,9 3,7 1,1 3,7 4,8 2,4 

Kolorem zaznaczone zostało natężenie wybranych wymiarów kapitału społecznego (kolor zielony oznacza 

wysoki stan kapitału społecznego, czerwony zaś niski) 

Badanie jakościowe w postaci indywidualnych wywiadów z mieszkańcami pozwoliło nam na 

zrozumienie przyczyn niskiej aktywności mieszkańców oraz zaobserwowanie różnic dla osób, które 

brały dotychczas udział w działaniach stowarzyszenia i takich które w nich nie brały udziału. 

Z badania wynika, iż mieszkańcy niezależnie od tego czy uczestniczyli, czy też nie uczestniczyli                       

w działaniach Stowarzyszenia, nie ufają sobie nawzajem.  Ponadto osoby nie uczestniczące 

dotychczas w działaniach Stowarzyszenia Kraina św. Anny są przekonane, iż nie mają wpływu na 

podejmowane w ich gminach decyzje. Zróżnicowanie poziomu kapitału społecznego wśród osób 

uczestniczących i nie uczestniczących w działaniach organizacji widoczne jest na poniższym 

wykresie: 

Rys.1. 
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Mieszkańcy, którzy kiedykolwiek zaangażowani zostali w działania Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny z Gminy Walce i Zdzieszowice we wskazanych 5 wymiarach BOX cechowali się wyższym 

poziomem poszczególnych wskaźników. Świadczy to o tym, iż należą do środowiska o wyższym 

kapitale społecznym. Jedynie wymiar „zaufanie” określony został na takim samym poziomie, 

znacząco niskim, w obydwóch grupach.  

Mieszkańcy, którzy nie brali wcześniej udziału w działaniach Stowarzyszenia, przekonani są 

o swoim braku wpływu na zbiorowe podejmowanie decyzji. Natomiast osoby, które już kiedykolwiek 

miały styczność z działaniami prowadzonymi przez Stowarzyszenie są przekonane o zdolności 

członków społeczności do wywierania wpływu na zbiorowo podejmowane decyzje, zdolności do 

uczestnictwa w podejmowaniu tych decyzji i komunikacji z tymi, którzy są odpowiedzialni za ich 

podejmowanie. 

Wymiar „więzi” obydwie grupy respondentów określiły na równym, a zarazem stosunkowo 

dużym poziomie. Wszyscy przebadani mieszkańcy są w równym stopniu przywiązani do pozostałych 

członków społeczności oraz posiadają poczucie przynależności i przywiązania do norm ułatwiających 

wspólne działanie.  

Mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli do tej pory w działaniach Stowarzyszenia cechowali się 
niższym poziomem „aktywności” i „współpracy”. Charakteryzowali się niższą zdolnością  
do podejmowania działań w ramach społeczności oraz niższą zdolnością do wspólnego działania  
z innymi członkami społeczności, uzgadniania swoich działań i unikania konfliktów. 

 

2.2. Szczegółowe omówienie wyników 

 

W poniższym podrozdziale przedstawione zostały główne wnioski z badania w odniesieniu do 

pięciu wyodrębnionych wymiarów kapitału społecznego. 

Więzi 

• Wszystkie badane społeczności charakteryzują się wysokim poziomem więzi ze swoim 

miejscem zamieszkania i silnym poczuciem tożsamości. Kwestia większego lub mniejszego 

natężenia działań Stowarzyszenia na danym obszarze czy też bezpośredniego uczestnictwa 

w nich mieszkańców nie wpływa na poziom tego wymiaru kapitału społecznego. 

 

• Większość mieszkańców zamierza pozostać w swojej gminie w przyszłości, bo są do tego 

miejsca przywiązani. 

✓ „Ja jestem domownikiem, że tak powiem. I lokalnym i domowym w sensie chałupy. 

Miałem możliwość wyjazdu za granicę, zresztą byłem za granicą za kawalera jeszcze, 

ale nie widziałem tam się.” (uczestnik_nr9_mężczyzna_Walce) 
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✓ „Powodów jest wiele. Mam tu dom, mam tu pracę, rodzinę. Żona też tu pracuje. 

