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WSTĘP

D

otychczas w Polsce zrealizowano wiele badań
dotyczących uczestnictwa Polaków w kulturze. Temat ten
podejmowały takie instytucje badawcze, jak CBOS, Pentor czy
TNS OBOP. Większość badań, ze względu na swój cel i sposób
realizacji nie uwzględniała lokalnego kontekstu uczestnictwa.
Podmiotem badania są w takich przypadkach Polacy, a nie
mieszkańcy konkretnej miejscowości, gminy, czy powiatu.
Nie twierdzimy, że tego rodzaju diagnozy nie są potrzebne,
a jedynie pragniemy podkreślić, iż na ich podstawie nie można
wysnuwać kategorycznych wniosków na temat uczestnictwa
w kulturze w Polsce. Ponadto słabością ogólnopolskich sondaży
jest „tradycyjne” ujmowanie procesu dostarczania przekazów
kulturowych. Najchętniej wykorzystywanymi wskaźnikami są
wówczas wyjścia do kina lub teatru oraz czytelnictwo książek.
Brakuje w tego rodzaju badaniach lokalnego kontekstu
oraz zrozumienia, iż uczestnictwo w kulturze przybiera
współcześnie rozmaite kształty (od nieformalnych inicjatyw
lokalnych po masowe korzystanie z zasobów internetowych).
Krytyka tak rozumianego „tradycyjnego” podejścia jest
dość powszechna, jak mówi jedna z animatorek cytowana
w felietonie opublikowanym na łamach portalu teatry.
pl, w badaniach o charakterze ogólnopolskim: „(...) nie ma
śladu namysłu nad ewolucją form uczestnictwa w kulturze”
(Derkaczew 2008).
Naszym planem w realizowanym projekcie było
uwzględnienie owego namysłu nad ewolucją form uczestnictwa
w kulturze. Nie chcemy jednak narzucać z góry kolejnych ram
interpretacyjnych. Zaplanowane przez nas badanie miało,
można powiedzieć, charakter demokratyczny, bowiem do
procesu deﬁniowania tego, czym jest kultura i na czym
polega uczestnictwo w niej zaprosiliśmy mieszkańców

wybranych społeczności lokalnych (tych, którzy są odbiorcami
oraz tych, którzy poza tym sami tworzą jakiś przekaz).
Dzięki temu zyskaliśmy również możliwość konfrontacji
tych wyobrażeń oraz podstaw do rekomendacji na temat
kształtu i zakresu przyszłych działań w sferze kultury
w zbadanych powiatach. Jednym słowem nakreśliliśmy lokalne
mapy kulturalne, poczynając każdorazowo od ich legendy
(a więc deﬁnicji) po szczegółowe charakterystyki terenu
(a więc wachlarz dostępnych i niedostępnych form
uczestnictwa w kulturze i poziom tego uczestnictwa).
Poza walorem eksploracyjnym nasze badanie uczyniliśmy
użytecznym dla objętych nim społeczności.
Jak pisze Barbara Fatyga (2009: 46), „[w] związku
z jakościowymi zmianami sytuacji społecznej i cywilizacyjnej
potrzebna jest nowa wizja kultury instytucjonalnej –
wskazująca nowe struktury organizacyjne, wymuszająca
„usieciowioną” współpracę różnych podmiotów. Należy
zwracać baczniejszą uwagę na sposoby wywiązywania się
ze zobowiązań podejmowanych przez instytucje przy okazji
otrzymywania dotacji i grantów”. A zatem nasz projekt ma
szansę przyczynić się do wykonania „pierwszego kroku”
w kierunku „usieciowienia” procesu tworzenia oferty
kulturalnej w badanych społecznościach. Jesteśmy
przekonani, że podnoszenie poziomu wiedzy na temat potrzeb
kulturalnych mieszkańców, a także lokalnego potencjału
instytucji i organizacji kulturalnych pomogło w nawiązaniu
kontaktu i współpracy między samymi „dostawcami” kultury
na poziomach gmin lub powiatów.
Fundacja „Wiedza Lokalna” w okresie od lipca do
listopada 2010 roku na terenie województw mazowieckiego
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i świętokrzyskiego realizowała projekt pt. „Lokalne mapy
kultury”. Projekt ten był współﬁnansowany ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
„Obserwatorium Kultury 2010”. Adresatami prowadzonego
przez Fundację „Wiedza Lokalna” badania są głównie władze
samorządowe odpowiedzialne za konstruowanie polityki
kulturalnej powiatu i poszczególnych gmin, pracownicy
instytucji samorządowych działających w sferze kultury na
terenie powiatów, takich jak np.: biblioteki, muzea, domy
kultury; działacze organizacji pozarządowych działających
w sferze kultury na terenie powiatów; prywatni przedsiębiorcy
prowadzący działalność komercyjną w zakresie kultury
w wybranych powiatach oraz last but not least mieszkańcy
powiatów.
Z pięćdziesięciu powiatów, do których wysłano
zaproszenia, chęć udziału w projekcie zgłosiło czternaście. Na
podstawie danych uzyskanych od zainteresowanych udziałem,
dotyczących instytucji kultury (publicznych, prowadzonych
przez organizacje non-proﬁt oraz prywatne instytucje)
dokonano wyboru trzech powiatów, na terenie których były
prowadzone badania sfery kultury. Zgodnie z założeniami
projektu, w województwie świętokrzyskim wybrano jeden
powiat: opatowski, w województwie mazowieckim dwa
powiaty: położony w streﬁe do 80 km od stolicy województwa
powiat piaseczyński oraz położony w promieniu większym niż
80 km od Warszawy powiat sokołowski. Niniejsza publikacja
prezentuje wyniki badań prowadzonych w sferze kultury na
terenie powiatu sokołowskiego.
Celem ogólnym projektu ‘Lokalne mapy kultury’ było
odtworzenie sposobów postrzegania i rozumienia kultury
przez mieszkańców „Polski powiatowej”. Cele szczegółowe
prowadzonego projektu to:
1)
opis sektora kultury widzianego z perspektywy
wspólnot lokalnych (aktorów lokalnego ‘rynku kultury’),
którego efektem miała być możliwość konfrontacji
‘oﬁcjalnego’ (obecnego w nomenklaturze MKiDN) rozumienia
kultury z opinią mieszkańców „Polski powiatowej”,
2)
zbadanie poziomu uczestnictwa w kulturze
(zdeﬁniowanej wg standardów lokalnych) dla trzech wybranych
powiatów,

4)
wypracowanie metodologii i narzędzi badawczych,
pozwalających w przyszłości obejmować podobnymi analizami
kolejne regiony Polski, tworząc mapy weryﬁkujące aktywność
wspomnianych odbiorów i nadawców treści kultury.
Długofalowym rezultatem projektu miało być zwiększenie
wiedzy i samoświadomości zarówno mieszkańców – odbiorców
kultury, jak i nadawców, dostawców rozmaitych usług
w zakresie kultury (przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, ngo, ﬁrm prywatnych).
Zarówno w powiecie sokołowskim, jak i w pozostałych
dwóch powiatach, w których realizowano projekt „Lokalne
mapy kultury”, przeprowadzono badania społeczne przy
wykorzystaniu dwojakiego rodzaju metodologii: jakościowej
(zogniskowane wywiady grupowe) oraz ilościowej (wywiady
telefoniczne wspomagane komputerowo).
Na podstawie przeprowadzonych badań powstał niniejszy
raport, podsumowujący część badawczą projektu wydany
w postaci e-booka – publikacji w formie elektronicznej. Raport
ten uwzględnia wyniki wszystkich etapów projektu: analizy
rzeczywistej oferty kulturalnej dostępnej w powiecie oraz
wyniki badań prezentujące zróżnicowane punkty widzenia:
mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych. Jego
głównym zadaniem jest odpowiedź na pytanie: „czym jest
kultura / uczestnictwo w kulturze w powiecie sokołowskim?”.
Wyrażamy nadzieję, że cel ten, choć częściowo, udało nam się
osiągnąć.
Niniejszy raport został zaprezentowany na „Okrągłym
Stole”, spotkaniu zorganizowanym w powiecie sokołowskim.
Dotychczasowe ustalenia badawcze poddano ocenie
przedstawicieli lokalnych środowisk. Spotkanie to służyło
wypracowaniu wspólnego stanowiska zainteresowanych
podmiotów – krytycznego podejścia do przedstawionej
diagnozy, uzgodnieniu szans i zagrożeń wynikających
z opisanego stanu rzeczy. Dodatkowym rezultatem spotkania
było zainicjowanie kontaktu, dyskusji w lokalnym środowisku
„dostawców kultury”. Spotkanie to zostało poprowadzone
przez przedstawicielkę Stowarzyszenia Klub Myśli Społecznej
‘Inicjatywy’, które jest partnerem projektu „Lokalne mapy
kultury”.

3)
wzmocnienie (ożywienie) współpracy pomiędzy
‘aktorami’ sektora kultury na scenie lokalnej,
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METODOLOGIA

W

powiecie sokołowskim, tak jak w pozostałych dwóch
powiatachbiorącychudziałwprojekcie,przeprowadziliśmy
dwuczęściowe badanie opinii. Proces badawczy rozpoczęto
poprzez zrealizowanie dwóch zogniskowanych wywiadów
grupowych (określanych w socjologii również mianem fokusów,
czy skrótem FGI od angielskiego Focus Gorup Interwiev)
z przedstawicielami instytucji kultury 1 oraz twórcami.
Planowanym rezultatem fokusów było:

a)
odtworzenie sposobów deﬁniowania kultury,
uczestnictwa w kulturze, życia kulturalnego społeczności
lokalnej przez przedstawicieli instytucji działających
w sektorze kultury;
b)
opracowanie portretu nadawcy kultury w każdym
powiecie, określenie sposobu postrzegania siebie nawzajem
przez samorządowych, pozarządowych i prywatnych
„animatorów kultury” w powiatach;
c)
opracowanie portretu odbiorcy kultury w każdym
powiecie, określenie sposobu postrzegania mieszkańców powiatu
przez animatorów kultury w powiecie, co w konsekwencji składać
się miało na ogólnie nakreśloną mapę kultury w powiecie.
Mapa ta miała być odzwierciedleniem lokalnego pojmowania
kultury jako sfery symbolicznej (czym jest kultura) i sfery
działań (jakie zadania są podejmowane w sektorze kultury).

1.

Oba zogniskowane wywiady grupowe odbyły się w dniu 17
września 2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Sokołowie Podlaskim. Zaproszonych do udziału w badaniu
podzielono na dwie względnie homogeniczne, wewnętrznie
podobne, grupy. W pierwszym FGI wzięli więc udział
przedstawiciele gminnych i miejskich ośrodków kultury,
bibliotek publicznych zlokalizowanych na terenie powiatu,
a także reprezentanci organizacji pozarządowych, które swą
działalność ogniskują wokół sfery kulturalnej. W drugim FGI
spotkali się natomiast reprezentanci środowisk twórczych
powiatu sokołowskiego, a więc poeci, pisarze, artyści malarze,
muzycy oraz ci, którzy zajmują się tzw. plastyką obrzędową,
która jest istotną działalnością kulturalną regionu Podlasia,
z którym mieszkańcy powiatu sokołowskiego się utożsamiają.
Do udziału w fokusach zaproszono wieloletnich
mieszkańców powiatu sokołowskiego. Dwunastu na
osiemnastu uczestników fokusów to osoby powyżej 50 roku
życia. Większość uczestników FGI to osoby, które zajmują
się działalnością kulturalną od ponad 20 lat. Spośród 18
osób uczestniczących w fokusach 12 osób zaangażowanych
jest w działalność kulturalną od lat co najmniej dwudziestu.
Pięć z tych osób zajmuje się kulturą od ponad 40 lat.
Można więc z całą pewnością powiedzieć, że uczestnicy

Instytucje kultury w socjologii kultury traktuje się jako „sformalizowany system obiektów, urządzeń i organizacji, których funkcjonowanie służy

tworzeniu, przechowywaniu, powielaniu i społecznemu upowszechnianiu dóbr kultury” (Fatyga 2009: 42). Z kolei w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123) wyróżnia się państwowe i samorządowe instytucje kultury. Przyjmujemy tu
pierwsze rozumienie instytucji kultury za obowiązujące, za takie uznając zarówno te instytucje, które podlegają państwowym i samorządowym organom, jak
i prywatne instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsięwzięcia i inicjatywy nieformalne (por Fatyga 2009: 42)
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FGI są ekspertami w tematyce kultury lokalnej i dysponują
wiedzą ponadprzeciętną, niedostępną dla statystycznego
mieszkańca powiatu. Szczególnie cenna okazała się
umiejętność reﬂeksyjnego i kompleksowego nazwania
i opisu zjawisk w lokalnej kulturze powiatu sokołowskiego,
a także znajomość realiów i potrzeb ujawniających się na tym
polu. Kompetencje i wiedza uczestników FGI zaowocowała
bogatym materiałem empirycznym, zarejestrowanym na
dwóch ponad dwugodzinnych nagraniach, które posłużyły do
sporządzenia niniejszego raportu, a także stanowiły podstawę
do sformułowania pytań badawczych badania ilościowego.
Drugim etapem działań badawczych projektu „Lokalne
mapy kultury” było badanie ilościowe, które zrealizowane
zostało
metodą
wystandaryzowanych
wywiadów
telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI –
Computer Assisted Telephone Interview). Realizacja fazy
terenowej trwała od 6 do 18 października 2010 roku. Populację
badaną stanowiły pełnoletnie osoby mieszkające na terenie
powiatu sokołowskiego. Z uwagi na zastosowaną technikę
zbierania materiałów empirycznych populacja ograniczona
została do osób posiadających telefon stacjonarny lub
komórkowy.
Celem badania realizowanego przy wykorzystaniu
metodologii badań ilościowych było zbadanie poziomu
uczestnictwa w kulturze, a w szczególności:
a)
ilościowa weryﬁkacja przyjętych w zorganizowanych
wywiadach grupowych deﬁnicji kultury / uczestnictwa
w kulturze na poziomie lokalnym;
b)
dookreślenie kategorii kultury / uczestnictwa
w kulturze w oparciu o opinię mieszkańców powiatu;
c)
zmierzenie, w oparciu o opracowane wskaźniki,
poziomu uczestnictwa dorosłej ludności powiatów
w proponowanych im wydarzeniach kulturalnych, ocena
możliwości dostępu do kultury.
Cele te zamierzano zrealizować poprzez uzyskanie odpowiedzi
na pytania:
1)
jaki jest poziom uczestnictwa
mieszkańców powiatu sokołowskiego?

w

3)
dlaczego mieszkańcy powiatu sokołowskiego nie
uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu?
4)
jak mieszkańcy powiatu sokołowskiego oceniają
ofertę kulturalną na terenie powiatu?
5)
jakie są najbardziej popularne źródła informacji
o wydarzeniach i imprezach kulturalnych obywających się na
terenie powiatu?
6)
w jakim stopniu uczestnictwo w kulturze
mieszkańców powiatu sokołowskiego zapośredniczone jest
przez konsumpcję mediów tradycyjnych (telewizja, radio,
prasa, ﬁlmy, czytelnictwo książek) i cyfrowych (internet, gry
komputerowe i gry video)?
7)
czy mieszkańcy powiatu sokołowskiego znają
instytucje i organizacje zajmujące się animacją życia
kulturalnego na terenie powiatu?
Przyjęty schemat doboru próby zakładał podział badanej
populacji na warstwy istotne z punktu widzenia uczestnictwa
w kulturze. Warstwy uwzględniały takie cechy jak płeć,
wiek oraz gmina powiecie. Przyjęto, że w odniesieniu do
wieku badanych ważne jest określenie warstw w kontekście
pozycji respondentów na rynku pracy. Zgodnie z metodologią
przyjęta przez Główny Urząd Statystyczny warstwowanie
uwzględniało dla mężczyzn: osoby w wieku mobilnym 18-44
lata, osoby w wieku niemobilnym 45-64 lat oraz osoby w wieku
poprodukcyjnym, czyli powyżej 64 roku życia; dla kobiet: osoby
w wieku mobilnym 18-44 lat, w wieku niemobilnym 45-59 lat
oraz osoby w wieku poprodukcyjnym, czyli powyżej 59 lat.
Opis próby został zamieszczony w aneksie do niniejszego
raportu.

Tabela 1. Procentowy udział warstw
we względu na wiek i płeć.

kulturze

2)
jakie formy uczestnictwa w kulturze są najbardziej
popularne wśród mieszkańców powiatu?

Mężczyźni

Kobiety

18-44

45-64

65+

18-44

45-59

60+

50%

31%

19%

43%

24%

33%
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W każdej z warstw dokonano doboru losowego.
Zrealizowana próba wyniosła 222 osoby, co przy populacji
liczącej 43992 osoby (liczba osób w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjny, dane GUS) pozwala na oszacowanie błędu na
poziomie ok. 5%.
Kwestionariusz wywiadu składał się z sześciu bloków
poruszających takie problemy jak: konsumpcja mediów
tradycyjnych (TV, radio, prasa, ﬁlmynanośnikachanalogowych)
oraz elektronicznych (Internet, usługi VoD, ﬁlmy na nośnikach
cyfrowych, gry video), uczestnictwo w imprezach kulturalnych
na terenie powiatu, znajomość spontaniczna i wspomagana
wydarzeń kulturalnych oraz organizacji i instytucji działających
w sferze kultury w powiecie sokołowskim, czytelnictwo
książek, źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych na
terenie powiatu, powody nieuczestniczenia w wydarzeniach
kulturalnych.
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KULTURA POWIATU SOKOŁOWSKIEGO

W tej części raportu w pierwszej kolejności poświęcimy nieco
miejsca na opisanie specyﬁki powiatu sokołowskiego. Celem
krótkiej charakterystyki jest zaznajomienie czytelnika – nie
będącego mieszkańcem powiatu – z miejscem, które stało
się głównym przedmiotem naszych badawczych dociekań.
Następnie przedstawimy mapę instytucji kultury. Różne
sposoby deﬁniowania i rozumienia kultury przez mieszkańców
powiatu staną się treścią kolejnego podrozdziału tej części
raportu. Na koniec opiszemy ofertę kulturalną dostępną
sokołowianom oraz podamy główne źródła informacji
o imprezach i wydarzeniach kulturalnych, z jakich korzystają
mieszkańcy dokonując wyboru z dostarczanej im oferty.

POWIAT SOKOŁOWSKI
– NA STYKU PODLASIA I MAZOWSZA

P

owiat sokołowski położony jest we wschodniej części
województwa mazowieckiego, na granicy z województwem
podlaskim. Od zachodu graniczy on z powiatem węgrowskim,
od północy z powiatem ostrowskim, od wschodu z powiatem
wysokomazowieckim i powiatem siemiatyckim, od południa
z powiatem siedleckim. Wschodnią i północną granicę
powiatu wytycza Bug, rzeka o niebagatelnym znaczeniu dla
mieszkańców powiatu, ich zwyczajów, obyczajów i kultury.
2.

Aktualnie w skład powiatu, którego zamieszkuje około
60 tysięcy osób, wchodzi dziewięć jednostek samorządu
terytorialnego. Są tu dwa niewielkie ośrodki miejskie:
dwutysięczny Kosów Lacki oraz osiemnastotysięczny Sokołów
Podlaski, oraz 7 gmin wiejskich: Bielany, Ceranów, Jabłonna
Lacka, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń. W 2009 roku
stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie sokołowskim
wyniosła 8,5% 2. Powiat sokołowski jest powiatem typowo

Por Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

10

rolniczym. Uprawia się tu głównie zboża, ziemniaki, buraki
cukrowe, kukurydzę, hoduje się bydło mleczne oraz trzodę
chlewną.
Na terenie powiatu znajdują się głównie zakłady związane
z przetwórstwem rolno –spożywczym. W mieście Sokołów
Podlaski zlokalizowane są: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Sokołów Podlaski, Sokołowskie Zakłady Mięsne SOKOŁÓW
S.A. Na terenie gminy wiejskiej Sokołów Podlaski ma swoją
siedzibę wytwórnia soków LENEX w Bachorzy oraz Wytwórnia
Koncentratów Paszowych (Zakład Utylizacyjny) w Grochowie.
W gminie Kosów Lacki zlokalizowane są: Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska Kosów Lacki, zakłady Mięsne ZAKRZEWSCY
oraz Zakład Zbożowy Kosów 3. Do 2003 roku największym
pracodawcą na terenie powiatu, i jednym z największych
zakładów produkcyjnych w Polsce, była cukrownia. Założona w
1848 roku fabryka cukru na długie lata była motorem rozwoju
gospodarczego ziemi sokołowskiej i miejscem zatrudnienia
rodzin przez pokolenia. Dzięki cukrowni w połowie XIX w.
w Sokołowie Podlaskim powstała kolej, łącząca do lat 70tych XX w. miasto z większymi Siedlcami na południu oraz
z Ostrołęką na północy.
Powiat sokołowski posiada wysokie walory przyrodniczokrajobrazowe. Blisko połowę jego powierzchni zajmują
obszary objęte ochroną prawną. W skład terenów chronionych
powiatu wchodzą trzy obszary Natura 2000, Nadbużański
Park Krajobrazowy, dwa obszary chronionego krajobrazu,
siedem rezerwatów przyrody oraz 129 pomników przyrody.
Ich lokalizacja pokrywa się w znacznej mierze z obszarem
doliny Bugu, stanowiącym główną oś ekologiczną powiatu
(por. Wierzba, Sikorski red. 2010). Te duże walory środowiska
naturalnego sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki.
Jest tu zlokalizowanych co najmniej dziesięć gospodarstw
agroturystycznych powstałych w miejscowościach położonych
nad brzegami Bugu.

