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P

ublikacja „Lokalne mapy kultury - powiat piaseczyński”
powstała jako rezultat projektu badawczego „Lokalne
mapy kultury” zrealizowanego przez Fundację „Wiedza lokalna” w 2010 w ramach programu „Obserwatorium Kultury
2010” Narodowego Centrum Kultury.

Program „Obserwatorium Kultury 2010” ma trzy główne cele:
badania sektora kultury w aspekcie regulacyjnym,
społecznym i ekonomicznym;
tworzenie regionalnych systemów informacji
o sektorze kultury;
popularyzacja wiedzy i informacji
na temat sektora kultury.
Fundacja „Wiedza lokalna” odpowiadając na tak sformułowane cele zaproponowała projekt badawczy „Lokalne
mapy kultury”. Założeniem, jakie przyjęliśmy, było opracowanie podejścia badawczego, które pozwoliłoby na uwzględnienie lokalnego kontekstu wybranych powiatów. Zależało
nam również na podkreśleniu użytecznego aspektu działań
badawczych, które, naszym zdaniem, powinny służyć poszerzeniu wiedzy zainteresowanych społeczności. W związku
z tym cześć z naszych działań miała charakter animacyjny.
Naszym celem było również zaproponowanie takiego rozwiązania, które z powodzeniem mogłoby być stosowane w
innych, niż zbadane przez nas powiaty. Liczymy, że „Lokalne
mapy kultury” spotkają się z zainteresowaniem samorządów, organizacji i ﬁrm lokalnych oraz samych mieszkańców.
Jak pisze z dr Monika Smoleń – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „[…] kultura
to jeden z podstawowych czynników rozwoju społeczno-

-ekonomicznego. Wpływa nie tylko na kreatywność, innowacyjność, otwartość społeczeństwa, ale ma realny rosnący
udział w tworzeniu miejsc pracy i PKB, podnoszeniu atrakcyjności kraju dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Spełnia
też ważną funkcję integracyjną i promocyjną” (Smoleń 2009:
37). Ta znamienna rola kultury jest kształtowana również
w wymiarze lokalnym – tym, który najbliższy jednostce,
może mieć nań największy wpływ. Naszym celem było przeto dostarczenie diagnozy, zdanie sprawy ze stanu lokalnej
areny kulturalnej, które mogłoby inspirować do formułowania strategii rozwoju czy polityki publicznej w tym zakresie.
Prezentowany Raport składa się z dwóch głównych części, których treść powstała w oparciu o dwa rodzaje danych.
W części pierwszej wykorzystano dane uzyskane podczas
badań jakościowych. Jej autorką jest Anna Radiukiewicz.
Część ta to cztery rozdziały, w których prezentowane są
takie kwestie, jak: kontekst funkcjonowania podmiotów
kulturalnych w badanym powiecie, obraz odbiorów oferty
kulturalnej tychże podmiotów a także ich wzajemne relacje
oraz więzy ze społecznością lokalną. Z kolei autorem drugiej
część, powstałej w oparciu o analizę danych ilościowych, jest
Jacek Bieliński. W tym fragmencie Raportu znajdują się wyniki analiz danych ilościowych. Autor opisuje w niej wyniki
sondażu przeprowadzonego wśród mieszkańców powiatu,
których pytano o sposoby spędzania wolnego czasu, w tym
o korzystanie z mediów tradycyjnych i cyfrowych a także
o udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych.

Anna Radiukiewicz
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1.
KONCEPCJA I CEL BADAŃ

D

otychczas w Polsce zrealizowano wiele badań dotyczących uczestnictwa Polaków w kulturze. Temat ten podejmują takie instytucje badawcze jak Centrum Badań Opinii
Społecznej, Pentor czy TNS Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Większość z badań, ze względu na swój cel i sposób realizacji, nie uwzględnia 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.
Ponownie 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, a mimo to, jak mówi jedna z animatorek kultury
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 było uwzględnienie w realizowanym
projekcie owego namysłu nad ewolucją form uczestnictwa
w kulturze. Nie chcemy jednak narzucać z góry kolejnych
ram interpretacyjnych, często bowiem okazuje się, iż analizy
teoretyków kultury w zderzeniu z rzeczywistością okazują się
nieco odeń oderwane. Dlatego też zmierzaliśmy do tego, aby
zrealizowane przez nas badanie miało, można powiedzieć,
charakter demokratyczny, bowiem do procesu deﬁniowania
tego czym jest kultura i na czym polega uczestnictwo w niej
starliśmy się zaprosić mieszkańców wybranych społeczności
lokalnych (tych, którzy są odbiorcami oraz również tych, którzy
poza tym sami tworzą jakiś przekaz). Dzięki temu zyskaliśmy
również możliwość konfrontacji tych wyobrażeń. Powstały
też podstawy pozwalające formułować rekomendacje na

temat kształtu i zakresu przyszłych działań w sferze kultury
w zbadanych powiatach. Jednym słowem chcieliśmy nakreślić
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 pragnęliśmy uczynić
użytecznym dla objętych nim społeczności. Jesteśmy przekonani,
że podnoszenie poziomu wiedzy na temat potrzeb kulturalnych
mieszkańców a także lokalnego potencjału instytucji i organizacji
kulturalnych pomoże również w nawiązaniu kontaktu a może
i współpracy między samymi „dostarczycielami” kultury na
poziomach gmin lub powiatów. A zatem nasz projekt ma szansę
przyczynić się do wykonania „pierwszego kroku” w kierunku
„usieciowienia” procesu tworzenia oferty kulturalnej w badanych
społecznościach.

2.
CHARAKTERYSTYKA
ZREALIZOWANYCH
BADAŃ

B

adania, których wyniki stały się podstawą tej publikacji,
składały się z dwóch etapów. Pierwszy etap to fokusowe
wywiady grupowe (tzw. Focous Group Interview - FGI)
zrealizowane z dwiema grupami 1. Do udziału w pierwszej
z nich zaproszeni zostali przedstawiciele – pracownicy i współpracownicy – lokalnych ośrodków kultury. W drugim wzięli udział
reprezentanci lokalnych organizacji pozarządowych oraz ﬁrm
funkcjonujących na arenie kulturalnej powiatu. Zastosowane
wywiady grupowe są przykładem badań jakościowych, których
celem nie jest uogólnienie uzyskanych wyników na całą
badaną społeczność a dotarcie do subiektywnych obrazów
świata jej mieszkańców. Podczas prowadzonych wywiadów
zmierzaliśmy do uchwycenia specyﬁki sytuacji instytucji
kulturalnych w powiecie. Interesował nas sposób, w jaki
1.

Wywiady odbyły się w Starostwie Piaseczyńskim, 15 września

2010. W sumie wzięło w nich udział dwadzieścia jeden osób. Moderatorkami wywiadów były Anna Radiukiewicz oraz Magdalena Larkowska.
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uczestnicy wywiadów mówią o sobie, o swoich instytucjach,
jakie kwestie okażą się dla niech istotne, a jakie mniej ważne.
Informacje w ten sposób uzyskane posłużyły również do
konstrukcji kwestionariusza ankiety, którym posłużyliśmy się
w drugim etapie badania.
Drugi etap badań zaplanowano w formie sondażu wśród 222
osób dorosłej populacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu metody
ustrukturyzowanych wywiadów telefonicznych wspomaganych
komputerowo (CATI – Computer Assisted Telephone Interview)2 .
Wyniki tej części naszych badań pozwalają na wnioskowanie
na temat poglądów mieszkańców powiatu. Naszym celem,
poza zbadaniem aktywności mieszkańców powiatu w życiu
kulturalnym, było uwzględnienie jej lokalnego kontekstu.
Pytania, na które starliśmy się uzyskać odpowiedzi, dotyczyły
takich kwestii, jak: poziom i formy uczestnictwa w kulturze
mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, ocena oferty kulturalnej
i jej zmian, wpływ bliskość Warszawy na zainteresowanie
ofertą kulturalną powiatu piaseczyńskiego, popularność źródeł
informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych, stopień
w jakim uczestnictwo w kulturze mieszkańców powiatu
piaseczyńskiego zapośredniczone jest przez konsumpcję
mediów tradycyjnych (telewizja, radio, prasa, ﬁlmy, czytelnictwo
książek) i cyfrowych (internet, gry komputerowe i gry video)
czy wreszcie znajomość instytucji i organizacji zajmujących się
animacją życia kulturalnego na terenie powiatu.

2.

Realizacja fazy terenowej trwała od 6 do 18 października 2010

Kolejne fragmenty
Raportu powstały
w oparciu o dane
uzyskane w obydwu
etapach badania.
Dodatkowo uzupełniono
je o wyniki dyskusji
– „Okrągłego Stołu”,
podczas której
zaprezentowano
wstępne wnioski
z analizy.
3

3. „

Okrągły Stół” odbył się 4 listopada 2010 roku w Starostwie

roku. Populację badaną stanowiły pełnoletnie osoby mieszkające na tere-

Piaseczyńskim. Spotkanie, poza częścią, podczas której zaprezentowano

nie powiatu piaseczyńskiego. Z uwagi na zastosowaną technikę zbierania

wstępne wyniki analizy, składało się z części o charakterze warsztatowym,

materiałów empirycznych populacja ograniczona została do osób posia-

przeznaczonej dla autorów oferty kulturalnej w powiecie.

dających telefon stacjonarny lub komórkowy.
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CZEŚĆ I.
PERSPEKTYWA AUTORÓW
OFERTY KULTURALNEJ
W POWIECIE PIASECZYŃSKIM
3.
KU LTURA W POWIECIE
PIASECZYŃSKIM

J

ak już zostało wspomniane celem naszego badania była
próba odtworzenia sposobów deﬁniowania kultury,
uczestnictwa w kulturze, czy życia kulturalnego społeczności
lokalnej przez przedstawicieli instytucji działających
w sektorze kultury. Jednym z pierwszych kroków, które
można poczynić w tym kierunku, jest uwzględnienie przemian
społecznych, które oddziałują na postrzeganie kultury w jej
szerszym aspekcie.
Zmiana społeczna związana z transformacją systemową
oraz włączeniem społeczeństwa polskiego w prąd rozwojowy
współczesnych państw Europy Zachodniej jest permanentna.
Oznacza to tyle, że obejmuje ona swoim zasięgiem wszystkie
wymiary życia społecznego – a więc również i ten związany
ze spędzaniem czasu wolnego, twórczością artystyczną,
rozwojem rozmaitych umiejętności, czy kontemplacją
estetyczną. Zmiany te są dostrzegane nie tylko w wymiarze
globalnym ale mają także swój wydźwięk w kontekście
lokalnym.

Przeprowadzone podczas wywiadów rozmowy pozwalają
na sformułowanie wstępnej hipotezy o istnieniu pewnych
dysproporcji w zakresie rozpoznania i akceptacji zmian wśród
twórców czy dostarczycieli oferty kulturalnej w powiecie
piaseczyńskim. Wydaje się, że w różnym stopniu osoby
te są świadome przekształceń, oczywistym jest także, iż
nie wszystkie z nich je akceptują. Z tego punktu widzenia
bardziej „nowoczesne” spojrzenie prezentują przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz ﬁrm zajmujących się ofertą
kulturalną. Z kolei pracownicy domów kultury zdają się być
bardziej przywiązani do tradycyjnego rozumienia kultury.
Z jednej strony wiąże się to z obrazem oraz rolą przypisywaną
samym domom kultury, które postrzegane są wciąż w dość
tradycyjny sposób. Z drugiej strony formalne związanie
tych instytucji z samorządami lokalnymi i ich swoiste
uzależnienie sytuuje je w strukturze zdominowanej wizją
„zhierarchizowanej” kultury.
Trzeba by w tym miejscu rzec kilka słów o różnicach,
jakie mam na myśli, mówiąc o tradycyjnym i nowoczesnym
podejściu do kultury. Zgodnie z obserwacjami socjologów
kultury i antropologów, zmiana w omawianym wymiarze
polega na odchodzeniu od świata, w którym obowiązywał
jeden kanon porządkujący świat kultury przez wskazywanie
wśród jego wytworów tego, co jest mniej i bardziej
wartościowe. Ta powszechnie obowiązująca reguła pozwalała
na zastosowanie podziału na kulturę wysoką i niską. Jak pisze
na ten temat Andrzej Szpociński (1996:72) „W treść kanonu
wbudowane jest [...] założenie o istnieniu wyraźnego podziału
na kulturę wyższą, bardziej wartościową i kulturę niższą.
W dotychczasowej praktyce badawczej, ale też i polityce
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kulturalnej, 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”.
Postępująca demokratyzacja, wkraczając na arenę
kultury, zdetronizowała ów dominujący kanon proponując
w zamian zróżnicowanie i, by tak rzec, wprowadzając w ten
świat równouprawnienie. A zatem współcześnie kanon nie
istnieje, co w konsekwencji stwarza zupełnie nowe ramy
dla powstawania czy odtwarzania kultury. Oczywistym jest
z tej perspektywy, że znaczenie stracił podział na kulturę
wysoką i niską. Mamy do czynienia z różnorodnością, a nawet
chaosem, którego, jak przekonuje Szpociński, nie powinniśmy
się obawiać. W ujęciu tym coraz mniej aktualny staje się
również podział na twórcę i odbiorcę. Kiedy każdy, kto tylko
zapragnie, może zostać podmiotem procesu tworzenia
elementów kultury, sens traci ów tradycyjny podział, który
sytuował rzesze ludzi wyłącznie jako widzów. Jak to ujął jeden
z uczestników wywiadu, współcześnie: „(...) kultura dotyczy
każdego z nas i każdy z nas tworzy kulturę”[2].
Czy dom kultury lub inna instytucja bądź grupa działająca
w sferze kultury może funkcjonować bez odwołania w swych
działaniach do pewnych treści kulturowych? Wydaje się,
że nie. Każda instytucja czy mniej formalna grupa, która
funkcjonuje w rzeczywistości społecznej odwołuje się do
jakiś wartości – akceptując jedne, odrzuca drugie. Biorąc
pod uwagę rozważania teoretyków, powoduje to sytuację
permanentnego napięcia – ścieranie się rozmaitych
wyobrażeń na temat świata ale niekoniecznie onﬂiktu. Kanon
– we wspomnianym tradycyjnym rozumieniu nie może już
funkcjonować – jednak nie oznacza to, że społeczeństwa
zupełnie go odrzuciły. Wydaje się raczej, że zmieniła się jego
struktura. Z zamkniętej stała się otwartą. „Formuła kanonu
otwartego to tyle, co przeświadczenie, iż istnieje jakiś zbiór
wytworów kulturowych (osób, dzieł), z którymi powiązane
są jakieś idee (wartości, wzory zachowań), nie przesądza
się tu jednak nic o tym, jakie to są dzieła, ani też jakie
wartości lub idee są im przypisane. Inaczej dana jest również
wspólnota, do której kanon o otwartej formule jest odnoszony
i racje, dla których ma być on obowiązujący. Jest to wspólnota,

której zakres jest konstytuowany w każdorazowym akcie
komunikacji, a obowiązuje tylko o tyle, o ile akt taki ma być
zrealizowany. W odróżnieniu od kanonu zamkniętego, kanon
otwarty nie stanowi nagromadzonego w dziejach grupy
rezerwuaru mądrości, lecz jest mniej lub bardziej poręczną
ﬁgurą retoryczną” (Szpociński 1994: 33).
W aspekcie, który nas interesuje, oznacza to mnogość
grup, które zajmują się tworzeniem oferty kulturalnej dla innych
ale i dla siebie samych, co stawia je częstokroć nie tylko w roli
odbiorcy ale i twórcy. W rezultacie role te przenikają się. Ważną
zmianą w tym zakresie jest rozwój sektora pozarządowego.
Aktywność organizacji pozarządowych w Polsce odradza się
od 20 lat. Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest około 75
tys. fundacji i stowarzyszeń. Wśród nich niemal 13% deklaruje
jako główne pole swojego działania „kulturę i sztukę”
(Gumkowska, i.in. 2008). Z bazy organizacji pozarządowych,
funkcjonującej na łamach portalu ngo.pl, wynika, że z około
360 zarejestrowanych nań i funkcjonujących na terenie
powiatu piaseczyńskiego organizacji 50 zadeklarowało, iż ich
polem działania jest „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego”4.
Uczestnicy wywiadu związani z lokalnymi domami
kultury w swoich wypowiedziach nieco wyraźniej wskazują
na te elementy, które ich zdaniem są treścią owego
otwartego kanonu. Z kolei przedstawiciele organizacji
pozarządowych oraz ﬁrm – prawdopodobnie ze względu na
swoją różnorodność – czynią to mniej wyraziście. Rysuje się
również w tym środowisku pewien podział – wszystko zdaje się
zależeć od misji czy celów statutowych organizacji, która może
w ten sposób w mniejszym lub większym zakresie nakreślić
pożądany przez siebie stan rzeczy, właśnie w odwołaniu
do aprobowanych wartości. Jednak sam podział na kulturę
wysoką i niską nie jest chętnie stosowany przez obydwie grupy.
Przedstawiciele organizacji i ﬁrm sugerują raczej istotność
innego podziału: na kulturę lokalną oraz ogólnopolską.
W tym sensie liczy się dziś „zasięg” obowiązywania danego
kanonu. Z kolei Roch Sulima zwraca uwagę, że rozwój kultury
lokalnej czy tej umiejscowionej w przestrzeni wirtualnej jest
świadectwem „rozdwojenia się” uczestnictwa w kulturze.
To, co odróżnia obieg ogólnopolski od lokalnego, to jego otwarcie
się – lokalne, małe inicjatywy pozwalają na współtworzenie
treści kulturalnych przez „nie-tylko-odbiorców” kultury.
4.

Warto podkreślić, że w bazie tej organizacje rejestrują się

dobrowolnie, a więc nie jest ona w żadnym razie wyczerpująca.
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Jest to przejaw demokratyzacji postępującej w sferze kultury.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na komentarz
Sulimy, który wskazuje na zmiany w sposobie uczestniczenia
w kulturze. Jak podkreśla: „(...) kultura integruje, bo jej
różnorodność nie powoduje społecznej kolizji, jak choćby
w przypadku polityki” (Sulima 2005).
Na podobne tendencje wskazują wnioski autorów jednego
z rozdziałów „Raportu o stanie i zróżnicowaniach kultury
miejskiej w Polsce”. Zdaniem Mirosława Duchowskiego oraz Anny
Sekuły rośnie popularność kultury „niezinstytucjonalizowanej”.
Z jednej strony rośnie liczba organizacji oraz grup, które zajmują
się swoim i cudzym czasem wolnym. Z drugiej strony odbiorcy
nie chcą już wyłącznie odbierać gotowego dzieła , interesuje ich
również jego współtworzenie. Zdaniem Duchowskiego i Sekuły
świadczy to o zmianie gustów - wzrasta zainteresowanie
masowymi imprezami plenerowymi, jak i podnosi się wrażliwość
estetyczna (Duchowski, Sekula 2009: 22).
Mamy zatem do czynienia z wielością kanonów
estetycznych, które w dodatku nie są jednowektorowe. Wobec
tego praktyki kultury realizowane przez instytucje, organizacje
zajmujące się ofertą kulturalną czy zupełnie nieformalne grupy
muszą być i są zróżnicowane. Temat ten staram się rozwijać
w dalszych rozdziałach niniejszej części Raportu.

4.
SPECYFIKA POWIATU
JAKO KONTEKST
OFERTY KULTURALNEJ

W

y niki badań jakościowych pozwalaj na nakreślenie
obrazu instytucji kulturalnych, grup funkcjonujących
na arenie kulturalnej orazodbiorców ich oferty w powiecie
piaseczyńskim. Spostrzeżenia, które posłużyły do nakreślenia
tego obrazu, są odzwierciedleniem rzeczywistości widzianej
przez przedstawicieli lokalnych domów kultury – ich kadry
zarządzającej ale i pracowników oraz współpracowników. Jest
to również obraz uzupełniony o punkt widzenia przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz ﬁrm prywatnych zajmujących

się przygotowaniem oferty kulturalnej lub po porostu
organizujących swój czas wolny wespół z innymi.
Ta część Raportu składa się z trzech podrozdziałów.
W pierwszym omówione zostały wyjątkowe cechy powiatu,
mające zdaniem respondentów, znaczenie dla kształtu
oferty kulturalnej i sposobu spędzania czasu wolnego przez
jego mieszkańców. Kolejne części mówią o, obserwowanych
przez moich rozmówców, zmianach na arenie kulturalnej, o ich
potrzebie a także o ich braku.