Generalnie korzenie zapuszczone.” (uczestnik_nr11_mężczyzna_ Zdzieszowice) 

 

• Zdaniem rozmówców ich gminy wyróżniają się pozytywnie na tle innych gmin. Mieszkańcy 

gminy Zdzieszowice jako pozytywne wskazywali działający przy mieście przemysł 

koksowniczy oraz mniejsze zakłady zatrudniające znaczną liczbę osób, ciekawe usytuowanie 

w pobliżu Góry św. Anny czy łatwość w znalezieniu pracy. Natomiast respondenci z gminy 

Walce zwracali uwagę na ładny krajobraz, dostęp do dużej ilości sklepów, położenie  

w pobliżu autostrady. Jedna z przebadanych osób z gminy Walce, na pytanie Co pozytywnie 

wyróżnia gminę na tle innych? odpowiedziała: 

✓ „Jak wiadomo my jesteśmy najmniejszą gminą, w najmniejszym powiecie  

i w najmniejszym województwie, jeżeli chodzi o Polskę. I integracja z życiem. Jeden 

drugiego, można powiedzieć, się zna i to jest to fajne, że znamy się, nie jesteśmy sobie 

obcy.” (uczestnik_nr9_mężczyzna_Walce) 

 

• Respondenci jednogłośnie potwierdzili, że społeczność lokalna jest otwarta, przyjazna  

i tolerancyjna, a osobom z zewnątrz jest łatwo nawiązać kontakt z mieszkańcami. 

✓ „Mieć chęć po prostu zaangażować się w jakąś pracę i wtedy można kogoś poznać.” 

(nieuczestnik_nr2_kobieta_Walce) 

 

• Zaznaczano również, iż osoby napływające z zewnątrz mogą spodziewać się pozytywnego 

wydźwięku od mieszkańców, a społeczność jest raczej spójna i nie istnieją w niej istotne 

podziały i konflikty. 

 

• Na pytanie dotyczące znajomości aktorów (podmiotów) podejmujących decyzję na poziomie 

lokalnym respondenci wymieniali najczęściej: wójt/burmistrz, sołtysi, radni. Jedna  

z przebadanych osób nie interesuje się tym tematem. Natomiast jeden z respondentów 

odpowiedział: 

✓ „Starsi ludzie z doświadczeniem” (uczestnik_nr9_mężczyzna_Walce) 

 

• Respondenci jednogłośnie wymienili gminę, sołtysa, wójta/burmistrza, stronę internetową 

jako główne źródło informacji o sprawach gminy. Jedynie dwie osoby dodatkowo wskazały 

bilbordy, broszury i tablice ogłoszeń. Tak więc wnioskować można, że prasa i radio nie jest 

już głównym źródłem wiedzy o sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, obecnie 

ważniejszą rolę pełni internet i portale społecznościowe. 

 

• Dwie trzecie rozmówców uznało w Gminie Zdzieszowice za niebezpieczne samo miasto 

Zdzieszowice. Za miejsca szczególnie niebezpieczne w tym mieście respondenci wskazali 

ulicę Nową i Filarskiego oraz park miejski, a także okolice PKP. 
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• Wszyscy respondenci bez problemu potrafili wskazać znajdujące się w gminach przestrzenie 

publiczne tj. place zabaw, boiska, parki miejskie i zewnętrzne siłownie, uznając ich stan  

za ogólnie dobry.  

 

• Z kolei pojawiały się różne odpowiedzi co do tego, kto dba o te przestrzenie. Połowa 

respondentów wskazała, iż to mieszkańcy i rady sołeckie dbają o te miejsca, następnie 

wskazywano urząd gminy, jedna osoba odpowiedziała, iż za stan przestrzeni publicznych 

odpowiadają organizacje pozarządowe.  

 

Aktywność 

• Biorąc pod uwagę wyłącznie dane zastane badane gminy charakteryzują się stosunkowo 

niskim poziomem aktywności – przy czym jest on wyższy w gminach o charakterze miejskim. 