XVI w. Na terenie powiatu sokołowskiego zachowało się 8
drewnianych cerkwi unickich, które obecnie są kościołami
katolickimi. W latach 70-tych XIX w. unitów zmuszono do
przejścia na prawosławie, następnie mieli oni możliwość
zmiany wyznania również na katolicyzm. Do czasów okupacji
hitlerowskiej ziemię sokołowską zamieszkiwali również liczni
Żydzi, których w trakcie II wojny światowej wymordowano
w getcie powstałym na terenie Sokołowa Podlaskiego oraz
w niedalekim obozie zagłady w Treblince. Dawna mozaika
wyznaniowo-kulturowa stanowi dziś dziedzictwo tej
ziemi, które jest pielęgnowane przez mieszkańców 4. Ten
multikulturowy i mutinarodowościowy charakter powiatu do
dziś stanowi bardzo ważny czynnik tożsamości kulturowej
mieszkańców powiatu sokołowskiego.
Powiat sokołowski w 2004 roku otrzymał prestiżowy
tytuł Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Tytuł ten przyznawany
jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
od 2002 roku mniejszym ośrodkom, które potraﬁą w oryginalny
sposób zaprezentować własne tradycje, kulturę oraz historię
lokalną. Wraz z tytułem przyznawane są środki ﬁnansowe
na organizację całorocznych imprez kulturalnych, więc
wyróżnienie to jest szansą dla mniejszych ośrodków na
zaistnienie w regionie. W ramach działań podejmowanych
w powiecie sokołowskim w 2005 roku, ﬁnansowanych
ze środków przyznanych przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego, odbyło się wiele imprez kulturalnych oraz
koncertów, szczególnie w obiektach sakralnych w kościołach
w Skrzeszewie, w Czekanowie, czy w pałacu w Sterdyni.

Przedwojenna ziemia sokołowska miała charakter
wielokulturowy i wielowyznaniowy. Mieszkała tu ludność
wyznania greko-katolickiego, pochodząca z ziem wschodnich.
Paraﬁę unicką erygowano w Sokołowie Podlaskim w połowie

3.

Por. Strategia rozwoju powiatu sokołowskiego na lata 2005-2015, s. 5-6.

4.

Por. projekt „Mapa mojego wielokulturowego miasta” realizowany w Sokołowie Podlaskim w r. 2006 przez Fundację Civis Polonus i Fundację „U

siebie” w ramach programu „To co wspólne, to co różne” Fundacji im. Stefana Batorego, ﬁnansowanego ze środków Fundacji Forda.
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MAPA INSTYTUCJI KULTURALNYCH

N

a terenie powiatu sokołowskiego zlokalizowanych jest
kilkadziesiąt instytucji działających w sferze kultury.
Na rysunku nr 1 zostały zaprezentowane główne z nich

w podziale na instytucje podlegające jednostkom samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz prywatne
instytucje kultury.

Rysunek 1.

Podmioty upowszechniające kulturę w powiecie sokołowskim.

Źródło:

opracowanie własne.
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Przeważają tu te instytucje, które są jednostkami
organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego,
a więc gminne i miejskie ośrodki kultury oraz biblioteki.
Na terenie powiatu działa obecnie 5 ośrodków kultury,
8 gminnych bibliotek publicznych oraz jedna miejska, która
realizuje zadania biblioteki powiatowej. Znajduje się tu
również 13 ﬁlii bibliotecznych oraz 3 punkty biblioteczne.
W mieście będącym siedzibą Starostwa Powiatowego działa
ponadto jedna biblioteka pedagogiczna będąca ﬁlią biblioteki
pedagogicznej znajdującej się w Siedlcach.
Spośród tych instytucji wyróżnia się, zlokalizowany
w stolicy powiatu, Sokołowski Ośrodek Kultury, który
dostarcza mieszkańcom najbardziej różnorodnej i bogatej
oferty kulturalnej. Sokołowski Ośrodek Kultury co roku
organizuje około 100 wydarzeń kulturalnych skierowanych
zarówno do mieszkańców miasta Sokołów Podlaski, jak
i ludności z powiatu i spoza niego. W siedzibie SOK-u
mieści się jedyne działające na terenie powiatu kino
„Sokół”. Ośrodek ten prowadzi działalność edukacyjną
i animacyjną, oferując mieszkańcom między innymi
zajęcia taneczno-muzyczne w Zespole Pieśni i Tańca
„Sokołowianie”, Zespole Wokalnym „Seniorynki”, zajęcia
w ramach Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
czy spotkania w grupach teatralnych, czy plastycznych. SOK
jest instytucją miejską, ale prowadzi działalność skupiającą
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób partycypują
w tworzeniu i organizowaniu oferty kulturalnej w powiecie 5.

5.

Na terenie powiatu sokołowskiego funkcjonuje również
kilkanaście organizacji pozarządowych, prowadzących
działalność kulturalną. Znajduje się tu też prywatna instytucja
kultury, jaką jest muzeum-skansen ziemi sokołowskiej,
założony i prowadzony przez pana Mariana Pietrzaka,
lokalnego historyka, który jest samotnym białym żaglem na
tle zinstytucjonalizowanych podmiotów, borykającym się
z problemem braku środków ﬁnansowych na swą działalność.
Na uwagę zasługują również prywatne instytucje kultury:
Agrochmielik oraz Retro Skibniew, które systematycznie
organizują imprezy kulturalne.
W powiecie sokołowskim ważne ośrodki życia
kulturalnego stanowią paraﬁe, należące do diecezji
drohiczyńskiej. Na terenie powiatu sokołowskiego działa
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej,
prowadzące działalność kulturalno-oświatową. W Sokołowie
Podlaskim od lat 20-tych XX w. działają w mieście księżą
Salezjanie, którzy pracują z młodzieżą w szkołach oratoriach,
świetlicach, czy organizacjach sportowych, oferując jej zajęcia
w grupach muzycznych, teatralnych, czy modelarskich. Na
ziemi sokołowskiej działa również Akcja Katolicka oraz
Caritas.

Więcej na ten temat w drugiej części raportu, poświęconej sporządzeniu portretu nadawców kultury powiatu sokołowskiego.
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ROZUMIENIA KULTURY

W

socjologii i antropologii kultury funkcjonuje
nieograniczona wręcz ilość deﬁnicji kultury,
przyjmowanych każdorazowo w zależności od określonego
rodzaju prowadzonych badań. Kroeber i Kluckhohn wyodrębnili
ponad 100 deﬁnicji (por. Nowicka 2005: 59), które jednakże nie
wykluczają się wzajemnie. Nie można w sposób bezwzględny
wskazać jednej najbardziej uniwersalnej deﬁnicji kultury.
Zdając sobie sprawę z tej mnogości rozumień, i jednocześnie
chcąc uniknąć narzucania deﬁnicji, które by nie ujmowały
lokalnych kontekstów kultury, nie wyznaczaliśmy z góry
jednego rozumienia, które by obowiązywało w trakcie naszych
badań.
Zamiast tego przyjęliśmy, że jednym z celów prowadzonych
badań terenowych będzie odtworzenie sposobów postrzegania
i rozumienia kultury przez mieszkańców „Polski powiatowej”.
Pytanie o rozumienie pojęcia kultury uczyniliśmy wstępnym
wątkiem zogniskowanych wywiadów grupowych, zdając
sobie sprawę z jego wieloznaczności i abstrakcyjności. Mimo
to, zwyciężyła ciekawość poznawcza, chęć poznania tego, jak
rozumie się kulturę potocznie.
Pierwsze skojarzenia odnosiły się do kultury w sensie
jednostkowym, kultury człowieka, czy też kultury osobistej,
a więc znajomości pewnych konwenansów i stosowania
się do nich, znajomości kanonu kultury, kompetencji
kulturowych. Uczestnicy wywiadów szybko jednak porzucili
takie jednostkowe rozumienie kultury na rzecz zjawiska
ponadjednostkowego, czy społecznego.
„Słowo kultura jest związane z uprawą roli. Jeżeli się nad tą
rolą pracuje, to ta ziemia staje się żyźniejsza. To samo jest
z kulturą. Każde z nas do końca życia coś tam koło siebie
może robić. Na pewno ta kultura dotyczy bardziej osób
mocniej wrażliwych. Jeżeli ktoś jest wrażliwszy, to (…) może
odłożyć wszystko, a musi z tą muzyką, czy z książką, czy
z poezją poodbcować. To jest potrzeba duszy po prostu.” [2]
„To, co nazywamy kulturą jest nam potrzebne jak
powietrze. I teraz tylko, czy tym powietrzem chce oddychać

10% czy 50% to zależy od wielu osób, od kultury osobistej,
którą bym oddzieliła od kultury takiej ogólnej, w sensie
artystycznej bardziej lub mniej. I teraz wystarczy jedna
czy dwie osoby, czy w powiecie czy w gminie, czy w wiosce,
które zainteresują, mają jakąś charyzmę, chcą poświęcić
trochę czasu. I wtedy to wszystko, co gdzieś tam drzemie,
było zakopane, zaczyna kwitnąć.” [2]
„No właśnie, kultura osobista człowieka, czy kultura
środowiska? Ale to chyba się łączy, no bo ludzie kulturalni
indywidualnie tworzą kulturalne środowisko, więc jeżeli jest
jak największa ilość w tym środowisku ludzi, którzy mają
jakieś zainteresowania, którzy jakoś oddziałują na tych
innych, no to wtedy podnosi się ten poziom kultury całego
środowiska i to chyba nie można oddzielić. (…) Trzeba
poznawać ludzi i z ludzi wydobywać to, co oni mają w sobie
najlepszego.” [2]
„Moim zdaniem kultura jest ogromnie ważna i potrzebna.
Po pierwsze kultura współżycia z ludźmi, żeby mieć
świadomość, że człowiek nie żyje sam dla siebie, tylko wokół
mnie są ludzie, którzy albo chcą, albo nie chcą ze mną być.
Więc ta umiejętność życia z ludźmi, umiejętność dawania
czegoś z siebie dla kogoś, to jest kultura taka podstawowa.
No i potem jakieś zainteresowania różnorakie, naukowe,
badanie własnych korzeni, rodziny, pochodzenia.” [1]
Zdaniem badanych kultura organizuje życie zbiorowe
i reguluje społeczne zachowania. Wskazywano na atrybut
kultury związany z jej regulującą funkcją skierowaną na
zachowania społeczne. Ma ona, zdaniem uczestników
zogniskowanych wywiadów grupowych, służyć człowiekowi
jako narzędzie regulujące normy i wartości społeczne. Takie
zadanie regulacyjne stoi zwłaszcza przed ośrodkami kultury,
czy innymi instytucjami publicznymi działającymi na polu
kultury, które mają pełnić funkcję ośrodków wychowawczych:
„Kultura to ta działalność, która ma pełnić funkcję
służebną dla człowieka i która ma go chronić przed
działaniami wymierzonymi w system moralny, wartości,
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który powinien być jednak przestrzegany. To jest właśnie
i wychowanie i patriotyzm, to co kiedyś mówił papież,
że kultura to jest wtedy, kiedy ona służy i wzbogaca
drugiego człowieka. A jeżeli ona nie daje nowych wartości
takich, które powinny być w tym systemie moralnych zasad
przestrzegane, to nie jest to coś, co przetrwa wiecznie i co
będzie służyło człowiekowi. Dlatego zabytki, cała twórczość
literacka, która pełniła tą funkcję takiego utrzymania
polskości no to to przetrwało” [1]
Jednym z najbardziej ogólnych rozumień kultury
jest traktowanie jej jako całości wytworów materialnych
i niematerialnych (duchowych) człowieka. Kultura materialna
to wszelkie wytwory człowieka, niematerialna to wytwory
symboliczne, a więc wierzenia, wiedza, literatura, sztuka
i wszystko, co zostało wytworzone przez myśl człowieka.
Na taki atrybut kultury zwracano uwagę również w trakcie
zogniskowanych wywiadów grupowych, podkreślając to, by
dbać o jej wytwory, zarówno te materialne, jak i symboliczne:
„Kultura jest materialna i duchowa, zachowanie
dziedzictwa kulturowego, trzeba dbać o nasze zabytki, które
są na terenie naszego powiatu, należy dbać o literaturę,
w związku z tym promować twórców, z jakimiś ciekawymi
ofertami kulturalnymi wychodzić do społeczności. Trudno
zamknąć w jednym, kilku zdaniach właśnie to pojęcie” [1]
Prowadząc fokusy nie wprowadzaliśmy klasyﬁkacji na
rodzaje kultury. Niemniej jednak w pierwszym spotkaniu,
w którym udział brali przedstawiciele organizacji
pozarządowych i publicznych instytucji kultury, pojawiło
się rozróżnienie na kulturę wysoką i niską, synonimicznie
rozumianych jako kultura elitarna i masowa.
„SOK [Sokołowski Ośrodek Kultury, przyp. autora] jest
placówką, która z jednej strony propaguje i upowszechnia
amatorski ruch artystyczny, ale z drugiej strony też przybliża
i w miarę możliwości sprowadza do miasta tzw. kulturę tą
wielką, wysoką, żeby umożliwić mieszkańcom kontakt
z profesjonalistami, ponieważ różnie jest. Niektórzy
wyjeżdżają do Warszawy, dla innych jest to pewien problem
ze względów zdrowotnych, a może i ﬁnansowych, bo też to
są dodatkowe koszty” [1]
„Kultura wysoka – oparta na klasyce, kiedy słucha się
Chopina, słucha się muzyków nie tylko naszych polskich,
ale jest to kultura, która na pewno należy do klasyki. Teatr,

sztuka, która jest bez wątpienia uznana przez krytyków,
(…) kultura wypracowana przez wieki.” [2]
Publiczne instytucje kultury oraz organizacje
reprezentujące tzw. trzeci sektor kierują się swego rodzaju
misją, by przybliżać mieszkańcom kulturę wysoką, deﬁniują
ją zatem w sposób wartościujący. Jak pisze Wojciech Burszta,
„(k)ultura jest ujmowana bardzo tradycyjne i wartościująco
– są to trwałe wytwory z dziedziny przede wszystkim szeroko
rozumianej twórczości artystycznej” (Burszta 2009: 11).
Przedstawiciele tych podmiotów deﬁniują ją jako taką, która
jest reprezentowana przez profesjonalistów oraz którą zalicza
się do „klasyki”.
W przekazywaniu kultury wysokiej swoją rolę upatrują
zwłaszcza przedstawiciele publicznych instytucji kultury,
takich, jak biblioteki publiczne, czy domy kultury, funkcjonujące
jako jednostki podlegające jednostkom samorządu
terytorialnego. Ośrodki kultury mają poczucie pełnienia funkcji
oświatowo-kulturalnej względem mieszkańców:
„My prowadzimy tzw. działalność edukacyjną, mamy
różne koła zainteresowań, muzyczne, edukujemy żeby
(mieszkańcy) wyrastali na tych odbiorców tej kultury
elitarnej” [1]
„Wydaje mi się, że należy bardzo delikatnie i sukcesywnie
tą kulturę elitarną przemycać pod różnymi postaciami.
My na przykład mamy wakacyjne spotkania pod gruszą.
(…) Wystarczy puścić muzykę chopinowską i do tej
muzyki powiedzieć kilka słów o Chopinie, zapoznać dzieci
i rysujemy. W ten sposób przemycamy w różnej formie,
my to robimy wielotorowo. (…) Od lat jeździmy po wsiach
w wakacje, gdzie jest bardzo dużo dzieci i to jest cykl
spotkań: plastyczne, manualne, gry i zabawy, wszelkiego
rodzaju zajęcia dla dzieci i bawimy ich przez 3-4 godziny.
Kończy się często to ogniskiem czy grillowiskiem. I w tym
momencie przemycamy tego Chopina, naprawdę nie
wszyscy wiedzieli, kto to jest, tym bardziej, że na takich
spotkania (…) było 80 osób” [1]
„My pracując w ośrodku kultury możemy zauważyć,
że jest masowy odbiór tej łatwej kultury i jest taki
elitarny kultury wysokiej i też jest dobrze, bo też nie
ma co na siłę wszystkich robić muzyków czy miłośników
muzyki poważnej, teatru, czy opery. Ale do tego musi być
przygotowana nasza młodzież i myślę że tu jest pewne
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niebezpieczeństwo, dlatego, że to co się dzieje w oświacie
więc wycofanie wszystkich przedmiotów artystycznych
niemalże z programów nauczania to służy, że te wartości
kultury one gdzieś zaczynają ginąć i może właśnie ośrodki
kultury i stowarzyszenia - przed nimi stoi rola, by nie dać
całkiem wyeliminować z życia kultury” [1]

Drugim biegunem kultury wysokiej jest, zdaniem
uczestniczących w fokusach, kultura masowa. W społeczności
lokalnej powiatu sokołowskiego istnieje wyraźna zauważalna
potrzeba dostarczania odbiorcom kultury takich treści kultury,
które są łatwe w odbiorze i w zasadzie nie skierowane są do
konkretnej, nazwanej grupy odbiorców.

Andrzej Szpociński określił by ten rodzaj kultury jako kanon
kulturowy, czyli „(…) zbiór elementów kultury – wytworów
kulturowych (dzieł, mitów, legend), zdarzeń i osób, o których
członkowie pewnych zbiorowości powinni coś wiedzieć. (…)
Elementy kanonu pełnią funkcje dwojakiego rodzaju: po
pierwsze, symbolizują samą grupę, a po drugie, oddają idee,
wartości i wzory zachowań uznawane za szczególnie ważne”
(2007: 74).

„Kultura masowa jest wszędzie i nie możemy dyskryminować
disco polo od innych zespołów, bo w danym środowisku ona
jest potrzebna, więc nie zabierajmy nikomu tego, co mu
daje przyjemność” [1]

Ośrodki kultury powiatu sokołowskiego niewątpliwie
odgrywają istotną rolę w przekazywaniu kanonu kulturowego
poprzez organizowanie koncertów muzyki poważnej czy
wystawianie sztuk teatralnych. Realizują ponadto cykl
pt. Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne
– Międzynarodowy Festiwal Kultur i Tradycji Krajów Europy
Wschodniej i Środkowej, których celem jest popularyzacja
folkloru i tradycji wielokulturowych regionów Europy.
Uczestniczą w Europejskich Dniach Dziedzictwa, inicjatywie
odbywającej się co roku we wrześniu we wszystkich
czterdziestu dziewięciu krajach Europy, promując lokalne
zabytki i miejsca kultury.
Sokołowianie zwracają uwagę na klasykę, utożsamiając
ją z kulturą wysoką i jednocześnie określając ją w opozycji do
mody. Szpociński również przeciwstawia trwały i dziedziczony
kanon kulturowy modzie kulturowej. Ośrodki kultury i inni
organizatorzy oferty kulturalnej powiatu również odpowiadają
na potrzeby mieszkańców związane z modą kulturową,
poprzez organizację koncertów muzyki estradowej, festiwali,
przeglądów, jarmarków, biesiad, pikników czy festynów.
„To co my mamy tutaj w swoim regionie, (…) orali w tej
sferze nasi dziadowie, pradziadowie, to są rzeczy które nie
powinny się przeżywać. Od strony etycznej rzeczy się nie
zmieniają, natomiast od strony artystycznej mody są
różne. Przychodzą takie czy inne mody na nurty muzyczne,
ale też jest klasyka, która jest nieprzemijalna i jest też
dziedzictwo, które trzeba pielęgnować tak, jak się potraﬁ,
żeby za 10, 20 czy 100 lat trwało” [2]