4.1
SPECYFIKA POWIATU
– MIEJSCE NA MAPIE

„Konkurencja
gminy wobec
gminy jest niczym
wobec konkurencji,
jaką stanowi
Warszawa” [1] .
5

P

owiat piaseczyński jest jednym z najzamożniejszych
powiatów województwa mazowieckiego 6. Jest miejscem
specyﬁcznym ze względu na bliskość Warszawy. Z tego
względu, wśród mieszkańców powiatu jest wiele osób
pochodzących z Warszawy a także innych miejsc w Polsce,
które zawodowo związane są ze stolicą. Warto podkreślić,
że część z miejscowości na terenie powiatu, to miejscowości
o ekskluzywnym charakterze, w których osiedlenie się

5.

Wypowiedź uczestnika wywiadu.

6.

Zgodnie z rankingiem prowadzonym przez Tygodnik

Samorządu

Terytorialnego

„Wspólnota”

jest

również

powiatem

najzamożniejszym w Polsce. Por. „Wspólnota” nr 41, 9 października 2010.
7.

Wyniki naszych badań wskazują, że aktualnie odsetek ten jest

jeszcze wyższy.
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wymaga dużych zasobów ﬁnansowych. Ponadto, jak wynika
z danych GUS (Powszechny Spis Ludności 2002), mieszkańcy
powiatu piaseczynskiego wyróżniają się na tle mieszkańców
innych polskich powiatów wysokim poziomem wykształcenia.
W powiecie piaseczyńskim odnotowano najwyższy odsetek
osób z wyższym wykształceniem w subregionie warszawskim
– 16,2%7. Dla porównania najniższy odsetek osób z wyższym
wykształceniem w tym subregionie zamieszkuje w powiatach:
węgrowskim (4,4%) i grójeckim (6,0%). Odpowiednio w tychże
powiatach odsetek osób z wykształceniem podstawowym
wynosi: 27,9%, 47% oraz 40,9%. Charakterystyczna jest
również rosnąca liczba ludności, w tym liczba mieszkańców
niepolskiego pochodzenia (por. Plan rozwoju lokalnego
powiatu piaseczyńskiego na lata 2007-2015, r. 7.1.). Wszystko to
stwarza specyﬁczny kontekst dla funkcjonowania instytucji
i organizacji kulturalnych na terenie powiatu. Mieszkańcy
powiatu piaseczyńskiego są bowiem wymagający a Warszawa
przyciąga ich nie tylko miejscami pracy ale i bogatą ofertą
kulturalną oraz możliwościami spędzania wolnego czasu.
Aspekt ten jest, rzecz jasna, brany również pod uwagę
w lokalnych planach i strategiach np. w „Planie rozwoju
lokalnego powiatu piaseczyńskiego na lata 2007-2015”, którego
autorzy piszą: „Powiat Piaseczyński leży w bezpośredniej
streﬁe oddziaływania metropolii warszawskiej. Sąsiedztwo
Warszawy, dużego ośrodka miejskiego skutkuje przede
wszystkim >>zapożyczaniem<< jego wizerunku; teren
powiatu jest postrzegany jako >>podwarszawski<< (a więc
jako obszar trwałej koniunktury inwestycyjnej). [...] W regionie
mazowieckim występuje największe w kraju dodatnie saldo
migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (...).
Przyrost ludności następuje głównie w gminach położonych
wokół Warszawy i byłych miast wojewódzkich, co ma związek
z procesami suburbanizacji” (2007: 14).
Na te szczególne okoliczności zwracają uwagę również
respondenci – pracownicy instytucji kultury. Ich zdaniem fakt
bliskości Warszawy stwarza trudną do pokonania konkurencję
o czas wolny mieszkańców. Sami też przyznają, że często
decydują się właśnie na ofertę warszawską. Jak podkreślał
jeden z rozmówców:
„[...] jesteśmy wyjątkowym miejscem w Polsce, jesteśmy
przy stolicy, przy miejscu, do którego zjeżdżają ludzie
z całej Polski czy ze świata. My obsługujemy sypialnię. [...]
Pan powiedział tu znamienne słowa, że spędza Pan swój
wolny czas w Warszawie. Wystarczy zapytać rodziców,

gdzie ich nastolatkowie w piątek i sobotę, czasami
w niedzielę, bywają wieczorami [...]. Jadą do Warszawy, bo
tam jest atrakcyjnie”[1].
Szczególnie trudno konkurować jest w weekendy – kiedy
to, z jednej strony, mieszkańcy mają wolny czas, który można
by zagospodarować, z drugiej strony, w kalendarzu pojawiają
się wyjątkowo atrakcyjne wydarzenia proponowane przez
podmioty działające w Warszawie. Wówczas to konieczne jest
zorganizowanie wydarzenia „z pompą” – takiego, które będzie
w stanie zatrzymać mieszkańców powiatu na miejscu: „Trzeba
odważnie zrobić w sobotę coś – to musi być wydarzenie – to musi
być naprawdę duża rzecz, żeby zatrzymać ludzi”[1].
Podczas spotkania podsumowującego projekt „Lokalne
mapy kultury” temat bliskości Warszawy powrócił. Tym razem
uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na atuty takiego stanu
rzeczy. Po pierwsze podkreślili, że bliskość Warszawy powoduje,
że odbiorcami ich oferty są osoby pochodzące z miasta
– mające urozmaicone oczekiwania ale i które łatwiej zachęcić
do udziału w kulturalnych rozrywkach. Fakt ich napływu do
powiatu piaseczyńskiego stanowi wyzwanie ale i pozwala
na wzbogacenie oferty – tak aby zaspokoić różne gusta. Po
drugie, fakt bliskości Warszawy, a więc rozwiniętego centrum
kulturalnego, pozwala czerpać z niego inspiracje autorom oferty
kulturalnej działającym na terenie powiatu.

4.2
ŚWIAT SIĘ ZMIENIA

„Trzeba dużo
bardziej dbać
o widza”[1] .
8

U

czestnicy wywiadów zwracają uwagę, iż dynamiczna
struktura mieszkańców powiatu powoduje kolejne
zmiany. Z perspektywy pracowników instytucji kultury
zmienił się przede wszystkim odbiorca oferty kulturalnej.
Ten temat podnoszą przede wszystkim osoby, które mają już

8.

Wypowiedź uczestnika wywiadu.
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kilku- lub kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu
oferty kulturalnej w gminach powiatu piaseczyńskiego:
„My jesteśmy miastami satelitami jakby dużego miasta. [...]
obserwuje się na terenie całej gminy [nazwa miejscowości],
że mnóstwo osób z całej Polski tu się sprowadza w ten teren,
z Warszawy oczywiście również [...] i zupełnie się zmieniło”.
Podobne spostrzeżenia znajdują się we wspomnianym
już „Planie rozwoju lokalnego...”. Jak piszą jego autorzy:
„Charakterystyczne dla powiatów otaczających Warszawę,
w tym również piaseczyńskiego jest to, że przeważająca
liczba napływającej ludności to mieszkańcy Warszawy lub
osoby pracujące w stolicy, która z wielu względów staje się
dla nich nieatrakcyjnym miejscem zamieszkania” (2007: 70).
A zatem przyjezdni, obserwowani przez respondentów, to
w dominującej części osoby z wyższym wykształceniem,
pochodzące z miasta mające w związku z tym inne upodobania
kulturalne niż autochtoniczni mieszkańcy powiatu. Jak
zauważają uczestnicy wywiadów: „Dwadzieścia pięć lat temu
[...] to było środowisko typowo wiejskie”[1]; „My jesteśmy jednym
z niewielu środowisk wiejskich na terenie gminy, ponieważ tutaj
bardzo mocno urbanizuje się gmina”[1].
Osoby przyjezdne to, zdaniem rozmówców, również
dość często osoby aktywne w sferze kultury. Z wypowiedzi
uczestników wywiadów można wnioskować, że mieszkańcy
mający coraz większe oczekiwania, zaczynają domagać się
miejsc, które pozwoliłby im nie tylko na odbiór oferty kulturalnej
w dobrych, nowoczesnych warunkach ale również na realizację
własnych twórczych pasji. Świadczą o tym zarówno wypowiedzi
zgromadzone podczas wywiadów, jak i np. komentarze na
lokalnych stronach internetowych. Przy tej okazji ujawnia
się również problem związany z hermetycznością lokalnych
środowisk artystycznych i nieegalitarnym stosunkiem do
nich np. ze strony pracowników instytucji kultury 9. Jak opisuje
przyjezdnych twórców jedna z uczestniczek wywiadu: „(...)
wychodzą naprzeciw, chcieliby żeby tutaj były sale widowiskowe z
prawdziwego zdarzenia, bo oni mogliby się produkować”[1].
„Dużo osób jest takich, które mieszkają tutaj od pokoleń na
terenie gminy [nazwa gminy], ale w związku, że powstały
takie miejscowości, jak [nazwy miejscowości] [...] gdzie
takich osób mnóstwo sprowadza się, jak mówię z całej Polski
8.

http://www.gorakalwaria.net/news-malarstwo-elzbiety-

raczka-w-communio-graphis,455.html; o kwestii wzajemnych relacji
podmiotów kultury piszę też w rozdz. 7 niniejszej publikacji.

[...] bardzo dużo takich twórczych osób do nas przyjeżdża.
W związku z tym jest również to zróżnicowanie jeśli idzie
o zainteresowanie w uczestnictwie w działalności w tej
naszej ofercie kulturalnej”[1].
Wydaje się, że czasem autorzy wypowiedzi, porównując
nowych i starych mieszkańców tych terenów, zdają się bardziej
cenić postawy tych pierwszych. Napływowi mieszkańcy
stanowią pozytywny punkt odniesienia dla biernych, nie
kreatywnych mieszkańców wiosek: „(...) to są ludzie, którzy
mają inne oczekiwania, którzy są twórczy, kreatywni, sami
dużo wnoszą. Zupełnie inaczej pracuje się w sołectwach, gdzie
jest określona już struktura, gdzie się nic nie zmienia, gdzie
ludzie większość czasu spędzają w sadach, w polu”[1].
Zdaniem respondentów kontrast między grupami jest ogromy:
„U mnie jest to gmina typowo wiejska. Są 22 sołectwa i ani
jednego miasteczka, więc wszystko to są sołectwa ale np.
do [nazwa miejscowości] zapraszam na koncert wysokiej,
dobrej, pięknej muzyki poważnej i tam mam pełny kościół.
Natomiast jeżeli już zaproszę na taki sam koncert do
[nazwa miejscowości]., już tam niestety mam garstkę ludzi.
[...] niektóre sołectwa są typowo wiejskie od zawsze i tam ci
ludzie np. nie pracują w Warszawie, nie wyjeżdżają gdzieś,
nie traktują tego jako dom-sypialnię. I oni maja szersze
horyzonty – te osoby, które pracują, uczą się, są bardziej
wykształcone. Natomiast te osoby, które typowo sobie
mieszkają, mają pole, więc oni wolą inny rodzaj muzyki,
czy rodzaj zajęć, na które zapraszają domy kultury”[1].
A zatem powiat piaseczyński, ujmując rzecz ogólnie,
łączy dwa światy. Świat społeczeństwa wiejskiego, rdzennie
wywodzącego się z gmin powiatu. Ludzie ci, w wypowiedziach
naszych respondentów, jawią się jako osoby z niższym
wykształceniem, bardzo często będące rolnikami, mniej
zamożne i „nieobyte” z kulturą wysoką. Drugi świat, to
świat osób związanych z miastem. To społeczność dobrze
wykształcona, pracująca w Warszawie, zamożna i preferująca
ofertę kulturalną „z wyższej półki”. Zadaniem osób, które
pracują nad atrakcjami kulturalnymi w gminach powiatu, jest
zaspokojenie potrzeb przedstawicieli obydwu tych światów.
Tych pierwszych pragną oswajać z kulturą wysoką przemycając
jej elementy podczas, preferowanych przez te środowiska
,wiejskich festynów. Tych drugich próbują powstrzymać przed
wyjazdem do Warszawy i zatrzymać u siebie na koncertach
muzyki klasycznej, wernisażu lub spotkaniu jazzowym.
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Należy wskazać na jeszcze jedną specyﬁczną
konsekwencję wspomnianych różnic, która wydaje się
znajdować potwierdzenie w niektórych komentarzach
respondentów. Otóż duże zróżnicowanie sprzyja tworzeniu się
„małych ojczyzn”, których granice wyznaczane są granicami
sołectwa, miejscowości, a czasem po prostu osiedla – z pewnością
nie są one tożsame z granicami gminy. W związku z tym
mieszkańcy nie identyﬁkują się z „sąsiadami” z innych „małych
ojczyzn” a i bywa, że za sobą nie przepadają. Być może jest to
jedna z przyczyn niechęci do łączenia wydarzeń kulturalnych
i współpracy instytucji kultury oraz do korzystania przez
mieszkańców z oferty dostępnej w miejscowości obok.
Zmiana odbiorcy nie jest wyłącznie konsekwencją napływu
ludności (głównie pochodzenia miejskiego) na teren powiatu ale
ogólnych zmian społecznych. Jak wspominałam w poprzednim
rozdziale, zmienia się rozumienie i podejście do kultury. Zmienia
się również oferta kulturalna ze względu na oczekiwania
jej amatorów. Rośnie liczba a zatem i dostęp do instytucji,
organizacji, ﬁrm i grup zajmujących się zagospodarowywaniem
czasu wolnego. Na arenę kulturalną wkraczają również
nowoczesne media – prasa, telewizja i Internet.
Jak pisze Jan Wojciechowski, instytucje kultury funkcjonują
współcześnie w warunkach, które stanowią pewne novum. Poza
zmianami uwarunkowań ustrojowych autor wymienia bogatą
listę innych, a wśród nich m.in.: rozwój przemysłów kultury
i konsumpcyjnego stylu uczestnictwa w kulturze, przewaga
rozrywkowychnadedukacyjnymiwartościamikultury,przesunięcia
znaczenia w samym rozumieniu kultury: od wartości kulturowych,
do „dóbr” i „zasobów” kultury, rozwój mediów, udomowienie
rozrywki, czy rozwój kultury masowej (por. Wojciechowski 2009:
83-84). Zmiany te prowadzą w kierunku upowszechnienia dostępu
do szeroko rozumianej kultury – być może to, co nas dziś bardziej
od siebie różni to sposób i zakres wykorzystania pojawiających się
możliwości, a także czyniony wybór.

4.3
ŚWIAT SIĘ ZMIENIA... A MY NIE?

A

zatem rzeczywistość, w jakiej funkcjonują domy
kultury oraz inne organizacje czy grupy działające
na arenie kulturalnej, zmienia się. Okazuje się jednak, jak
wynika z diagnozy poczynionej przez moich rozmówców,

że zmiany otoczenia nie idą równym tempem ze zmianami
w funkcjonowaniu ośrodków kultury oraz innych zasobów
służących zaspokojeniu kulturalnych potrzeb mieszkańców.
Ujawnia się to przede wszystkim w stanie infrastruktury
kulturalnej na terenie gmin powiatu piaseczyńskiego. Było
to również podstawową słabością ograniczającą możliwość
rozwoju oferty kulturalnej w powiecie piaseczyńskim
podkreślaną podczas „Okrągłego stołu”.
„Jesteśmy w Unii Europejskiej i muszą się zmieniać standardy
pracy. Jeżeli ośrodki kultury działają w takich realiach, jakich
działają, czyli: stare zaniedbane sale, niedoinwestowany
sprzęt muzyczny, ograniczone środki na promocję [...]. Tak
działamy i to jest coś, co nawet gdybyśmy tutaj nie wiem
co powiedzieli na temat kultury i nie wiem jak się wysilali
itd., to wystarczy poczytać fora internetowe, że my wszyscy
jesteśmy postrzegani, bez względu na to, jak się staramy
itd. przez cześć społeczeństwa jesteśmy postrzegani jako
w archaicznych warunkach działający ludzie, którzy za
wszelka cenę coś chcą zrobić”[1].
„[...] chyba największym problemem jest, chyba jak
u wszystkich, miejsce, jakiś obiekt, który mógłby pozwolić
na... jest tyle pomysłów, że po prostu nie ma miejsca żeby
to realizować”[1].
„Nie mamy infrastruktury [...] na terenie powiatu nie ma
sali widowiskowej”[1].
Szukając przyczyn tego niedorozwoju infrastrukturalnego,
wzrok naszych rozmówców kieruje się głównie w kierunku
władz lokalnych, które nie przywiązują należytej wagi do
kulturalnej sfery życia mieszkańców. Jak komentują: „Problem
polega na przekonaniu władz”[1]. Jednak przekonanie ich jest
dość trudne, szczególnie kiedy nie wszystkie propozycje
kulturalne cieszą się dużą popularnością: „Potem na sesjach
różnych panowie biorą siekierkę, w cudzysłowie, i tną, bo słyszą,
że było tu 5 osób, 15, a Pan wydał tyle pieniędzy. Naszym
zadaniem jest mimo wszystko to robić”[1].
Wydaje się, że nieco lepiej radzą sobie z tą trudną sytuacją
organizacje pozarządowe, którym udaje się dywersyﬁkować
źródła swoich dochodów. Jak pisałam, na terenie powiatu
działa około 50 organizacji, których celem jest działalność na
arenie kultury. W badaniu wzięli udział przedstawiciele tych
z nich, które są ponadprzeciętnie aktywne, i które częstokroć
wspierane są, przynajmniej w pewnym zakresie, przez lokalne
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instytucje kultury lub bezpośrednio przez samorząd. Należy
mieć zatem na uwadze, że moi respondenci byli z tego punktu
widzenia wyjątkowi i trudno na podstawie ich wypowiedzi
orzekać o zaradności wszystkich organizacji. Wydaje
się natomiast, że istnieje grupa NGO’sów, które prężnie
funkcjonują.
Warto podkreślić, co już wcześniej czyniłam, iż sam
fakt, że podmiotów w sferze kultury jest coraz więcej, że
obok instytucji samorządowych działają np. organizacje
pozarządowe, ma swoje konsekwencje. Narasta klimat
pewnej „konkurencji o klienta”, który jest coraz bardziej
wymagający i który ma coraz większy wybór w zakresie formy
spędzenia wolnego czasu. Instytucje kultury próbują wobec
tego dostosowywać swoją ofertę do nowych wymagań ich
gości. Oferują coraz więcej zajęć, spotkań, koncertów itd.
Próbują również zmieniać swój wizerunek i stosować bardziej
nowoczesne metody w zachęcaniu do udziału w swoich
działaniach. A zatem nie jest tak, że zupełnie nie reagują one
na zamiany otaczającej je rzeczywistości. Jest to jednak bardzo
trudne zadanie m.in. ze względu na obowiązujące rozwiania
legislacyjne (zob. Kieliszewski 2009, Kasprzak 2009).
„Zupełnie inaczej to było wtedy (tj. 20 lat temu – przyp.
AR), inaczej było w związku z tym, że jesteśmy już w tej
chwili społeczeństwem informatycznym [...] i informacje
o tym, co robimy możemy w tej chwili przesyłać znacznie
bardziej bogato, kiedyś to były jakieś plakaty. Rozwija się
tez rynek lokalnych gazet i [...] ze wszystkimi możliwymi
mediami współpracujemy w promocji naszych działań”[1].

oferowane przezeń treści, jak i na kadry” (Wojciechowski 2009:
83). Cytowany autor podkreśla także, iż zmiany, jakie zaszły
po 1989 roku były potencjalną szansą dla ośrodków kultury,
nie została ona jednak w pełni wykorzystana: „[m]ogły się
one stać tą drogą samodzielnymi podmiotami lokalnej polityki
kulturalnej. Stało się tak w niewielkim zakresie. Ograniczone
środki budżetowe, brak zadowalających rozwiązań prawnych,
niedocenianie sfery kultury przez samorządy (a zwłaszcza
przekształcenie ośrodków kultury w synekury będące
w >>pakiecie<< rządzącej lokalnie koalicji politycznej), brak
wysoko wykwaliﬁkowanych animatorów i menedżerów
kultury, sprawiło, że kultura rzadko zyskiwała szansę na
dobrą pozycję w gminie” (Wojciechowski 2009: 83).
Należy jednak postawić również pytanie o to, czy
jesteśmy – jako odbiorcy – gotowi na zmianę, która, jak się
wydaje, jest oczekiwana od instytucji kultury? Nie bez racji
bowiem pisze Wiesław Banach (2009: 143): „[u]czestnictwo
w kulturze polega na wyrobieniu w jednostce nawykowych
zachowań oraz stałej gotowości do podejmowania trwałej
aktywności w ramach istniejących instytucji kultury.
Nagłe i nie do końca przemyślane zmiany tychże instytucji
doprowadzić mogą do sytuacji, w której likwidacji ulegną
dotychczasowe struktury i rozwiązania, zaś nowe nie będą
jeszcze funkcjonowały w stopniu zadowalającym. Skutkować
to może swoistym >>zerwaniem kontaktu z kulturą<<, co jest
szczególnie niepożądane w przypadku edukacji kulturalnej
dzieci i młodzieży”. Mając to na uwadze, warto zatem przyjrzeć
się lepiej portretowi odbiorców, jaki nakreślili uczestnicy
wywiadów.