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wzięte pod uwagę w analizie wskaźniki ograniczają się do 

pewnych aspektów aktywności społecznej (przed wszystkim zinstytucjonalizowanych – np. 

organizowaniu się w NGO czy też prowadzeniu zgłoszonych zbiórek publicznych). Wywiady                        

z mieszkańcami wskazały na całe spectrum aktywności, które mogą być niedostrzegane przez 

instytucje publiczne gromadzące dane. 

 

• Wśród grup środowiska zaangażowanych w działania na rzecz mieszkańców badanych gmin 

najczęściej wymieniano: rady sołeckie na czele z sołtysami, Mniejszość Niemiecką  

czy ochotniczą straż pożarną. 

 

• Aż cztery osoby nie potrafiły wskazać organizacji pozarządowych zaangażowanych  

w działania na rzecz mieszkańców. Najczęściej respondenci jednak wskazywali: ochotnicze 

straże pożarne, LZS, Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi czy Stowarzyszenie Otwarte 

Serca.  

✓ „Stowarzyszenie Moc Muzyki przy przedszkolu nr 3, Stowarzyszenie Otwarte Serca  

i Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych.” (nieuczestnik_nr7_kobieta_ 

Zdzieszowice). 

 

• Prawie wszyscy mieszkańcy potrafili wymienić miejsca, które stworzone zostały dzięki 

społecznej inicjatywie. Tu dominowały najczęściej odpowiedzi: skwery, miejsca do ćwiczeń 

na świeżym powietrzu (zewnętrzne siłownie, urządzenia do street workout), świetlice 

wiejskie, boisko do siatkówki, czy małe place zabaw.  

 

• Badani respondenci bez większych problemów wskazywali rozrywki, które są związane                      

z kontaktem z innymi mieszkańcami. 

✓ „Szkubanie pierza w świetlicy wiejskiej.” (uczestnik_nr1_kobieta_Walce). 
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✓ „Spotkania na skwerach, na placu zabaw, na siłowni, na boisku. Praktycznie w każdej 

miejscowości jest takie miejsce, gdzie można się spotkać.” (uczestnik_ 

nr5_kobieta_Walce). 

✓ „Nordic walking, są kobiety, są grupy i w Zdzieszowicach i Januszkowicach. Poza tym 

mają możliwość chodzenia na halę do Zdzieszowic.” (uczestnik_nr3_kobieta_ 

Zdzieszowice). 

• Tylko jedna z pytanych osób nie potrafiła wskazać wydarzenia (np. święta lokalnego), które 

angażuje większość mieszkańców. Pozostali pytani bez problemu wymieniali tradycyjne 

imprezy angażujące społeczność lokalną. 

✓ „Szczególne wydarzenia to zawsze są Dni Miasta, teraz były połączone z Dniami 

Koksownika… Poza tym są festyny na wsiach… Są spotkania w mniejszych gronach 

dla emerytów, matek, dzieci… Marcin jest kultywowany tj. Na Świętego Marcina. 

Przemarsze z koniem to jest już też taka tradycja ona jest w Rozwadzy  

i w Januszkowicach…” (uczestnik_nr3_kobieta_Zdzieszowice). 

✓ „Na tle mojej wioski mamy takie miejsce, które istnieje od 1999 roku. Jest  

to Majówka. Od 1999 roku każdego 1 maja spotykamy się przy „źródełku” tak 

zwanym i tam w tym roku mieliśmy rekord, że tak można powiedzieć 350 osób było.” 

(uczestnik_nr9_mężczyzna_Walce). 

✓ „Tego teraz jest sporo. Od festynów począwszy skończywszy na jakiś dożynkach, 

organizowanych u nas przez jedno z sołectw. Konkurs wypieku kołocza śląskiego.” 

(uczestnik_nr11_mężczyzna_Zdzieszowice). 

Współpraca 

• Analiza danych zastanych pokazała stosunkowo wysoki poziom współpracy w badanych 

gminach.   

• Rozmówcy w większości byli zdania, że mieszkańcy ich gmin są skłonni udzielić 

bezinteresownej pomocy innym mieszkańcom: 

✓ „Wydaje mi się, że są skłonni ofiarować pomoc i nie trzeba spełniać szczególnych 

mieszkańcy warunków. Jeżeli jest jakaś potrzeba, sytuacja tego wymaga to w 

znacznej części mieszkańcy chętnie tutaj służą pomocą” (Uczestnik_nr5_ 

kobieta_Walce). 