Zdecydowaliśmy się spytać o aktualność podziału na
kulturę wyższą i niższą również w grupie skupiającej twórców
powiatu sokołowskiego, uczestniczącej w drugiej grupie
fokusowej. Co ciekawe, w tej grupie pojawił się bardzo mocny
głos przeczący zaproponowanym podziałom:
„To tak, jakby powiedział, że schabowy to jest wyższa
półka, a chleb razowy to niższa. Nie ma czegoś takiego,
to są wszystko różne smaki, które są potrzebne. I takie
smaki kultury są potrzebne każdemu z nas.” [2]
Sokołowianie zwracają uwagę na ważny ich zdaniem
problem, jakim jest traktowanie mniejszych ośrodków
miejskich za takie, w których nie może istnieć kultura wysoka.
Sami sprzeciwiają się takiemu deprecjonowaniu „kultury
sokołowskiej” zwracając uwagę na inaczej przebiegające
podziały.
„Odnoszę wrażenie, że w takiej prowincjonalnej Polsce
to uważa się, że kultura wysoka to jest coś, czego tutaj
nie ma. Że to jest teatr, ﬁlharmonia, operetka, muzyka
klasyczna, jak mantra ciągle się powtarza. Guzik prawda.
Muzyka klasyczna jest w porządku, teatr może być
w Warszawie i niejednokrotnie jest to chała. W prowincjonalnej
Polsce bywały teatry, które, znam przypadki, były dobre
i się wybiły. Deﬁniowanie tego jest bardzo ciężkie. (…) Ale
kultura wysoka w każdej populacji jest właściwa dla nikłego
procenta i tyle i koniec. Czy Sokołów, czy Warszawa, czy
Paryż, czy Tokio, to samo.” [2]
„Ja bym nie mówiła o kulturze wysokiej w Warszawie,
a kulturze trochę niższej w Sokołowie. To jest według
mnie błąd. Jedzie się do teatru i wychodzę zniesmaczona,
wulgaryzmy, prostactwo bym powiedziała. A traﬁa się
dusza niebieska, czy błękitna (…) i ona reprezentuje kulturę,
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kulturę wysoką. Ja bym nie mówiła tutaj, że Warszawa to
jest centrum kultury. Często słyszę, ktoś przyjeżdża tutaj
i jest zdziwiony, że tu tyle osób tworzy.” [2]
Zdaniem lokalnych twórców i animatorów kultury
w każdej zbiorowości istnieją ludzie preferujący różne przekazy
kulturowe. Dlatego też w powiecie sokołowskim są tacy,
którzy wybierają ofertę skierowaną do masowego odbiorcy,
ale są też tacy, którzy, co prawda w mniejszości, ale wybierają
ofertę kultury wysokiej, trudniejszej w odbiorze. Nie należy
zatem kultury masowej utożsamiać z prowincjami.
Powyższe wypowiedzi ujęte w cytaty dowodzą, że kultury
nie sposób określić w sposób jednoznaczny. Kultura ma wiele
barw i odcieni, przez każdego może być inaczej określana
i rozumiana. W świadomości sokołowian nadal istnieje podział
na kulturę wysoką i niską, elitarną i masową. Jednakże obecnie
w socjologii kultury i antropologii mówi się o zaniku kanonów.
Tradycyjne podejście, uznające kanoniczność kultury,
wskazywało na mniej i bardziej wartościowe wytwory
kultury, a więc na kulturę wysoką i niską. „(…) przyjmowano
jako oczywiste, że kanoniczna, a więc ważna, warta
upowszechnienia, trwałego zachowania (dziedziczenia) jest
kultura wysoka, kultura wykreowana przez elity. Rozrywka,
sztuka lżejszego kalibru, sztuka popularna, o ile stawała
się przedmiotem zainteresowań publicznych (zwłaszcza ze
strony polityków kulturalnych) to z perspektywy interesów
sztuki wysokiej: oceniana i analizowana była ze względu na to,
czy i jak z ową kulturą wysoką potraﬁ współdziałać, czy i na
ile tworzy z nią niesprzeczny system” (Szpociński, 1996: 72).
Współcześnie, zdaniem socjologów kultury, stracił znaczenie
podział na kulturę: wysoką i niską, elitarną i masową, lepszą
i gorszą. Mamy do czynienia z równouprawnieniem tych dwóch
rozumień, jednakże Szpociński zwraca również uwagę na
fakt, że niekiedy jedno z nich nadal może być deprecjonowane
i dyskryminowane: „(…) świat przeżywanej i doświadczanej
kultury może być niekanoniczny. Zadaniem badaczy kultury
jest weryﬁkacja tej hipotezy, czyli określenie zakresu i siły
zjawiska” (Szpociński, 2007: 76). Jak wynika z powyższych
wypowiedzi, teza o zaniku kanonów nie potwierdza się
w powiecie sokołowskim. Niemniej jednak niektórzy z lokalnych
ekspertów w dziedzinie kultury dostrzegają możliwość
deﬁniowana kultury niższej i wyższej jako pewnego kontinuum,
na którym lokalne wytwory kulturowe są umieszczane, bez
wyraźnego oceniania ich jako wytworów niskich czy wysokich.
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OFERTA KULTURALNA

K

olejnym celem badawczym projektu „Lokalne mapy
kultury” było poznanie i opis lokalnej oferty kulturalnej.
Zdaniem uczestniczących w zogniskowanych wywiadach
grupowych jest ona różnorodna i ciekawa dla mieszkańców
powiatu sokołowskiego. Powinna również zaspakajać
większość potrzeb kulturalnych mieszkańców. Przy tej okazji
zwracano uwagę na problemy, jakie pojawiają się w związku
z wprowadzaniem nowej oferty kulturalnej, a zatem na
konieczność pozyskiwania źródeł ﬁnansowania, promocję
imprez kulturalnych oraz zasoby ludzkie, które by tę ofertę
konstruowały:
„Myślę, że nasz zasób kulturalnych imprez w powiecie jest
bardzo dobry. Tylko kwestia doﬁnansowania, żeby one były
poszerzone o promocję, o kadry instruktorskie. Stałych
imprez kulturalnych w każdej instytucji jest naprawdę
bardzo dużo i szeroki asortyment, bo skierowane są do
różnych grup społecznych.” [1]

Wykres 1.

„Obecnie jest różnorodność propozycji dla młodzieży, dla
ludzi, że ciężko się odnaleźć. Uczestnictwo w kulturze wymaga
wysiłku od każdego, od widza też. Bo on musi przyjść, nieraz
musi zapłacić za ten bilet, nieraz poczekać.” [2]
„Ja gdybym chciała korzystać ze wszystkich imprez, które
są, musiałabym to robić kosztem rodziny. Nie jest sposób.
Jest to tak bogaty kalendarz imprez, że gdyby się chciało, to
jest dwa, trzy razy w miesiącu, czasami częściej” [2]
O ocenę oferty kulturalnej powiatu sokołowskiego
spytano również mieszkańców. Zdecydowana większość
respondentów oceniła ofertę kulturalną w powiecie
pozytywnie. Raczej dobrze oceniło ją 56% respondentów
a bardzo dobrze 13,5%. Negatywne oceny wyraziło łącznie
niecałe ok. 8% respondentów. Ponad 20% osób badanych nie
miało zdania w tej sprawie.

Jak ogólnie rzecz biorąc oceniłby/łaby P. ofertę kulturalną w powiecie sokołowskim?
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W trakcie zogniskowanych wywiadów grupowych
ujawniła się orientacja na lokalność i regionalność zarówno
animatorów kultury, jak i twórców. Ośrodki kultury dostarczają
mieszkańcom ofertę w przeważającej mierze związaną
z tradycjami regionu, organizując jarmarki kulinarne, przeglądy
kapel ludowych, czy występy działających przy ośrodkach
orkiestr dętych. Większość lokalnych twórców to artyści
zajmujący się sztuką ludową. W zdecydowanej większości
szkół zlokalizowanych na terenie powiatu urządzono izby
regionalne, gromadzące typowe sprzęty gospodarstwa
domowego z terenów nadbużańskich. Pielęgnuje się tu
tradycję gry na ligawce w Adwencie, wycinankę z opłatka, jako
jedną z charakterystycznych dla tego terenu sztuk zaliczanych
do tzw. plastyki obrzędowej. Z inicjatywy Sokołowskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, najprężniej działającej
organizacji pozarządowej na terenie powiatu, organizuje się
też obozy gwaroznawcze pogranicza Mazowsza i Podlasia,
wycieczki śladami Unitów oraz rekonstruuje się biograﬁe
Sokołowian znaczących dla miasta i powiatu.

Socjologowie kultury zwracają uwagę, że „»lokalność«
jako kulturowa forma organizacji różnorodności” Kempny
(2004: 181) jest odpowiedzią na globalizację i stanowi
o swoistości i poszukiwaniu tożsamości społeczności
lokalnych. Naszym zdaniem z taką ideą poszukiwania
tożsamości mamy do czynienia w powiecie sokołowskim.
Lokalne ośrodki kultury oraz organizacje pozarządowe
wspierają twórczość ludową, ponieważ widzą w niej szansę
na ujawnienie wyjątkowości kultury miejscowej. Trudno tu
jednoznacznie orzec, czy jest ona deﬁniowana lokalnie, czy
regionalnie, nie sposób jej zawęzić do przestrzennych ram
powiatu, ponieważ Sokołowianie wpisują swą kulturę raczej
w region Podlasia, czy terenów nadbużańskich.
„Interesując się historią własnego regionu, środowiska
lokalnego, mieszkańcy przywiązują się do tego regionu
i bardziej identyﬁkują się z danym terenem, gminą. Teraz
się mówi o tzw. rozwoju tożsamości. Nacjonalizuje się ta
kultura, staje się taką globalną, więc każdy tęskni, chce
być do jakiegoś terenu przywiązany. Właśnie znajomość
tej historii, tej kultury powoduje, że się człowiek identyﬁkuje
i włącza, aktywizuje i stara się by to środowisko rozwijało
się. Tutaj się osadza, bo uważa, że to miejsce jest dla niego
interesujące” [1]

„U nas w ośrodku kultury mamy tak zwaną izbę tradycji,
i w jednej gabloty z pamiątkami miejscowych ludzi, twórców
i pamiątki historyczne, nawet biały kruk jeden posiadamy.
Natomiast drugie pomieszczenie to jest zaaranżowane
na chatę lat pięćdziesiątych. I tam jest wszystko łącznie
z łóżkiem i warsztatem tkackim. Wcześniej, gdy było
oddzielne wejście, miało mniejsze powodzenie, w tej
chwili zrobiliśmy wejście od razu z korytarza, troszeczkę
przeorganizowaliśmy i jest lepiej. Każdy kto wejdzie do
środka to po prostu jest skazany na wejście, więc większa
oglądalność i stąd też zaczynają nam dodatkowe eksponaty
napływać. No a szkoła to sukcesywnie, przedszkole i szkoła
to wycieczki zawsze są. Jest to regionalizm i oni mają ścieżki
edukacyjne.” [1]

Jak podkreśla Kempny, „[…] globalizacja łączy się ściśle
z pojawieniem się oraz instytucjonalizacją tzw. polityki
tożsamości jako sposobu reakcji na sytuację, w której
konieczne staje się na nowo określenie relacji pomiędzy kulturą
dominującą w danym państwie narodowym a kulturami
samoistnie konstytuujących się mniejszości” (2004: 182).
W powiecie sokołowskim mamy do czynienia z planowo
prowadzoną polityką tożsamości, która zaczęła być coraz
bardziej widoczna na przestrzeni ostatnich kilku lat.

W trakcie badań często napotykaliśmy na odwołania
do wielokulturowego charakteru powiatu. Co istotne, na tą
multikulturową i multinarodowościową specyﬁkę regionu
Podlasia oraz na znaczenie dziedzictwa historycznego
i kulturowego zwraca też uwagę jeden ze współautorów
tomu „Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego”
(Kurczewska red. 2008) 6.

„tak było na początku, (…) jeszcze nie było folklorystycznych
festiwali nadbużańskich i nie było na naszym terenie
żadnego zespołu ludowego. Bo właśnie od początku
stanu wojennego, kiedy padły wszystkie kluby, wszelka
działalność zamarła i to się wszystko rozpadło. Pani Maria
nie miała co pokazać gościom, co tutaj na naszym terenie
jest.” [2]

6.

Por. artykuł Tadeusza Popławskiego pt. „Kapitał społeczno-kulturowy wsi podlaskiej”. Przedmiotem naszych badań była sfera kultury miejscowej.

Interesujące jest, w kontekście charakterystyki wsi podlaskiej dokonanej przez Popławskiego, jakie formy kapitału społecznego przejawiają się w ludziach
mieszkających w powiecie sokołowskim.
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Jak wynika z wypowiedzi uczestników zogniskowanych
wywiadów grupowych, w powiecie sokołowskim brakowało
wcześniej pomysłu na kulturę. Cezura określająca zwrot ku
kulturze lokalnej, regionalnej, ku miejscowemu folklorowi jest
tu trudna do wyznaczenia. Jedni lokali eksperci zajmujący się
kulturą wskazują że zwrot ten należy kojarzyć ze zmianą na
stanowisku dyrektora centralnej instytucji kultury w powiecie:
Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Inni natomiast wskazują, że
„regionalizacja” to raczej proces trwający od dawna, związany
ze zmianami sposobu myślenia o kulturze jako działalności
prorozwojowej oraz chęcią poszukiwania „diﬀerentia
speciﬁca” tego miejsca.
„Ja przyznaję rację, bo jeśli chodzi o twórców ludowych, to
my dopiero mieliśmy szansę wychynąć z własnego domu.
(…) Ja przyznaję, w mojej dziedzinie z etnograﬁą związanej
ja mam bardzo dobrze.”
Tak
realizowana
strategia
dotycząca
działań
podejmowanych w sferze kultury jest rozwiązaniem dobrym,
cieszącym się zainteresowaniem ze strony mieszkańców.
Ponadto stanowi ona atrakcję dla przyjezdnych oraz dodatkowy
argument dla mieszkańców, by stawiać na regionalizm,
turystykę i agroturystykę. Rozwój kulturowej tożsamości
stanowi szansę dla mieszkańców powiatu, zwłaszcza
w wymiarze ekonomicznym.
„teraz w drugiej połowie sierpnia organizowałam
w ramach projektu Gminne Święto Plonów dwa warsztaty:
kulinarne i plastyki obrzędowej. Ja byłam zaskoczona, 30
pań robiło wieńce dożynkowe, na kulinarnych było większe
zainteresowanie. (…) byłam mile zaskoczona, że tak dużo
osób uczestniczyło w tych warsztatach.” [1]
„Jest teraz moda na weselach na stół wiejski i kapele ludowe.
Więc oprócz takiej muzyki popularnej dla młodzieży, jest kapela.
Oni teraz przeżywają renesans. Jest kapela w Sterdyni, jest
kapela w Repkach, kultywują też te tradycje muzyczne.” [1]
„Na terenie powiatu sokołowskiego jest około dwudziestu
ligawkowiczów. Ponieważ robimy powiatowe prezentacje
gry na ligawce w grudniu, więc przeważnie około dwudziestu
osób, i wiek jest taki, jest jedna mała dziewczynka, (…)
jest kilku chłopców w wieku podstawówki, ale jest też
młodzieży troszkę ze szkół średnich, no a około 10-12 panów.
Z nadbużańskich terenów” [1]

Realizowana „polityka regionalizmu” w kulturze
sokołowskiej jest też, o czym bardziej szczegółowo
piszemy w rozdziale trzecim, remedium na atroﬁę więzi
społecznych: rodzinnych, sąsiedzkich, czy towarzyskich.
Transformacja ustrojowo-gospodarcza wpłynęła znacząco
na przekształcenia w sferze stylów życia. Wcześniej
istotniejsze były więzi lokalne, sąsiedzko-rodzinne. Dziś, wraz
ze wzrostem mobilności społecznej (łatwość zmiany pozycji
społecznej) i geograﬁcznej/przestrzennej (łatwość zmiany
miejsca zamieszkania), nie poświęca się wspólnocie lokalnej,
społeczności, w której się żyje, wystarczająco dużo uwagi.
Ważniejsze stają się indywidualne potrzeby oraz aranżowany
po swojemu czas dla siebie. Rozwój nowych mediów, zwłaszcza
masowy dostęp do sieci internet sprawia, że mniej wysiłku
wkłada się w nawiązywanie kontaktów międzyludzkich.
Niemniej jednak, naszym zdaniem, promowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego wpływa na osłabienie trendów
globalizacji i delokalizacji. Lokalni eksperci ds. kultury zwracają
uwagę, że oferta kulturalna związana z folklorem cieszy się
coraz większą popularnością i zainteresowaniem. Doskonałym
tego przykładem jest Zespół Pieśni i Tańca Sokołowianie,
który na początku działalności traktowany był przez dzieci
i młodzież jako – cytując respondentów - „obciachowy”:
„Moja córka najmłodsza nie chciała tańczyć w zespole
Sokołowianie. Była w gimnazjum, raz nauczyciel się do niej
zwrócił, przyszła do domu i powiedziała: »mamo, to jest
obciachowe«. A ja mówię: »słuchaj córeczko, a ty wiesz,
o czym ty mówiłaś?« Za jakiś czas mówię »popatrz, stroje,
muzyka«. (…) Zaproponowano jej drugi raz, spróbowała,
potańczyła miesiąc i ona została oczarowana, sobie nie
wyobraża. Tańczy kujawiaka. (…) W tym roku już chyba
zespół Sokołowianie nie ma problemów, bo zgłosiło się
bodajże sto ileś osób do tego zespołu, już są trzy garnitury
i trzeba było czasu. To nie jest tak: hop i już mamy wszystko.
Trzeba pracować, pokazywać i już nasza społeczność
została zarażona takim tańcem ludowym, przepiękne stroje
mamy, coraz ciekawsza choreograﬁa. Po prostu trzeba
wytrwałości, żeby pokazywać.” [2]
„Zespół działa 9 lat, w 2001 roku zostały zrobione pierwsze
kroki, a tak naprawdę od 2002 r. Pierwszy rok to było coś
takiego, że właśnie młodzież jak miała się ubrać w strój
ludowy i wystąpić, jak miał być koncert, to się zrobiła
tragedia dla choreografa, bo oni po prostu ni chcieli
wyjść na scenę, bo się wstydzili, że zobaczą ich koledzy,
koleżanki w XX wieku spodniach wełnianych, w fartuchu
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z czepeczkiem na głowie. (…) Choreograf zrobił ogromnie
dużą robotę, zespół koncertuje na zewnątrz, okazało się, że
inni też się zaczęli zapisywać. Najpierw była Łotwa, potem
była Białoruś, Ukraina, Grecja, Turcja, Petersburg, Włochy
i to się zaczęło. I zespół w tak krótkim czasie, po czterech
latach został wpisany do organizacji zespołów i ten wstyd
został przełamany. Młodzież została zmotywowana, stało
się to normalne.” [1]
Dziś, w kilka lat po jego powołaniu oraz po tym, jak
zespół zaczął osiągać pierwsze sukcesy w trakcie występów
zagranicznych, opiekunowie zespołu nie muszą martwić się
o to, kto będzie w nim tańczył. Członkostwo w „Sokołowianach”
stało się prestiżowei niekiedy trudno dostępne. Okazuje się
jednak, że nie każdy mieszkaniec powiatu sokołowskiego
preferuje uczestnictwo w kulturze ludowej.
Stawianie na regionalizm i prowadzenie polityki
tożsamości lokalno-regionalnej (Podlaskiej) stanowić może,
zdaniem uczestników fokusów, zagrożenie dla kultury
popularnej, która również ma swoich zwolenników. Oto, co
mówią uczestnicy fokusów:
„Ja szanuję muzykę ludową i lubię i wszystkie formy
jakichś artystycznych działań tego typu też. Jest bardzo
duża nierównowaga, (…) zespoły zewsząd, z Białorusi
sprowadzane, jakieś pieniądze na to zdobywane,
niewiadomo po co, nadbużańskie spotkania, dobrze,
fajnie, dobrze, że powstali Sokołowianie [Zespół Pieśni
i Tańca, przyp. autora]. To super, ale tutaj do meritum.
Ja wielokrotnie miałem przykłady młodych zespołów, które
sobie grały po piwnicach, po garażach, naprawdę zdolnych
ludzi, rozwijają się, w Warszawie grają, po całej Polsce. Tu
niestety nie mieli w ogóle możliwości wstępu, ponieważ
wydaje mi się, że tu jest plan i wyrabiamy plan.” [2]
„Odnoszę wrażenie, taka reﬂeksja mi przyszła, że nie docenia
się jednostek, które coś potraﬁą, a które się wybijają. Bo te
jednostki, właśnie widziałem, były odtrącane i te jednostki
poszły w świat. Jednostka tu się nie liczy, tu się liczy masa,
tłum. Może to też jest metoda, stwórzmy, dajmy ludziom
możliwość dostępu do wielu rzeczy, do tańca. (…) Wiem,
jak działa to w Węgrowie, w Siedlcach, to taki trend jest
właśnie.” [2]

tego, co lokalne, regionalne i tradycyjne kosztem rezygnacji
ze współpracy z młodymi ludźmi, których zainteresowania,
pasje, hobby kulturalne nie jest tożsame z tą polityką. Ośrodki
kultury i inne instytucje kulturalne powiatu sokołowskiego
chętnie wspierają twórczość ludową, natomiast zdają się nie
być, zdaniem niektórych przedstawicieli świata twórców,
zainteresowane tym, by wspierać tych, którzy tworzą
muzykę nowoczesną, taką jak rock, jazz czy hip-hop. Na
ten zarzut przedstawiciele instytucji publicznych wysuwają
kontrargumenty, tłumacząc, że często zespoły młodzieżowe,
chcąc być niezależne od zinstytucjonalizowanych form
działalności i wynikających z tego rygorów (np. korzystanie
z sali do prób muzycznych w godzinach wyznaczonych
przez ośrodek kultury), świadomie rezygnują ze współpracy
z domami kultury.
Oferta kulturalna zdaniem uczestników zogniskowanych
wywiadów grupowych powinna być jak najbardziej
zróżnicowana, by zaspokoić potrzeby wszystkich
mieszkańców powiatu sokołowskiego. Jak wskazuje jeden
z uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych,
„(t)ylko w różnorodności, we wszechstronności jest siła, im
więcej będzie nurtów każdej dziedziny sztuki, tym lepiej.
Niech ta kultura szeroką ławą idzie pod strzechy i pod budki
z piwem” [2].
Większość lokalnych ekspertów ds. kultury w powiecie
sokołowskim była zdania, że oferta ta jest zadowalająca.
Niemniej jednak, wnioskując na podstawie powyższych
wypowiedzi, oferta ta ukierunkowana jest na promocję
lokalnego i regionalnego folkloru. Brakuje, zdaniem niektórych
badanych, propozycji dla młodzieży i innych mieszkańców,
którzy nie są zainteresowani pielęgnowaniem lokalności,
a preferują ofertę kulturalną wytwarzaną w wymiarze
globalnym, czy ogólnopolskim. To istotny wniosek,
który wymaga reakcji odpowiedzialnych za kreowanie
dotychczasowych kierunków, czy trendów rozwoju oferty
kulturalnej powiatu.

W powyższych wypowiedziach ujawnia się sprzeciw kilku
mieszkańców do odgórnie prowadzonej polityki promowania
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O IMPREZACH
I WYDARZENIACH KULTURALNYCH

W

trakcie realizowanych wywiadów telefonicznych
z mieszkańcami powiatu sokołowskiego poprosiliśmy
respondentów o wskazanie trzech źródeł informacji
o wydarzeniach i imprezach kulturalnych w powiecie
sokołowskim. Odpowiedź na to pytanie ilustrowana jest

Wykres 2.

poniższym wykresem (wykres 2). Najważniejszym źródłem
informacji są plakaty. Aż 62% respondentów stwierdziło, że
informacje o lokalnym życiu kulturalnym czerpie z plakatów
pojawiających się w ich miejscu zamieszkania.