„[...] te narzędzia, które teraz stosują ośrodki kultury, te
które są w tej chwili od kilku ładnych lat, są zupełnie inne
niż one jeszcze były 10-15 lat temu. [...] To są narzędzia,
które potraﬁą traﬁć w sposób właśnie promocyjny do
odbiorcy. To jest bardzo dużo, bo reklama, odpowiednie
nastawienie i tworzenie, systematycznego public relation
czyli porozumiewania się z odbiorcami tej kultury – to
jest największa siła i broń, która może pozyskać tych
odbiorców”[1].
Zmienia się zatem sposób kontaktu z potencjalnymi
odbiorcami. Warto mieć również na uwadze, że ośrodki
kultury: „[…] funkcjonowały w sytuacji braku konkurencji rynku
i stymulowanych przezeń form obcowania z kulturą oraz braku
niezależnych, obywatelskich form organizacji kultury. Istotną
ich cechą był też nadzór ideologiczny rzutujący zarówno na
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5.
KULTURALNE POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW
– PRÓBA DIAGNOZY

W

tej części Raportu zgromadzone zostały wnioski na
temat obrazu odbiorców oferty kulturalnej, czy szerzej
mieszkańcy, powiatu piaseczyńskiego, który wyłonił się
z wypowiedzi uczestników wywiadów. Podsumowanie tego
fragmentu stanowi próba nakreślenia portretów typowych
biorców oferty kulturalnej, które zostały nakreślone na
podstawie opowieści uczestników wywiadów.
Należy mieć na uwadze, że dość powszechnie twierdzi
się, iż w kilku ostatnich latach nastąpił regres w dziedzinie
powszechnego poziomu przygotowania do korzystania z dóbr
kultury. Za winne tej sytuacji uznaje się przede wszystkim
ograniczenie roli szkolnictwa publicznego w przygotowaniu
młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze. Podobne trendy
obserwuje się mediach publicznych, które coraz mniej miejsca
poświęcają edukacji kulturalnej (zob. Bubnicki 2009:119). Do
podobnych konkluzji doszli moi rozmówcy. Chociaż, co warto
podkreślić, podczas spotkania podsumowującego projekt jego
uczestnicy zwracali uwagę na otwartość mieszkańców na
rozmaitą ofertę kulturalną, na nowości w tej sferze.

5.1
TYPY ODBIORCÓW – KTO
UCZESTNICZY W KULTURZE?
W przywoływanych już wcześniej wypowiedziach
respondentów można wskazać na dostrzegany przezeń
podział wśród mieszkańców. A zatem obok przyjezdnych,
wykształconych i aktywnych dostrzegają oni autochtonów:
gorzej wykształconych i bardziej biernych. Obydwie grupy
stanowią odmienny typ odbiorców. Ci pierwsi są lepiej

przygotowani do oferty kulturalnej „z wyższej półki”
a jednocześnie sami chętniej „biorą sprawy w swoje ręce”
angażują się w działalność kulturalną. Drudzy preferują innego
rodzaju rozrywki, częściej są widzami, odbiorcami.
Jednak, mimo dostrzeganego potencjału w pewnej
grupie mieszkańców powiatu, ogólna konstatacja płynąca
z przeprowadzonych wywiadów, brzmi, iż i tak większość
z nas dziś odbiera a nie tworzy kulturę. Dlatego też część
dyskusji trwających podczas wywiadów toczyła się wokół
kwestii nieprzygotowana do odbioru i tworzenia kultury przez
większość społeczeństwa. Szczególnie wiele czasu poświęcili
temu zagadnieniu reprezentanci organizacji oraz ﬁrm. Zwracali
oni przede wszystkim uwagę na niedoskonałość edukacji
szkolnej, w której to nie przywiązuje się, ich zdaniem, należytej
wagi do rozwoju umiejętności artystycznych, kreatywności
i samodzielności. Podobne wątki podnosi uczestnicy badań,
których wyniki relacjonuje Barbara Fatyga. Jak podsumowuje
autorka: „W ocenie profesjonalistów z kolei winę za
marazm kulturalny ponoszą odbiorcy, których kompetencje
kulturalne są zbyt niskie, a potrzeby nie rozbudzone przez
inne agendy społeczne (głównie rodzinę i szkołę). Niemal
wszyscy przebadani przedstawiciele instytucji deklarują
prowadzenie edukacji kulturalnej (od poziomu elementarnego
po specjalistyczny). Jednocześnie podkreślają olbrzymie braki
w tej materii u odbiorców. Jednakże nie chcą dostrzec, iż może
to świadczyć o ich braku skuteczności” (Fatyga 2009: 47).
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i ﬁrm, jak twierdzą,
starają się w pewnej mierze wypełniać lukę w edukacji, jednak
podkreślają odpowiedzialność szkół oraz instytucji publicznych
(samorządowych) za poziom wykształcenia.
Wydaje się, że wnioski te są jeszcze bardziej istotne
w kontekście drugiego podziału w społeczności wspominanego
w obydwu wywiadach. Otóż, zdaniem respondentów, powiat
jest areną wyjątkowych dysproporcji pod względem poziomu
materialnego rodzin. W pewnym zakresie podział ten
pokrywa się zapewne z poprzednim. O ile zatem zamożniejsi
mieszkańcy, jeśli oczywiście zechcą, łatwiej mogą rozwijać
swoje umiejętności w szkołach prywatnych, artystycznych,
na profesjonalnych kursach, o tyle, mniej zamożni nie mogą
sobie w takim samym stopniu na to pozwolić. To szczególnie
do tych grup skierowane są działania niektórych z lokalnych
organizacji. Wydaje się również, że oferta i działania domów
kultury, u których podstaw leżą egalitarne założenia,
zdaniem moich respondentów, postrzegane są przez część
mieszkańców, jako te kierowane „do tych uboższych”.
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Dość ciekawa w tym kontekście zdaje się być hipoteza
wiążąca poziom zainteresowania ofertą domów kultury
z ich postrzeganiem przez społeczność lokalną. Jeśli diagnoza
zawarta w wypowiedziach respondentów na temat obrazu
tych instytucji jako miejsc archaicznych, źle wyposażonych,
z ofertą „dla tych biednych” potwierdziłaby się w powszechnej
społecznej percepcji, to być może jest to jedna z przyczyn
braku dużego zainteresowania oferta wśród mieszkańców 10.
Cóż kiedy z analiz Duchowskiego i Sekuły (2009 : 23),
opisujących funkcjonowanie placówek kultury w miastach,
wynika, iż jedną z przyczyn nieuczestniczenia w kulturze jest
zła sytuacja ﬁnansowa odbiorców. Jeśli wnioski, potwierdzone
również w innych analizach stanu oferty kulturalnej, uznać
za obowiązujące w powiecie piaseczyńskim, to sytuacja
instytucji kultury byłaby wręcz dramatyczna. Być może
dlatego powodem rozterek dyrektorów domów kultury jest
konieczność pobierania opłat za organizowane wydarzenia
artystyczne lub kursy. Jak twierdzą, jeśli wprowadzą bilety,
ryzyko, że nikt z mieszkańców się nie pojawi, rośnie. Ciekawe
również, że z kolei fakt serwowania „darmowego cateringu”
działa niezwykle ożywczo, a wydarzenia kulturalne, podczas
których jest dostępny, cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
Zdaniem ekspertów badających funkcjonowanie instytucji
kultury w Polsce: „[m]ieszkańcy mniejszych ośrodków
najczęściej zamykają się w domach i do wyjścia skłonić ich może
jedynie wizja darmowej rozrywki” (Kileiszewski, i.in. 2009: 29)
– można by dodać, w połączeniu z darmowym jedzeniem.
Poza cateringiem, na wydarzenia kulturalne przyciągają
swojscy artyści. Jak zaobserwowali pracownicy domów
kultury, jednym z przepisów na sukces, jest zorganizowanie
wydarzenia kulturalnego z udziałem lokalnych twórców, osób
z artystycznymi uzdolnieniami np.: utalentowanej młodzieży,
czy zespołów ludowych.
„Jak w małych lokalnych społecznościach ludzie przychodzą
na kulturę – po prostu przychodzili przyjaciele
i znajomi
królika”[1].
„Jak lokalne panie z zespołu ludowego, które zresztą
skądinąd są mocno krytykowane, a jak robią koncert na
10.

Niestety przeprowadzane przez nas w drugim etapie badania

ilościowe nie pozwalaj w pełni zweryﬁkować tej tezy. Okazuje się jednak,
że ludzie ubożsi są ogólnie mniej aktywni w uczestniczeniu w ofercie
kulturalnej.

dzień kobiet, mimo tego, że naprawdę fałszują i słaba
jakość jest tej muzyki, nie mamy wolnych miejsc”[1].
Poza amatorami cateringu i adoratorami lokalnych
talentów, pod względem korzystania z oferty kulturalnej
na tle wszystkich mieszkańców wyróżniają się szczególnie
dwie grupy – dzieci oraz osoby starsze. To one najczęściej
korzystają z atrakcji domów kultury a także uczestniczą
w stałych spotkaniach grup funkcjonujących w ramach lub
przy ośrodkach. To do nich, jak twierdza uczestnicy wywiadów,
kieruje się większość ofert w instytucjach kultury. Okazuje
się, że obserwowany jest również wzrost zainteresowania,
szczególnie wśród osób starszych, spędzaniem czasu wolnego
wespół z rówieśnikami np. w ramach działań lokalnego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
„Zmienia się reprezentacja wiekowa uczestników tejże
kultury. To, że społeczeństwo się starzeje to jedno a dwa,
że jest bardziej świadome i ma większe oczekiwania to
starzejące się społeczeństwo i stąd chociażby u nas udział
w klubie seniora, kiedyś było tam 100-200 osób, teraz jest
chyba z 650 osób!”[1].
„To są takie dwie wierne grupy to są dzieci im mniejsze tym
więcej, potem są właśnie seniorzy [...] środka nie ma”[1].
Brak oferty kulturalnej dla dorosłych starają się swoimi
działaniami rekompensować organizacje pozarządowe i ﬁrmy.
Wydaje się, że w przypadku organizacji stanowią one przede
wszystkim formułę, w ramach której dorośli artyści realizują
swoje cele (np. tak funkcjonują grupy zrzeszające artystów
plastyków). Część z działań stanowi ofertę spędzenia czasu
wolnego dla innych np. na koncercie, na promocji książki, czy
spotkaniu integracyjnym.
Dość interesujące wydaje się pytanie o przyczyny
takiego stanu rzeczy. Dzieci i młodzież, z jednej strony, często
kierowane przez rodziców, rozwijają talenty i kształcą rozmaite
umiejętności. To one korzystają z rozmaitych zajęć w ośrodkach.
Z drugiej strony, stanowią one rzesze uczestników z przymusu,
np. w ramach szkolnych wycieczek, lekcji muzealnych.
W przypadku osób starszych fakt wzmożonego zainteresowania
ofertą ośrodków kultury jest tłumaczony relatywnie niską
mobilnością tej grupy. Są to często osoby, które nie wybiorą
się do Warszawy, więc problemem konkurencji ze stolicą
w przypadku oferty dla tej grupy jest zminimalizowany.
Jednak brak możliwości swobodnego przemieszczania obraca
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się również przeciwko lokalnym instytucjom kultury, które
często usytuowane w centrum gminny bardzo często nie
docierają na jej peryferia. To jest kolejna sfera, której potrzebę
zagospodarowania dostrzegają przedstawiciele organizacji
pozarządowych.
„Ci co chcą skorzystać, to mają jakąś ofertę, bo i ośrodek
kultury bardzo prężnie działa i oczywiście ta oferta jest
dość bogata. Ja sama często korzystam, bo przychodzę
na jakieś koncerty, czy na jakieś tam spektakle, czy coś
takiego, więc rzeczywiście oni dają. Jest właśnie i kościół,
który bardzo prężnie działa też w sferze kultury, [...] i jakieś
różne organizacje, które działają. Więc ja myślę, że każdy
coś tam dla siebie znajdzie. No może nie wszystko, ale
dużo. [...] to jest blisko ale nie na tyle, żeby każdy mógł
przyjść pieszo do tego ośrodka kultury. To już wymaga
jakiegoś środka komunikacji. I to, co my próbujemy tam
zrobić, w przypadku dzieci to jednak powiedzmy szkoła
trochę organizuje, rodzice dzieciom organizują [...], to tak w
przypadku ludzi starszych, to już jest problem. [...] my np.
próbując różne formy takiego życia kulturalnego tam na
miejscu zorganizować. [...] Problem tkwi w tym, że gmina
uważa, że ona spełnia swój obowiązek bo tu w [nazwa
miejscowości] jest ale tam lokalnie nie ma i nam zależy,
żeby tam coś lokalnie się wydarzyło, żeby szczególnie ci
starsi ludzie mogli się spotkać. Jest np. wiele osób, które
są już na emeryturze i które by za darmo przyszły i nie
wiem opowiedziały o czymś, ﬁlm mogły obejrzeć wspólnie i
podyskutować, jakiś może nie koncert ale posłuchać dobrej
muzyki. To nie musi być ta od razu kultura, że proszę bardzo
ﬁlharmonia, nie! ” [2].
W tym kontekście warto wspomnieć o jeszcze jednej,
wyróżnionej przez uczestników wywiadów, grupie. Jak
zostało już wielokrotnie podkreślone specyﬁką powiatu jest
jego demograﬁczny rozwój. Wielu mieszkańców, to osoby
nowoprzybyłe, niezakorzenione w społeczności lokalnej.
Jak wspominają przedstawiciele organizacji, to do nich
kierują część ze swoich działań np. w formie warsztatów
integracyjnych. Część działań, których brakuje, starają się
zatem zaspokajać ﬁrmy i organizacje. Jak jednak podkreślają,
nie obywa się to bez problemów, szczególnie ze względu na
problemy ﬁnansowe oraz brak wsparcia i zrozumienia ze
strony władz lokalnych.
Podsumowując wypowiedzi respondentów można
spróbować nakreślić typologię uczestników kultury w powiecie,

których obraz wyłania się z zarejestrowanych rozmów.
Różnią się oni potrzebami kulturalnymi oraz sposobami
ich zaspokajania. Typologia ta nie pretenduje w żadnym
razie do miana wyczerpującej ani rozłącznej – jest jedynie
próbą podsumowania pewnych obrazów rzeczywistości
odtworzonych podczas rozmów. Okazuje się, że część
z lokalnych „typów uczestników kultury” została wyodrębniona
również w innych, przywoływanych przeze mnie już badaniach.
Być może są to zatem ponadlokalne sposoby angażowania
się w kulturę. Potwierdzenie tego wniosku wymaga jednak
szerszych badań.

•

Mił ośnik lokalnych fes t ynów i jarmarków,
uczestniczący w nich z całą rodziną, bawiący się przy muzyce
disco polo – najczęściej stały mieszkaniec powiatu, rolnik;

•

Rodzina i pr z y jaciele lokalnego ar t ys t y
– tłumnie za nim podążająca; Jest to typ zbliżony do
wyodrębnionych przez Szledaka „przylepionych”. Przylepieni
to osoby: „>>przylepione<< do określonego typu wrażeń,
które jest im w stanie >>zafundować<< jedynie ukochana
instytucja, zazwyczaj prowadzona przez człowieka z heretycką
wizją kultury. To ludzie poruszający się, metaforycznie
i dosłownie, z identyﬁkatorem jakiejś instytucji kultury na
szyi albo jej emblematem na t-shircie. (Fatyga 2009: 37).
W przypadku powiatu piaseczyńskiego „przylepieni”
przylepiają się do lokalnych artystów.

•

Kulturalny mieszkaniec w plener ze –
uczestnik festiwali, spotkań artystycznych, warsztatów –
aktywnie włączający się w happeningi (często nowo przybyły,
łaknący integracji);

•
•

Degus tator z y cateringu podczas wieczorków
tematycznych w Domach Kultury lub pikników;
M ł odzież szkolna obowiązkowo zwiedzająca
muzea, uczestnicząca w podniosłych uroczystościach z okazji
obchodów rozmaitych świąt narodowych; Ta kategoria
pojawia także w analizach Szlednaka jako „Dzieci z autobusu”.
Kategorię stanowią uczniowie i przedszkolaki przywożone do
instytucji kultury na przedstawienia i pokazy edukacyjne. Jest
to jeden z najwierniejszych i najliczniejszych widzów i klientów
instytucji kultury, który nie ma wyboru – uczestniczyć musi.

•

M ł odzież po szkole (zamożna) migrująca
na weekend do Warszawy; To kategoria prawdopodobnie
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charakterystyczna dla podmiejskich społeczności. W tym
kontekście zwraca uwagę inny typ zaproponowany przez
Szlendaka. Chociaż na ten temat nie było mowy podczas
wywiadów, to uprawnione wydaje się porównanie sposobu
spędzania czasu wspominanej przez respondentów młodzieży,
do zaobserwowanej przez Szlednaka kategorii „Mieszczan
z wyrzutami sumienia”. Autor koncentruje się w swoim
opisie szczególnie na dorosłych, o których niewiele mówili
uczestnicy wywiadów, jednak wraz z dorosłymi podążają
dzieci oraz młodzież, które uczą się stylu spędzania wolnego
czasu od swoich rodziców, jak pisze na ten temat Szlendak:
„Klienci multipleksów kinowych zlokalizowanych w galeriach
handlowych. Ekstremalnie trudni do >>zaciągnięcia<< do
innych przybytków kultury, w których nie można zrobić
zakupów i pooglądać sklepowych wystaw. Mają domy i siedzą
w domach. [...] Terenem publicznym opanowanym przez
rodziny jest supermarket i galeria handlowa. Shopping spaja
polskie rodziny, uczestnictwo w kulturze bez wątpienia je dzieli.
Co innego oglądają dzieci i młodzież, czym innym zajmują
się w wolnym czasie rodzice”(Fatyga 2009: 37). Można by
dodać, jednakże wszystko to odbywa się pod dachem centrum
handlowego.

•

kultury „wysokiej”. Warto jednak podkreślić i wyodrębnić w tym
miejscu kategorię uczestników festiwali muzyki klasycznej,
która składa się z osób „zachę conych” do udziału przez
księdza, z paraﬁi, w której kościele odbywają się koncerty. Być
może wśród nich znajdują się również „oﬁary” przemycania
oferty kulturalnej „z wyższej półki” przez instytucje kultury.
Jak bowiem komentuje jedna z rozmówczyń: „Przemycanie
kultury wysokiej fantastycznie się sprawdza w kościołach [bo
ksiądz każe przychodzić – przyp. - AR]”[1].

•

W
wypowiedziach
uczestników
wywiadów,
mimochodem pojawiały się komentarze świadczące o ich
ponad przeciętnym uczestnictwie w kulturze lokalnej (również
w charakterze odbiorców). Mówiąc s a m i o s o b i e podkreślają,
że są na każdej imprezie na terenie powiatu. U Szlendaka to
„Getto obeznanych”. Autor określa tak elitę uczestników kultury
złożoną z pracowników lokalnych instytucji kultury. Jak pisze:
„Są wszędzie, bywają wszędzie, głównie w miejscach, które
przypominają im ich własne działalnością i proﬁlem, na przykład
muzealnicy chodzą do muzeów, żeby podpatrzyć, co i jak robią
inni w ich zawodzie. Uczestnicy z obowiązku” (Fatyga 2009:
39). Do tej grupy dodałabym również zrzeszonych lokalnych
artystów, aktywnych działaczy organizacji pozarządowych.

Jeszcze jeden typ uczestnika kultury można
wyróżnić wśród młodszego pokolenia. Jak wspomniał jeden
z respondentów: „Młodzież sama sobie organizuje czas wolny”
– u Szlendaka znajdujemy z kolei zbliżone charakterem „Gr ona
towar z yskie”, których główną potrzebą i motywacją jest
spotkanie ze znajomymi. „Oddolnie zatem, samodzielnie
organizują się w grupy ludzi, dla których współprzebywanie
i towarzyskość jest ważniejsza od przeżyć artystycznych.
Nowoczesne instytucje kultury dają nie gorsze miejsce do
współprzebywania niż kluby” (Fatyga 2009: 38).