✓ „Wydaje mi się, że mieszkańcy jak najbardziej są skłonni pomóc, bo tutaj większość 

ludzi się zna i to jest taka pomoc trochę też po znajomości.” (nieuczestnik_nr4_ 

kobieta_Zdzieszowice) 

 

• Respondenci, którzy nie brali do tej pory udziału w działaniach Stowarzyszenia są skłonni 

udzielić takiej pomocy również osobom spoza ich środowiska. Natomiast aż połowa 

uczestników by już takiej pomocy nie udzieliła. 
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• Respondenci w większości uważali, że pozostali mieszkańcy włączyliby się w ich akcję  

i że otrzymaliby pomoc od samorządu lokalnego. Wśród badanych, tylko dwie osoby uznały, 

że prawdopodobnie nie otrzymałyby wsparcia od samorządu. 

✓ „To jest uwarunkowane kto jest inicjatorem, pomysłodawcą akcji.” (uczestnik_nr5_ 

kobieta_Walce). 

 

• Pytani mieszkańcy nie mieli problemu ze wskazaniem sposobów na dotarcie do innych  

z informacją o organizowanej akcji. Najczęściej były to: plakaty, portale społecznościowe, 

strony internetowe (w tym gminne), zebrania wiejskie i ogłoszenia parafialne. Rzadziej  

w odpowiedziach wskazywano tradycyjne media. 

✓ „Zazwyczaj jakieś plakaty, ogłoszenia przez sołtysów czy Wójta.” 

(nieuczestnik_nr5_kobieta_Walce). 

 

• Respondentom najłatwiej byłoby zdobyć pomoc w formie pracy wolontariuszy oraz wsparcie 

rzeczowe. Z uzyskaniem finansowej pomocy borykałoby się, aż osiem osób  

na dwanaście przebadanych. 

✓ „Najłatwiej otrzymać jakieś wsparcie, jakąś rzeczową pomoc. A już trochę trudniej 

finansową” (uczestnik_nr5_kobieta_Walce). 

 

Zaufanie 

• Przeprowadzone wywiady wskazują na mały stopień zaufania pomiędzy mieszkańcami. 

✓ „Ogólnie uważam, że mieszkańcy są zawistni i lubią plotkować”. 

(uczestnik_nr5_kobieta_Walce). 

✓ „Zazdrość. Zawsze gdzieś taka zazdrość we wszystkim istnieje.” (uczestnik_nr12_ 

mężczyzna_Zdzieszowice). 

 

• Większość respondentów odpowiedziała, że gdyby pozostawiła torbę z dokumentami  

np. w sklepie, to najprawdopodobniej zostałaby zabrana przez kogoś innego. 

 

• Rozmówcy w większości przekonani byli o możliwości odzyskania zagubionych dokumentów, 

ponadto wiedzieliby do kogo zwrócić się o pomoc, np. do policji. 

 

• Niezależnie od płci i wieku respondenci nie byliby skłonni zawrzeć spółki z innym 

mieszkańcem, ani przekazać swoich środków pieniężnych w inicjatywę innego mieszkańca.  

✓ „Funkcjonują biura doradcze, ale funkcjonuje bank, żeby pożyczkę wziąć, albo złożyć 

wniosek i szukać w takich instytucjach jak Annaland.” (uczestnik_nr3_kobieta_ 

Zdzieszowice). 

✓ „Spółkę diabeł stworzył.” (uczestnik_nr9_mężczyzna_Walce). 
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✓ „Poszukałbym na internecie.” (uczestnik_nr12_ mężczyzna_Zdzieszowice). 

 

• Jednocześnie jednak duża liczba respondentów była zdania, że organizacjom społecznym i 

instytucjom samorządowym można zaufać.  