W jaki sposób dowiaduje się P. najczęściej o odbywających się
w powiecie sokołowskim imprezach kulturalnych?

N=222

Równie ważnym źródłem informacji są osobiste kontakty
z rodziną i znajomymi. 53% respondentów wskazało, że
czerpie informacje od rodziny i znajomych. Dane sondażowe
potwierdzają zdanie uczestników zogniskowanych wywiadów
grupowych:
„To jest najskuteczniejsza forma takiego przyciągnięcia
odbiorcy, bo to jest takie autentyczne, jak ktoś, do kogo
mamy zaufanie powie dobre słowo o zespole czy twórcy

jakimś. To jest chyba lepsza forma reklamy i w ogóle
zaproszenia, niż wszelkie aﬁsze. Wiecie, teraz człowiek jest
bombardowany tymi informacjami, tego jest masę.” [2]
31% respondentów wymieniło prasę, a 23% ulotki jak
źródło informacji. Mniejsze znaczenie mają strony internetowe
(14%) Radio i TV mają tu znaczenie marginalne.
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PORTRET NADAWCY

B

arbaraFatygazwracauwagę,że„(w)zinstytucjonalizowanym
układzie kultury istnieje stały podział na odbiorców
(publiczność, audytorium) oraz nadawców i organizatorów.
Rola odbiorcy (…) jest z istoty bierna; rola nadawcy jest
czynna i ma charakter profesjonalny” (2009b: 42). W badaniu
realizowanym w ramach projektu „Lokalne mapy kultury”
przyjęliśmy dwie perspektywy kultury, które chcieliśmy
zaobserwować, tj. perspektywę „nadawców” kultury
i jej „odbiorców”. Z tych dwóch różnych obrazów kultury
możliwy był również do nakreślenia portret zarówno jednych,
jak i drugich. W poniższej części raportu prezentujemy
profesjonalistów, czyli tych, którzy kulturę tworzą, a więc
twórców i animatorów kultury.

„Każda gmina jest inna. My na przykład mamy duże zagłębie
twórców ludowych wszelkiego rodzaju, od tkactwa, poprzez
rzeźbiarzy, malarzy, poetów, mamy gamę. Staramy się ich
promować poza miastem, powiatem. (…) Temu też służą
jarmarki.” [1]

Wśród obu tych grup wyróżnić można pewne podkategorie.
Twórcy wewnętrznie dzielą się na tych związanych z różnymi
dziedzinami sztuki, ale podział ten przebiega też na linii
zainteresowań, spotykamy tu twórców ludowych, ale też tych
zainteresowanych współczesnością, czy nowoczesnością.
Wśród tych ostatnich przeważają muzycy, wykonujący takie
gatunki muzyczne, jak rock, jazz, czy hip-hop, ale także
malarze, pisarze i poeci.

„U nas czy koronkarstwo, czy plastyka obrzędowa, mamy
starsze panie, które robią, a mamy również bardzo młode.
Nie ma reguły, to pasja, zamiłowanie, manualne zdolności,
jak również alternatywne źródło dochodów, bo jeżeli komuś
dobrze wychodzi, jest to dość przyzwoita rzecz.” [1]

W trakcie poszukiwań twórców powiatu sokołowskiego
najliczniej ujawnili swoją obecność ci, którzy poświęcają się
twórczości ludowej. Osoby te angażują się artystycznie
w sztukę ludową: rękodzieło artystyczne i tzw. plastykę
obrzędową, a więc wycinankę z opłatka, tworzenie kwiatów
z bibuły, tkactwo, haft krzyżykowy. Odnaleźć tu można
również duże grono pracujących z drewnem: rzeźbiarzy,
wikliniarzy oraz wykonujących instrumenty muzyczne: ligawki
i zarazem grających na nich.

„Jest tyle osób, które mogłyby być pokazane, muszą czekać
w swojej kolejce. Czy z muzyką, czy z poezją, czy choćby
z rękodzielnictwem ludowym. Naprawdę jest tego bardzo
dużo. Ale to się dzieje, są pokazywane te osoby, coraz bardziej
są znane, bo może gdyby nie to, że są takie spotkania, to by
tego nie było. A uważam, że to jest dziedzictwo regionalne,
które powinno przetrwać.” [2]

Wśród osób spełniających się artystycznie w tzw. sztuce
ludowej nie przeważają, jak mogłoby się wydawać, starsze
kobiety. Twórczością ludową zajmują się również dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe. Należy jednakże zaznaczyć, że
mężczyźni wybierają raczej twórczość muzyczną oraz częściej
tworzą w drewnie (rzeźba, wyroby z wikliny, wyroby z wosku),
kobiety natomiast poświęcają czas na sztukę manualnoplastyczną i kulinarną.
Twórcy ludowi postrzegani są przez animatorów i innych
twórców jako beneﬁcjenci lokalnego trendu regionalizmu.
Zdaniem niektórych naszych informatorów, twórcy ludowi
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korzystają na tym, że w powiecie sokołowskim stawia się na
zachowanie i promocję dziedzictwa regionalnego. Niektórzy
twierdzą nawet, że twórcy ludowi są przedsiębiorcami
działającymi pod szyldami ośrodków kultury.
„Część twórców, można powiedzieć, już się u nas
skomercjalizowało bardzo ładnie i radzą sobie dobrze i na
rynku warszawskim i nie tylko, ale to jest część tych bardziej
przedsiębiorczych. A ci prawdziwi twórcy nie oszukujmy się,
oni są do tego nie stworzeni. Prawdziwy tzn. ten, który nie
powtarza tej samej rzeźby, czy tej samej rzeczy identycznie,
to jest prawdziwy twórca, nie rzemieślnik.” [1]
Animatorów kultury podzielić można na tych, którzy
pracują w domach, czy ośrodkach kultury, a także na tych,
którzy często swoją pracę wykonują charytatywnie, pracując
w organizacjach pozarządowych. Wśród animatorów również
można wyodrębnić tych, którzy swoje zainteresowania lokują
zwłaszcza w działaniach związanych z tradycjami lokalnymi
powiatu oraz dziedzictwem regionu, czy terenów nadbużańskich,
oraz tych, którzy działają na rzecz społeczności lokalnej, nie
wykorzystując przy tym elementów folklorystycznych.
Wśród animatorów kultury wyraźnie swój głos
akcentowali ci interesujący się historią, obyczajami i obrzędami
terenów zlokalizowanych na styku regionów Podlasia
Zachodniego i Mazowsza Wschodniego. Kultura, tradycja,
regionalizm, historia to pojęcia szczególnie im bliskie, którym
gotowi są poświęcić niejedną wolną chwilę. Prowadzą oni
działania związane z zachowaniem pamięci o mniejszościach
narodowych i wyznaniowych zamieszkujących tereny miasta
i powiatu sokołowskiego: Żydów i Unitów.
Animatorzy to usługodawcy, czy dostawcy kultury,
którym zależy na tym, by dotrzeć do odbiorcy. Nie kierują
się zatem jedynie misją edukacyjną, z założenia przypisaną
publicznym placówkom kultury, choć przenoszą „pod strzechy”
kulturę trudniejszą w odbiorze, wymagającą większych
kompetencji, by ją zrozumieć. Oferta kulturalna proponowana
mieszkańcom konstruowana jest jednak nie tylko w oparciu
o to, by spełniała wymogi kultury elitarnej, wysokiej, tej
należącej do kanonu kulturowego. Równie często animatorzy
proponują mieszkańcom to, czego ci potrzebują: rozrywkę
lekką i przyjemną, kulturę popularną, czy tez inaczej: masową.
Nie jest więc tak, że domy kultury są jedynie transmiterem
kultury wyższej. Wychodzą naprzeciw, spełniając oczekiwania
mniej wprawnych odbiorców kultury.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, zarówno
zogniskowanych wywiadów grupowych, jak i badania
sondażowego wśród mieszkańców, ośrodki kultury powiatu
sokołowskiego wkładają dużo wysiłku w tworzenie atrakcyjnej
oferty kulturalnej. Mieszkańcy oceniają tę działalność na
bardzo wysokim poziomie, niemniej jednak zwracają uwagę
na niedostatki w sferze infrastruktury kulturalnej, zwłaszcza
jeśli chodzi o standard i funkcjonalność istniejących budynków
i pomieszczeń przeznaczanych na aktywność kulturalną.
Zwraca się uwagę na warunki lokalowe, w jakich funkcjonują
ośrodki kultury, opisując je jako przestarzałe, niefunkcjonalne
i nieestetyczne. Wydaje się, że udzielenie wsparcia ﬁnansowego
publicznym instytucjom kultury na renowację pomieszczeń
i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb byłoby działaniem
bardzo potrzebnym i niezwykle pomocnym w rozwijaniu
oferty kulturalnej w coraz większym stopniu dostosowanej do
zainteresowań odbiorców.
Specyﬁcznym przypadkiem nadawcy kultury powiatu
sokołowskiego jest mieszkaniec miasta Sokołów Podlaski,
który w 2006 roku założył Muzeum – Skansen Ziemi
Sokołowskiej. Gromadzone tu są od lat drobne przedmioty
użytkowe, narzędzia dawnych rzemieślników, militaria,
przedmioty należące do Żydów zamieszkujących tereny
powiatu sokołowskiego, dawne konne pojazdy, żelazny wóz,
czy inne przedmioty będące dawniej w użytku. Muzeum
odwiedzane jest przez wycieczki szkolne oraz ludność
przyjezdną, turystów z Polski i z zagranicy. Właściciel narzeka
natomiast na brak zainteresowania eksponatami i własną
działalnością ze strony mieszkańców powiatu sokołowskiego
oraz ze strony lokalnych władz samorządowych, które są
niechętne by udzielić mu wsparcia organizacyjnego, czy
ﬁnansowego.
„Moim skansenem, za wyjątkiem Sokołowskiego Ośrodka
Kultury, to się żadne władze nie interesują, ani powiatowe,
ani miejskie, ani starosta nie był u mnie, ani burmistrz.
Po prostu ja jestem sam, nie wiem, jak długo to będzie,
nie wiem, czy komuś sprzedam, czy wyrzucę, nie wiem, co
z tym będzie.”
„jest to dobrze, a nie ma to drugie dobrze” „Kilka razy
zgłaszałem się do urzędu miasta, do starostwa, mówię:
kupmy jakiś stary dom zabytkowy i urządźmy coś. Lata
mijały, nic nie zrobili, w końcu ja założyłem sam. I w końcu
przyszły panie z Sokołowskiego Ośrodka Kultury, od nich
mam, jak to się mówi, duchowe wsparcie.” [1]
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Nadawcy kultury poświęcają wiele czasu prywatnego
na organizowanie życia kulturalnego ziemi sokołowskiej.
W swojej działalności liczą na pomoc prywatnych ﬁrm,
które w ramach sponsoringu mogłyby wesprzeć kulturę.
Wśród niewielu lokalnych ﬁrm, które udzielają organizacjom
i instytucjom publicznym wsparcia wyróżnia się jedna, duża
i szybko rozwijająca się ﬁrma zlokalizowana na terenie gminy
Kosów Lacki, Zakłady Mięsne Zakrzewscy. Jak wynika z analizy
danych zastanych, ﬁrma ta sponsoruje dość dużą liczbę imprez
odbywających się w gminie i na terenie powiatu sokołowskiego,
dzięki czemu zdobyła wiele odznaczeń i nagród w ramach
podziękowania za swą hojność.
„U nas jest taka jedna ﬁrma, która przeznacza dość duże
środki na kulturę. Tylko i wyłącznie możemy opierać
się na nich, później jest druga ﬁrma i mniejsi. I za te
pieniążki organizujemy. Na przykład Dni Kosowa zostały
w całości zorganizowane za te pieniądze. Jest to takie
chodzenie, żebranie, proszenie. Czasami muszę wysłuchać
uwag nieprzychylnych na temat środowiska. Ale zawsze
tłumaczę, że jakbyśmy wszyscy ręce tak opuścili, to nic by
się nie działo.” [1]
Problemy ﬁnansowe dotykają wszystkich animatorów
kultury, którzy działają w powiecie sokołowskim. Dlatego
większość z zaproszonych do udziału w fokusach miała
doświadczenia związane z poszukiwaniem sponsorów oraz
miała na ten temat pewne spostrzeżenia, wymagające tu
komentarza. Jedna z uczestniczek ogniskowanych wywiadów
grupowych zwróciła uwagę na słowa, jakie przy jednej z takich
okazji, usłyszała od potencjalnego sponsora:
„»Na ile Pani jeszcze starczy sił, tak po tych sponsorach
jeździć i skomlić?« – o tak mnie zapytał jeden. Ja mówię: już mi
niedużo starczy. Nie dostałam z Urzędu Marszałkowskiego
ani złotówki. Opieram się głównie na lokalnych sponsorach.
Ponieważw Sokołowie mieszkam już tyle lat, to mnie trochę
ludzie znają. (…) Każdy po trosze, na zasadzie serdeczności
i uprzejmościi znajomości osobistych.” [1]
W wypowiedziach innych rozmówców podkreślało się inne
aspekty związane z poszukiwaniem wsparcia ze strony
prywatnych ﬁrm:
„Ja przestałem chodzić po różnych sponsorach i za własne
pieniądze wydałem tom. Zebraliśmy z żoną z emerytury i za
własne pieniądze.” [1]

„Ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście pozyskuję od
sponsorów, przeważnie od stałych sponsorów. Natomiast
w małych środowiskach każdy sponsor oczywiście wspiera
jakoś tą kulturę, ale on, jeżeli sponsoruje chce, żeby mu się
to w jakiś sposób zwróciło. On to traktuje jako reklamę.
Jak w środowisku wiejskim, w którym wszyscy znają te
środowiska, co to dla niego jest reklama?” [1]
„Jeszcze jest taki bzdurny przepis moim zdaniem, że był
czas, że oni sobie mogli odpisać to od podatku, teraz nie
mogą. Drugi sposób: oni mi mogą coś dać, ale warunek,
że ja im dam jakiś tam dokument na reklamę, to są takie
bzdurne obwarowania przepisami, że dają tylko dlatego, że
chcą. Ale wcale im się to nie opłaca, no bo po co?” [1]
„ale często chodzi się do tych samych instytucji i ja już czuję
proszę państwa wstyd, bo ile można do tych samych” [1]
„ja mogę powiedzieć, że sponsorzy są chętni, oni jeżeli mają
to nigdy nie odmówią” – „u nas nie tak bardzo, bo wszyscy
idą do nich, a tych sponsorów nie mamy tak dużo” [1]
Doświadczenia związane z poszukiwaniem wsparcia
ﬁnansowego ze strony prywatnych przedsiębiorców są
najczęściej negatywne. Lokalni eksperci zwracają uwagę na
wstyd, jaki odczuwają, prosząc o wsparcie. Inni uważają ten
rodzaj wsparcia za nierealny, dlatego porzucili już szukanie
darczyńców, inwestując własne, często prywatne środki w
kulturalną inicjatywę. W jednych wypowiedziach określa się
sponsorów jako przychylnie nastawionych do organizatorów
kultury, w innych natomiast zwraca się uwagę na brak
bezinteresowności niektórych z nich. Niewątpliwie istotną
pomoc dla nadawców kultury stanowiły by rozwiązania
prawno-ﬁnansowe, umożliwiające sponsorom wspieranie
działalności kulturalnej, przy jednoczesnym docenieniu ich roli
jako darczyńców oraz zastosowaniu pewnych form gratyﬁkacji
za udzielane wsparcie, np. w postaci korzystniejszego
systemu rozliczeń ﬁnansowych związanych z dokonywanymi
darowiznami, czy dotacjami.
Ważnym elementem kulturalnej mapy powiatu
jest postrzeganie animatorów życia kulturalnego przez
mieszkańców powiatu sokołowskiego. Respondentów
poprosiliśmy, aby wymienili trzy organizacje lub grupy
zajmujące się kulturą w powiecie sokołowskim. Było to
pytanie otwarte, respondentom nie sugerowano odpowiedzi
ani nie przedstawiano listy możliwych odpowiedzi do
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wyboru. Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie czterech
kategorii animatorów życia kulturalnego: instytucje podległe
jednostkom samorządu terytorialnego, czyli Sokołowski
Ośrodek Kultury i Gminne ośrodki Kultury, organizacje
pozarządowe oraz inne. Zdaniem respondentów życie kulturalne
Wykres 3.

powiatu sokołowskiego w głównej mierze koncentruje się
wokół działalności Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Aż 68%
odpowiedzi respondentów dało się zaklasyﬁkować do tej
kategorii. 17% badanych wymieniło Gminne Ośrodki Kultury,
a 13% organizacje pozarządowe.

Instytucje, organizacje lub grupy prowadzące działalność w dziedzinie kultury - spontaniczna znajomoś

N=129
Respondentom zadaliśmy również pytanie o znajomość
wybranych instytucji zajmujących się działalnością kulturalną
w powiecie sokołowskim. Aż 90% respondentów stwierdziło,
że słyszało o działalności Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
Zdecydowanie mniej osób stwierdziło, że słyszało o działalności
Skansenu Pana Mariana Pietrzaka (45%), Gospodarstwa
Agroturystycznego AGROCHMIELIK (38%), Sokołowskiego
Wykres 4.

Towarzystwa Społeczno Kulturalnego (36%), Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej (36%), Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Kosowskiej (32%). Zdecydowanie mniejszą
rozpoznawalnością cieszą się Stowarzyszenie Oratorium im.
Bł. Filipa Rinaldiego (12%) oraz Fundacja „U Siebie” (4%).
8% respondentów nie słyszało o żadnej z wymienionych
instytucji.

Instytucje, organizacje lub grupy prowadzące działalność w dziedzinie kultury – znajomość wspomagana

N=222
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WZAJEMNE RELACJE

R

ealizując zogniskowane wywiady grupowe, prosiliśmy rozmówców, lokalnych ekspertów organizujących życie kulturalne
powiatu, o określenie wzajemnych relacji: wewnątrz (w grupie twórców, pomiędzy ngo i pomiędzy jednostkami publicznymi,
takimi jak ośrodki kultury, czy biblioteki) i na zewnątrz w trzech wymienionych wyżej środowiskach. Zależności te prezentowane są
w tabeli 1.

Tabela 2.

Relacje pomiędzy organizatorami kultury w powiecie sokołowskim

jednostki publiczne
(ośrodki kultury,
biblioteki itp.)

organizacje
pozarządowe (ngo)

twórcy

jednostki publiczne
organizacje pozarządowe
twórcy

Źródło:

opracowanie własne. „-„ – współpraca nie występuje, „x” – współpraca występuje.