5.2
JAK ZMIENIAĆ MIESZKAŃCÓW,
CZYLI RZECZ O ASPIRACJACH
RESPONDENTÓW

„Jeżeli się zetkną
z tym, to za
którymś razem
przyjdą tylko na
wystawę”[1] .

•

Senior z y - uczes tnic y zaję ć i w ydar zeń
kulturalnych w domach kultur y; kategoria rozpoznana
została również w badaniach Szlednaka – to tzw. „Emeryci
>>na etacie<<, czyli ludzie w starszym wieku, zwłaszcza
członkowie lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jedyny
karnie stawiający się klient wielu instytucji kultury, choćby
muzeów okręgowych. Organizuje się dla nich, tak jak dla dzieci,
wiele imprez „na wyłączność”, im daje się maksymalne zniżki.
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•

W ymagając y koneserzy muzyki klasycznej lub
jazzu, bywalcy festiwali i klubów muzycznych – odbiorca
„wyrobiony”; z wypowiedzi respondentów wynika, że wśród
mieszkańców wyłania się niewielka acz stała grupa miłośników

11.

Wypowiedź uczestnika wywiadu.
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W

tym miejscu wrócę do rozważań na temat kanonu kultury.
Jak pisałam, charakter kanonu zmienił się – stał się
otwarty, podatny na reinterpretację. Warto jednak zwrócić uwagę
na punkt wyjścia owej zmiany, a więc system i spostrzeganie
kultury charakterystyczne dla okresu PRL. Jak wskazują
socjolodzy kultury, arena kultury była podporządkowana tym
samy zasadom, co cały system społeczny tegoż okresu. Była
zhierarchizowana, obowiązywał w niej wyraźny kanon kulturowy.
Można powiedzieć, że był to przeciwny współczesnemu obraz
kultury. Jak porównuje Mirosław Pęczak (2009: 36): „Polacy
uczestniczą dziś w kulturze zupełnie inaczej niż u progu
III RP, a i sama kultura jawi się czym innym, niż była. W okres
transformacji wchodziliśmy bez wiedzy o tym, jak radzić sobie
w nowych warunkach. Po PRL odziedziczyliśmy nie tylko
infrastrukturę, ale nawyki i sposoby myślenia. Dominowało
przekonanie, wedle którego sfera kultury obejmuje przede
wszystkim wzniosłą domenę wyższych wartości, a gdzieś
na nizinach zalega trywialny obszar rozrywki. [...] Polska
Ludowa z jej ideologicznym imperatywem egalitaryzmu
paradoksalnie pozostawiła po sobie wyobrażenia o kulturze
silnie zhierarchizowanej: z wyraźnym podziałem na jasne
elity i nieoświecone masy. Wyleczyć z ciemnoty mogła szkoła
i placówki kulturalne oferujące kontakt z tak zwaną kulturą
wysoką”.
Dziedzictwo PRL, scharakteryzowane przez Pęczaka, we
współczesnych warunkach funkcjonowania kultury wydaje
się nie przystawać do nowych okoliczności. Nie znaczy to
jednak, że jego ślady są już zupełnie niewidoczne. Wydaje się,
że funkcje, jakie niegdyś przypisywano instytucjom kultury
są, dość często, uznawane za aktualne. Mówiąc wprost,
korzystając z dość dosadnego stwierdzenia Joanny Orlik (2009:
121): „Instytucja kultury jawi się [...] jako ta, która z jednej
strony na nie do końca przejrzystej podstawie utrzymywana
jest z pieniędzy podatnika, z drugiej zaś – jako jedyna
w zalewie komercyjnej szmiry ostoja tradycji, dziedzictwa
i innych wysokich wartości”. Dowodem na aktualność funkcji
ośrodków kultury mogą być niektóre wypowiedzi uczestników
wywiadu. W tym kontekście interesujący zdaje się wątek
podjęty przez pracowników domów kultury dotyczący roli ich
instytucji w społeczności lokalnej. W pewnym sensie powołują
się oni w swych stwierdzeniach na treści pewnego kanonu
kulturowego, które, ich zdaniem, są na tyle wartościowe,
iż warto je „przemycać” w ofercie kulturalnej i tym samym
przekonywać doń mieszkańców.

„[...] środowisko trzeba przyzwyczajać. Powiedzmy można
zrobić występ zespołu ludowego i piętnaście minut
muzyki klasycznej, wyjdzie ktoś i zagra na fortepianie, czy
akordeonie i wtedy oni to przełkną”[1].
„[...] przemycać im ale nie zabijać tych ludzi godzinnym
koncertem muzyki poważnej”[1].
„Za którymś razem, oczywiście, że nie wszyscy ale cześć
z tych ludzi zainteresuje się jakimś koncertem jakieś
śpiewaczki, czy jakiegoś pianisty i przyjdzie”[1].
Pracownicy domów kultury, wskazując na mniej lub
bardziej wartościową ofertę, kierują się z jednej strony intuicją.
Bardziej cenią np. koncerty muzyki rockowej, niektórzy kulturę
hip-hopową, niż disco polo. Z drugiej strony standardy tego,
co warte promowania wyznaczane są na wyższych szczeblach
administracji – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jak zwrócił uwagę jeden z respondentów,
deﬁnicja kultury, czy tego, co kulturalne oraz styl działania
promowany przez Ministerstwo, niezwykle silnie oddziałują
na arenę kulturalną w samorządach. Niestety, zdaniem
respondenta, wzorzec ten jest, można by rzec, nieadekwatny
do aktualnych realiów życia kulturalnego w społecznościach
lokalnych.
„[...] muzyka disco polo jest bardzo lubiana przez rzesze ludzi.
Ja np. mam duże czasem problemy kiedy robię duże festyny i
ludzie chcą bardzo disco polo. Chcą sobie potańczyć. Jednak
jako dom kultury, bardziej ja skłaniałabym się ku wyższej
kulturze [...] to znaczy już jakieś zespoły z innych gatunków
muzycznych nooo niż takie umpapa”[1].
„Kiedy zwraca się do różnych instytucji, czy do Ministerstwa,
czy gdzieś o jakieś dotacje na dane wydarzenie, czy na dany
koncert. No bo próbujemy, wiadomo, że tych sponsorów
się ciągle szuka, bo zawsze tych pieniążków jest mniej,
niż powinno być, to nigdy nie udało mi się na zespół disco
polo”[1].
A zatem z jednej strony warto przemycać ale z drugie
strony trzeba też sobie jasno zdawać sprawę z oczekiwań
mieszkańców. Jak pisałam wcześniej – o klienta trzeba się
starać, a więc nie można lekceważyć zapotrzebowania na np.
warsztaty dla matek z dziećmi, pikniki czy właśnie koncerty
disco polo.

19

„My negatywnie odbieramy kulturę niską a to przecież też jest
kultura dla ludzi, bo akurat jesteśmy z takiego terenu, że mamy
sołectwa i mamy park zdrojowy [...] innych odbiorców. Nasi
odbiorcy nas obligują do tego, nas jako domy kultury, żeby i
taką muzykę zaproponować i troszkę inną. Łatwiej jest w parku
zdrojowym zaproponować muzykę klasyczną. [...] Po to jest
dom kultury, tak jak pewnie wszyscy myślimy, żeby segregować
te miejsca, gdzie konkretna muzyka przez dom kultury może
być podana. Do sołectwa z kolei trudno jest zaprosić kwartet
smyczkowy z kwartetem smyczkowy Mozarta, bo słaba sytuacja
jest”[1].
Wracając do rozważań Joanny Orlik, warto zatem
skonstatować: „Odmowa komercjalizacji nie może oznaczać
odmowy prowadzenia dialogu ze światem, który mamy za
oknem. Wybór tematów, jakie mają być podejmowane, nie
może się ograniczać do spraw ważkich w ubiegłych stuleciach.
Panta rhei, wszystko się zmienia, przekształceniom musza
zatem podlegać także instytucje kultury. Model przyjęty 100
czy 50 lat temu nie może być adekwatny dziś, kiedy otaczająca
nas rzeczywistość podlega dramatycznym przeobrażeniom.
Istota instytucji kultury, jej funkcja, musi pozostać ta sama.
Kształt jej funkcjonowania powinien radykalnie się zmienić”
(Orlik 2009: 123).

6.
NADAWCY KULTURY

T

a część Raportu, ponownie oparta na wynikach badań
jakościowych, stanowi próbę charakterystyki portretów
nadawców kultury funkcjonujących w gminach powiatu
piaseczyńskiego. A zatem będziemy zmierzali do uzyskania
odpowiedzi na pytanie, o to, co nadawcy mówią o sobie samych
i o sobie nawzajem a także, jakie są ich wzajemne relacje?
Wreszcie, jak wyglądają ich związki ze społecznością lokalną?

6.1
DLA KOGO OFERTA?

S

pecyﬁką powiatu piaseczyńskiego jest dość duża
aktywność instytucji, grup czy ﬁrm zajmujących się
ofertą kulturalną oraz organizacją czasu wolnego mieszańców.
Należy jednak podkreślić, że gminy powiatu bardzo różnią się
od siebie pod tym względem. W pięciu spośród sześciu gmin
funkcjonuje gminny dom kultury. Cztery z nich wyróżniają się
aktywnością. Ciekawe, że również podobny rozkład poziomu
aktywności obserwuje się wśród organizacji pozarządowych
oraz ﬁrm zajmujących się ofertą kulturalną w poszczególnych
gminach. Być może ma to związek z „klimatem”, jaki
z jednej strony tworzą władze samorządowe, a z drugiej sami
mieszkańcy – deklarując zróżnicowane potrzeby i w różnym
stopniu angażują się w ich zaspokajanie.
Trudno opisać całą ofertę, którą proponują w powiecie
piaseczyńskim instytucje, organizacje i ﬁrmy 12. Wydaje się
ona dość bogata i urozmaicona. Starając się sformułować
wnioski bardziej ogólnej natury należy podkreślić wspomnianą
już i podkreślaną przez uczestników wywiadów, dominację
oferty dla dzieci oraz osób starszych.
12.

W Aneksie znajduje się lista istotniejszych instytucji,

organizacji oraz ﬁrm proponujących mieszkańcom ofertę kulturową lub
organizujących swój czas wolny w powiązaniu z twórczością artystyczną.
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Jednak, kiedy przyjrzeć się programom lokalnych
domów kultury oraz liście wydarzeń organizowanych przez
stowarzyszenia oraz fundacje czy przez ﬁrmy prywatne, wydaje
się, że dość dużą ofertę znajdą dla siebie również inne grupy.
I tak, szczególnie w okresie letnim, dużym zainteresowaniem
ze strony wspomnianych instytucji a także samorządów
gminnych cieszą rodziny z dziećmi – to szczególnie dla nich
organizowane są wszelkie imprezy w plenerze, pikniki rodzinne.
Stanowi to zapewne reakcję na powszechnie znane diagnozy,
zwarte przykładowo w tekście Kyzioł, która pisze: „Kolejny [po
oglądania telewizji – przyp. AR] pod względem popularności
sposób korzystania z oferty kulturalnej stanowią odpowiedniki
telewizyjnej rozrywki w realu: darmowe masowe imprezy
na powietrzu. Ściągające tłumy festyny ludowe, dni miast,
rozmaite imprezy sponsorowane, te wszystkie „sylwestry w”,
„lata z radiem”, „najazdy gwiazd” itp.”(Kyzioł 2008: 30)
Dość usatysfakcjonowany będzie również miłośnik
muzyki klasycznej mieszkający w powiecie. W gminach
powiatu piaseczyńskiego odbywają się bowiem coroczne
festiwale muzyki klasycznej, w tym międzynarodowe. Do
cyklicznych imprez można też zaliczyć festiwale i przeglądy dla
miłośników mocniejszego brzmienia. Dla nich funkcjonuje też
kilka prywatnych klubów, w których odbywają się, zazwyczaj
weekendowe, koncerty. Poza tym na przykład w Piasecznie
odbywają się już od kilku lat tzw. „jazzowe wtorki” a miłośnicy
teatru mają do wyboru festiwale teatralne (głównie dla
i z udziałem młodzieży). Na terenie powiatu działa też
kilka grup zrzeszających artystów: plastyków, muzyków.
Funkcjonują również galerie sztuki, muzea (również prywatne).
Wreszcie działa kilka szkół artystycznych.
Zmierzając do sformułowania bardziej ogólnych wniosków
na temat oferty kulturalnej w powiecie piaseczyńskim,
wspomnieć należy o dość optymistycznie brzmiących
deklaracjach zawartych we wspomnianym już dokumencie
„Plan rozwoju lokalnego powiatu piaseczyńskiego na lata
2007-2017”, zgodnie z którymi: „Potrzeby w zakresie dostępu
do kultury i rozrywki są w powiecie zaspokajane w dobrym
stopniu, niemniej jednak oferta kulturalna jest zawsze
dopasowywana do oczekiwań lokalnej społeczności, stale
urozmaicana i organizowana na coraz większą skalę” (2007:
87). Podobnie wypowiadają się uczestnicy wywiadów, zdając
sobie sprawę ze zróżnicowanych oczekiwań mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego:

„Kulturę trzeba tworzyć i dać na tacy wybór każdej kultury
od tej najniższej do najwyższej, [....] oferta powinna być jak
najszersza i dla tych mniej świadomych, czy biernych i dla tych
bardziej świadomych, którzy są bardziej obyci z kulturą”[2].
„[...] mamy problem jak stworzyć coś nowego, co tych ludzi
znowu przyciągnie” [1].
Więcej informacji na temat oferty kulturalnej dostępnej
w powiecie piaseczyńskim oraz jej atrakcyjności znajduje się
w drugiej części niniejszej publikacji.

6.2
WZAJEMNE RELACJE

K

westia wzajemnych relacji między podmiotami
funkcjonującymi na arenie kulturalnej powiatu jest
niezwykle istotna. Przywiązuję do niej szczególną wagę
m.in. ze względu za powzięte założenia dotyczące koncepcji
zrealizowanego badania. Jak pisałam, zgodnie z trendami
obserwowanymi przez socjologów czy antropologów,
funkcjonowanie tychże podmiotów powinno ulegać
metamorfozie w kierunku ich wzajemnego powiązania dla
lepszego wykorzystania dostępnych zasobów. 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”. Dlatego też jakość wzajemnych relacji
i waga, jaką się im nadaje, jest tak istotna.
Warto w tym miejscu wrócić również do kwestii
zmian kontekstu funkcjonowania podmiotów kultury.
W obliczu wzajemnych relacji istotne jest rzecz jasna rosnące
zróżnicowanie typów tychże podmiotów. Z jednaj strony oznacza
to wzrost potencjału poszczególnych społeczności lokalnych
w zakresie zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców.
Z drugiej strony, może powodować nastroje wzajemnej
konkurencji, wzmagać zabiegi przedstawicieli poszczególnych
instytucji o uczestników. Jak pisze Barbara Fatyga (2009: 43):
„Wraz z transformacją społeczno-gospodarczą pojawiły się
nowe typy podmiotów (komercyjne, pozarządowe, inicjatywy
niesformalizowane). Tradycyjne instytucje zostały zmuszone
do konkurowania i zabiegania o fundusze i odbiorców.
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Zmieniły się warunki działania instytucji kultury (dominacja
kultury popularnej i mediów elektronicznych; zmiana pozycji
kultury wysokiej z dominującej na niszową, demokratyzacja,
zmiana środowiska społeczno-gospodarczego). Zmieniła
się przestrzeń wytworów i wartości kultury oraz preferencje
odbiorców. Zmiany w instytucjonalnym systemie kultury
nie są jednak prawidłowo odczytywane, a ich znaczenie
wykorzystywane w działaniu. Brakuje przede wszystkim
zmian w sposobie myślenia o kulturze, systemu kształtowania
potrzeb i rozwijania kompetencji oraz elastycznego, otwartego
na zmiany systemu kształcenia personelu kultury”. Autorka
podkreśla dalej, że jedną z powszechnych charakterystyk
pracowników kultury jest ich niska zdolność współpracy
z innymi podmiotami lokalnymi, wyjąwszy dysponentów
środków ﬁnansowych.
Wagę rozwoju relacji ze środowiskiem zewnętrznym
podkreśla również Robert Szczepański (Por. 2009:129). Autor
ten wskazuje, że partnerstwo i właściwe relacje z otoczeniem
są współcześnie konieczne dla osiągnięcia sukcesu. Wymienia
siedem rynków, które tworzą kontekst funkcjonowania
instytucji kultury, a są to rynki: nabywców (obecni i potencjalni
odbiorcy oferty kulturalnej), dostawców (artyści, wykonawcy,
dostawcy towarów i usług, sponsorzy), konkurentów
(pozostałe publiczne instytucje kultury, komercyjne instytucje
funkcjonujące w sektorze kultury), pracy (organizacje
przygotowujące pracowników instytucji kultury oraz artystów
– szkoły, uniwersytety), podmiotów wpływowych (władze
państwowe i lokalne), podmiotów opiniotwórczych (media),
oraz rynek wewnętrzny (pracownicy instytucji).

6.3
ROLA KONTAKTÓW

P

odczas wywiadów podjęta została zatem kwestia relacji,
jakie panują pomiędzy instytucjami kultury, organizacjami
i ﬁrmami. Okazało się, że niektórzy respondenci zwracają
uwagę na znaczenie pozytywnych wzajemnych relacji. Jednak
chodzi przede wszystkim o przepływ informacji, wzajemne
powiadamianie się i ewentualnie ustalanie terminów
cyklicznych wydarzeń tak, aby nie nakładały się na siebie. Dobra
komunikacja jest również gwarancją dobrego poinformowania
mieszkańców gmin o wydarzeniach w obrębie powiatu.

„Tu są małe przestrzenie. Spokojnie Konstancin może pojechać
do Góry Kalwarii, Piaseczno może przyjechać do Konstancina
na imprezy. Szybciej przyjadą mieszkańcy, jeśli tak zwane
osoby, które animują te kulturę są w dobrej komitywie, bo
jakoś lepiej wtedy te wszystkie informacje przenikają”[1].
Przedstawiciele ośrodków kultury nie współpracują
ze sobą w szerokim zakresie. Nie wspominali o wspólnych
przedsięwzięciach, chociaż przykłady międzygminnej
współpracy są na tym terenie obecne, chociażby w formie
Lokalnej Grupy Działania 13. Z wypowiedzi uczestników
„Okrągłego Stołu”, podczas którego zaprezentowaliśmy
wstępne wyniki badania, wynika, iż możliwość podjęcia takiej
współpracy jest w pewnym sensie uzależniona od nastawienia
doń włodarzy poszczególnych gmin. Takie ograniczenie odnosi
się przede wszystkim do ośrodków kultury, które muszą
kierować swoje działania do mieszkańców konkretnej gminy.
Jak twierdzą ich przedstawiciele, próby wykraczania poza tą
grupę docelową spotykają się z krytyką. Nie pojawiają się też w
wywiadach przykłady rozwiniętej współpracy z szerszą grupą
lokalnych organizacji pozarządowych czy ﬁrm (np. klubów
muzycznych czy szkół) – chociaż wzorce usieciowionego
działania w społeczności lokalnej są znane w gminach np.
w formie promowanej przez Centrum Aktywności Lokalnej 14.
Mimo to wypowiedzi pracowników ośrodków kultury brzmią
dość optymistycznie. Jak komentuje jeden z nich: „(...) nie
jesteśmy w próżni, bardzo nam zależy na tym, żeby ludzie chcieli
z nami współpracować, bo jesteśmy dla nich i znakomicie nam
to wychodzi”[1]. Rzeczywiście w ramach ośrodków kultury
funkcjonuje wiele osób związanych z lokalnymi organizacjami,
które dzięki tej współpracy mogą realizować swoje cele.
Dyrektorzy podkreślają też zaangażowanie wolontariuszy.
Prawdopodobnie ów optymistyczny obraz tworzą również
relacje z innymi podmiotami działającymi na arenie kulturalnej,
co relacje na poziomie sołectw. Jeśli bowiem moi respondenci
mówią o współpracy, to koncentrują się przede wszystkim na
poziomie konkretnych społeczności lokalnych poszczególnych
miejscowości. Jednak wzajemne relacje są raczej wynikiem
ﬁnansowych zobowiązań, niźli potrzeby współdziałania.
Z rozmów wynika, że pojawiają się tutaj relacje klient-petent
13.