 

Wpływ 

• Uczestnicy działań Stowarzyszenia w większości uznawali innego mieszkańca jako autorytet, 

m.in. burmistrza, sekretarza gminy, dyrektora szkoły, wieloletnich pracowników 

samorządowych, czy osoby organizujące społeczne wydarzenia. 

 

• Wśród nie uczestników tylko dwie osoby uznawały innego mieszkańca za autorytet,  

są to: sołtys i rodzice. 

✓ „Są osoby, które działają, poświęcają swój czas prywatny, nie dostają za to swojego 

wynagrodzenia, a mimo wszystko działają. To jest akurat nasza Pani Sołtys.” 

(nieuczestnik_nr2_kobieta_Walce). 

✓ „Gdzieś tam zawsze autorytetem będą rodzice…” (nieuczestnik_nr4_kobieta_ 

Zdzieszowice). 

 

• W większości przebadane osoby potrafiły wskazać liderów lokalnej społeczności, w tym Radę 

Sołecką wraz z Sołtysem, Burmistrza czy kobiety wiejskie. 

 

• Za najaktywniejsze lokalne organizacje i instytucje, uczestnicy działań uznali: ochotnicze 

straże pożarne, Związek Kobiet Śląskich czy Mniejszość Niemiecką. Natomiast tylko połowa 

respondentów nie związanych ze Stowarzyszeniem umiała wskazać aktywne organizacje  

tj.: Mniejszość Niemiecka, dom kultury czy Stowarzyszenie Moc Muzyki, Otwarte Serce czy 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. 

 

• Dwie trzecie rozmówców znało sytuację, w których lokalne władze uwzględniły głos 

mieszkańców. 

✓ „W Walcach rondo było budowane, no i to rondo nie spełniało oczekiwań 

mieszkańców. A my tu na terenie gminy mamy firmy przewozowe i tak dalej, które 

posiadają ciągniki siodłowe. I tu był protest. Przyjechali wręcz na to rondo i uzgodnili 

i z Wójtem i z budowlańcami i zostało to rondo zmienione. Pierwsza koncepcja została 

zmieniona poprzez interwencję mieszkańców.” (uczestnik _nr9_mężczyzna_Walce). 

✓ „(…) powstaniem WIK-u tutaj ostatnio, to już jest parę lat temu, ale był Zakład 

Gospodarki Komunalnej i on miał być sprywatyzowany (…) i ludzie i tutaj radni chcieli 

zatrzymać to żeby było to przedsiębiorstwo (…)” (uczestnik_nr3_kobieta_ 

Zdzieszowice). 
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✓ „Chociażby ostatni temat związany z lokalizacją PSZOKU (Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych) u nas na terenie Gminy Zdzieszowice. Mieszkańcom nie 

spodobała się lokalizacja, która została zaproponowana przez Urząd i ona jest już 

zmieniona.” (uczestnik_nr11_mężczyzna_ Zdzieszowice). 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań oddziaływania na kapitał społeczny wg. narzędzi 

BOX wyprowadzono wnioski oraz sformułowano rekomendacje dotyczące przyszłych działań: 

 

• Mieszkańcy współpracujący lub kiedykolwiek zaangażowani w działania Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny cechowali się wyższym poziomem kapitału społecznego. Świadczy  

to o tym, iż należą do środowiska o wyższym kapitale społecznym.  

• Gminy w których natężenie działań Stowarzyszenia było większe charakteryzują się wyższym 

poziomem aktywności mieszkańców oraz współpracy, co stanowi potwierdzenie obserwacji 

Stowarzyszenia.  

• Mieszkańcy niezależnie od tego czy uczestniczyli w działaniach Stowarzyszenia czy też nie, 

nie ufają sobie nawzajem. Można postawić tezę, że kwestia zaufania społecznego jest czymś 

co zmienia się o wiele trudniej i w dłuższej perspektywie czasu niż sama aktywność. Wynika 

to z faktu, że na jego poziom wpływa szereg różnych czynników - nabyte w procesie 

socjalizacji przeświadczenie o motywacjach innych, dotychczasowe doświadczenia własne i 

innych.  