Da naszych rozmówców najbardziej ciekawym wątkiem
była współpraca pomiędzy jednostkami publicznymi a innymi
jednostkami publicznymi, organizacjami pozarządowymi
i twórcami. Przedstawiciele wszystkich grup najchętniej
współpracują z domami kultury, bibliotekami i innymi
podlegającymi jednostkom samorządu terytorialnego
instytucjami. Niechętnie mówiono na temat relacji pomiędzy
organizacjami pozarządowymi a twórcami. Swoich relacji
z innymi organizacjami pozarządowymi nie opisali
przedstawiciele organizacji pozarządowych. Mniejszym
zainteresowaniem cieszył się też wątek relacji wewnątrz
środowiska twórców. Jak wynikało z większości wypowiedzi,
przedstawiciele twórców i animatorów w powiecie sokołowskim
znają się wzajemnie i spotykają, ale z nikim tak często nie
współpracują, jak właśnie z publicznymi instytucjami kultury.
Współpraca ośrodków kultury pomiędzy sobą przejawia
się zwykle w wymianie doświadczeń zainteresowanych stron.
Ośrodki kultury nie stanowią dla siebie konkurencji. Zdaniem

lokalnych informatorów, mało jest wspólnych imprez
organizowanych przez kilka ośrodków kultury.
Najwięcej uwagi w trakcie dyskusji fokusowej poświęcono
relacjom pomiędzy instytucjami publicznymi a innymi
podmiotami organizującymi życie kulturalne powiatu. Do
tych podmiotów należą organizacje pozarządowe i twórcy,
aktywnie kreujący kulturalną rzeczywistość.
Współpraca pomiędzy ośrodkami kultury a organizacjami
pozarządowymi polega głównie na wspólnym prowadzeniu
działań kulturalnych. Z wypowiedzi lokalnych ekspertów,
zarówno pracujących w domach kultury, jak i angażujących
się w działalność non-proﬁt, wyłania się obraz współpracy
akcyjnej, projektowej. Organizacja życia kulturalnego
lokalnych społeczności to prowadzenie projektów: imprez
muzycznych, koncertów, wystaw, jarmarków, itp. Wydarzenia
te często odbywają się w kooperacji dwóch lub większej
liczby podmiotów reprezentujących dwa sektory gospodarki:
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administrację publiczną i tzw. trzeci sektor, czyli organizacje
pozarządowe. Współpraca ta ma charakter komplementarny:
„To znaczy ja myślę, że w tej dobie, czy ośrodek kultury
zostanie sam, czy towarzystwo, samo nie ma racji bytu.
Jedno nie ma kadry, drugie nie ma funduszy, ponieważ
wszystkie fundusze w większości pozyskiwane są przez
stowarzyszenia. I my jesteśmy skazani na symbiozę
z towarzystwem, a że symbioza nam wychodzi, no więc
bardzo dobrze. Takich projektów organizujemy rocznie
bardzo dużo. (…) Wydaje mi się, że jeżeli nie ma współpracy
między stowarzyszeniem a ośrodkiem, nie ma możliwości
promocji własnej gminy czy regionu.” [1]
„Stowarzyszenie w środowisku wiejskim nie ma racji bytu,
jeżeli by to była samodzielna jednostka, ale nie współpracująca
z ośrodkiem kultury. Ośrodek ma (…) warsztat techniczny,
przygotowanie merytoryczne. To ludzie w kulturze pracują
już od wielu lat, więc mają i doświadczenie. Partnerstwo
jest, a zresztą to jest też na korzyść środowiska, bo i ośrodek
i towarzystwo pracuje na rzecz środowiska.” [1]
„Ośrodki kultury jako instytucje samorządowe nie mogą
występować o środki, tak samo osoby prywatne też nie
mogą. I wtedy to jest tak, albo jakiś jest sponsor, którego
zdobędzie ta osoba w środowisku lokalnym, która zechce
wesprzeć taką działalność, albo nie. i w tej chwili dla
ośrodków kultury jest bardzo trudno, ponieważ wiele
programów, na które my żeśmy składali projekty, zostało
zlikwidowanych i (…) w 2011 roku zostajemy tylko i wyłącznie
skazani na dotację, która będzie z miasta, na środki no
może z Kapitału Ludzkiego. Ale to nie są typowe działania
kulturalne, to są prospołeczne, gdzie można jeszcze coś tam
z kulturą dołączyć. Ale to nie jest na kulturę program. No
i liczymy tylko na życzliwość stowarzyszenia, które będzie
chciało z nami współpracować i na które będziemy mogli
jeszcze [pozyskać środki].”
Powyższe wypowiedzi ilustrują charakter tej
komplementarności: ośrodek kultury dostarcza niezbędnej
do organizacji wydarzeń kulturalnych doświadczonej
i wykształconej kadry, dysponuje infrastrukturą kulturalną
(obiekty, pomieszczenia, czy teren), dzięki której możliwe
jest zorganizowanie atrakcyjnych dla mieszkańców wydarzeń
kulturalnych. Organizacje pozarządowe to naszym zdaniem
„lokalne lokomotywy kultury”, które zdobywają fundusze na
realizację zadań publicznych od samorządów a także z innych

programów, które w formie konkursów, są kierowane do
stowarzyszeń czy fundacji. Trzeci sektor, zdaniem badanych,
ma dużo więcej możliwości zdobywania funduszy na pokrycie
kosztów swojej działalności i ﬁnansowania projektów
kulturalnych, niż publiczne jednostki.
Niedostatek środków ﬁnansowych na pokrycie
bieżącej działalności przez domy kultury sprawia, że te
stają się częściowo zależne od stowarzyszeń, fundacji, czy
towarzystw, które ﬁnansowo je wspierają. Partnerstwo jest
zatem uzasadnione i, jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli
zarówno organizacji non-proﬁt, jak i publicznych instytucji
kultury, wydaje się, że będzie ono prowadzone w przyszłości
Trudna sytuacja ﬁnansowa ośrodków kultury
zlokalizowanych na terenie powiatu sokołowskiego prowadzi
do poczucia beznadziejności i braku szans na prowadzenie
projektów kulturalnych o większej skali. Przedstawiciele
publicznych instytucji sfery kultury mają świadomość
tego, że w 2011 r. nie uzyskają środków na realizację działań
z zakresu kultury związanych z nadchodzącymi obchodami
roku Miłosza:
„my nie mamy startu i tu się robi pewna tragedia” [1]
„wtedy czujemy się niską kulturą, taką masową, gdzie
tylko najprostszymi środkami możemy coś zrealizować.
Natomiast te projekty, ﬁnansowane m.in. z Urzędu
Marszałkowskiego, Ministerstwo Kultury, dawały nam
możliwość wielu ciekawych inicjatyw, które miały charakter
nie tylko lokalny, ogólnopolski czy międzynarodowy” [1]
Autorzy raportu pt. „Finansowanie kultury i zarządzanie
instytucjami kultury”, opracowanym na zlecenie Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego piszą, że „(...)zauważalną cechą
funkcjonowania instytucji kultury jest brak ścisłych powiązań
między statutowo przyjętym celem ich istnienia i realizowanym
programem a postępowaniem właściciela (organizatora) tych
instytucji. Zwykle tzw. nadzór nad działalnością instytucji
sprowadza się do obsady stanowisk kierowniczych, dotowania
ze środków publicznych oraz rozliczania instytucji z procedur
wydatkowania pieniędzy i przestrzegania prawa. Taka relacja
faktycznie pozbawia instytucje kultury niezbędnych atrybutów
samodzielności, zwłaszcza samodzielności ﬁnansowej.
Bez samodzielności ﬁnansowej zaś nie sposób mówić
o samodzielności programowej i o autonomii” (Głowacki,
Hausner, Jakóbik 2009: 38).
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Dotychczasowa działalność komercyjna prowadzona
przez ośrodek kultury stanowi tylko niewielki procent
ﬁnansowania całej działalności kulturalnej. Przedstawiciele
samorządowych instytucji kultury zwracają uwagę na ten brak
autonomii i samodzielności ﬁnansowej i są świadomi tego, że
bez uzyskania podmiotowości prawnej, która odpowiadałaby
tej, jaką dysponują organizacje pozarządowe, nie będą w stanie
pozyskiwać środków ﬁnansowych. Z drugiej strony, zdaniem
rozmówców, nie może być mowyo urynkowieniu tych instytucji,
ponieważ to oznaczałoby spadek jakości oferty kulturalnej
przez nich dostarczanej. Skomercjalizowanie publicznych
instytucji kultury, zdaniem uczestników zogniskowanych
wywiadów grupowych, spowodowałoby, że odbiorcom
proponowana byłaby jedynie oferta rozrywkowa, łatwa
w odbiorze, nie realizująca funkcji oświatowo-wychowawczej.

„tylko dobra wola radnych, że jeszcze dają, że ﬁnansują,
bo naprawdę, dla gminy ważniejsza będzie droga, czy
utrzymanie ośrodka zdrowia, czy stomatologa, aniżeli
instytucji kultury, bo bez tego żyć się da” [1]
Organizatorzy kultury powiatu sokołowskiego sugerują
zatem inne źródła ﬁnansowania działalności kulturalnej,
podkreślając jednak ich niedostateczność Brakuje ich zdaniem
programów (ministerialnych, wojewódzkich i unijnych),
z których można w drodze konkursu pozyskać środki
ﬁnansowe. Ich zdaniem brakuje również strategicznych
i dalekosiężnych planów i pomysłów na wspieranie kultury,
której nie uwzględniają programy rządowe (mi.ni. Raport
Polska 2030) ani samorządowe.
Współpraca pomiędzy ośrodkami kultury a twórcami

„My się jednej rzeczy obawiamy, że wszystko idzie
w kierunku prywatyzacji kultury. (…) Jest taka pewna
ochota doprowadzenia do tego, że te ośrodki kultury
przestaną się jak gdyby ﬁnansować na tyle, że budżet
przeznaczony przez burmistrza i to, co my wypracujemy,
nie wystarczy. I tu chodzi o to, że sprytny ktoś, kto będzie
miał pieniądze, bo burmistrz będzie też postawiony, czy
wójt, pod taką ścianą, czy dać na służbę zdrowia czy dać
na kulturę. No i będzie musiał wybrać. (…) Ale czy to się
uchroni przed osobą, która spokojnie weźmie taki ośrodek
kultury. Nasz ośrodek jest zadbany, więc to też jest kuszące
miejsce dla kogoś, kto ma pieniądze i kto będzie chciał robić
kulturę tak, jak on będzie chciał, bez względu na to, czy
będą to jakieś wartości wychowawcze, czy jakieś elementy
patriotyczne. Może to być tylko kultura masowa, która mu
tylko będzie dawała pieniądze, bo raczej on charytatywnie
nie będzie tego robił. I dla małych miejscowości, bo myślę,
że Warszawa, czy Kraków to one się uchronią, tam, gdzie są
teatry, biblioteki, duże domy kultury, ale co z takimi małymi
miejscowościami, jak właśnie Sokołów, który ma 20 tys.
i gdzie burmistrz naprawdę musi dużo główkować, żeby na
tą kulturę dać tyle, żeby ona się mogła utrzymać” [1]
Zdaniem większości rozmówców reprezentujących
samorządowe instytucje kultury pogarszającej się sytuacji
ﬁnansowej tych podmiotów są w stanie zaradzić dotacje
samorządowe. Choć animatorzy świadomi są tego, że środki te
są zarówno dla nich samych niewystarczające, jak i niezbędne
przy ﬁnansowaniu innych dziedzin życia społecznego:

Ośrodki kultury wspierają twórców ludowych, organizują
jarmarki, na których ci mogą zaprezentować swoje dzieła.
Stwarza im to także okazję do sprzedaży wyrobów, stanowiąc
dodatkowy przychód.
„Uważam, ze istnieje współpraca bardzo dobra na poziomie
gminnym, bo twórcy są chętni wyjeżdżać, ale znów
wracamy do ﬁnansów, nie możemy ich wszędzie wozić tam,
gdzie byśmy chcieli. Bo twórcy wiadomo, nie na wszystkim
zarobią, a też z czegoś muszą żyć” [1]
„Jeżeli chodzi o Sokołowski Ośrodek Kultury, staramy się
utrzymywać kontakt z twórcami. Są różnego rodzaju
imprezy i akcje, gdzie mogą promować swoją twórczość, co
prawda też jest tam możliwość sprzedania” [1]
„Miejsko-gminny ośrodek kultury w Kosowie organizuje
powiatową imprezę Młodzi twórcy i tradycje, gdzie właśnie
spotykają się i młodzi i starsi. Twórcy mają możliwość
sprzedania, jest też wystawa, są nagradzani nagrodami
rzeczowymi i statuetką Kosowską Malwą.” [1]
Co istotne, ośrodki kultury promują twórców poza
granicami powiatu. Odbywa się to przy okazji uczestnictwa
w jarmarkach, czy dożynkach w sąsiednich miejscowościach.
Wtedy też twórcy otrzymują wsparcie w postaci transportu
w dane miejsce i opieki ze strony domów kultury podczas
takich wydarzeń. Mają również okazję do zdobycia nagród
i wyróżnień na różnego rodzaju ludowych przeglądach
i festynach. Instytucje publiczne promują w ten sposób powiat
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i region, umożliwiając jednocześnie twórcom „wyjście” poza
krąg lokalnych odbiorców ich produktów.
„Jeżeli się pokazało twórcom możliwości zaprezentowania,
bardzo często wyjeżdżają we własnym zakresie już dalej” [1]
„(…) rzeczywiście, jeżeli się organizuje imprezę
folklorystyczną, to wtedy jest prezentacja tych twórców,
czyli promocja ich twórczości. Natomiast faktem jest, że
ja bardzo często zapraszam twórców z całego powiatu,
staram się promować ich twórczość, ich osoby. Faktem
jest, ze niektórzy twórcy, ich działalność jest działalnością
dochodową. Jeżeli oni uczestniczą w jakiejś imprezie
folklorystycznej, wtedy oni jadą z nadzieją, prezentują się,
że oni zarobią” [1]
Z perspektywy twórców współpraca ta jest bardzo
pomocna i potrzebna. Wzmocnienie jej nastąpiło wraz ze
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z przyznawaniem
Polsce funduszy na działania promocyjne w regionach.
„To znaczy ja myślę, że dużą rolę odegrało nasze wstąpienie
do Unii Europejskiej i wtedy były fundusze takie na promocje
regionów. I wtedy samorządy nam dużo pomagały, bo
gmina ma fundusze na wyjazd na jakąś prezentację, do
Warszawy jeździłyśmy.” [2]
„Mamy taką osobę ostatnio bardzo mocno widoczną
(…), pochyla się nad wszystkimi, nie klasyﬁkuje, kto jest
ważniejszy, kto mniej, kto bardziej znaczący, kto lepiej to
robi czy gorzej. Bo każdy ma swoich kupców i jeden woli
tego, drugi woli tamtego, ale wystarczy zebrać, docenić
, pokazać i wtedy pulsuje to tętno tej ziemi. Trudno mi
powiedzieć, jak jest w innych powiatach, myślę, że u nas
jest nieźle, każdy ma swoje 5 minut od czasu do czasu,
każdy jest doceniony” [2]
Przedstawiciele ośrodków kultury zwracają jednak uwagę,
że pomoc twórcom zależy jedynie od ich chęci, natomiast
gdyby pomoc ta była zależna od instytucji samorządowych,
wsparcie nie byłoby tak znaczące i na tyle widoczne.
„(…) jak mam jakieś środki z zewnątrz, zawsze staram się
przynajmniej im zwrócić za przejazd. Więc to też jakaś
forma, która im pomaga w promocji ich twórczości. (…)
Jeżeli jest prezentacja gminy, zawsze jedziemy ze wszystkimi
twórcami, żeby ich promować i poza terenem gminy.

Ale ja ponoszę koszty ich przejazdu, a jak gdyby samorząd
tymi twórcami jest za mało zainteresowany. Samorząd
powinien wspierać, powinien dostrzegać tą twórczość
ludową, wspierać w różny sposób.” [1]
Podobnego
twórczych:

zdania

są

przedstawiciele

środowisk

„Ja jakbym liczyła na swoją gminę, nigdzie bym się nie
pokazała. Też właśnie było tak, że pierwszy raz te swoje
koronki pożyczyłam do szkoły w Ceranowie, tam był obóz
gwaroznawczy i była Wanda Wierzchowska wtedy i ona
zobaczyła te moje prace. (..) I było wielkie zdziwienie, że
młoda osoba zajmuje się czymś takim. (…) I później już
było, to dom kultury przysłał zaproszenie, to gdzieś tam
ktoś dalej, ale z gminą to ja mam do czynienia naprawdę
tylko tyle, że tam muszę podatki odprowadzać” [2]
W trakcie realizowanych zogniskowanych wywiadów
grupowych jeden z rozmówców zwrócił uwagę na to, że
zapraszani twórcy z powiatu sokołowskiego na imprezę,
występ, prezentację na terenie powiatu otrzymują niższe
wynagrodzenie od twórców tych samych dziedzin sztuki,
którzy przyjeżdżają spoza powiatu:
„To jest w każdej dziedzinie tak samo. Swoi dostają jedną
dziesiątą tego, co inni. (…) Powinniśmy otrzymywać
wynagrodzenie czy te tantiemy za to, co sobą reprezentujemy,
a nie za to, skąd jesteśmy.” [2]
W wypowiedziach innych twórców pojawiały się podobne
wątki. Zwraca się uwagę na brak pomocy twórcom ze strony
publicznych instytucji kulturalnych. Jednocześnie podkreśla
się istotną rolę prywatnych instytucji zaangażowanych
w pomoc lokalnym muzykom. Sponsoring jest niezwykle
istotną i cenną pomocą, bo tą najbardziej wymierną
i najchętniej przyjmowaną:
„mam syna, który śpiewa i próbuje grać, no to oni w zasadzie
są zdani na siebie” [2]
„Gram w różnych zespołach od lat kilkunastu. Współpraca
z ośrodkiem kultury jest żadna, jakbym liczył na środek
kultury, to bym stał w miejscu od kilkunastu lat. Ale bardzo
sobie cenię na przykład współpracę z przedsiębiorcami,
bo to są głównie sponsorzy koncertów i gdyby nie oni, to
często koncert by się nie odbył, bo za choćby ochronę i
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wynajęcie nagłośnienia tez trzeba zapłacić. A co jeszcze
jakieś pieniążki symboliczne choćby na struny czy pałki dla
muzyków.” [2]
Twórcy ludowi, poeci, malarze są doceniani” [2]
Podsumowując, wsparcie twórców poprzez przedstawicieli
zinstytucjonalizowanych podmiotów, takich jak ośrodki kultury
oraz organizacje pozarządowe jest doceniane przez nich oraz
chętnie przyjmowane. Największym wsparciem cieszą się
twórcy zajmujący się działalnością artystyczną odnoszącą
się do folkloru i sztuki ludowej. Wsparcia potrzebują,
zdaniem naszych rozmówców, ci twórcy z terenu powiatu
sokołowskiego, którzy zajmują się działalnością artystyczną
odnoszącą się do sztuki i muzyki popularnej.
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PORTRET ODBIORCY

C

elem niniejszej części raportu jest przedstawienie
opracowanego na podstawie badań ilościowych
portretu odbiorcy kultury w powiecie sokołowskim oraz
określenie sposobu postrzegania mieszkańców powiatu
przez animatorów kultury w powiecie. Naszych rozmówców
w fokusach prosiliśmy o dokonanie charakterystyki odbiorców
kultury w powiecie sokołowskim oraz o to, w jakiego rodzaju
ofercie kulturalnej gustują mieszkańcy, która jest dla nich
najbardziej atrakcyjna, a która najmniej. Pytaliśmy również
o to, czego mieszkańcom powiatu sokołowskiego najbardziej
w proponowanej im ofercie kulturalnej brakuje.
Ogólnie animatorzy kultury powiatowej określają
odbiorców jako nastawionych na konsumpcję łatwych treści
kulturowych, którzy uczestniczą w kulturze w sposób bierny,
tj. w roli pasywnych obserwatorów raczej, niż działających
uczestników. Dominowały wypowiedzi podobne do
poniższych:
„Lubią piosenki, skecze, rozrywka” [1]
„Jest jeszcze taki bierny odbiór, bo jednak uczestniczyć
w jakiejś twórczej formie jest trudniej. Natomiast żeby
przyjść posłuchać koncertu jest łatwiej. Czyli środowisko
bardziej taki ma bierny odbiór, niż aktywny, włączony.
Konsumpcyjny, tak.” [1]
Mieszkańcy w oczach profesjonalnych nadawców kultury
jawią się jako preferujący kulturę masową, popularną, która
najczęściej określana jest przez naszych rozmówców jako
rozrywka. Z takim odcieniem kultury można się spotkać na
koncertach estradowych, na które zapraszane są gwiazdy

kreowane przez telewizję, określani jako celebryci. Jeden
z uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych
sformułował nawet ad hoc deﬁnicję gwiazdy:
„Moim zdaniem w tej chwili największe zapotrzebowanie
jest na gwiazdy z wysokiej półki. Jeżeli się zrobi jakąkolwiek
imprezę plenerową, a nie ma gwiazdy… co to jest gwiazda?
Gwiazda, która bierze za koncert nie mniej niż 10 tysięcy.”
[1]
Wypowiedzi w tonie podobnym do powyższej w fokusach
było najwięcej. Wskazywano na nie wygórowane ambicje
mieszkańców powiatu w odniesieniu do zaspakajania potrzeb
kulturalnych. Pojawiały się jednak również głosy, broniące
niejako gustów artystycznych mieszkańców powiatu,
wskazujące na zainteresowanie nieco bardziej wyraﬁnowaną
twórczością. Co warte odnotowania, w wypowiedzi rozmówca
podkreśla, że tego rodzaju oferta została zaproponowana
mieszkańcom wsi i, ku zdziwieniu organizatorów, cieszyła się
bardzo dużym powodzeniem:
„Jest również zapotrzebowanie na kulturę wysoką.
W zeszłym roku mieliśmy koncert pt. »Pokochajmy
Chopina«. (…) Uważam, że nie należy rezygnować i również
wprowadzać kulturę z wysokiej półki. Sami wykonawcy
byli zdziwieni, że w środowisku wiejskim tak było dużo
osób na koncercie pod nazwą »Pokochajmy Chopina«.
Występowali artyści operowi. Teraz będzie koncert, arie
z takich dzieł, jak Straszy dwór, Księżniczka Czardasza,
Wesoła wdówka, Skrzypek na dachu. Więc nie rezygnujmy
z tej tak zwanej wysokiej kultury. Prowadzący w zeszłym
roku był zaskoczony, bo na ogół w środowisku wiejskim
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uważali, że jest małe zapotrzebowanie, a nawet nie ma
takiego. Ale są ludzie, którzy potrzebują właśnie takiej
kultury. A o tych ludziach trzeba pamiętać.” [1]
W trakcie dwóch zrealizowanych zogniskowanych
wywiadów grupowych nasi rozmówcy pytani o to, jakie grupy
odbiorców, charakteryzujące się innego rodzaju aktywnością
w odbiorze kultury, dostrzegają, dokonali prostej klasyﬁkacji
ze względu na wiek konsumentów kultury. Uważa się, że
dwie najaktywniejsze pod względem uczestnictwa w kulturze
zbiorowości to dzieci oraz osoby starsze.
Dzieci w wieku szkolnym (do około 15 roku życia) stanowią
kategorię konsumentów kultury, którzy uczestnicząc
w niej, są jej odbiorcami z obowiązku. Obowiązek ten
wynika z uczestnictwa w systemie szkolnictwa, które wraz
z funkcją wychowawczą i oświatową pełni również funkcję
zaznajamiania z kulturą, historią i tradycjami.
„Młodzież ta ze szkoły podstawowej, z przedszkola ona
się chętnie garnie do tradycji i tańczy ludowe tańce, pieśni
śpiewa, ze względu na to, że oni nie wstydzą się i chcą się
pokazać. Natomiast już ta młodzież starsza, raz że tam już
wchodzi w rachubę wstyd i wydaje mi się, że jeszcze brak
zainteresowania nauczycieli. Tam, gdzie jest nauczyciel
pasjonat, który to kocha, to i młodzież będzie szła za
nim. Tam, gdzie nie ma nauczyciela takiego, nie pójdzie
młodzież.” [1]
„Ja z punktu widzenia bibliotekarza obserwuję, że publikacje
o tematyce regionalnej, przychodzi młodzież rzeczywiście
szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast nie przychodzi,
nie wypożycza młodzież ze szkół średnich” [1]
„Ja powiem o swoim muzeum. Mam ponad tysiąc
eksponatów, są eksponaty z wykopalisk jak to się mówi,
prehistoryczne, mają po tysiąc, po dwa tysiące lat, kto
przychodzi do mnie? Szkoły podstawowe. Bardzo dużo,
prawie wszystkie z powiatu. Teraz szkół średnich to
przychodzi mało, a z liceum nie było u mnie przez 10 lat ani
jednej wycieczki.” [1]
„Niestety z mojego punktu widzenia, a miałem dość szeroki,
młodzi ludzie nie uczestniczą w kulturze niestety.” [2]
Tej najmłodszej kategorii odbiorcy kultury jest
przeciwstawiana młodzież, która postrzegana jest jako