Lokalne Grupy Działania – grupy powstające w ramach

Inicjatywy „Lider” zrzeszające przedstawicieli społeczności lokalnych.
14.

Centrum Aktywności Lokalnej – metoda pracy środowiskowej

wzmacniająca rozwój społeczny społeczności lokalnych realizowana
przez BORIS i Stowarzyszenie CAL.
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polegające na składaniu listy „zapotrzebowania” przez
sołtysów na konkretne formy rozrywki.
„Bardzo współpracujemy z sołectwami. Mamy pieniądze
sołeckie na kulturę w naszym budżecie i z tego też powodu
np. pan sołtys przychodzi i mówi, że chce zrobić piknik, co
Pani tu zaproponuje? No to się wtedy proponuje zespół,
proponuje się watę cukrową, tojtojki”[1].
„Do nas też przychodzą sołtysi, ale nie wszyscy są aktywni,
niektórzy przychodzą albo np. strażacy z [nazwa miejscowości],
którzy swego czasu byli bardzo aktywnym środowiskiem
i przychodzą, i mówią czy możemy ich jakoś wspomóc”[1].
Bywa jednak, że lokalne festyny stają się okazją do
zaproponowania dodatkowych atrakcji przez domy kultury. Jest
to również szansa na realizację swojej misji przez domy kultury
polegającej na „przemycaniu” oferty kulturalnej „z wyższej
półki”. Jak jednak podkreślają respondenci, najważniejsze jest
trafne odpowiedzenie na potrzeby mieszkańców.
„Oni sami wiedza, co chcą posłuchać, sobie zaproszą
jakiś zespół. Często są zainteresowani tylko tym, żeby im
sﬁnansować ten zespół. Ośrodek kultury może przemycić
tam dużo innych aktywności”[1].
„Nie hasło „sołectwo” ale generalnie odbiorca jest ważny.
[...] są takie wsie, gdzie mieszka 80% ludzi, którzy pracują
w Warszawie, całe domy, siedliska, osiedla a to jest wieś [...].
To są po prostu ludzie z Warszawy, którzy się osiedlili lat temu
ileś, niedawno ale jest to wieś [...], do której spokojnie można
wjechać z koncertem muzyki klasycznej, z wystawą poważnego
artysty plastyka. Obok jest malutka wieś [nazwa miejscowości],
do której można spokojnie wjechać z disco polo. To właśnie
chodzi o ludzi, o adresatów. My musimy znać adresatów.
My musimy pomagając tak naprawdę sołtysom – bo to oni
są naszym pierwszym kontaktem [...]. Sołtysi składają do nas
zapotrzebowania, no to robimy taką sondę, tak naprawdę zdajemy
się na nich , bo błędem, myślę, że jakby nietraﬁona sytuacja
jest narzucania tu czegoś, że musimy wprowadzić pod strzechę
muzykę klasyczną do wsi, która absolutnie tego nie odbierze. To
jest wydany pieniądz bez sensu a powinniśmy wprowadzić tam za
pieniądze publiczne jakiś rodzaj działalności, przemycić chociażby
kawałek takiego czegoś”[1].
Jak pisałam, respondenci zwracają również uwagę, że
trudno jest łączyć ofertę dla kilku miejscowości ze względu na

relacje między mieszkańcami. Zdaniem uczestników wywiadu,
niechętnie korzystają oni z atrakcji organizowanych we wsi
obok ze względu na wewnętrzne animozje. Jak opowiada o tych
relacjach jeden z uczestników wywiadu: „A tamci powiedzą: my
tam nie pójdziemy, bo my nie lubimy tego sołtysa”[1].
A zatem wydaje się, że przedstawiciele instytucji
kultury są zadowoleni ze wzajemnych relacji ze środowiskiem
zewnętrznym. Brakuje tylko pewnej koordynacji ich działań,
kogoś kto czuwałby nad całością oferty kulturalnej w powiecie.
Podczas „Okrągłego Stołu” jego uczestnicy wskazywali
na potrzebę stworzenia bazy zawierającej informacje
o wydarzeniach dostępnych mieszkańcom. Funkcjonowanie
koordynatora ułatwiłoby z pewnością wzajemne kontakty,
poszerzyło krąg znających się autorów oferty kulturalnej
a i być może przyczyniłoby się do związania miedzy nimi
bliższej współpracy. Z kolei przedstawiciele organizacji
pozarządowych oczekują dalece bardziej rozwiniętej formy
współpracy zarówno z domami kultury, jak i z samorządami,
niż ta, którą prowadza dotychczas. Ich zdaniem, wiele
zależy w tym zakresie od konkretnych osób zatrudnionych
w instytucjach i urzędach a także od radnych.
Jeśli chodzi o współpracę organizacji i domów kultury, to
doświadczenia organizacji są bardzo zróżnicowane. Niektóre
stale korzystają z infrastruktury ośrodków – najczęściej
chodzi o miejsce do spotkań i realizacji swoich artystycznych
pasji. Inne z organizacji, chociaż funkcjonują poza domem
kultury, to ściśle z nim współpracują przy aranżowaniu
wspólnych wydarzeń artystycznych. „Jeśli nie wiąże się to z
ﬁnansami, to ta współpraca [z ośrodkiem kultury – przyp.
AR] bardzo dobrze nam się układa”[2]. Są jednak i takie grupy,
które narzekają na jakość lub po prostu brak współpracy z
lokalnym domem kultury. W przypadku tego rodzaju relacji
bardzo często przedstawiciele organizacji wykonują szereg
zabiegów, mających na celu przekonanie do nich pracowników
domów kultury, czy samorządowców. Jak mówią: „Trzeba
znaleźć po drugiej stronie osobę”[2] ; „[...] trzeba z cierpliwością
wytłumaczyć, znaleźć sojusznika i w tej chwili mamy zgrany
zespół”[2]. „Ja nie widzę powodu, żeby z nimi [z ośrodkiem
kultury – przyp. AR] nie robić czegoś razem – po prostu jesteśmy
jedną społecznością – ja się nie nastrajam, nie nastraszam, że o
urzędnik przyszedł”[2].
Innym wątkiem, który się pojawił w tym kontekście była
kwestia „odwdzięczenia” się za „współpracę”. Respondenci
skarżyli się, że w zamian za niewielką pomoc żąda się od nich
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oddania części zasług. Z podawanych przykładów, wydaje
się, że rzeczywiście czasem pomoc ze strony samorządu
lub ośrodka jest minimalna, a oczekiwania co do deklaracji
w sprawie współorganizacji niewspółmierne. Jak z oburzeniem
wypomniała jedna z uczestniczek wywiadu: „Żeby dostać
pieniądze na wykonawców, pani dyrektor zażądała, żeby na
plakacie było, że to oni zorganizowali!”[2]. W podobnym tonie
brzmi wypowiedź przedstawiciela organizacji, która w zamian
za miejsce do realizacji swoich celów musi prowadzić dodatkowe
działania „wyręczając” w tym zakresie pracowników ośrodka.
„To jest taka transakcja wiązana, że wypełnimy jakąś
inną przestrzeń, gdzie oni mają już programowo
w budżetach ustawione – ci będą stratowali, dostaną - bo
tych stowarzyszeń, takich >>na wolnym rynku<< jak my,
to już nie ma... jesteśmy w kalendarzu. Ale zmierzam do
tego, że ta polityka nie jest fajna, bo ja rozumiem twórców,
którzy chcą takiego wsparcia i żeby też móc zaistnieć i żeby
malować i skupić się na pracy a nie na edukacji plastycznej
młodzieży. Ten główny ciężar powinna nieść jednak
gmina”[2].
Z wypowiedzi respondentów, mimo wielu pozytywnych
przykładów, trudno wnioskować o bardzo rozwiniętej
współpracy (wydaje się, że sami dostrzegają swój
niewykorzystany potencjał w tym zakresie). Toczy się ona
zatem z lepszym lub gorszym skutkiem na poziomie gmin
i raczej nie przekracza ich granic. Podczas nie rejestrowanych
rozmów z przedstawicielami domów kultury, dowiedziałam
się również, że istnieje między nimi pewna konkurencja
o odbiorców, o ciekawsze przedsięwzięcia. Część osób
z tego względu nie chciała zdradzać szczegółowych planów
na przyszłość. Wydaje się, że diagnoza formułowana
przez Fatygę odnośnie miejskich domów kultury, może być
przeniesiona i na grunt lokalny powiatu piaseczyńskiego.
Jak bowiem pisze autorka: „Instytucji kultury w stosunku
do rzeczywistych potrzeb jest zbyt dużo, ale nie zawsze
odpowiadają potrzebom odbiorców. Ich kompetencje i zadania
krzyżują się. Często konkurują one między sobą. Skupiają
zainteresowania na tych samych grupach docelowych, dublują
nakłady na sprzęt i wyposażenie, które w jednym ośrodku
miejskim i przy jednym organizatorze mogłoby służyć
z powodzeniem wielu z nich. Brakuje im wspólnej przemyślanej
polityki promocyjnej. Bardzo rzadko działają w sieci i potraﬁą
konsolidować swoją działalność (wyjątkiem są na przykład
jazzowe kluby muzyczne) w celu pomnażania efektów
i ograniczania nakładów”(Fatyga 2009: 45).

6.4
LOKALNI SPONSORZY

I

nną istotną grupą, zarówno z perspektywy przedstawicieli
organizacji jaki i domów kultury, są lokalne ﬁrmy. Są to
instytucje, które pełnią przede wszystkim rolę sponsorów.
Większe przedsiębiorstwa lub prywatne instytucje dysponują
również bogatą infrastrukturą, a zatem miejscem, na którego
brak utyskują uczestnicy wywiadów. Dobra współpraca polega
w tym przypadku, z jednej strony, na wspieraniu ﬁnansowym,
a z drugiej, na użyczaniu przestrzeni np. na organizację
wystawy obrazów. Czasami dochodzi do wymiany –
w zamian za atrakcyjne miejsce na reklamę daje się na przykład
możliwość wykorzystania wnętrza.
„Takie instytucje [jak kluby sportowe –przyp. AR] też by
mogły wspomóc działalność przez użyczanie powierzchni.
To można by zasugerować różnym instytucjom np. mają
duże hole, czy duże powierzchnie jakieś, które można
by wykorzystać na prezentacje po prostu bez nakładów
ﬁnansowych z ich strony, natomiast my byśmy mogli tutaj
zaprezentować zarówno jakieś działania muzyczne czy
plastyczne, czy jakieś spektakle, czy nawet coś łączącego
jakieś formy”[1].
Jest to ciekawy pomysł, z którym spotkać się można
także w przywoływanej już przeze mnie publikacji zawierającej
rekomendacje dla rozwoju areny kulturalnej. Jak piszą jej autorzy:
„Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w miejscu innym
niż mury ośrodka stanowi szansę na wykorzystanie centrów
handlowych, parkingów, amﬁteatrów czy nieużywanych
przestrzeni oraz miejsc związanych lokalnym dziedzictwem
kutrowym, pozwala wyjść na spotkanie adresatom produktu
kulturalnego” (Kieliszewski, i.in. 2009: 72).
Pracownicy ośrodków kultury zwracają jednak uwagę,
że sponsorzy muszą być przekonani do roli, jaką odgrywa
ośrodek, wówczas to są gotowi angażować się ﬁnansowo.
Ponownie zatem znaczenie zdaje się mieć wizerunek instytucji
kultury. W pierwszym przypadku chodzi o odbiorców, którzy
mogą nie chcieć być utożsamiani z adresatami ich oferty,
w drugim o tych, którzy są w stanie go ﬁnansowo wspierać.

24

„To zależy jak instytucja kultury jest postrzegana
w środowisku i czy potencjalni sponsorzy postrzegają ją, że
ona jest rzeczywiście potrzebna i że za jej pośrednictwem
tez można się jakoś promować. No różnie z tymi
sponsoringami bywa ale wychodzą i to naprawdę ośrodek
kultury sponsorują takie ﬁrmy znaczne i bardzo znane na
tym terenie”[1].
Sponsoring trudno przecenić, jak zresztą podkreśla
przywoływana już wielokrotnie Barbara Fatyga, ma on
bezpośredni wpływ na frekwencję. Autorka ostrzega jednak
przed sytuacjami, kiedy darczyńcy honorowani są bardziej niż
sami artyści. Jak komentuje: „Wynaturzeniu uległy chociażby
formy honorowania darczyńców w czasie trwania wydarzeń
artystycznych. Zdarza się, że najbardziej honorowaną osobą
jest sponsor wydarzenia, a nie jego podmiot, czyli artysta”
(Fatyga 2009: 47).

6.4
A WŁADZE SAMORZĄDOWE...

„Nie ma
odpowiedzialności
za kulturę”[2] .
15

O

statnim istotnym wątkiem w tym fragmencie publikacji
będą relacje z władzami samorządowymi. Kwestia ta
okazała się niezwykle istotna i emocjonująca szczególnie dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji
prywatnych, dlatego też postanowiłam poświęcić jej osobną
cześć niniejszego Raportu.
Wśród rekomendacji sformułowanych przez zespół
ekspertów badania „Instytucje kultury w XXI wieku: wartość,
konieczność czy przeżytek?” znalazła się bogata grupa tych,
skierowanych do domów, centrów oraz ośrodków kultury
w Polsce. Część z nich dotyczyła potrzeby opracowania
lokalnej strategii rozwoju kultury w oparciu o rozpoznanie
15.

lokalnych potencjałów. Eksperci podkreślili również znaczenie
relacji instytucji z samorządem, które, jeśli przybiorą
poprawną formę, mogą, moim zdaniem, pozytywnie wpłynąć
na jakość i efektywność takich lokalnych strategii. Jak piszą
autorzy: „Istnieje potrzeba zdrowych relacji między władzami
lokalnymi a instytucjami im podległymi. Kultura powinna
być docenianą przez samorząd sferą aktywności. Dziedziny
tej włodarze nie mogą otwarcie, publicznie deprecjonować.
Władze powinny interesować się bieżącymi sprawami
kultury, korzystając również z kompetentnych doradców lub
konsultując kluczowe kwestie ze specjalistami oraz ośrodkiem
regionalnym. Wszelako należy instytucjom, lokalnym zostawić
dużą swobodę i zapewnić autonomie w kształtowaniu
programu i sposobów działania. Sfera kultury bywa jednak
także instrumentalizowana w celach politycznych. Takie
działania mają bardzo negatywny wpływ na długofalową
politykę kulturalną na poziomie zarówno lokalnym, jak
i regionalnym. Angażowanie instytucji kultury do działań
o charakterze politycznym, propagandowym i wyłącznie
promocyjnym niszczy potencjał zaufania społecznego do tego
typu instytucjo w ogóle” (Kieliszewski i in., 209: 70).
Respondenci
charakteryzowali
współpracę
ze
starostwem powiatowym w bardzo pozytywny sposób. Jak
pisałam, podkreślali rolę konkretnych osób. Dzięki dobrym
interpersonalnym relacjom pomoc jest łatwiejsza do uzyskania
i nie trzeba tyle zabiegów „[...] to są znowu konkretne
osoby, które stoją za tym”[2]. „Struktury tu są stworzone,
bo w gminie nie ma ich”[2]. Respondenci wskazywali także
na pozytywne efekty, jakie przyniósł program „Kulturalna
stolica Mazowsza”.
„Mając doświadczenie tego projektu >>Kulturalna Stolica
Mazowsza<<, widać jak ważne jest doﬁnansowanie tej
kultury lokalnej, tych działań społecznych, czy takich
niewielkich działań, które przy niewielkim doﬁnansowaniu
naprawdę rozkwitły”[2].
„Po >>Stolicy Kulturalnej<< w powiecie pozostała
świadomość i potrzeba. Jeżeli samorząd czuje to i wie,
niezależnie od tego jakie są pobudki, czy to jest forma
kreowania nawet własnego wizerunku, to jeśli ktoś tak chce
kreować swój wizerunek, no to chapeau bas. Natomiast
jeżeli ktoś nie widzi w ogólne potrzeby, to nasze działania
naprawdę są bardzo trudne”[2].

Wypowiedź uczestnika wywiadu.
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A zatem powiat stara się, zdaniem uczestników
wywiadów, wpleść w swój wizerunek obraz mecenasa lokalnej
kultury: „Akurat w tym powiecie znaleźli się ludzie, którzy to
rozumieją i którzy nawet sami tworzą, chcą być postrzegani,
jako ten powiat, który niesie tą kulturę a gmina widocznie nie
ma takiej potrzeby”[2].
„To jest obowiązkiem gminy, żeby zadbać o sprawy
lokalne ale okazuje się, że np. w powiecie, pomimo tego,
że mają ileś tych gmin [...] nie ma problemu. Oni wiedzą,
że poprzez kulturę, poprzez np. ten cały program >>Stolica
kulturalna<< [...] oni się tak wykreowali i to, co zrobili, to
naprawę no super, ja jestem pod wrażeniem to, co udało
się im zrobić, bo tu nic nie było tak naprawdę. To, co powiat
zrobił w tym programie i ta współpraca, która została
zawiązana z Wydziałem Promocji powiatu [...] w gminie,
która jest najbliżej tych ludzi, nie ma w ogóle... jest ośrodek
kultury i koniec, i nic więcej się wam nie należy. Chcecie, to
sobie działajcie!”[2].
O ile działania powiatu cieszą się uznaniem przedstawicieli
organizacji pozarządowych, o tyle bliższe im struktury gminne
są ostro krytykowane. Zdaniem uczestników wywiadów brakuje
w samorządach poczucia odpowiedzialności za poziom oferty
kulturalnej, za infrastrukturę, za umożliwienie mieszkańcom
artystycznego rozwoju. Nie tylko pozarządowcy borykają
się z problemami ze strony samorządów, podobne problemy
– a więc brak zrozumienia – dostrzegają niektórzy
przedstawiciele instytucji kultury. W oczach moich rozmówców
urzędnicy gminni, czy radni, bardzo często podchodzą
lekceważąco do kwestii związanych z kulturą.
„On [tj. radny gminny – przyp. AR] się poczuwa do tego, że
on nie jest osobą, która tworzy kulturę a właśnie o to chodzi,
że jeśli tej świadomości na takim poziomie lokalnym nie
będzie, jeżeli nie będzie edukacji w szkołach, tego, że każdy
z nas tworzy kulturę, może tworzyć kulturę, to będziemy
mieli tego typu jakieś anomalie...”[2].
„Ja mam takie poczucie, że w tej gminie nie ma jakiejś
polityki a propos kultury”[2].
„My jesteśmy sypialnią – a jaka jest charakterystyka
sypialni – to są ludzie, którzy są zameldowani gdzieś tam,
gdzieś tam płacą podatki [...] gmina jest biedna, bankrutuje
o nikt nie płaci podatków, no to skąd oni mają... potrzebny
jest po pierwsze gospodarz, potrzebna jest polityka tego