• Niski stan zaufania ma swoje konsekwencje dla współdziałania. Jest ono zawężone tylko do 

niektórych obszarów – tych które nie wiążą się z dużym ryzykiem np. mieszkańcy nie są chętni 

zakładać spółki z innymi mieszkańcami, czy powierzać im swój kapitał na założenie i 

funkcjonowanie firmy, ale chętnie włączają się w akcje na rzecz swoich „małych ojczyzn” 

m.in.: dożynki, dni miasta, Świętego Marcina.  

• Mimo ogólnego braku zaufania do siebie nawzajem, to respondenci obdarzają zaufaniem 

organizacje samorządowe i pozarządowe działające na swoim terenie. 

• Osoby, które kiedykolwiek miały styczność z działaniami prowadzonymi przez 

Stowarzyszenie są przekonane o zdolności członków społeczności do wywierania wpływu  

na zbiorowo podejmowane decyzje, zdolności do uczestnictwa w podejmowaniu tych decyzji 

i komunikacji z tymi, którzy są odpowiedzialni za ich podejmowanie. Natomiast mieszkańcy, 

którzy nie brali wcześniej udziału w działaniach Stowarzyszenia przekonani są o swoim braku 

wpływu na zbiorowe podejmowanie decyzji. Należałoby zmienić ich pogląd poprzez 

zaangażowanie ich w akcje społeczne lub w działania prowadzone przez Stowarzyszenie 

Kraina św. Anny, być może ich pomoc w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju wpłynęłaby  

na zmianę ich myślenia.  

• Wszyscy przebadani mieszkańcy w równym stopniu charakteryzują się siłą przywiązania do 

społeczności oraz posiadają poczucie przynależności i przywiązania do norm ułatwiających 
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wspólne działanie.  Głęboko zakorzeniony lokalizm i kultywowanie tradycji, przenoszone są 

z ojca na syna.  

• Zdolność do działania wspólnie z innymi członkami społeczności, uzgadnianie swoich działań 

i unikania konfliktów, wśród nie uczestników działań Stowarzyszenia jest stosunkowo  

na niskim poziomie. Aby ten pogląd został zmieniony należałoby również zaktywizować 

mieszkańców, którzy wcześniej nie mieli styczności z działaniami związanymi z realizacją 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Jak pokazują wyniki badania uczestnicy działań, w ich odczuciu, 

mają większy wpływ na zmieniającą się rzeczywistość, potrafią nawiązać współpracę z innymi 

organizacjami, ich aktywność jest zdecydowanie większa.  

• Wszyscy respondenci bez względu na to czy byli uczestnikami działań Stowarzyszenia Kraina 

św. Anny, czy też nie, bez problemu wskazali przestrzenie publiczne w swoich gminach. 

Wszystkie wskazane miejsca należą jednak do publicznych przestrzeni rekreacyjnych, a nie 

przestrzeni dyskusji, czy wspólnego działania. Żaden z respondentów nie wskazał biblioteki, 

świetlicy wiejskiej, czy Domu Kultury, mimo iż takie obiekty znajdują się w każdej z gmin. 

Świadczyć to może o tym, jak ludzie postrzegają "przestrzeń publiczną" lub o małej 

aktywności tych instytucji - niewystarczająco dostosowanej do ich potrzeb.  

• Mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli do tej pory w działaniach Stowarzyszenia cechowali się 
niższym poziomem „aktywności” i „współpracy”. Charakteryzowali się niższą zdolnością  
do podejmowania działań w ramach społeczności oraz niższą zdolnością do wspólnego 
działania z innymi członkami społeczności, uzgadniania swoich działań i unikania konfliktów. 

• Głównym źródłem informacji o sprawach istotnych dla gminy jest strona internetowa  

i portale społecznościowe. Większość respondentów wskazała również bezpośrednio gminę. 

Świadczy to o tym, iż prasa i radio nie jest już głównym źródłem informacji i przechodzi  

do lamusa. 

• Jeszcze szersza promocja działań Stowarzyszenia Kraina św. Anny, głównie wśród osób nas 

nie znających, zaangażowanie ich w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju pozwoli na zmianę 

świadomości tych osób, a tym samym na zbudowanie jeszcze mocniejszego kapitału 

społecznego. 