kategoria nie zainteresowana lokalną ofertą kulturalną oraz
nie uczestnicząca w jej tworzeniu. Zdarzają się jednak głosy
odmienne, podkreślające duże zaangażowanie młodzieży
w życie kulturalne powiatu, choć nieraz w kontrowersyjnej dla
nadawców formie:
„Myślę, że nie można też tak młodych od razu klasyﬁkować.
Od razu są stereotypy takie, że się wydaje, że młodym
teraz się nic nie chce. Owszem to tak jest w większości, ale
też trzeba zauważyć, że zawsze tak było. Część była tak
nastawiona, część tak. I młodzi też przeżywają to na swój
sposób, i te rytmy, te rymy hip-hopowe, których jako starsi
nie bardzo trawimy, albo nie rozumiemy, dla nich jest to
ich sposób przeżywania tego świata i myślę, że to trzeba
tak samo uszanować, jak każdą inną muzykę, którą my na
przykład lubimy. (…) Być może, że te nowe prądy, które teraz
są krytykowane, wyśmiewane przez starszych tak zwanych
krytyków muzycznych będą kiedyś jakąś klasyką.” [2]
Uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych
dostrzegają jednak grupy młodzieży pielęgnującej rodzinne
tradycje zaangażowanego uczestnictwa w kulturze. Zwłaszcza
w stosunku do muzyki młodzież nie pozostaje obojętna:
„są te zespoły, które przygrywają, zarobkują, takich zespołów
mam bardzo dużo. (…) Nasz zespół, mamy młodzieżowy
i gra muzykę, sama byłam zdziwiona pozytywnie, i grali
własne utwory, sami piszą muzykę i sami piszą słowa.
(…) Natomiast też jest to młodzież, której rodzice grali,
oni grają i oni jeszcze dodatkowo grają u nas w orkiestrze
dętej działającej przy ośrodku kultury. Też możemy się nią
pochwalić, bo to jest jedyna w powiecie orkiestra, która
działa w pełnym składzie 22-osobowym.” [1]
„Ja powiem Państwu, że te tradycje muzyczne przekazuje
się w domach z pokolenia na pokolenie. (…) Na terenie
gminy Repki organizowane są przeglądy kapel ludowych,
zgłaszają się młode osoby, które grają na akordeonie
tradycyjną muzykę ludową. Ta pasja przekazywana jest
z ojca na syna.” [1]
Zdaniem jednego z rozmówców, młodzież obecnie czuje
się odtrącona przez ośrodki kultury. Wynika to, jak twierdzą
niektórzy uczestniczący w fokusach, z braku zainteresowania
ośrodków kultury czasem wolnym osób młodych, które już
opuściły szkolne mury, często ukończywszy studia powróciły
z miast akademickich w rodzinne strony, z nadzieją na większe
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i bardziej intensywne zaangażowanie się w miejscowe
życie kulturalne. Poniższe wypowiedzi ujęte w cytaty
ilustrują odczucia młodych zainteresowanych twórczym
uczestnictwem w kulturze powiatu sokołowskiego:
„Przykłady miałem ewidentne. Przychodzili do mnie młodzi
ludzie, którzy nie mogli uczestniczyć w kulturze nie przez
to, że im się nie chciało, byli odtrąceni. Powiem to bardzo
mocno i dobitnie. Uważam, że to jest ta najczarniejsza
strona działalności tego domu kultury” [2]
„Kiedyś w piwnicy kasztelańskiej w każdy poniedziałek był
taki jam session, każdy mógł wziąć gitarkę, wpaść pograć
z lepszymi muzykami. I to było tak trochę pod kapeluszem
ośrodka kultury. Teraz tego od wielu lat nie ma już.” [2]
„Na początku lat 90-tych gdy byłem chłopcem,
przychodziłem na koncerty do [ośrodka kultury, przyp.
autora]. Po pierwsze było ich dużo, po drugie były przeglądy
muzyczne, gdzie każdy młody muzyk z powiatu (…) mógł
wpaść, pokazać co potraﬁ i miał jakąś motywację. I to było
super, tego nie ma (…) od wielu, wielu lat.” [2]
Ludzie młodzi z perspektywy uczestników fokusów,
chcą uczestniczyć w tworzeniu i aktywnym odbiorze oferty
kulturalnej. Inaczej jest zdaniem badanych z ludźmi dorosłymi,
którzy w niewielkim stopniu uczestniczą w miejscowym życiu
kulturalnym.
„Ja uważam, że zainteresowanie grup społecznych w wieku
produkcyjnym jest żadne, bo jeżeli na 20 tys. jest 150 osób,
to jest znikome.”

„ale nie możemy też narzekać, bo przyjdą ci, którzy się tym
interesują.”[1]
„Dorośli bardzo chętnie uczestniczą w kulturze. Dopiero
gdzieś tak po 50-tym roku życia są bardzo częstymi
uczestnikami i odbiorcami kultury, natomiast ludzie
w tym wieku produkcyjnym, gdzie są pochłonięci pracą to
są sporadyczne, to już musi się bardzo tym interesować,
żeby wziąć udział w jakiejś imprezie czy koncercie.
Natomiast seniorzy stają się coraz młodszą grupą
i oni są takim ratunkiem jak gdyby lokalnej kultury, bo
przez to też zarażają młodych, bo to można zauważyć,
te wielopokoleniowe działania, które wciągają ludzi
młodych. Przykład z historia sokołowskiej cukrowni,
młodzież włączyła się w poszukiwania różnych zdjęć
i przynoszenia do nas, żebyśmy mieli. Więc to jest taka
forma wielopokoleniowego właśnie odkrywania historii
i korzeni swojego miasta” [1]
Najstarsza kategoria wiekowa mieszkańców powiatu
jest postrzegana przez lokalnych ekspertów zajmujących
się animowaniem kultury powiatowej za ponadprzeciętnie
aktywną. Ludzie starsi mają czas na uczestnictwo w kulturze.
Mają też potrzebę kontaktu z ludźmi. Realizują tę potrzebę
na polu kultury, spotkań w gronie rówieśników. Dodatkowych
argumentów na rzecz takiego stanowiska dostarcza
wiedza lokalnych animatorów na temat zainteresowania
uczestnictwem w zajęciach w ramach Uniwersytetu Trzeciego
wieku, zespołu wokalnego Seniorynki, czy też wielu innych
przedsięwzięć kierowanych do osób w wieku poprodukcyjnym.
Ofertę kulturalna dla seniorów tworzy Związek Emerytów
i Rencistów oraz różnego rodzaju inicjatywy nieformalne, takie
jak różnego rodzaju kluby i koła zainteresowań działające przy
lokalnych ośrodkach kultury.
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UCZESTNICTWO W KULTURZE
– IMPREZY I WYDARZENIA
KULTURALNE I ROZRYWKOWE

U

czestnictwo w kulturze często badane jest poprzez sposoby spędzania wolnego czasu, w tym zachowania związane
z rozrywką. Respondentom zadaliśmy pytanie o to, ile razy w ciągu ostatniego roku uczestniczyli w różnego typu wydarzeniach
związanych z rozrywką, kulturą lub w miejscach związanych z tymi sferami życia. Mieszkańcy powiatu sokołowskiego najczęściej
uczestniczyli w prywatnych przyjęciach i spotkaniach w gronie przyjaciół (średnio ponad 6 razy w ciągu ostatniego roku). Na
drugim miejscu znalazło się uczęszczanie do biblioteki. Średnio, w ciągu ostatniego roku respondenci poświęcili swój czas na
wizytę w bibliotece niemal pięciokrotnie. Średnio ponad cztery razy w ciągu ostatniego roku poświęcili czas na działalność
społeczną (tu rozumiana jako działalność w organizacjach pozarządowych oraz komitetech rodzicielskich czy organizacjach
przykościelnych). Średnio, nieco ponad dwa razy byli z rodzina w restauracji, oraz na rodzinnych imprezach okolicznościowych
takich jak wesela chrzciny itp. Również średnio ok. dwa razy wybrali się na imprezę taneczną, dyskotekę itp. Mniejszą
popularnością cieszą się takie formy spędzania wolnego czasu jak wyjścia do kina, imprezy sportowe, imprezy plenerowe połączone
z występami artystycznymi.
Uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach związanych z konsumpcją tzw. kultury wysokiej było średnio najniższe. Respondenci
w ciągu ostatniego roku średnio rzadziej niż raz byli na wystawie, w galerii lub na wernisażu, na koncercie muzyki rozrywkowej oraz
koncercie muzyki poważnej. Odsetek osób nieuczestniczących w żadnym z tego rodzaju wydarzeń wyniósł ok. 10%.

Wykres 5.

Ile razy w ciągu ostatniego roku był/a P. - wartości średnie

N=222
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UCZESTNICTWO W IMPREZACH
I WYDARZENIACH KULTURALNYCH
W POWIECIE SOKOŁOWSKIM

Z

apytaliśmy respondentów o to, czy w ciągu ostatniego roku uczestniczyli w różnych imprezach dobywających się na terenie powiatu
sokołowskiego. Największa cześć osób badanych stwierdziła, że w ciągu ostatniego roku uczestniczyła w imprezach organizowanych
w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Osoby te stanowiło 44% respondentów. Nieco mniejszy odsetek respondentów była w kinie
w Sokołowie (31%). Nieco mniej uczestniczyło w imprezach organizowanych przez jeden z gminnych ośrodków kultury (29%).
Stosunkowo dużą popularnością cieszyły się także Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne (23%), wycieczki turystyczne po terenie
powiatu (20%), Świąteczny Jarmark Wielkanocny (15%), Powiatowy Przegląd Śpiewaków i Kapel ludowych (11%), czy Skansen Pana
Mariana Pietrzaka (11%). 9% respondentów zadeklarowała, że w ciągu ostatniego roku była Mazowieckim Jarmarku Kultury Ludowej,
7% na Biesiadzie Podlaskiej w Jabłonnie Lackiej, 5% na Powiatowych Spotkaniach z Poezją i Prozą w Sterdyni, 4% na Adwentowym
Pokazie Gry na Ligawkach. Aż 29% respondentów stwierdziło, że nie było na żadnej z tych imprez w ciągu ostatniego roku.

Wykres 6.

Czy w ciągu ostatniego roku był P.:

N=222
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46% respondentów uczestniczy w wydarzeniach i imprezach kulturalnych na terenie powiatu sokołowskiego raz lub kilka razy
w roku. Niemal 20% osób zadeklarowało, że uczestniczy w tego typu wydarzeniach rzadziej niż raz w roku, a prawie 30% stwierdziło,
że wcale nie uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie powiatu. Nieco ponad 4% respondentów stwierdziło, że w imprezach
kulturalnych odbywających się na terenie powiatu sokołowskiego uczestniczy raz lub kilka razy w miesiącu.

Wykres 7.

Jak często uczestniczy P. w imprezach kulturalnych na terenie powiatu?

N=218

Osoby, które stwierdziły, że nie uczestniczą w imprezach odbywających się na terenie powiatu sokołowskiego najliczniejszą
grupę stanowią wśród respondentów posiadających wykształcenie wyższe magisterskie (78%), wyższe licencjackie lub inżynierskie
(56%) oraz pomaturalne (42%). Najniższy odsetek respondentów nie uczestniczących w imprezach kulturalnych na terenie powiatu
sokołowskiego jest wśród osób powiadających wykształcenie średnie (15%). 30% osób z wykształceniem gimnazjalnym i 33%
z wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym nie uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu.

Wykres 8.

Brak uczestnictwa w imprezach kulturalnych a wykształcenie respondentów

N=218
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Respondentów, którzy zadeklarowali, że nie uczestniczą w imprezach kulturalnych lub uczestniczą w nich rzadziej niż raz w roku
zapytaliśmy o powody braku partycypacji w życiu kulturalnym powiatu. Jako główne powody nieuczestniczenia w wydarzeniach
kulturalnych odbywających się na terenie powiatu sokołowskiego respondenci wskazywali brak czasu (21%), zły stan zdrowia lub
podeszły wiek uniemożliwiający udział w tego typu imprezach (19%), trudności w dotarciu do miejsca, w którym odbywają się imprezy
kulturalne (10%), brak interesującej oferty kulturalnej (7%). 6% respondentów stwierdziło, że nie jest zainteresowana imprezami
kulturalnymi. Pozostałe powody braku uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych to: brak interesującej oferty kulturalne (4%) oraz
brak wystarczającej informacji o imprezach (3%).

Wykres 9.

Dlaczego nie uczestniczy lub uczestniczy P. rzadko w imprezach kulturalnych?

N=222

38

UCZESTNICTWO W KULTURZE
POPRZEZ MEDIA

W

ażnym elementem kultury, jest konsumpcja i odbiór treści przekazywanych za pośrednictwem mediów. Dostarczają one
rozrywki, edukacji oraz są źródłem informacji o otaczającym świecie. W dużym stopniu decydują o tym, w jaki sposób
postrzegane i interpretowane jest najbliższe otoczenie, społeczności lokalne, w tym również działania najważniejszych aktorów.

MEDIA TRADYCYJNE

Jednym z głównych mediów jest telewizja. Obecnie odbiornik telewizyjny jest dobrem powszechnie dostępnym. W badaniu
zadaliśmy respondentom pytanie o to, jak dużo czasu spędzają oglądając programy telewizyjne. Najczęściej wskazywaną przez nich
odpowiedzią było „od 1 do 2 godzin dzienne”. Odpowiedź tą wskazało ponad 44% badanych. 22% respondentów zadeklarowało,
że spędza codziennie od 2 do 5 godzin oglądając telewizję. Niecałe 16% wskazało, że ogląda telewizję codziennie lecz poświęca na
to mniej niż jedną godzinę. 10% respondentów zadeklarowało, że telewizję ogląda rzadziej niż codziennie, jednocześnie 5% osób
wskazało, że poświęca na oglądanie telewizji ponad 5 godzin dziennie.

Wykres 10.

Ile czasu spędza P. oglądając telewizję? Czy zazwyczaj ogląda P. telewizję:

N=219
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Istnieją pewne różnice w ilości czasu poświęcanego na oglądanie telewizji między kobietami a mężczyznami. Mężczyźni częściej
poświęcają na oglądanie telewizji ponad 2 godziny dziennie. Brak podobnego zróżnicowania w kategoriach wyznaczonych przez wiek,
dochód, czy poziom wykształcenia.

Wykres 11.

Ilość czasu poświęcana na oglądanie telewizji a płeć.

N=219

Respondenci proszeni byli również o wskazanie trzech rodzajów programów, które oglądają najczęściej. Do najbardziej
popularnych programów telewizyjnych wśród badanych respondentów należą programy publicystyczne i informacyjne. Aż 80% osób
wskazało, że ogląda tego rodzaju programy. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły się seriale (49%) a na trzecim
programy sportowe (27%). Nieco mniejszą popularnością wśród mieszkańców powiatu opatowskiego cieszą się ﬁlmy fabularne
(26%), teleturnieje (21%), ﬁlmy dokumentalne (17%) i ﬁlmy przyrodnicze (18%).
Wykres 12.

Jakiego rodzaju programy telewizyjne ogląda P. najczęściej?

N=222

Również w przypadku rodzaju oglądanych programów można dostrzec wyraźne zróżnicowanie według płci. Mężczyźni
zdecydowanie częściej oglądają programu sportowe, a kobiety seriale.
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Wykres 13.

Rodzaje oglądanych programów telewizyjnych ze względu na płeć

N=222
Audycje radiowe są znacznie mniej popularne niż programy telewizyjne wśród mieszkańców powiatu sokołowskiego. Odsetek
osób nieposiadających odbiornika radiowego wynosi niemal 8% a osób, które zadeklarowały, że nie słuchają audycji radiowych mimo
iż mają odbiornik – 10%. Łącznie odsetek ten wynosi 18%. Respondenci, którzy stwierdzili, że słuchają radia przez ponad pięć godzin
dziennie stanowili 18%. Tak wysoki odsetek „twardych” użytkowników tego medium wynika prawdopodobnie z faktu, iż radia często
słucha się niejako przy okazji wykonywania innych czynności, audycje bądź muzyka emitowana przez rozgłośnie radiowe jest często
traktowane jako tło wypełniające ciszę lub umilające pracę. W przeciwieństwie do telewizji, radia można słuchać niemal przez cały
dzień, także w godzinach pracy. Respondenci, którzy wskazali, że radia słuchają od 2 do 5 godzin dziennie stanowili 16% badanych,
ci, którzy wskazali, że poświęcają na to od 1 do 2 godzin stanowili ponad 19% ogółu osób objętych badaniem. Nieco niższy odsetek
osób stanowili ci respondenci, którzy wskazali, że słuchają radia codziennie ale krócej niż przez jedna godzinę (13,5%). Rzadziej niż
codziennie słucha radia 14% respondentów.

Wykres 14.

Ile zazwyczaj spędza P. czasu słuchając radia?

N=220
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Jeśli chodzi o czytelnictwo gazet, to najczęściej respondenci wskazywali, że czytają je rzadziej niż codziennie (50%). Niemal 21%
respondentów zadeklarowało, że gazety czyta codziennie, ale poświęcając na to mniej niż godzinę. 9% respondentów stwierdziło, że
czyta gazety codziennie przez 1 do 2 godzin. Aż 17,6% osób badanych zadeklarowało, że w ogóle nie czyta gazet.

Wykres 15.

Ile zazwyczaj czasu poświęca P. na czytanie gazet?

N=219
Jeśli chodzi o czytelnictwo książek to niemal 48% respondentów stwierdziło, że w ciągu minionego roku nie przeczytało żadnej
książki. Nieco ponad 18% respondentów zadeklarowało, że w ciągu minionego roku przeczytało do trzech książek; ponad 8% - od 3
do5 książek; 8% - od 6-10 książek; ok. 6% - od 11 do 15 książek. Stosunkowo duży odsetek osób wskazało, że w ciągu minionego roku
przeczytało ponad 16 książek. Łącznie wynosi on niemal 11%.

Wykres 16.

Ile książek przeczytał/a P. w ciągu minionego roku?

N=222
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Ważnym aspektem współczesnej konsumpcji kultury wydają się być ﬁlmy zapisane na nośnikach analogowych i – w coraz
większym stopniu – cyfrowych. W badaniu poprosiliśmy respondentów o wskazanie jak często oglądają oni ﬁlmy zapisane na różnych
nośnikach. Nieco ponad 43% osób przebadanych w ogóle nie ogląda ﬁlmów w domu; 22,5% ogląda ﬁlmy rzadziej niż raz w miesiącu;
ponad 21% kilka razy w miesiącu; niecałe 6% raz w tygodniu, częściej niż raz w tygodniu ﬁlmy odtwarzane z różnego rodzaju nośników
ogląda niecałe 7% respondentów.

Wykres 17.

Oglądanie ﬁlmów zapisanych na nośnikach

N=222
Z badania wynika, że najmniejszą popularnością cieszą się ﬁlmy dostarczane za pośrednictwem usług video on demand.
Zdecydowana większość respondentów (93,7%) nie ogląda ﬁlmów dostarczanych za pośrednictwem VoD. Niewielkie znaczenie
mają również, niegdyś popularne, kasety VHS – 85,6% respondentów nie ogląda ﬁlmów na kasetach VHS. Najbardziej popularne są
ﬁlmy zapisywane w formatach cyfrowych. Dominująca technologia są płyty DVD. Rzadziej niż raz w miesiącu ﬁlmy na DVD ogląda
17,6% respondentów, ponad 21% respondentów zadeklarowało, że ﬁlmy na DVD ogląda kilka razy w miesiącu. Stosunkowo dużą
popularnością cieszą się także ﬁlmy oglądane na komputerze. 12% respondentów wskazało, że ﬁlmy na komputerze ogląda rzadziej
niż raz w miesiącu, niemal 12% - kilka razy w miesiącu, a przynajmniej raz w tygodniu ok 12% respondentów.

Wykres 18.

Jak często ogląda P. ﬁlmy na:

N=222
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MEDIA CYFROWE
Współcześnie konsumpcja kultury w coraz większym stopniu odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Jak wynika z badań 7
już ponad połowa Polaków ma dostęp do Internetu. Niemniej warunkiem korzystania z jego zasobów jest posiadanie komputera.
W powiecie sokołowskim niemal 75% respondentów zadeklarowało, że posiada komputer stacjonarny lub laptop w domu.
Wykres 19.

Czy P. gospodarstwo domowe posiada komputer stacjonarny lub laptop?

N=222
Tych respondentów, którzy posiadają komputer w domu zapytaliśmy do jakich celów go wykorzystują. Interesowała nas tu
przede wszystkim konsumpcja treści kulturowych. 25% respondentów stwierdziło, że wykorzystuje komputer do oglądania ﬁlmów
lub słuchania muzyki. 11% zadeklarowało, że komputer wykorzystuje do grania w gry komputerowe. Jest to o tyle istotne, że ten
rodzaj rozrywki staje się w coraz większym stopniu domeną osób dorosłych, a w połączeniu z dostępem do sieci Internet może być
rozrywką, w której niezwykle ważnym elementem jest tworzenie treści kulturowych.
Wykres 20.