gospodarza, żeby nie tylko wydawać pieniądze ale je
zbierać. Mądra polityka zaowocuje m.in. budowaniem jakiś
sali koncertowej”[2].
Z wypowiedzi uczestników wywiadu wynika, że oczekują
oni sformułowania klarownej polityki publicznej w sferze
kultury. Dostrzegają jej brak zarówno w gminach, jak
i w powiecie. Jeśli chcieć o takiej mówić, to konieczna wydaje
się umiejętność strategicznego myślenia w samorządach
– a zatem konieczne jest funkcjonowanie w oparciu o precyzyjny
plan sformułowany na podstawie diagnozy rzeczywistości.
„Realia, potrzeby i potencjał społeczności lokalnej powinny
być na bieżąco monitorowane, badane tak, by korygować kurs
instytucji, by jej tożsamość, wizerunek, a przede wszystkim
wysokiej jakości oferta kulturalna była magnesem dla
społeczności lokalnej. Znaczenie ma tutaj nie tylko rozpocznie
bieżących potrzeb, celów działalności, sposobów ich realizacji,
ale również roztropne przewidywanie kierunków rozwoju. [...]
Trudna sztuka formułowania i realizacji odpowiednich strategii
powinna się zatem dokonywać w oparciu o współprace
wszystkich podmiotów, którym na działalności ośrodka
kultury zależy: samorządowców, pracowników sektora
kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i liderów
społeczności lokalnych. Oferta domów i ośrodków kultury
powinna mieć kształt uwzględniający potrzeby różnych grup
wiekowych [...], a to wymaga dużej kreatywności ze strony
ludzi prowadzących instytucje” [Kieliszewski i in., 2009:
72-73]. Konieczne wydaje się również wsparcie ﬁnansowe
podmiotów funkcjonujących na arenie kulturalnej – zdaniem
respondentów – powinno być obligatoryjne: „Dopóki nie będą
obligatoryjne pieniądze przeznaczone na taką działalność (w
budżecie gminy), to takie kłopoty będą występowały”[2].
Niestety z zebranych wypowiedzi wynika, że
zainteresowanie władz lokalnych aktywnością kulturalną
rośnie tylko w momencie ich sukcesu lub kiedy samorządy
lokalne chcą poprawić swój wizerunek. Jak komentuje jeden z
uczestników wywiadu:
„U nas kultura jest takim piątym kołem albo jakimś
rezerwowym, jak już trzeba i wielka jakaś potrzeba, bo
telewizja, bo delegacja zagraniczna, wtedy zasłaniają
się nami [...] jesteśmy listkiem ﬁgowym, gdzie raptem
się trzeba zakryć [...] i wtedy sobie przypisują nasze
zasługi, nasze laurki, czy postawiony pomnik, czy jakieś
wydawnictwo”[2].
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Wracając do rozważań, które znalazły się na wstępie
Raportu, należy podkreślić zmieniającą się rolę kultury
lokalnej. Moi rozmówcy z kręgu organizacji, ﬁrm zajmujących
się ofertą kulturalną w powiecie piaseczyńskim podkreślali,
że bardziej aktualny i uprawniony podział, to nie podział na
kulturę wysoką i niską, a podział na kulturę ogólnopolską
(masową) oraz lokalną. Problemem jest również, wspomniany
już wcześniej, brak docenienia lokalnych inicjatyw kulturalnych
i kopiowanie wizji oraz oceny kultury na poziom lokalny
z poziomu centralnego. W rezultacie za wartościowe uznaje
się inicjatywy, twórczość czy instytucje funkcjonujące
przynajmniej w skali ogólnopolskiej – a te lokalne są traktowane
z przymrużeniem oka.
„Model ministra kultury jest przenoszony na innych
decydentów i jest przenoszony na niższe poziomy. Bardzo
często osoby odpowiedzialne w gminach czy w powiatach,
czy innych samorządach, funkcjonują wg. tej zasady
i próbują wydawać pieniądze w odpowiedni sposób, żeby
dowartościowywać to, co jest wysokie”[2].
„[...] jak przyjedzie profesjonalista na koncert to znaczy,
że to jest kultura wysoka - oni tak to rozumieją (tj. gmina
– przyp. AR) – a jeżeli np. miejscowi ludzie [...] coś zrobią
lokalnie, to dobra, nudzą się, to sobie robią...nie mają co
robić z wolnym czasem... a czy to da się jakoś przełożyć – jak
tu kawałek drogi wybudują to jest widoczne! A z tego, że się
odbędzie jakiś koncert, co kto z tego będzie miał?!”[2].
Jednak nie jest tak, że wszyscy są w równym stopniu
niedoceniani. Szczególnie niepokojące wydają się komentarze,
z których wynika, że istnieje stała lista beneﬁcjentów
konkursów na realizację zadań publicznych lub otrzymujących
dotacje wśród lokalnych organizacji pozarządowych. Bycie
„wpisanym do kalendarza” gwarantuje im zasoby ﬁnansowe,
w zamian za świadczenie rozmaitych usług – zazwyczaj
w postaci edukacji artystycznej lub uświetniania lokalnych
kulturalnych wydarzeń. W tym kontekście warto wspomnieć
o kwestii nierównego traktowania środowisk artystycznych,
obecnych w lokalnym dyskursie głosach niezadowolenia
i poczucia niezrozumienia.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślają,
że brakowi troski o kulturę towarzyszy brak zrozumienie dla
funkcjonowania trzeciego sektora.

„I największym problemem, tak wynika z wypowiedzi nas
wszystkich, to jest to, że jeżeli znajdują się ludzie, którzy
działają w organizacjach społecznych i chcą to zrobić,
jeżeli to robi ośrodek kultury, jakąś formę działalności, to
wiadomo [...] i tu jest pies pogrzebany, że jakby gmina miała
pieniądze, to gmina by to zrobiła i to powiedzmy nikomu
by nie przyszyło do głowy, żeby to negować. Natomiast
jeżeli organizacja społeczna, to może nie potrzeba a może
wystarczy im to, co tutaj mają. Nikt tu nie dostrzega
tego, że np. jeśli dane wydarzenie w przypadku realizacji
tego przez jednostkę jakąś gminną, kosztuje 10 tysięcy, to
organizacja zrobi to za 3 tysiące. I te trzy tysiące – nie no
takie pieniądze! Nie no to w ogóle – tu jest pies pogrzebany!
Nie doceniają tego, że mogą pewne rzeczy zrobić nawet
właśnie wspólnie”.[2]
Niektórzy z uczestników wywiadów z dużym oburzeniem
opowiadali o ignorancji urzędników oraz o poczuciu braku
wsparcia czy nawet najmniejszego zainteresowania ich pracą.
„Oby nas traktowali poważnie, już nie chodzi pieniądz, pieniądz,
wszystko decyduje i opiera się dzisiaj o pieniądz ale żeby było
jakieś wsparcie samorządowcow, zainteresowanie, żeby przyszli,
pochwali nasze pomysły, nasze koncepcje, nasz czas tracony, żeby
chociaż to było w formie jakiegoś potraktowania, że naprawdę w
dowód uznania, że jesteśmy społecznikami, szaleńcami” [2].
W
konsekwencji
poczucia
braku
zrozumienia
przedstawiciele organizacji pozarządowych postrzegają siebie
jako – jak sami mówią – szaleńców walczących z wiatrakami:
„Nasza rola, żeby tą kulturę bliską rozwijać, a to też się przekład
na świadomość lokalną”[2]. Jak jednak ze smutkiem konstatuje
jeden z nich: „Sęk w tym, że kultura jest taka, jak władze
miejscowe. [...] Tu jest właśnie klu do wszystkiego – do edukacji,
do kultury, jakie będą władze miejscowe, tak wszystko będzie się
tu układało”[2].
Sytuacja, którą zaobserwowaliśmy w powiecie
piaseczyńskim, nie różni się od ogólnych tendencji opisanych
w raporcie na temat ﬁnansowania zarządzania instytucjami
kultury. Co więcej, autorzy raportu zauważają, że w obszarze
kultury wciąż dominują podmioty publiczne, co determinuje
uzależnienie poziomu rozwoju kultury od m.in. nastawienia doń
samorządów lokalnych. Jak piszą: „Rozwój kultury w głównej
mierze jest uzależniony od poziomu wydatków budżetu
państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a tylko
w niewielkim stopniu wynika z inwestycji sektora prywatnego.
W sferze publicznej znajdują się przede wszystkim biblioteki
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publiczne i ich ﬁlie. Ponadto w 2007 r. wśród organizowanych
przez jednostki sektora publicznego instytucji prowadzących
działalność kulturalną było 83,3% ogółu muzeów i oddziałów
muzealnych, 66,5% kin i 56,1% galerii i salonów sztuki.
Jednostki sektora publicznego nadal przeważają także wśród
organizatorów instytucji scenicznych. Od 1999 r. większość
instytucji kultury prowadzonych wcześniej głównie przez
organy administracji rządowej została przekazana samorządom
terytorialnym. W 2007 r. jednostki samorządu terytorialnego
zarządzały juŜ 91,7% domów i ośrodków kultury, klubów
i świetlic, 70,8% muzeów i oddziałów muzealnych, 57,7% kin
oraz 51,7% galerii i salonów sztuki.” (Glowacki, i.in. 2009: 95)
Powyższe wnioski są alarmujące jeśli skontrastujemy je
z wypowiedziami naszych respondentów. Zdaniem naszych
rozmówców bardzo często, szczególnie na poziomie samorządu
gminy, brakuje nie tyle woli, co po prostu świadomości
odpowiedzialności, jaka spoczywa na samorządzie lokalnym
w kształtowaniu oferty kulturalnej i możliwości rozwoju
kulturalnego mieszkańców. Ponadto nie mogą oni nie
uwzględniać zmian, jakie zachodzą na arenie kulturalnej.
Jak podsumowuje w swoim artykule Smoleń: „Sektor kultury
dzisiaj to system, na który składają się publiczne instytucje
kultury, organizacje pozarządowe i przemysły kultury (czy
tez szerzej kreatywne), przez które rozumie się przemysł
ﬁlmowy, fonograﬁczny, wydawniczy, media, wzornictwo, ale
także działalność wszystkich innych prywatnych podmiotów
opartych na kreatywności i artystycznym talencie. Działalność
wszystkich tych ogniw jest ze sobą ściśle powiązana, oferta
komplementarna i nie można dziś mówić o rozwoju żadnego
z nich oddzielnie, nie można też kreować polityki kulturalnej,
która pomijałaby którykolwiek z tych obszarów” (Smoleń
2009: 37).
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CZEŚĆ II.
PERSPEKTYWA MIESZKAŃCÓW
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Kolejna część niniejszej
publikacji powstała w oparciu
o analizę danych ilościowych
uzyskanych podczas wywiadów
telefonicznych z losowo
wybranymi mieszkańcami
powiatu piaseczyńskiego.
W badaniu tym starliśmy się
uwzględnić bardziej nowoczesne
spojrzenie na uczestnictwo
w kulturze – wynikiem tego
jest wzięcie pod uwagę
roli rozmaitych mediów
(tradycyjnych oraz cyfrowych)
w organizacji czasu wolnego
uczestników badania. Naszym
celem było również zbadanie
poziomu uczestnictwa
a także oceny oferty kulturalnej
dostępnej na terenie powiatu
jego mieszkańcom.

7.
METODOLOGIA
BADANIA ILOŚCIOWEGO
I OPIS PRÓBY

P

rzyjęty 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 w powiecie. Przyjęto, że w odniesieniu
do wieku badanych ważne jest określenie warstw w kontekście
pozycji respondentów na rynku pracy. Zgodnie z metodologią
przyjętą 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.
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Tabela 1.

Procentowy udział warstw we względu na wiek i płeć.

Mężczyźni

Kobiety

18-44

45-64

65+

18-44

45-59

60+

56%

31%

12%

51%

26%

23%

W każdej z warstw dokonano doboru losowego. Zrealizowana próba wyniosła 222 osoby, co przy populacji liczącej 94504 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, ﬁlmy na nośnikach analogowych) 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 piaseczyńskim, czytelnictwo książek, źródła informacji
o wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu oraz powody nieuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych.
W próbie przeważały osoby posiadające wykształcenie średnie (licealne lub techniczne). Stanowiły one ok. 42%. Drugą grupą
pod względem liczebności były osoby posiadające wykształcenie magisterskie lub wyższe (ok. 29%). Nieco ponad 12% respondentów
posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, 9% wykształcenie wyższe licencjackie lub inżynierskie, 3,6% pomaturalne, 3,6%
podstawowe lub niepełne podstawowe, 0,5% wykształcenie gimnazjalne.

Wykres 1.

Poziom wykształcenie – dane w %

N=222
Zdecydowana większość respondentów zakończyła już swoją edukację. Nieco ponad 19% osób badanych zadeklarowało, że obecnie
uczy się lub studiuje w trybie dziennym bądź zaocznym. Ponad 80% respondentów zadeklarowało, że aktualnie nie kontynuuje edukacji.
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Wykres 2.

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

N=222
Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, to niemal 47% respondentów zadeklarowało, że obecnie pracuje w pełnym wymiarze
czasu. Niewiele ponad 40% respondentów zadeklarowało, że w momencie badania nie pracowało. W niepełnym wymiarze czasu
pracowało ok. 7% respondentów, a prace dorywcze wykonywało ok. 6%.

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 pięciu osób. Stanowiły
one niemal 35% wszystkich respondentów. Respondenci, których gospodarstwa liczyły cztery osoby stanowili 21%, respondenci
z gospodarstw dwu osobowych stanowili 22%. Stosunkowo liczną grupę stanowili również respondenci, których gospodarstwa
domowe liczyły sześć i więcej osób. Łącznie odsetek tych osób wyniósł w przebadanej próbie 14,4%. Respondenci prowadzący
jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowili nieco ponad 7%.
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Wykres 4.

Wielkość gospodarstwa domowego – dane w %

N=222
Wśród badanych osób najliczniejszą grupę stanowili respondenci, w których gospodarstwach domowych dochód netto ze
wszystkich źródeł wynosił powyżej 5000 złotych. Grupa ta stanowiła niecałe 23%. Respondenci, w których gospodarstwach
domowych łączny dochód netto ze wszystkich źródeł mieścił się w przedziale od 4001 do 5000 złotych stanowili 18,4%; w przedziale od
3001 do 4000 złotych - 12,5%; w przedziale od 2001 do 3000 złotych – 22,1%; od 1001 do 2000 złotych – 17,6%; do 1000 złotych – 6,6%.

Wykres 5.

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

N=136
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8.
KONSUMPCJA KULTURY
ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW
Ważnym 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.

8.1
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 37,6% badanych. Nieco ponad 22% respondentów zadeklarowało,
że spędza codziennie od 2 do 5 godzin oglądając telewizję. Niecałe 15% wskazało, że ogląda telewizję codziennie lecz poświęca na to
mniej niż jedną godzinę. Taki sam odsetek respondentów zadeklarował, że telewizję ogląda rzadziej niż codziennie.

Wykres 6.

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

N=221
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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 77% osób
wskazało, że ogląda tego rodzaju programy. Na drugim miejscu pod względem popularności znalazły się ﬁlmy fabularne (37%) oraz
seriale telewizyjne (37%). Nieco mniejszą popularnością wśród mieszkańców powiatu piaseczyńskiego cieszą się programy sportowe
(29%) oraz ﬁlmy przyrodnicze (23%), teleturnieje (19%) i ﬁlmy dokumentalne (18%).

Wykres 7.

Jakiego rodzaju programy telewizyjne ogląda P. najczęściej?

N=222

Audycje radiowe są znacznie mniej popularne niż programy telewizyjne wśród mieszkańców powiatu piaseczyńskiego. Odsetek
osób nieposiadających odbiornika radiowego wynosi 5,4% a osób, które zadeklarowały, że nie słuchają audycji radiowych mimo iż
mają odbiornik – 7,2%. Łącznie odsetek ten wynosi 12,6%. Respondenci, którzy stwierdzili, że słuchają radia przez ponad pięć godzin
dziennie stanowili nieco ponad 17%. 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 18%
badanych, ci, którzy wskazali, że poświęcają na to od 1 do 2 godzin stanowili grupę najliczniejszą – niecałe 20% ogółu osób objętych
badaniem. Nieco mniejszy odsetek osób stanowili ci respondenci, którzy wskazali, że słuchają radia codziennie ale krócej niż przez
jedna godzinę (19,4%). Rzadziej niż codziennie słucha radia 13,1% respondentów.
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Wykres 8.

Ile zazwyczaj spędza P. czasu słuchając radia?

N=222
Jeśli chodzi o czytelnictwo gazet, to najczęściej respondenci wskazywali, że czytają je codziennie ale krócej niż jedną godzinę
(35,1%), niewiele niższy odsetek respondentów zadeklarował, że gazety czyta codziennie, ale poświęcając na to mniej niż godzinę
(32%). Niemal 19% respondentów stwierdził, że czyta gazety codziennie przez 1 do 2 godzin. 12,2% osób badanych zadeklarowało,
że w ogóle nie czyta gazet.

Wykres 9.

Ile zazwyczaj czasu poświęca P. na czytanie gazet?

N=222
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Jeśli chodzi o czytelnictwo książek to ponad 16% respondentów stwierdziło, że w ciągu minionego roku nie przeczytało żadnej
książki. Niemal 20% respondentów zadeklarowało, że w ciągu minionego roku przeczytało do trzech książek; 11,7% - od 3 do 5
książek; 16,7% - od 6 do 10 książek; 9,5% - od 11 do 15 książek. Stosunkowo duży odsetek osób, to osoby, które stwierdziły, iż w ciągu
minionego roku przeczytały ponad 16 książek. Łącznie odsetek ten wynosi nieco ponad 22%.

Wykres 10.

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

N=222
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. 23,4% osób przebadanych w ogóle nie ogląda ﬁlmów w domu; 28,4% ogląda ﬁlmy rzadziej niż raz w miesiącu; nieco ponad
31% kilka razy w miesiącu; 9,5% raz w tygodniu, a nieco ponad 7% częściej niż raz w tygodniu.

Wykres 11.

Oglądanie ﬁlmów zapisanych na nośnikach

N=222
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Z badania wynika, że najmniejszą popularnością cieszą się ﬁlmy dostarczane za pośrednictwem usług video on demand.
Zdecydowana większość respondentów (91%) nie ogląda ﬁlmów dostarczanych za pośrednictwem VoD. Niewielkie znaczenie mają
również, niegdyś popularne, kasety VHS – 81% respondentów nie ogląda ﬁlmów na kasetach VHS. Najbardziej popularne są ﬁlmy
zapisywane w formatach cyfrowych. Dominującą technologią są płyty DVD. Rzadziej niż raz w miesiącu ﬁlmy na DVD ogląda 31,5%
respondentów, 29,3% zadeklarowało, że ﬁlmy na DVD ogląda kilka razy w miesiącu, a ok. 11% przynajmniej raz w tygodniu. Stosunkowo
dużą popularnością cieszą się także ﬁlmy oglądane na komputerze. 17,6% respondentów wskazało, że ﬁlmy na komputerze ogląda
rzadziej niż raz w miesiącu, nieco ponad 13% - kilka razy w miesiącu, a przynajmniej raz w tygodniu ok 10% respondentów.

Wykres 12.

Jak często ogląda P. ﬁlmy na:

N=222
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8.2
MEDIA CYFROWE
Współcześnie konsumpcja kultury w coraz większym stopniu odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Jak wynika z badań
(por. Bieliński, Troszyński 2010) już ponad połowa Polaków ma dostęp do Internetu. Niemniej warunkiem korzystania z jego zasobów
jest posiadanie komputera. W powiecie piaseczyńskim 83,3% respondentów zadeklarowało, że posiada komputer stacjonarny lub
laptop w domu.

Wykres 13.

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. 31% respondentów stwierdziło, że wykorzystuje komputer do oglądania ﬁlmów
lub słuchania muzyki. Ponadto 14% 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 14.

Do czego wykorzystuje P. komputer?

N=185
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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.
95,8% respondentów posiadających komputer w domu posiada także dostęp do Internetu.

Wykres 15.

Czy gospodarstwo domowe posiada dostęp do Internetu?

N=165

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. 16,2% mieszkańców powiatu
piaseczyńskiego zadeklarował, że posiada konsolę do gier.

Wykres 16.

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

N=222

Respondentów, którzy zadeklarowali, że posiadają konsolę do gier lub wykorzystują komputer do grania w gry zapytaliśmy
również o to, jak często poświęcają swój wolny czas na ten rodzaj rozrywki. 42,6% respondentów stwierdziło, że w gry video/
komputerowe nie gra wcale lub prawie wcale. Jednocześnie grupa respondentów, którzy oddają się tej rozrywce przynajmniej kilka
razy w miesiącu stanowiła 41% (w tym 16,4% stwierdziło, że gra w gry video/komputerowe raz lub kilka razy w miesiącu, a 24,6%, że
raz lub kilka razy w tygodniu). Niemal 15% respondentów, którym zadaliśmy to pytanie, zadeklarowało, że swój czas wolny poświęca
na gry video raz lub kilka razy w roku, a 1,6%, że rzadziej niż raz w roku.
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Wykres 17.

Jak często gra P. w gry video/ gry komputerowe?

N=61

40

9.
UCZESTNICTWO W KULTURZE
– IMPREZY I WYDARZENIA
KULTRUALNE I ROZRYWKOWE
Uczestnictwo 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 piaseczyńskiego najczęściej uczestniczyli
w prywatnych przyjęciach i spotkaniach w gronie przyjaciół (średnio ponad 9 razy w ciągu ostatniego roku). Na drugim miejscu znalazła
się działalność społeczna rozumiana tu jako uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych ale także jako działalność
‚w komitetach rodzicielskich, czy organizacjach przykościelnych. Średnio, w ciągu ostatniego roku respondenci poświęcili swój czas
na tego typu działalność ponad sześciokrotnie. Nieco ponad sześć razy byli też w bibliotece. Średnio, niemal pięciokrotnie wybrali
się z rodziną do restauracji, nieco ponad cztery razy byli w kinie. Mniejszą popularnością cieszą się takie formy spędzania wolnego
czasu jak dyskoteki i imprezy taneczne. Średnio mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego w ciągu ostatniego roku byli na tego rodzaju
wydarzeniach niemal trzy razy. Średnio nieco ponad dwukrotnie byli również na imprezie plenerowej połączonej z wydarzeniami
artystycznymi i średnio dwa razy na imprezie sportowej.

Wykres 18.

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

N=210
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Uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach związanych z konsumpcją tzw. kultury wysokiej było średnio najniższe. Respondenci
w ciągu ostatniego roku średnio raz byli na wystawie, w galerii lub na wernisażu. Średnio rzadziej niż raz w roku byli na koncercie muzyki
rozrywkowej, koncercie muzyki poważnej. Odsetek osób nieuczestniczących w żadnym z tego rodzaju wydarzeń wyniósł ok. 5,4%.
Sprawdziliśmy również czy obserwowany przez uczestników wywiadów – autorów oferty kulturalnej w powiecie podział na
nowoprzybyłych i autochtonów ma znaczenie dla formy, w jakiej mieszkańcy spędzają swój czas wolny. Dzieląc respondentów na
dwie grupy osób zamieszkujących na terenie powiatu (1) dłużej lub (2) krócej niż 20 lat 16 zaobserwowaliśmy, iż nowoprzybyli częściej
deklarowali spędzanie czasu na przyjęciach (odpowiednie odsetki dla grupy nowoprzybyłych i starych mieszkańców wyniosły: 11,75%
i 8.07%), w bibliotece (odpowiednio: 7,71% i 5,82%), z rodziną w restauracji (7,38% oraz 3,35%), w kinie (5,46% i 3,69%), dyskotece
(3,32%, 2,33%). Z kolei to starsi „stażem” mieszkańcy częściej preferowali imprezy plenerowe (3,04%), niż mieszkańcy, którzy
zamieszkują powiat krócej (1,29%).

9.1
ŹRÓDŁA INFORMACJI O WYDARZENIACH KULTURALNYCH
W POWIECIE PIASECZYŃSKIM
Poprosiliśmy respondentów o wskazanie trzech źródeł informacji o wydarzeniach i imprezach kulturalnych w powiecie
piaseczyńskim. Najważniejszym źródłem informacji są plakaty. Aż 60% respondentów stwierdziło, że informacje o lokalnym życiu
kulturalnym czerpie z plakatów pojawiających się w ich miejscu zamieszkania. Równie ważnym źródłem informacji są osobiste
kontakty z rodziną i znajomymi oraz informacje w prasie. 50% respondentów wskazało, że czerpie informacje od rodziny i znajomych,
a 49% wymieniło prasę. Mniejsze znaczenie mają ulotki (25% respondentów wskazało to źródło informacji) oraz strony internetowe
(20%). Radio i TV mają tu znaczenie marginalne.

Wykres 19.

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

N=222
16.

Do pierwszej z nich zaliczyliśmy również osoby urodzone na tym terenie ale mające mniej niż 20 lat.
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Mimo, iż ponad połowa respondentów zadeklarowała, że słyszała o Piaseczyńskiej Telewizji Internetowej. To medium nie
stanowi źródła informacji o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w powiecie.
Wykres 20.

Czy słyszał/a P. o Piaseczyńskiej Telewizji Internetowej?

N=220

Brak jest wyraźnego zróżnicowania w odpowiedziach respondentów dotyczących źródeł informacji o wydarzeniach i imprezach
kulturalnych w powiecie piaseczyńskim ze względu na wiek. Jedynie w przypadku stron internetowych średni wiek respondentów, którzy
wskazali to źródło informacji, jest niższy od średniego wieku w całej próbie i wynosi ok. 35 lat. Wynika to z większych kompetencji
informatycznych wśród osób młodszych oraz znacząco większej penetracji Internetu wśród osób poniżej 40 roku życia 17.

9.2
UCZESTNICTWO W IMPREZACH I WYDARZENIACH KULTURALNYCH
W POWIECIE PIASECZYŃSKIM

Ponad połowa respondentów uczestniczy w wydarzeniach i imprezach kulturalnych na terenie powiatu piaseczyńskiego raz lub
kilka razy w roku. 23% osób zadeklarowało, że uczestniczy w tego typu wydarzeniach rzadziej niż raz w roku, a 18% stwierdziło, że
wcale nie uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie powiatu. Niemal 7% respondentów stwierdziło, że w imprezach kulturalnych
odbywających się na terenie powiatu piaseczyńskiego uczestniczy raz lub kilka razy w miesiącu.

17.

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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Wykres 20.

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

N=219
Istnieje związek między częstotliwością uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu a dochodem
gospodarstwa domowego netto. Wśród osób, których gospodarstwa domowe są najbardziej zamożne (dochód gospodarstwa
domowego powyżej 4500 zł) 86% uczestniczy w życiu kulturalnym powiatu przynajmniej raz w roku. We wszystkich pozostałych
kategoriach dochodowych odsetek ten jest niższy. Związek między częstotliwością uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na
terenie powiatu piaseczyńskiego a dochodem gospodarstwa domowego najsilniej uwidacznia się w kategorii osób, które zadeklarowały
brak uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu (odpowiedź „wcale lub prawie wcale”). Wśród osób najmniej
zamożnych (dochód gospodarstwa domowego do 2000 zł) odsetek ten wynosi 43%, a wśród osób najbardziej zamożnych (dochód
gospodarstwa domowego powyżej 4500zł) wynosi jedynie 10%.

Wykres 20a.

Częstotliwość uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach kulturalnych w powiecie piaseczyńskim
a dochód gospodarstwa domowego netto.

N=141
Związek między częstotliwością uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych a dochodem gospodarstwa domowego nie jest
bardzo silny (Rho Spearmana = 0,328) ale jest istotny statystycznie (p<0,00). Nie do końca jest to zatem zgodne z przypuszczeniem
sformułowanym w pierwszej części niniejszej publikacji. Jak zostało wspomniane, zdaniem autorów oferty kulturalnej w powiecie,
propozycje ośrodków kultury kojarzone są przez niektórych mieszkańców z ofertą dla osób uboższych. Okazuje się jednak, że osoby
mniej zamożne są ogólnie mniej aktywne w korzystaniu z oferty kulturalnej dostępnej w powiecie.
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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 piaseczyńskiego respondenci wskazywali brak czasu (17%), brak interesującej
oferty kulturalnej (15%), zły stan zdrowia lub podeszły wiek uniemożliwiający udział w tego typu imprezach (10%). 9% respondentów
stwierdziło, że nie jest zainteresowana imprezami kulturalnymi. Pozostałe powody braku uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
to: brak wystarczającej informacji o imprezach (7%), trudności w dotarciu do miejsca, w którym odbywają się imprezy kulturalne (6%),
brak wystarczających środków ﬁnansowych (5%). Ciekawe zatem, że wśród mało aktywnych osób, a więc tych mniej zamożnych,
deklarowanym powodem braku uczestnictwa nie jest przede wszystkim problem ﬁnansowy a inne ograniczenia i przeszkody.

Wykres 21.

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

N=91

Zapytaliśmy respondentów również o to, czy w ciągu ostatniego roku uczestniczyli w różnych, konkretnych imprezach
dobywających się na terenie powiatu piaseczyńskiego. Największa cześć osób badanych stwierdziła, że w ciągu ostatniego roku
uczestniczyła w lokalnym festynie lub pikniku. Osoby te stanowiło 40% respondentów. Nieco mniejszy odsetek respondentów (34%)
stwierdził, że uczestniczył w wycieczce turystycznej po terenie powiatu. 22% respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatniego
roku była na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Stosunkowo dużą popularnością cieszyły się także imprezy organizowane
przez Domy Kultury. 18% respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku uczestniczyła w koncercie lub przedstawieniu
w Domu Kultury. 14% osób, które uczestniczyły w badaniu wskazało, że w ciągu ostatniego roku brało udział w koncercie muzyki
klasycznej, który odbywał się na terenie powiatu, 10% odwiedziło lokalne muzeum, 9% uczestniczyło w Festiwalu Otwarte Ogrody,
8% brało udział w zajęciach w domu kultury lub w grupie zainteresowań, 5% respondentów była w klubie lub dyskotece na terenie
gminy, a jedynie 3% w kinie „Uciecha” w Górze kalwarii. 30% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku nie była na żadnej
z wymienionych imprez.
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Wykres 22.

Czy w ciągu ostatniego roku był P.:

N=222

Wracając do podziału na „nowych” i „starych” mieszkańców, warto podkreślić, że „nowi” chętniej niż „starzy” korzystali
z: wycieczek (odpowiednio 39%, 31%) oraz z wydarzeń w ramach „Otwartych Ogrodów” (13%, 7%). Z kolei „starzy” przeważali
nad „nowymi” podczas: lokalnych festynów i pikników (43%, 38%), jako goście lokalnego muzeum (13%, 7%) oraz na lokalnych
dyskotekach (7%, 2%). Częściej wskazywali oni również, że nie brali w ciągu ostatniego roku udziału w żadnym z wymienionych
wydarzeń na terenie powiatu (33%, 24%).
Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu piaseczyńskiego należy interpretować m.in. w kontekście
oddziaływania Warszawy, która jest bardzo silnym ośrodkiem kulturalno-rozrywkowym. Przynajmniej raz w miesiącu czas wolny
spędza w Warszawie 45% respondentów. W tym 12,6% osób badanych stwierdziło, że czas wolny spędza w Warszawie kilka razy
w tygodniu, 6,3% raz w tygodniu, 26,1% kilka razy w miesiącu. Rzadziej niż raz w miesiącu czas wolny w Warszawie spędza 28,4%
respondentów, a 26,6% osób badanych zadeklarowało, że w ogóle nie spędza czasu wolnego w Warszawie.

46

Wykres 23.

Jak często spędza P. czas wolny w Warszawie

N=222

Oddziaływanie Warszawy jest szczególnie wyraźne, gdy rozpatruje się częstotliwość spędzania czasu wolnego w stolicy wraz
z wiekiem badanych. Wśród osób, które zadeklarowały, że nie spędzają czasu wolnego w Warszawie średni wiek wyniósł niecałe 54
lata, a wśród respondentów, którzy stwierdzili, że czas wolny w Warszawie spędzają kilka razy w tygodniu średni wiek jest najniższy
i wynosi ok. 31 lat. Obie cechy są skorelowane i korelacja ta jest istotna statystycznie (Rho Spearmana= -0,315, p< 0,00). Wraz ze
wzrostem wieku badanych spada częstotliwość spędzania czasu wolnego w Warszawie.

Wykres 24.

Spędzanie czasu wolnego w Warszawie a wiek respondentów. Wartości średnie wieku.

N=221
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Warszawa szczególnie silnie przyciąga osoby dysponujące odpowiednimi możliwościami ﬁnansowymi. Wśród respondentów,
którzy zdeklarowali, że nie spędzają czasu wolnego w Warszawie największą część stanowią respondenci o najniższym dochodzie
gospodarstwa domowego netto. Częstotliwość spędzania wolnego czasu w Warszawie i dochód gospodarstwa domowego netto są
skorelowane i korelacja ta jest istotna statystycznie (Rho Spearmana = 0,199, p<0,020). Wraz ze wzrostem dochodu gospodarstwa
domowego rośnie częstotliwość spędzania wolnego czasu w Warszawie. Osoby bardziej majętne częściej rezygnują z oferty
kulturalnej i rozrywkowej powiatu piaseczyńskiego na rzecz Warszawy. Biorąc pod uwagę prezentowane wcześniej wyniki, można
jednakże sformułować wniosek, że osoby te są ogólnie bardziej aktywne w korzystaniu z oferty kulturalnej – zarówno tej dostępnej
w powiecie piaseczyńskim, jak i tej w Warszawie.
Wykres 25.

Osoby nie spędzające czasu wolnego w Warszawie a dochód gospodarstwa domowego netto.

N=33
Wreszcie okazuje się, że ilość czasu spędzanego w Warszawie wiąże się też z długością zamieszkiwania w powiecie piaseczyńskim.
Ci, którzy są przyjezdnymi, zdecydowanie częściej korzystają z oferty kulturalnej dostępnej w stolicy.
Wykres 25a.

Spędzanie czasu wolnego w Warszawie a długość zamieszkania respondentów w powiecie piaseczyńskim [%].

N=219
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9.3
OPINIE NA TEMAT OFERTY KULTURALNEJ
W POWIECIE PIASECZYŃSKIM
Niemal połowa respondentów oceniła ofertę kulturalną dostępną w powiecie pozytywnie. Raczej dobrze oceniło ją 38,7%
respondentów a bardzo dobrze 10,8%. Negatywne oceny wyraziło łącznie niecałe 22% respondentów. Niemal 30% osób badanych
nie miało zdania w tej sprawie.
Wykres 26.

Jak ogólnie rzecz biorąc oceniłby/łaby P. ofertę kulturalną w powiecie piaseczyńskim?

N=219
Duża część respondentów dostrzega również, że oferta kulturalna powiatu piaseczyńskiego uległa w ciągu ostatniego roku
poprawie. Odsetek ten wynosi 35,6%. Nieco ponad połowa respondentów jest zdania, że nic się w tej kwestii nie zmieniło, a niecałe
13% uważa, że oferta kulturalna uległa pogorszeniu.
Wykres 27.

Jak P. sądzi czy w ciągu ostatniego roku oferta kulturalna w powiecie piaseczyńskim uległa :

N=132
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Wśród tych respondentów, którzy byli zdania, że oferta kulturalna w powiecie piaseczyńskim uległa poprawie w ciągu ostatniego
roku przeważały osoby pozytywnie oceniające tą ofertę. Wśród tych respondentów 24% oceniało ofertę kulturalną bardzo
dobrze, 62% raczej dobrze, 11% raczej źle i 3% bardzo źle. Wśród respondentów, którzy byli zdania, że oferta kulturalna powiatu
piaseczyńskiego uległa w ciągu ostatniego roku pogorszeniu 29% oceniało ja bardzo źle, 43% raczej źle, a 29% raczej dobrze.

Wykres 28.

Ocena obecnej oferty kulturalnej w powiecie piaseczyńskim a postrzegana zmiana w perspektywie roku.

N=110

Pozytywnej lub negatywnej ocenie oferty kulturalnej powiatu towarzyszy więc opinia dotycząca zmiany tej oferty w perspektywie
ostatniego roku. Opinie w tych kwestiach są skorelowane i korelacja ta jest istotna statystycznie (Rho Spearmana =0,379, p<0,00).
Osoby oceniające pozytywnie ofertę kulturalną w powiecie częściej niż respondenci nie podzielający tego przekonania uważają, że
oferta kulturalna powiatu uległa poprawie w ciągu ostatniego roku.
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9.4
ANIMATORZY KULTURY

Ważnym elementem kulturalnej mapy powiatu jest postrzeganie animatorów życia kulturalnego przez mieszkańców powiatu
piaseczyńskiego. Respondentów poprosiliśmy aby wymienili trzy organizacje lub grupy zajmujące się kulturą w powiecie piaseczyńskim.
Było to pytanie otwarte, respondentom nie sugerowano odpowiedzi ani nie przedstawiano listy możliwych odpowiedzi do wyboru.
Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie pięciu kategorii animatorów życia kulturalnego: instytucje podległe jednostkom samorządu
terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki i organizacje związane z Kościołem
oraz inne. Zdaniem respondentów życie kulturalne powiatu piaseczyńskiego w głównej mierze koncentruje się wokół działalności
instytucji podlegających jednostkom samorządu terytorialnego. Niemal 59% odpowiedzi respondentów dało się zaklasyﬁkować do
tej kategorii. Badani wymieniali tu przede wszystkim Domy Kultury w Piasecznie, Konstancinie, Lesznowoli i Górze Kalwarii, biblioteki
i Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Wykres 29.

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

N=179
Respondenci, którzy wymienili organizacje pozarządowe jako animatorów życia kulturalnego w powiecie piaseczyńskim, stanowili
nieco ponad 18%. Najczęściej wymieniano: Towarzystwo Miłośników Konstancina, Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, Towarzystwo
Przyjaciół Zalesia Dolnego, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Klasycznej, Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowych,
Związek Emerytów i Rencistów. Kolejna, pod względem liczebności, grupa wypowiedzi odnosiła się bezpośrednio do jednostek
samorządu terytorialnego (7,8%). Respondenci wymieniali tu Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Urząd Miasta oraz poszczególne
Urzędy Gminny. Niemal 4% respondentów wskazało też, że ważną rolę w kulturalnym życiu powiatu piaseczyńskiego pełni Kościół
Katolicki i organizacje skupione wokół Kościoła. W szczególności wymieniano tu Paraﬁę św. Anny oraz Akcję Katolicką.
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10.
WNIOSKI
1.
Zmiana wydaje się być główną cechą charakterystyczną areny kulturalnej w powiecie piaseczyńskim. Z jednej strony, zamiana jest
konsekwencją szerszych przekształceń związanych z transformacją ustrojową, która przyniosła pewnego rodzaju demokratyzację
– wprowadziła nowych aktorów na scenę kulturalna i zmienia charakter kanonu. Z drugiej strony, zmiana wynika z cech społeczności
powiatu piaseczyńskiego, która ze względu na bliskość Warszawy jest wyjątkowo dynamiczna. Podmioty funkcjonujące na arenie
kulturowej starają się zmierzyć z konsekwencjami tych ciągłych przekształceń – jednak brak wsparcia ﬁnansowego, pozwalającego
na unowocześnienie oferty – utrudnia konkurencję z ogólnie dostępnymi i popularnymi formami rozrywki w tym telewizją oraz
Internetem.

2.

Z wypowiedzi autorów oferty kulturalnej dostępnej w powiecie piaseczyńskim wynika, że istnieje duże zróżnicowanie
oczekiwań mieszkańców, co do jej kształtu i treści. Powodem tegoż zróżnicowania jest m.in. pochodzenie mieszkańców, które wiąże
się z poziomem dochodów oraz wykształcenia. Spostrzeżenia te znajdują swoje potwierdzenie również we wnioskach z badania
ilościowego.

3.

Do wyróżniających się grup odbiorców oferty kulturalnej zaliczyć można przede wszystkim dzieci oraz osoby starsze. Inne
dostrzegane przez respondentów grupy tworzą osoby zainteresowane występami kogoś bliskiego albo z amatorów „dodatkowych
atrakcji” np. cateringu. Wreszcie zauważalna grupę stanowią nowoprzybyli mieszkańcy łaknący integracji z nową społecznością
lokalną.

4.
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.

5.

Współpraca podmiotów działających na arenie kulturalnej jest różnie oceniana przez uczestników wywiadów. Przedstawiciele
instytucji kultury są z niej dość zadowoleni. W przypadku przedstawicieli ﬁrm i organizacji stanowiska są rozbieżne. Zgadzają się
oni jednak, że współdziałanie należy rozwijać i że wskazane byłoby funkcjonowanie koordynatora kultury, który swym działaniem
objąłby cały powiat. Sprzyjałby to wzajemnym kontaktom podmiotów i pozwalało lepiej docierać z ofertą do mieszkańców.

6.
Istotna grupę podmiotów, z którymi przedstawiciele ośrodków kultury rozwijają współpracę są rady sołeckie, które ﬁnansują
część ich działań. Z tej perspektywy ważne są także ﬁrmy prywatne występujące w charakterze sponsorów.
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7.
Ocena działań samorządów: pracowników administracji oraz radnych jest dość negatywna. Szczególnie niezadowoleni z obecnego
stanu rzeczy są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ﬁrm. Krytyka dotyczy przede wszystkim funkcjonowania samorządu
na poziomie gminy. Brakuje polityki lokalnej uwzględniającej potrzebę zmian i rozwoju działań podmiotów funkcjonujących na arenie
kulturalnej. Respondenci biorący udział w wywiadach wskazywali również na niepoważne traktowanie i brak zrozumienia szczególnie
dla lokalnych inicjatywy kulturalnych. Z tego względu bardzo znaczący wydał się im program „Kulturalna Stolica Mazowsza”, który
wzmocnił potencjał lokalnych instytucji, ﬁrm i organizacji.

8.

Jedną z głównych form spędzania wolnego czasu i konsumpcji kultury wśród mieszkańców powiatu piaseczyńskiego jest
oglądanie telewizji. Najchętniej oglądane są programy publicystyczne i informacyjne (77%), ﬁlmy fabularne (37%), seriale (37%)
oraz programy sportowe (29%). Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego poświęcają też dużo czasu na słuchanie audycji radiowych.
Ponad godzinę dziennie poświęca na słuchanie radia ponad połowa badanych. Na podobnym poziomie jest czytelnictwo prasy. Nieco
ponad połowa badanych zadeklarowała, że czyta gazety codziennie. Zdecydowanie rzadziej mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego
poświęcają swój czas na oglądanie ﬁlmów (31,5% kilka razy w miesiącu, 28,4% rzadziej niż raz w miesiącu, 23,4% w ogóle nie ogląda
ﬁlmów). Największą popularnością cieszą się ﬁlmy zapisane na płytach DVD.