Do czego wykorzystuje P. komputer?

N=166

7.

Jacek Bieliński, Marek Troszyński. 2010. Internet na wsi 2009. Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich. Stan na rok 2009. Fundacja

Wspomagania Wsi. URL: http://www.ww.org.pl/data/INTERNET%20NA%20WSI%202009.pdf
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Respondentów posiadających w domu komputer zapytaliśmy również, czy mają dostęp do Internetu w domu. Wyniki badania
potwierdzają tendencje ogólnopolskie. Posiadanie komputera jest w zasadzie równoznaczne z posiadaniem dostępu do Internetu.
Niemal 94% respondentów posiadających komputer w domu posiada także dostęp do Internetu.

Wykres 21.

Czy gospodarstwo domowe posiada dostęp do Internetu?

N=130

Gry video nie są jedynie jednym ze sposobów korzystania z komputera. Wtedy, gdy granie odbywa się przy wykorzystaniu konsol
do gier video rozrywka ta bardziej przypomina interaktywną telewizję niż pracę z komputerem. Jedynie nieco ponad 8% mieszkańców
powiatu opatowskiego zadeklarował, że posiada konsolę do gier.

Wykres 22.

Czy posiada P. konsolę do gier video (Xbox/Playstation itp.)

N=222
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PROBLEMY Z UCZESTNICTWEM

U

czestnictwo w kulturze mieszkańców powiatu
sokołowskiego napotyka na wiele przeszkód, wśród
których najważniejszym zdaniem badanych lokalnych
ekspertów ds. kultury jest aspekt ekonomiczny. Ziemia
sokołowska charakteryzuje się dość dużą stopą migracji
związaną z wysokim poziomem bezrobocia. Dlatego jako
jeden z czynników niskiego poziomu uczestnictwa w kulturze
jest zdaniem badanych brak pracy oraz opuszczanie powiatu
sokołowskiego i szukanie jej w Warszawie:
„Wsie się wyludniają, to jest czynnik materialny. To jest
małe środowisko, Sokołów nie jest miastem produkcyjnym.
Przede wszystkim rozwijają się usługi, nie ma pracy.
Młodzież jest zmuszona opuszczać wieś, bo tutaj w obrębie
naszego powiatu nie znajduje pracy. Chętnie by zostali, bo
mówią: »nie opłaca nam się jechać do Warszawy, bo koszty
utrzymania są duże, ale nie mogę zostać bez pracy«. Wiele
osób z tytułami magistrów układa towar (na półkach)” [1]

Zdaniem jednego z uczestników zogniskowanych
wywiadów grupowych uczestnictwo w kulturze jest też niskie
z powodu zanikających sąsiedzkich relacji, które dawniej
stanowiły wsparcie życia kulturalnego mieszkańców. Spotykano
się w domach, w gronie przyjaciół, znajomych, czy sąsiadów
i spędzano wspólnie czas wolny od pracy.
„Uważam, że zanikają w tej chwili takie sąsiedzkie relacje,
zaczynają ginąć. Ja mówię o swojej ulicy, a nawet mogę
powiedzieć o wsi, z której pochodzę. I powiem, że swego
czasu to drzwi się nie zamykały i wszystkie sąsiadki jedna u
drugiej gotowały, a w tej chwili naprawdę zostaje telewizor
i cześć i kawka. Imieniny to są na pięć minut, nie ma tych
zbiorowisk dwudziestu kilku osobowych, nie wiem, czy
to jest materialnie też może. Chociaż nie wierzę, status
materialny się poprawił i każdy goni za pieniądzem. No
i myślę, że te multimedia, ten Internet.” [1]

Dawniej we wsiach powiatu sokołowskiego rolę lokalnych
ośrodków kultury pełniły remizy strażackie, w których
Ochotnicza Straż Pożarna organizowała zabawy, potańcówki
i inne zbiorowe imprezy kulturalne. Dziś brakuje takich wydarzeń,
które integrowałyby ludność wsi. Jedynie w niewielkiej ilości
miejscowości jednej z gmin nadal organizowane są imprezy
muzyczne, jednak te utraciły już charakter ogólnodostępnych
i lokalnych wydarzeń dla mieszkańców w każdym wieku.
„u nas są dyskoteki w trzech wsiach zaledwie, są świetlice,
które się bardzo ładnie remontują, bo mam sama dziewięć
więc wiem na ten temat. (…) Organizuje się sama młodzież
i robi sobie tylko osiemnastki, spotkania kameralne takie
dyskoteki na kilkanaście osób, ale zamknięte.” [1]
„Młodzież szkół średnich jest w Sokołowie z różnych
środowisk, nie tylko z miasta Sokołów. Mały jest kontakt
z twórczością i nie ma tej więzi lokalnej. Być może dzieci
szkoły podstawowej to tak. Wydaje mi się, że nie byłoby
tego problemu wyludniania środowisk gminnych, gdyby
była silna więź młodego pokolenia. (…) Bo na to się składa
wiele różnych czynników, że oni nie mają się gdzie spotykać.
(…) To zaczyna się w rodzinie. Ta więź rodzinna też jest
taka krótka, nie ma tej rodziny wielopokoleniowej,
rodzice spotykają się z dziećmi na godzinę, dwie, wieczorem
albo rano. Jeżeli mówimy o tej więzi, to ona istnieje, może
tak do pierwszych klas gimnazjalnych, ale potem jest coraz
trudniej.” [1]
Zwraca się uwagę na zanikające więzi rodzinne,
dominację tzw. nuklearnego wzorca rodziny współczesnej,
dwupokoleniowej, który wyparł rodzinę wielopokoleniową
oraz, ze względu na nadmiar obowiązków zawodowych,
zaniedbywanie elementarnej edukacji kulturalnej, która
wcześniej prowadzona była w domu rodzinnym. Dziś funkcję
oświatową, socjalizacyjną i wychowania kulturowego
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przenosi się na szkołę. Edukacja kulturalna prowadzona przez
szkołę jest, zdaniem badanych, zależna od zaangażowania
nauczycieli, brakuje jednoznacznych wytycznych, dotyczących
tego, jakie treści kulturowe przekazywać. Co więcej stopień
tego zaangażowania wśród nauczycieli jest różny (por. cytat
ze strony 35).
„Szwankuje edukacja odbiorcy kultury, bo nie nauczeni
jesteśmy słuchać i oglądać. Ja mówię my, bo myślę, że to
też trochę nasza wina, bo źle wychowujemy swoje dzieci,
bo zbyt dużo mają różnych zajęć. To wynika też z braku
czasu, z braku środków materialnych, bo rodzic często chce
mieć spokój, bo jest zbytnio już zmęczony pracą i przymyka
oko na to, że syn czy córka dwie godziny czy trzy siedzi przy
komputerze, bezmyślnie gapiąc się, czy przeglądając jakieś
kolejne strony. No i wtedy uczestnictwo w kulturze nie jest
po prostu potrzebne młodym ludziom. (…) Bo jak on tego
nie posmakował, jak to jest być na koncercie, jak to jest
być pisarzem, czy wysłuchać wiersza. Myślę, że to jest duży
problem, który dotyczy wszystkich praktycznie” [2]

Badani szukając przyczyn niskiego poziomu uczestnictwa
w kulturze wytwarzanej miejscowo, wskazują na rosnącą
rolę telewizji jako „dominatora” przekazu kulturowego (por.
Łagodziński 2004: 16).
„Czy kiedyś rzeczywiście więcej osób uczestniczyło
w kulturze masowej, to bym naprawdę się zastanawiała. (…)
Działo się to bliżej, ale też procentowo nie sądzę, że więcej
osób uczestniczyło. (…) Odchodzę od ideologii, bo wiadomo,
że akademie tylko. Tak jak sobie przypominam swoje
dzieciństwo, bo to, co w szkole się działo, to się musiało
dziać. (…) Ale czy ja jako dziecko więcej uczestniczyłam
jak moje dzieci, to nie powiedziałabym. Szło się do kina
od czasu do czasu i tak naprawdę nie pamiętam, żebym
uczestniczyła w koncertach. teraz jest rzeczywiście złodziej
czasu ogromny, włącza się ten telewizor.” [2]
Edukacja kulturalna należy niewątpliwie do sfery
przyszłych działań w sferze kultury w powiecie sokołowskim,
które wymagają reﬂeksji i podjęcia działań zmierzających do
poprawy stanu obecnego.

Zdaniem uczestników zogniskowanych wywiadów
grupowych edukacja kulturalna prowadzona w szkołach jest
równie niedostateczna. Nasi lokalni eksperci uczestniczący
w grupach fokusowych dokonywali porównań młodzieży
polskiej, tej, którą znają i z którą na co dzień przebywają
z młodzieżą pochodzącą z innych krajów. Ocena ich
umiejętności, kompetencji kulturowych w zestawieniu z ich
rówieśnikami zza granicy wypadła na ich niekorzyść.
„my mamy na naszych obozach naukowych młodzież
w wieku 14-18 lat z Litwy, Białorusi, Ukrainy i (…) mamy
taki konkurs: co wiesz o swojej miejscowości. To tamci
o swojej miejscowości mogą gadać bez końca. A jak zapytasz
naszego, no to Sokołów no i to się tak zaczyna. Tamci mają
to we krwi, że tam od początku dziecko musi znać. Historię
Nowogródka znają wszystkie dzieciaki z Nowogródka,
historię Baranowic to samo, pięknie o Wilnie opowiada
każde dziecko, zapytane bez przygotowania. A naszym to
idzie okropnie opornie, wiedzą o Brzósce, o Ogińskim, ale to
wszystko tak na siłę. I to jest właśnie to, co nas odróżnia.
(…) Inaczej się Polskę traktuje, jak się ją utraciło.” [1]
„Ale jak są obozy międzynarodowe, polska młodzież nie
potraﬁ zaśpiewać jednej całej piosenki. I to wynika z tego,
że coś gdzieś żeśmy zagubili, jedną zwrotkę jak zaśpiewają,
to już jest wszystko.” [2]
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WNIOSKI I REKOMENDACJE

1.
Głównym celem projektu było uchwycenie lokalnego kontekstu uczestnictwa w kulturze. Partycypacja kulturalna w powiecie
sokołowskim jest zróżnicowana i zindywidualizowana i ma dwie formy: tworzenie i współtworzenie treści kulturowych oraz recepcja,
odbiór, „konsumpcja” tych treści.

2.
Szczegółowy cel projektu to usieciowienie współpracy podmiotów tworzących ofertę kulturalną w powiecie sokołowskim.
Oznacza to tyle, że by móc odpowiadać na coraz bardziej ambitne i różnorodne potrzeby mieszkańców, trzeba działać wspólnie.
Należy wspólnie dzielić się wiedzą na temat potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz wiedzą na temat potencjału organizacji
pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych w dziedzinie kultury. Nawiązanie i utrzymywanie stałego bieżącego
kontaktu pomiędzy wszystkimi aktorami tworzącymi i współtworzącymi treści kulturowe jest do tego niezbędne. Wyrażamy
nadzieję, że przeprowadzenie badań w ramach projektu „Lokalne mapy kultury” wpłynęło na wzmocnienie współpracy pomiędzy
‘aktorami’ sektora kultury na scenie lokalnej powiatu sokołowskiego.

3.
W trakcie prowadzonych przez nas badań ujawniły się dwa podejścia ws. kultury, którymi posługiwali się uczestniczący w
zogniskowanych wywiadach grupowych. Ujmowano kulturę w kategoriach dychotomii: wyższa/niższa oraz elitarna/masowa.
Wartościowanie wytworów kultury stosują głównie ośrodki kultury i in. Instytucje publiczne. Wynika to z pełnienia przez nie
misji oświatowo-kulturalnej. Z wypowiedzi respondentów – pracowników lokalnych instytucji kultury – wynika, iż postrzegają oni
swoją rolę jak pewnego rodzaju misję polegającą na krzewieniu kultury w społeczności. Jednym ze sposobów jest, ich zdaniem,
„przemycanie” oferty kultury „wysokiej” przy nadarzających się okazjach. Twórcy powiatu sokołowskiego ujmują kulturę w rozumieniu
typologicznym, nie wartościującym, traci dla nich znaczenie podział na kulturę wyższą i niższą.

4.
Zdaniem uczestników grup fokusowych oferta kulturalna oferta kulturalna powiatu sokołowskiego jest bogata i różnorodna
oraz zorientowana na zachowanie lokalnego i regionalnego kolorytu miejsca: nawiązuje do tradycji regionu Podlasia Zachodniego/
Mazowsza Wschodniego, terenów nadbużańskich. Instytucje kultury promują lokalno-regionalną tożsamość, prowadzą politykę
tożsamości lokalnej/regionalnej oraz podkreślają wagę folkloru w kulturze powiatu Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego
(wielokulturowego: Żydzi, Unici) jest odpowiedzią na trendy globalizacyjne oraz rosnącą rolę mediów i tzw. nowych mediów w życiu
człowieka. Oferta ta jest także odpowiedzią na rosnące potrzeby nie tylko mieszkańców, ale coraz liczniej przybywających w te rejony
turystów.
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5.
Udzielenie wsparcia ﬁnansowego publicznym instytucjom kultury na renowację pomieszczeń i dostosowanie ich do aktualnych
potrzeb byłoby działaniem bardzo potrzebnym i niezwykle pomocnym w rozwijaniu oferty kulturalnej w coraz większym stopniu
dostosowanej do zainteresowań odbiorców.

6.
Promowanie kultury lokalnej, miejscowej i jednoczesne podkreślanie kulturowej odrębności i tożsamości sprzyja lokalnemu
rozwojowi (turystyka, agroturystyka), kultura nadbużańska jako „towar na sprzedaż” stanowi, atrakcję turystyczną. Ponadto
kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów, tworzenie i pomnażanie wartości kultury miejscowej, lokalnej, powiatowej integruje,
spaja mieszkańców, wzmacnia więź z miejscem pochodzenia

7.
Brakuje, zdaniem niektórych badanych, propozycji dla młodzieży i innych mieszkańców, którzy nie są zainteresowani
pielęgnowaniem lokalności, a preferują ofertę kulturalną wytwarzaną w wymiarze globalnym, czy ogólnopolskim. Programy
i działania o charakterze aktywizującym młodzież nie zainteresowaną regionalizmem zaspokoją ich potrzeby (pomoc w zakresie
dostępu do infrastruktury kulturalnej, opieka organizacyjna)

8.
Współdziałanie pomiędzy nadawcami kultury ujawnia się zwłaszcza w odniesieniu do ośrodków kultury. Pełnią one funkcje
lokalnych instytucji pomocniczych, mecenatów w stosunku do tych organizacji pozarządowych oraz twórców.

9.
Współpraca pomiędzy ośrodkami kultury a organizacjami pozarządowymi polega na wymianie: instytucje publiczne dysponują
doświadczoną kadrą animatorów, infrastrukturą kulturalną (obiekty, pomieszczenia, miejsca), organizacje pozarządowe pozyskują
źródła ﬁnansowania wydarzeń kulturalnych. Partnerstwo to będzie kontynuowane w przyszłości, ponieważ liczba programów na
ﬁnansowanie bieżącej działalności instytucji publicznych działających w sferze kultury jest zdaniem rozmówców niewystarczająca.

10.
Współdziałanie pomiędzy ośrodkami kultury a twórcami polega na obustronnej promocja na jarmarkach, przeglądach. Stanowi
ona dla twórców istotne wsparcie (umożliwienie prezentacji lokalnie i poza powiatem, możliwość zdobywania nagród i wyróżnień,
wyjście poza krąg lokalnych odbiorców, korzyści ﬁnansowe dla twórców). Z tego względu twórcy czują się docenieni przez publiczne
instytucje kultury.

11.
W trakcie prowadzonych badań uwidoczniły się obawy ze strony lokalnych animatorów kultury. Organizatorzy kultury powiatu
sokołowskiego z niepokojem spoglądają w przyszłość, dostrzegając trendy w zarządzaniu kulturą zmierzające w kierunku jej
prywatyzacji. Obawiają się urynkowienia publicznych instytucji kultury, a co za tym zmiany treści oferty kulturalnej z proponowanej
dotychczas kultury wysokiej, pełniącej funkcje edukacyjne w kierunku kultury masowej, rozrywki, która nie wymaga żadnych
kompetencji odbiorców. Animatorzy obawiają się również coraz bardziej widocznego spadku potencjału sponsorów. Wzrastająca rola
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mediów (radio, telewizja) oraz nowych mediów (komputer z dostępem do Internetu, telefonia komórkowa), wzrastająca mobilność
przestrzenna, migracja do większych ośrodków miejskich wywołana wysokim bezrobociem są czynnikami odciągającymi odbiorców
od kultury miejscowej, wytwarzanej lokalnie i „tutejszej”.

12.
Istotną pomoc dla nadawców kultury stanowiły by rozwiązania prawno-ﬁnansowe, umożliwiające sponsorom wspieranie
działalności kulturalnej, przy jednoczesnym docenieniu ich roli jako darczyńców oraz zastosowaniu pewnych form gratyﬁkacji za
udzielane wsparcie, np. w postaci korzystniejszego systemu rozliczeń ﬁnansowych związanych z dokonywanymi darowiznami, czy
dotacjami.

13.
Do wyróżniających się grup odbiorców oferty kulturalnej zaliczyć należy przede wszystkim dzieci oraz osoby starsze. Młodzież
zdaniem uczestników zogniskowanych wywiadów grupowych jest kategorią uczestniczącą w kulturze popularnej za pośrednictwem
środków masowego przekazu. Podobnie scharakteryzować można ludzi dorosłych w wieku produkcyjnym. Obie kategorie stanowią
niezagospodarowany target przyszłych inicjatyw kulturalnych na terenie powiatu.

14.
Jedną z głównych form spędzania wolnego czasu i konsumpcji kultury wśród mieszkańców powiatu sokołowskiego jest oglądanie
telewizji. Do najbardziej popularnych programów telewizyjnych wśród badanych respondentów należą programy publicystyczne
i informacyjne. Aż 80% osób wskazało, że ogląda tego rodzaju programy. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły
się seriale (49%) a na trzecim programy sportowe (27%). Nieco mniejszą popularnością wśród mieszkańców powiatu opatowskiego
cieszą się ﬁlmy fabularne (26%), teleturnieje (21%), ﬁlmy dokumentalne (17%) i ﬁlmy przyrodnicze (18%). Mieszkańcy powiatu
sokołowskiego poświęcają też dużo czasu na słuchanie audycji radiowych. Ponad godzinę dziennie poświęca na słuchanie radia
ponad połowa badanych (ok. 53%). Na nieco niższym poziomie jest czytelnictwo prasy. Najczęściej respondenci wskazywali, że
czytają gazety rzadziej niż codziennie (50%). Niemal 21% respondentów zadeklarowało, że gazety czyta codziennie, ale poświęcając
na to mniej niż godzinę. Aż 17,6% osób badanych zadeklarowało, że w ogóle nie czyta gazet. Zdecydowanie rzadziej mieszkańcy
powiatu sokołowskiego poświęcają swój czas na oglądanie ﬁlmów (43% respondentów w ogóle nie ogląda ﬁlmów w domu; 22,5%
ogląda ﬁlmy rzadziej niż raz w miesiącu; ponad 21% kilka razy w miesiącu; niecałe 6% raz w tygodniu, częściej niż raz w tygodniu
ﬁlmy odtwarzane z różnego rodzaju nośników ogląda niecałe 7% respondentów). Największą popularnością cieszą się ﬁlmy zapisane
na płytach DVD.

15.
W powiecie sokołowskim niemal 75% respondentów zadeklarowało, że posiada komputer stacjonarny lub laptop w domu. Wśród
tych respondentów niemal wszyscy posiadają dostęp do Internetu. Konsumpcja kultury za pośrednictwem komputera (oglądanie
ﬁlmów, słuchanie muzyki, gry komputerowe itp.) dotyczy łącznie 25% badanych posiadających w domu komputer (oglądania ﬁlmów,
słuchania muzyki, gry komputerowe).

16.
Mieszkańcy powiatu sokołowskiego najczęściej uczestniczyli w prywatnych przyjęciach i spotkaniach w gronie przyjaciół
(średnio ponad 6 razy w ciągu ostatniego roku). Na drugim miejscu znalazło się uczęszczanie do biblioteki (średnio, pięć razy w ciągu
ostatniego roku). Średnio ponad cztery razy w ciągu ostatniego roku poświęcili czas na działalność społeczną (tu rozumiana jako
działalność w organizacjach pozarządowych oraz komitetach rodzicielskich czy organizacjach przykościelnych). Średnio, nieco ponad
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dwa razy byli z rodzina w restauracji, oraz na rodzinnych imprezach okolicznościowych takich jak wesela chrzciny itp. Również średnio
ok. dwa razy wybrali się na imprezę taneczną, dyskotekę itp. Mniejszą popularnością cieszą się takie formy spędzania wolnego czasu
jak wyjścia do kina, imprezy sportowe, imprezy plenerowe połączone z występami artystycznymi oraz wydarzenia związane z tzw.
kultura wysoką (średnio rzadziej niż raz mieszkańcy powiatu sokołowskiego byli na wystawie, w galerii lub na wernisażu, na koncercie
muzyki rozrywkowej oraz koncercie muzyki poważnej). Odsetek osób nieuczestniczących w żadnym z tego rodzaju wydarzeń wyniósł
ok. 10%.

17.
Najpopularniejsze sposoby uczestnictwa w kulturze związane z ofertą kulturalną powiatu sokołowskiego to: imprezy
organizowane w Sokołowskim Ośrodku Kultury (44% respondentów), seansy w kinie w Sokołowie (31%), imprezy organizowane
przez gminne ośrodki kultury (29%), Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne (23%), wycieczki turystyczne po terenie powiatu
(20%), Świąteczny Jarmark Wielkanocny (15%), Powiatowy Przegląd Śpiewaków i Kapel ludowych (11%), czy Skansen Pana Mariana
Pietrzaka (11%). Aż 29% respondentów stwierdziło, że nie było na żadnej z tych imprez w ciągu ostatniego roku.

18.
46% respondentów uczestniczy w wydarzeniach i imprezach kulturalnych na terenie powiatu sokołowskiego raz lub kilka razy w
roku. Niemal 20% osób zadeklarowało, że uczestniczy w tego typu wydarzeniach rzadziej niż raz w roku, a prawie 30% stwierdziło,
że wcale nie uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie powiatu. Nieco ponad 4% respondentów stwierdziło, że w imprezach
kulturalnych odbywających się na terenie powiatu sokołowskiego uczestniczy raz lub kilka razy w miesiącu.

19.
Główne powody nieuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie powiatu sokołowskiego to: brak
czasu (21%), zły stan zdrowia lub podeszły wiek uniemożliwiający udział w tego typu imprezach (19%), trudności w dotarciu do
miejsca, w którym odbywają się imprezy kulturalne (10%), brak interesującej oferty kulturalnej (7%).

20.
Mieszkańcy powiatu sokołowskiego najczęściej czerpią informacje o wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu z plakatów
(62%), osobistych kontaktów z rodziną i znajomymi (53%), z prasy (31%), ulotek (23%). Mniejsze znaczenie mają strony internetowe
(14%).

21.
Zdecydowana większość respondentów oceniła ofertę kulturalną w powiecie pozytywnie. Raczej dobrze oceniło ją 56%
respondentów a bardzo dobrze 13,5%. Negatywne oceny wyraziło łącznie niecałe ok. 8% respondentów. Ponad 20% osób badanych
nie miało zdania w tej sprawie.

22.
Zdaniem respondentów życie kulturalne powiatu sokołowskiego w głównej mierze koncentruje się wokół działalności
Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Aż 68% odpowiedzi respondentów dało się zaklasyﬁkować do tej kategorii. 17% badanych wymienił
Gminne Ośrodki Kultury, a 13% organizacje pozarządowe.

51

BIBLIOGRAFIA

Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
Bieliński Jacek, Marek Troszyński. 2010. Internet na wsi 2009. Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich. Stan na rok
2009. Fundacja Wspomagania Wsi, http://www.ww.org.pl/data/INTERNET%20NA%20WSI%202009.pdf
Burszta Wojciech. 2009. Tożsamość kulturowa. W: Wojciech Burszta, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara (i.in.). Raport
o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce., Warszawa Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury.
Derkaczew Joanna. Czy kultura idzie na dno, 8 kwietnia 2008, http://www.teatry.art.pl/!felietony/ckin.htm
Fatyga Barbara. 2009a. Aktywność kulturalna. W: Wojciech Burszta, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara (i.in.). Raport
o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce. Warszawa: Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury.
Fatyga Barbara. 2009b. Instytucje kultury. W: Wojciech Burszta, Duchowski Mirosław, Fatyga Barbara (i.in.). Raport o
stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce. Warszawa: Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury.
Głowacki Jakub, Jerzy Hausner, Krzysztof Jakóbik, Krzysztof Markiel, Ambroży Mituś, Michał Sabiński. 2009. Finansowanie
kultury i zarządzanie instytucjami kultury. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie.
Kempny Marian. 2004. Wspólnota i polityka tożsamości jako sposoby organizacji kulturowej różnorodności – o potrzebie
nowej topiki teorii społecznej w dobie globalizacji. W: Jacyno Małgorzata, Jawłowska Aldona, Marian Kempny (red).
Kultura w czasach globalizacji. Wydawnictwo IFiS PAN, s. 179-200.
Kurczewska Joanna (red). 2008. ). Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Warszawa: Wydawnictw IFiS
PAN.
Łagodziński Wiesław. 2004. Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990-2003 w świetle wyników badań
Głównego Urzędu Statystycznego. Raporty Analizy, Opinie. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

52

Nowicka Ewa. 2005. Świat człowieka, świat kultury. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Popławski Tadeusz. 2008. Kapitał społeczno-kulturowy wsi podlaskiej. W: Joanna Kurczewska (red). Oblicza lokalności. Ku
nowym formom życia lokalnego. Warszawa: Wydawnictw IFiS PAN. S. 319-331.
Szpociński Andrzej. 1996. Uniwersum kultury jako kategoria badawcza. „Kultura współczesna”, nr 3-4.
Szpociński Andrzej. 2007. Kryzys kanonu kulturowego w społeczeństwie ponowoczesnym.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123).
Wierzba Marek Piotr. Sikorski (red). 2010. Przyroda ziemi sokołowskiej. Monograﬁa przyrodnicza. Wydawnictwo LoboSoft
II Sp. Z o.o.
Zespół Monitorujący ds. Dokumentów Programowych Powiatu Sokołowskiego, 2005. Strategia Rozwoju Powiatu
Sokołowskiego na lata 2005-2015. Sokołów Podlaski.

53

ANEKS

KWESTIONARIUSZ WYWIADU

Wprowadzenie
Dzień dobry, nazywam się .................... pracuję dla Fundacji „Wiedza Lokalna”. Fundacja realizuje badanie dotyczące
uczestnictwa kultury w powiecie [NAZWA POWIATU] na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. P. numer telefonu
został wylosowany do udziału w badaniu spośród numerów telefonów z powiatu [NAZWA POWIATU]. Badanie jest
poufne a P. odpowiedzi prezentowane będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wywiad potrwa ok
15 min.

Blok A
Na początku chciałbym/łabym porozmawiać na temat P. codziennych zajęć.

A1.

Ile czasu zwykle spędza P. oglądając telewizję? Czy zazwyczaj ogląda P. telewizję:

Rzadziej niż codziennie
Codziennie, ale krócej niż 1 godzinę
Od 1 do 2 godzin dziennie
Od 2 do 5 godzin dziennie
Ponad 5 godzin dziennie
Mam telewizor, ale nie oglądam
Nie mam telewizji

1
2
3
4
5
6
7

(Trudno powiedzieć)

88

PRZEJŚĆ DO PYT. A3
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A2.

Jakiego rodzaju programy telewizyjne ogląda P. najczęściej? Spośród tych ,które odczytam
proszę wskazać trzy najczęściej przez P. oglądane programów telewizyjnych:
A2A
A2B
A2C
A2D
A2E
A2F
A2G

A3 .

A4 .

Teleturnieje
Seriale
Filmy fabularne
Filmy dokumentalne
Filmy przyrodnicze
Programy sportowe
Programy publicystyczne i informacyjne

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

Ile zwykle spędza P. czasu słuchając radia. Czy słucha P. radia:

Rzadziej niż codziennie
Codziennie, ale krócej niż 1 godzinę
Od 1 do 2 godzin dziennie
Od 2 do 5 godzin dziennie
Ponad 5 godzin dziennie
Mam odbiornik radiowy, ale nie słucham
Nie mam odbiornika radiowego

1
2
3
4
5
6
7

(Trudno powiedzieć)

88

Czy czyta P. gazety, jeśli tak, to ile czasu zwykle poświęca P. na czytanie gazet?

W ogóle nie czytam gazet
Czytam gazety rzadziej niż codziennie
Czytam gazety codziennie, ale krócej niż 1 godzinę
Od 1 do 2 godzin dziennie
Od 2 do 5 godzin dziennie
Ponad 5 godzin dziennie

PRZEJDŹ DO PYT.B1
1
2
3
4
5

(Trudno powiedzieć)

88
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Blok B

B1.
B2.

[UWAGA: PYTANIA B1 I B2 ZADAJEMY WIERSZAMI TZN. NP. B1A I NASTĘPNIE B2A]
Czy w ciągu ostatniego roku był/a P.
Ile razy w ciągu ostatniego roku był/a P.
[SPOŚRÓD PYTAŃ B2A-B2K ZADAĆ TYLKO TE, DLA KTÓRYCH RESPONDENT
WSKAZAŁ ODPOWIEDŹ TAK W PYTANIACH B1A-B1K]

NIE
B1A
B1B
B1C
B1D
B1E
B1F
B1G
B1H
B1I
B1J
B1K
B1l
B1M
B1N

W kinie
Na imprezie plenerowej połączonej
z wydarzeniami artystycznymi
Na koncercie muzyki rozrywkowej
Na wystawie, w galerii, na wernisażu
W bibliotece
Na przedstawieniu w teatrze
Na spotkaniu z twórcą kultury
Na koncercie muzyki poważnej
Na imprezie sportowej
Z rodziną w restauracji
Na przyjęciu dla grona przyjaciół, znajomych
Na dyskotece lub imprezie tanecznej
Na weselu, chrzcinach lub innych
okolicznościowych imprezach rodzinnych
Poświęcił/a P. swój czas na działalność
społeczną np. w organizacjach pozarządowych,
przykościelnych, komitetach rodzicielskich itp.

TAK

WPISAĆ LICZBĘ

0

1

B2A

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B2B
B2C
B2D
B2E
B2F
B2G
B2H
B2I
B2J
B2K
B2l

0

1

B2M

0

1

B2N
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B3.

Ile książek przeczytał/a P. w ciągu minionego roku?

[WPISAĆ LICZBĘ]

B4.

B5.

Ile jest (w przybliżeniu) w Państwa domu książek(bez podręczników szkolnych i instrukcji)

nie mamy książek
do 25 szt.
26 - 50 szt.
51 - 100 szt.
101 - 500 szt.
ponad 500 szt.

1
2
3
4
5
6

(Trudno powiedzieć)

88

Jak często ogląda P. ﬁlmy:

w ogóle
nie oglądam
B5A
B5B
B5C
B5D

na kasetach VHS
na płytach DVD
na komputerze
w usłudze
Wideo na Żądanie

rzadziej niż
raz w miesiącu

kilka razy
w miesiącu

raz
w tygodniu

częściej niż
raz w tygodniu

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

0

1

2

3

4
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Blok C

C1.

Proszę wymienić maksymalnie trzy imprezy kulturalne odbywające się w powiecie [NAZWA POWIATU],
w których P. uczestniczył/a w ciągu ostatnich 6 miesięcy

C1A
C1B
C1C

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

C2.

W jaki sposób dowiaduje się P. najczęściej o odbywających się w powiecie [NAZWA POWIATU]
imprezach kulturalnych? Proszę wskazać trzy najważniejsze dla P. źródła informacji.

C2A
C2B
C2C
C2D
C2E
C2F
C2G
C2H

C3.

Z prasy
Z plakatów
Z telewizji
Z radia
Od rodziny i znajomych
Ze stron internetowych
Z ulotek
Z innych źródeł

Tak
1
1
1
1
1
1
1
1

Nie
0
0
0
0
0
0
0
0

Ogólnie rzecz biorąc jak oceniłby/łaby P. ofertę kulturalną w powiecie [NAZWA POWIATU]?

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle

4
3
2
1

(Trudno powiedzieć)
(Odmowa odpowiedzi)

88
99
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C4.

C5.

C5A
C5B
C5C
C5D
C5E
C5F
C5G

Jak często uczestniczy P. w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie powiatu?

Raz lub kilka razy w tygodniu
Raz lub kilka razy w miesiącu
Raz lub kilka razy w roku
Rzadziej, niż raz na rok
Wcale lub prawie wcale.

1
2
3
4
5

(Trudno powiedzieć)

88

PRZEJDŹ DO PYT. D1
ZADAJ PYT. C5

PRZEJDŹ DO PYT. D1

Dlaczego nie uczestniczy lub uczestniczy P. rzadko w imprezach kulturalnych?
Proszę wskazać trzy najlepiej pasujące do P. sytuacji odpowiedzi.

Brak czasu
Brak wystarczających środków ﬁnansowych
Brak wystarczające informacji o imprezach
Brak zainteresowania imprezami
Zły stan zdrowia lub podeszły wiek uniemożliwiający udział
Trudność w dotarciu do miejsca w których imprezy się odbywają
Brak interesującej oferty kulturalnej

Tak
1
1
1
1
1
1
1

Nie
0
0
0
0
0
0
0
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Blok D
Chciałbym/łabym teraz porozmawiać chwilę o nowoczesnych mediach.

D1.

Czy P. gospodarstwo domowe posiada komputer stacjonarny lub laptop?

Tak
Nie

D2.

1
0

PRZEJŚĆ DO PYT. D5

Do czego wykorzystuje P. komputer:

Tak

Nie

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

D2A
D2B
D2C
D2D
D2E
D2E
D2G
D2H

Nie korzystam z komputera
Praca zawodowa
Obowiązki szkolne
Gry komputerowe
Oglądanie ﬁlmów lub słuchanie muzyki
Nie korzystam z komputera
Inne
______________________________________

D3.

Czy gospodarstwo domowe posiada dostęp do internetu?

Tak
Nie

1
0

PRZEJDŹ DO PYT.D5

PRZEJŚĆ DO PYT. D5
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D4.

A czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

D4A

D4B
D4C

Recenzował/a P. treści zamieszczone w Internecie,
zamieszczał/a wpisy na portalach społecznościowych,
komentarze na blogach/stronach innych ludzi
Prowadził/a P. bloga/fotobloga/vloga
Prowadził/a własną stronę internetową

D5.

Czy posiada P. konsolę do gier video (Xbox/Playstation itp.)

Tak
Nie

Nie

Tak

Nie wiem/ trudno powiedzieć

0

1

88

0
0

1
1

88
88

1
0

[ZADAĆ TYLKO JEŻELI W PYT D2D LUB D5 ODPOWIEDZIAŁ TAK]
D6.

Jak często gra P. w gry video/gry komputerowe?
Raz lub kilka razy w tygodniu
Raz lub kilka razy w miesiącu
Raz lub kilka razy w roku
Rzadziej, niż raz na rok
Wcale lub prawie wcale.

1
2
3
4
5

(Trudno powiedzieć)

88
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Blok E1
E1.1.

Proszę wymienić trzy organizacje lub grupy zajmujące się kulturą w powiecie sokołowskim:

E1.1A
E1.1B
E1.1C

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

E1.2.

Wymienię teraz kilka instytucji kultury działających na terenie powiatu sokołowskiego.
Proszę powiedzieć, czy są one P. znane, czy słyszał/a P. O ich działalności?

E1.2A
E1.2B
E1.2C
E1.2D
E1.2E
E1.2F
E1.2G
E1.2.H

AGROCHMIELIK Gospodarstwo Agroturystyczne w Chmielewie
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej
Sokołowski Ośrodek Kultury
Fundacja U siebie
Sokołowskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne
Prywatny Skansen Mariana Pietrzaka
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
Stowarzyszenie Oratorium im. Bł. Filipa Rinaldiego

E1.3.

Czy w ciągu ostatniego roku był/a P.

E1.3A
E1.3B
E1.3C
E1.3D
E1.3E
E1.3F
E1.3G
E1.3H
E1.3I
E1.3J
E1.3K
E1.3M

w skansenie pana Mariana Pietrzaka
w Sokołowskim Ośrodku Kultury
w jednym z gminnych domów kultury
na Świątecznym Jarmarku Wielkanocnym
na Nadbużańskich Europejskich Spotkaniach Folklorystycznych
na Mazowieckim Jarmarku Kultury Ludowej
w kinie w Sokołowie
na wycieczce turystycznej po terenie powiatu
na Powiatowym Przeglądzie Śpiewaków i Kapel Ludowych
na Biesiadzie Podlaskiej w Jabłonnie Lackiej
na Adwentowym Pokazie Gry na Ligawkach.
na Powiatowych Spotkaniach z Poezją i Prozą Podlasia w Sterdyni

nie

tak

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

nie

tak

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Blok M: METRYCZKA
Na zakończenie chciałbym/łabym zadać kilka pytań dotyczących P. i P. gospodarstwa domowego. Służą one do
zbadania, czy w opiniach na badane tematy występują różnice między kobietami i mężczyznami, osobami pozostającymi
w związku małżeńskim lub nie itd. Pytania te są bardzo ważne i służą do statystycznego opracowania wyników.
Proszę pamiętać, że ankieta jest anonimowa – podane przez P. informacje wykorzystane będą jedynie w zbiorczych
zestawieniach.

M1.

Jakie jest P. wykształcenie? Odpowiadając na to pytanie proszę odnieść się
do ostatnio ukończonej przez P. szkoły najwyższego poziomu.

Podstawowe lub niepełne podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie (liceum/technikum)
Pomaturalne (policealne)
Wyższe licencjackie lub zawodowe, np. Inżynierskie (bez magisterium)
Magisterskie lub wyższe

M2.

Czy obecnie uczy się P. jeszcze w szkole lub studiuje (w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym)?

Tak
Nie

M3.

1
2
3
4
5
6
7

1
0

Czy obecnie pracuje P. zarobkowo (na etacie, we własnym zakładzie lub gospodarstwie
albo na pracach zleconych), niezależnie od tego, czy jest to Pana(i) główne źródło utrzymania?

Tak, w pełnym wymiarze czasu
Tak, w niepełnym wymiarze czasu
Tak, dorywczo
Nie

1
2
3
4
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M4.

E2.5.

Z ilu osób razem z P. składa się P. gospodarstwo domowe?
[WPISAĆ LICZBĘ OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM]

Tak
Nie

1
0

(Nie wiem)
(Odmowa)

88
99

Od ilu lat mieszka P. na terenie powiatu piaseczyńskiego?

[WPISAĆ LICZBĘ LAT LUB ZAZNACZYĆ OD URODZENIA]
(Trudno powiedzieć)
(Odmowa odpowiedzi)

M5.

88
99

A ile zazwyczaj wynosi łączny miesięczny dochód P. gospodarstwa domowego netto (na rękę)?

Do 500 zł
501-1000 zł
1001-1500 zł
1501-2000 zł
2001-2500 zł
2501-3000 zł
3001-3500 zł
3501-4000 zł
4001-4500 zł
4501-5000 zł
Powyżej 5000 zł

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

(Trudno powiedzieć)
(Odmowa odpowiedzi)

88
99

To już wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas i uwagę.
[KONIEC WYWIADU]
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OPIS PRÓBY
W próbie przeważały osoby posiadające wykształcenie średnie (licealne lub techniczne). Stanowiły one ok. 40%. Drugą grupą
pod względem liczebności były osoby posiadające wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe (22%). 18% respondentów
posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, niemal 12%% wykształcenie wyższe magisterskie, ok. 6% wykształcenie wyższe
inżynierskie lub licencjackie, niecałe 3%pomaturalne.

Wykres 1.

Poziom wykształcenia – dane w procentach

N=222

Zdecydowana większość respondentów zakończyła już swoją edukację. Nieco ponad 10% osób badanych zadeklarowało, że
obecnie uczy się lub studiuje w trybie dziennym bądź zaocznym. Prawie 90% respondentów zadeklarowało, że obecnie nie kontynuuje
edukacji.

Wykres 2.

Czy obecnie uczy się P. w szkole lub studiuje (w trybie dziennym lub zaocznym) – dane w %

N=222
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Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, to nieco ponad 40% respondentów zadeklarowało, że obecnie pracuje w pełnym wymiarze
czasu. Ok. 56% respondentów zadeklarowało, że w momencie badania nie pracowało. W niepełnym wymiarze czasu pracowało ok.
2% respondentów, a prace dorywcze wykonywało ok. 1,4%.

Wykres 3.

Czy obecnie pracuje P. zarobkowo niezależnie od tego czy jest to P. główne źródło utrzymania? – dane w %

N=222

Wśród przebadanych osób najliczniejszą grupę stanowiły te, których gospodarstwa domowe składały się z dwóch osób.
Stanowiły one 23% wszystkich respondentów. Respondenci, których gospodarstwa liczyły cztery osoby stanowili 21,6%,
respondenci z gospodarstw trzy osobowych stanowili nieco ponad 19%. Stosunkowo liczną grupę stanowili również respondenci,
których gospodarstwa domowe liczyły pięć osób. Odsetek tych osób wyniósł w przebadanej próbie 12,6%. Respondenci, których
gospodarstwa domowe stanowiły sześć i więcej osób stanowili 15%. Respondenci prowadzący jednoosobowe gospodarstwa domowe
stanowili niemal 8%.

Wykres 4.

Wielkość gospodarstwa domowego – dane w %

N=222
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Wśród badanych osób najliczniejszą grupę stanowili respondenci, w których gospodarstwach domowych dochód netto ze
wszystkich źródeł wynosił od 1000 do 1500 złotych. Grupa ta stanowiła 17%. Respondenci, w których gospodarstwach domowych
łączny dochód netto ze wszystkich źródeł mieścił się w przedziale od 501 do 1000 złotych stanowili 16,3%. Trzecią pod względem
liczebności grupę stanowili respondenci, których dochód gospodarstwa domowego netto wynosił od 2501 do 3000 złotych – 14,2%.
Respondenci, których gospodarstwa domowe osiągały łączny dochód w przedziale do 500 złotych stanowili 3,5%; 1501-2000 złotych
– 11,3%; 2001-2500 złotych niemal 13%. Liczną grupę stanowili również respondenci, których dochód gospodarstwa domowego
mieścił się w przedziale 4501-5000 złotych – 7,1% oraz powyżej 5000 złotych 7,8%.

Wykres 5.

Łączny do chód gospodarstwa domowego netto ze wszystkich źródeł –dane w %

N=141
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