9.
Zdecydowana większość badanych zadeklarowała, że posiada w domu komputer (83,3%). Wśród tych respondentów niemal
wszyscy posiadają dostęp do internetu. Konsumpcja kultury za pośrednictwem komputera (oglądanie ﬁlmów, słuchanie muzyki, gry
komputerowe itp.) dotyczy łącznie 45% badanych posiadających w domu komputer.

10.
W ciągu ostatniego roku mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego najczęściej uczestniczyli w prywatnych spotkaniach i imprezach
towarzyskich (średnio ponad 9 razy w ciągu ostatniego roku), poświęcali swój czas na działalność społeczną, w tym działalność w
komitetach rodzicielskich i organizacjach przykościelnych (średnio ponad 6 razy), wybrali się do biblioteki (średnio ponad 6 razy). Nieco
rzadziej byli z rodziną w restauracji lub wybrali się do kina (średnio nieco ponad 4 razy). Mniejszą popularnością cieszyły się imprezy
taneczne, imprezy plenerowe połączone z występami artystycznymi i imprezy sportowe (średnio nieco ponad 2 razy mieszkańcy
powiatu piaseczyńskiego uczestniczyli w tego typu imprezach). Średnio najrzadziej uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych
związanych z tzw. kulturą wyższą jak: wystawy, wernisaże, koncerty muzyki, spotkania z twórcą kultury (średnio nie więcej niż raz
w roku).

11.
Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego najczęściej czerpią informacje o wydarzeniach kulturalnych na terenie powiatu z plakatów
(60% badanych), od rodziny i znajomych (50%), z prasy (49%). Mniejsze znaczenie mają ulotki (25%), strony internetowe (20%).

12.
Połowa badanych zadeklarowała, że uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie powiatu raz lub kilka razy w roku, 23%
rzadziej niż raz na rok, a 18% wcale lub prawie wcale.
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13.
Powody braku uczestnictwa to: brak czasu (17%), brak interesującej oferty kulturalnej (15%), zły stan zdrowia lub podeszły
wiek uniemożliwiający udział w tego typu imprezach (10%), brak zainteresowania imprezami kulturalnymi (9%), brak wystarczającej
informacji o imprezach (7%), trudności w dotarciu do miejsca, w którym odbywają się imprezy kulturalne (6%), brak wystarczających
środków ﬁnansowych (5%).

14.
Najpopularniejsze sposoby uczestnictwa w kulturze związane z ofertą kulturalną powiatu piaseczyńskiego to: udział w lokalnym
festynie lub pikniku (40%), wycieczki turystyczne po terenie powiatu (34%), wizyty na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku
(22%), imprezy organizowane przez Domy Kultury (18%).

15.
Bliskość Warszawy stanowi stosunkowo dużą konkurencję dla oferty kulturalnej powiatu piaseczyńskiego. Niecałe 20%
respondentów spędza czas wolny w Warszawie przynajmniej raz w tygodniu, 26% kilka razy w tygodniu. Wraz ze wzrostem wieku
badanych spada częstotliwość spędzania czasu wolnego w Warszawie, jednocześnie wraz ze wzrostem dochodu gospodarstwa
domowego rośnie częstotliwość spędzania wolnego czasu w Warszawie. Osoby bardziej majętne częściej rezygnują z oferty
kulturalnej i rozrywkowej powiatu piaseczyńskiego na rzecz Warszawy

16.
Niemal połowa respondentów oceniła ofertę kulturalną w powiecie pozytywnie. Negatywne oceny wyraziło łącznie niecałe
22% respondentów. Duża część respondentów dostrzega również, że oferta kulturalna powiatu piaseczyńskiego uległa w ciągu
ostatniego roku poprawie. Odsetek ten wynosi 35,6%.

17.
Najważniejszymi instytucjami animującymi życie kulturalne powiatu piaseczyńskiego w oczach badanych są instytucje podległe
jednostkom samorządu terytorialnego takie jak Domy Kultury, Ośrodki Sportu i Rekreacji, biblioteki, muzea (58,7% wskazań), ponadto
ważną rolę pełnią organizacje pozarządowe, choć znacznie rzadziej wskazywane były jako animatorzy kultury przez mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego (18,4%). Badani wymieniali tu mi.in. Towarzystwo Miłośników Konstancina, Towarzystwo Przyjaciół opieki
Cmentarza w Piasecznie, Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego, Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Klasycznej, Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowych, Związek Emerytów i Rencistów.
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12.
ANEKS
1.
TABELA PREZENTUJĄCA LISTĘ INSTYTUCJI I GRUP ZAJMUJĄCYCH SIĘ TWORZENIEM OFERTY
KULTURALNEJ W POWIECIE PIASECZYŃSKIM WRAZ Z ICH KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ18
NAZWA

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Posiada w swojej strukturze sieć biblioteczną, kino „Uciecha”, Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku,
Uniwersytet Trzeciego Wieku, pracownię modelarni lotniczej, pracownie zainteresowań dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz OK Wolontariat; organizuje m.in. „Taneczne Pejzaże”, „Czersk na Lato Artystyczny Czersk”, „Wielki Turniej Rycerski”;

Konstanciński Dom Kultury

Prowadzi zajęcia programowe m.in. plastyka, taniec, teatr, muzyka, fotograﬁa, warsztaty tematyczne,
Klub Małego Dziecka, Otwarte Kluby Dyskusyjne – Socrates Cafe, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Filmowy,
Klub Podróżnika. Uniwersytet Trzeciego Wieku; Organizuje imprezy: Majówka nad rzeką Jeziorką, Przegląd
Małych Form Teatralnych – Święto Teatru; Dni Konstancina, Letnie Koncerty Muzyczne, duże koncerty
symfoniczne na rozpoczęcie i zakończenie sezonu;

Gminny Ośrodek Kultury w
Lesznowoli

Prowadzi m.in. zajęcia muzyczne, wokalne, literackie, teatralne, taneczne, pracownie plastyczne,
tkackie, fotograﬁczna, modelarska, chóry oraz zespoły śpiewacze, w tym „Tęcza”; Uniwersytet
Trzeciego Wieku; Jest organizatorem i współorganizatorem imprez i wydarzeń kulturalnych takich jak:
wielkie oraz kameralne koncerty muzyczne, festyny rodzinne, spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi,
wycieczki krajowe i zagraniczne, a także wernisaże wystaw malarstwa, fotograﬁi, rękodzieła ludowego
i artystycznego;

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Piasecznie

Prowadzi zajęcia m.in. rysunek i malarstwo, śpiew, chór Gospel, gra na instrumentach (klawiszowych,
gitarze i innych), chór, orkiestra dęta, zajęcia teatralne, Uniwersytet trzeciego Wieku; Imprezy
organizowane przez Ośrodek: Piaseczyńska Wiosna Muzyczna; Piknik Rodzinny; Piaseczyński Zlot
Piosenki Różnej; Open Hard Core Festival; PePe; Jarmark Piaseczyński; Piaseczyńskie Teatralia Sobótkowe;
Festiwal Małych Form Teatralnych EFFKA; Świeczowisko; Funkcjonuje: Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Piaseczno; Muzeum Regionalne w Piasecznie;

Gminny Ośrodek Kultury w
Tarczynie

Organizator takich imprez plenerowych jak: „Święto Niezapominajki”, „Dni Tarczyna” „Pożegnanie
lata” oraz „Jesień na Rynku”; prowadzi działalność wydawniczą; organizuje dla dzieci coroczny konkurs
„Legenda o ziemi Tarczyńskiej”, organizuje koncerty w kościołach oraz na Rynku w Tarczynie, ośrodek
prowadzi działalność wystawienniczą, Działalność Ośrodka Kultury jest prowadzona w wielu kierunkach:
muzycznym, plastycznym, tanecznym.

18.

W Tabeli 1. zaprezentowane są wyłącznie te instytucje, o których funkcjonowaniu udało się nam zebrać informacje podczas analizy dokumentów. Lista

ogranicza się do organizacji aktywnych na terenie powiatu. Nie jest wykluczone, że niektóre z nich już nie funkcjonują lub że są takie, o których nie wspominamy.
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Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. Komisji Edukacji
Narodowej Filia

Prowadzona przez powiat (od października 2010). Księgozbiór biblioteki obejmuje piśmiennictwo z zakresu
psychologii, pedagogiki, socjologii, ﬁlozoﬁi, a także metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów.
Ponadto biblioteka gromadzi również literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu
lektur dla ucznia oraz programy nauczania i podręczniki szkolne, a także unikalne materiały dotyczące
problematyki oświatowej regionu.

Prywatne Muzeum Regionalne w
Górze Kalwarii

Muzeum dysponuje zbiorem kopii dokumentów historycznych nt. miasta i regionu; militariów i
umundurowania z okresu międzywojennego, i z okresu po II wojnie światowej; narzędzi i przedmiotów
wyrobu rękodzielniczego rzemieślników regionu; Prezentowana jest archeologia Ziemi CzerskoKalwaryjskiej i Podlasia. W gablotach znajdują się odznaczenia wojskowe, partyzanckie. Można obejrzeć
kolekcję muszli, motyli, gadów, zwierzyny łownej, liczne rzeźby w drzewie i kamieniu. W ekspozycji
znajdują się także pamiątki pozyskane z wielu krajów Europy, Azji i Afryki.na terenie muzeum funkcjonuje
mini skansen;

Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści

Gromadzi unikalne zbiory wielu światowych tradycji ustnych a poprzez nową formę myślenia o eksponacie,
wystawie i zwiedzającym prezentuje unikalną kolekcję tego, co do tej pory było nieuchwytne, a co stanowi
dorobek wielu światowych kultur.
Muzeum działa w zakresie przeciwdziałania zanikowi tradycji ustnych i nieuchwytnego dziedzictwa.
Muzeum organizuje Festiwale Sztuki Opowiadania oraz prowadzi warsztaty Tworzenie Słowem;

Muzeum Papiernictwa ﬁrmy
Konstans

Muzeum prowadzi zajęcia muzealne: krótką historię papieru i papierni w Jeziornie; poznanie współczesnej

Fundacja Szansa - Centrum
Edukacji Młodzieży

Celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania działalności oświatowej; niesienia pomocy

Stowarzyszenie „Społeczna
Inicjatywa Młodych”

Głównymi celami są: propagowanie wartości chrześcijańskich i obywatelskich, integracja i aktywizacja

technologii produkcji papieru; zajęcia praktyczne czyli własnoręczne czerpanie papieru;

materialnej i dydaktycznej dla dzieci i młodzieży; rozwoju idei proekologicznych.

lokalnej społeczności, pomoc materialna i merytoryczna najbardziej potrzebującym, szczególnie
dzieciom. W ramach Stowarzyszenia prowadzona jest świetlica dla dzieci. Pomoc udzielana jest przez
uczniów szkół średnich, studentów i nauczycieli.

Towarzystwo Miłośników Góry
Kalwarii i Czerska

Prowadzi działalność wydawniczą, zajmuje się ochroną zabytków i pamięci; z inicjatywy Towarzystwa
powstały m.in. pomnik Jana Pawła II - Papieża Polaka, epitaﬁum z krzyżem; Cele to: odkrywanie i
popularyzowanie wiedzy historycznej o mieście i regionie; podejmowanie i oprowadzanie wycieczek
szkolnych i innych po zabytkach gminy; oprowadzanie po miejscowym Muzeum Regionalnym -Bożeny
i Wojciecha Prus-Wiśniewskich, nad którym ma swą pieczę Towarzystwo;

Fundacja „Edukacja Dla
Przyszłości”

Celem ogólnym Fundacji jest urzeczywistnienie idei społeczeństwa wychowującego poprzez
podejmowanie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej.
Fundacja „Edukacja dla Przyszłości” zrealizowała projekt edukacyjny „Więcej wiem – więcej rozumiem –
więcej mogę” oraz Akademię Twórczej Aktywności, warsztaty dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
„Kreatywność – warunkiem sukcesu”
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Konstancińskie Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne im.
Wacława Gąsiorowskiego

Celem jest współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej w zakresie
organizacji życia kulturalnego i różnorodnego rozwoju sztuki; inspirowanie aktywnego udziału środowisk
mieszkańców regionu w jego życiu społeczno-kulturalnym; upowszechnianie i kultywowanie tradycji
kulturalnych i historycznych regionu; uczestniczenie w kształtowaniu planów i programów rozwoju
Miasta, Gminy i Regionu w zakresie życia kulturalnego; upowszechnianie i kultywowanie tradycji
związanej z dorobkiem literackim i społecznym patrona Stowarzyszenia - Wacława Gąsiorowskiego;

Fundacja Kontakt

Celem jest inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności
lokalnej, jej miejsca we Wspólnocie Europejskiej i integracji z nią, a zwłaszcza działalności informacyjnej,
edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, społecznej i szeroko rozumianej aktywności społecznozawodowej, w tym również w zakresie zbliżania narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej;

Stowarzyszenie Twórców Sztuk
Plastycznych „Triada”

Celem jest skupianie twórców z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna; prezentacja dorobku Stowarzyszenia
w kraju i za granicą; podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej; tworzenie warunków do
rozwoju kultury;

Fundacja „Wspólnota Działań
Twórczych”

Wspólnota podzielona jest na kręgi: modlitewny, sportowo-turystyczny, artystów, pedagogów, czytelnię,
poradnię rodzinną, pracownię komputerową, zespół redakcyjny, formację młodzieży;
Zorganizowała wystawę prac artystów konstancińskich pod tytułem: Malarstwo-Rysunek-RzeźbaCeramika oraz wieczór poetycko-muzyczny pt. Spotkanie z Muzą; Prowadziła pracownię plastyczną,
zajęcia akrobatyczno-żonglerskie, iluzjonistyczne, teatru ruchu i obrazu.

Stowarzyszenie „Razem dla
Niepełnosprawnych”

Stowarzyszenie przy wsparciu Dyrekcji STOCER organizuje imprezy kulturalne i sportowe dla osób
niepełnosprawnych, pacjentów szpitala, pracowników i ich rodzin. Organizacja ta pozyskuje środki
ﬁnansowe na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla szpitala. Stowarzyszenie jest
współtwórcą i realizatorem cyklicznej audycji ‚’Progi i bariery’’ w Radiu dla Ciebie;

Fundacja Promocji
Nieprofesjonalnych Zespołów
Muzycznych „Promotus”

Fundacja wspiera działalność amatorskich zespołów muzycznych, działających na terenach wiejskich i w
małych miasteczkach, głównie na terenie Mazowsza. Prowadzi działania na rzecz popularyzacji kultury
muzycznej oraz poprawy edukacji muzycznej społeczeństwa polskiego, w szczególności młodzieży
i dzieci. Zorganizowała festiwale i warsztaty: IMFPS „VENITE ADOREMUS”,CALVARY GOSPEL, czy
CHRISTMAS GOSPEL;

Stowarzyszenie Prywatnych
Właścicieli Nieruchomości
Piaseczna

Cele to ochrona praw i interesów właścicieli nieruchomości, ocalenie istniejącej zabudowy, przywrócenie

Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Klasycznej „Con Fuoco”
Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna

W ramach Stowarzyszenia działa chór Con fuoco – chór amatorski, czterogłosowy, mieszany, wykonujący

tej zabudowie a w szczególności zabudowie zabytkowej jej dawnej świetności i wartości historycznych.
Zachowanie typowej estetyki architektonicznej dla małych miast oraz parków zieleni miejskiej.

muzykę sakralną, klasyczną i rozrywkową. Celem jest organizowanie koncertów, festiwali, warsztatów
artystycznych. Stowarzyszenie, organizując ambitne wydarzenia kulturalne, jest animatorem kultury
wysokiej. Przyczynia się do rozwoju edukacji muzycznej i artystycznej mieszkańców Stowarzyszenie
organizuje liczne koncerty, festiwale muzyki klasycznej, np. „Musica Classica”.
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Stowarzyszenie Miłośników
Militariów Wojska Polskiego
„Patriot”

Celem jest m.in. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości, wspomaganie rozwoju
wspólnot lokalnych, popieranie i upowszechnianie dorobku kulturalnego i twórczości artystycznej,
ochrona miejscowych zabytków, promowanie osiągnięć obywateli Piaseczna, wspieranie działalności
muzeum regionalnego, prowadzenie kroniki Piaseczna; Prowadzone działania to m.in. wystawy
tematyczne, grupy twórcze (malarskie, turystyczne), imprezy okolicznościowe i tradycyjne.

Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei
Wąskotorowej

Szerzenie wiedzy o militariach wśród młodzieży, integrowanie społeczeństwa. Stowarzyszenie brało
udział w organizacji lokalnych obchodów Święta Niepodległości o charakterze widowiska historycznego;
Towarzystwo podejmuje działania mające na celu zachowanie w niezmienionej formie zabytkowego
układu przestrzennego Grójeckiej Kolei Wąskotorowej i historycznych rozwiązań komunikacyjnych.
Uczestniczy w programie rozwoju ruchu turystycznego i organizacji działalności muzealnej przy
wykorzystaniu zabytkowych budynków stacyjnych i taboru wąskotorowego.

Fundacja Akademia Młodych

Celem jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju i poprawy jakości życia oraz promocja
aktywności społecznej, kulturalnej i zawodowej dzieci i młodzieży oraz młodych rodziców; jednym z
działań jest organizacja „Wioski dziennikarskiej” w Nowej Iwicznej;

Fundacja Pomieszczenie
Wystawowe

Organizacja poszukuje pomieszczeń wystawowych dla prezentacji artystyczno-kulturalnych, kierowanych

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Łazy II i Okolic

Cele Stowarzyszenia to wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego

do wszystkich zainteresowanych kulturą i sztuką.

wsi Łazy II i okolic, wspieranie rozwoju edukacji we wsi Łazy II i okolicach, integracja mieszkańców wsi
Łazy II i okolic, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; Prowadzone działania to Leśna
Ścieżka rowerowo-narciarsko-dydaktyczna;

Fundacja Bullerbyn na Rzecz
Wspólnoty Dzieci i Dorosłych

Celem jest m.in. wspieranie i promowanie wszelkich ruchów o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym,
terapeutycznym i informacyjnym; stwarzanie warunków sprzyjających pozytywnemu wykorzystaniu
potencjału twórczego osób pozbawionych środków do jego rozwoju; Wśród działań są m.in. „Wioska
Bulleryn”, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, warsztaty zajęciowe z elementami psychoedukacji
dla dzieci oraz spotkania integracyjne dla dzieci, rodziców i wychowawców.

Stowarzyszenie Miłośników
Osiedli Magdalenka i Sękocin

Prowadzi działalność wydawniczą, wspiera rozwój lokalny, pielęgnuje lokalną tradycję, patriotyzm;

Stowarzyszenie Mieszkańców
Osiedla „Kozodawski Sad”

Celem jest pobudzanie inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju społecznego,

Bractwo Kurkowe Strzelców
Czarnoprochowych Straży
Zamkowej w Czersku

Propagowanie rekreacyjnego i sportowego strzelectwa czarnoprochowego oraz kolekcjonerstwa broni

kulturalnego i gospodarczego oraz pielęgnowanie tradycji i historii Osiedla „Kozodawski Sad”.

historycznej. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury i tradycji. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej
historii i konstrukcji broni oraz umiejętności praktycznego posługiwania się bronią historyczną.

Towarzystwo Opieki Nad
Zabytkami Oddział w Czersku

Prowadzi wiele działań mających na celu ochronę lokalnych tradycji. Do ważniejszych przedsięwzięć
Towarzystwa można zaliczyć: Czerskie Spotkania Muzyczne; „Nasza Ojcowizna. Żywe lekcje historii na
Zamku w Czersku”; Warsztaty Edukacji Historycznej – Plener Malarstwa Ściennego; „Europejskie Dni
Dziedzictwa – Zabytkom na odsiecz. Szlakiem grodów, zamków i twierdz”;
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Fundacja Rozwoju Obszarów
Wiejskich Gmin Tarczyn, Pniewy,
Prażmów - Lokalna Grupa
Działania

Fundacja zajmuje się animacją kulturalno-oświatową oraz rozwoju przedsiębiorczości na terenie trzech

Towarzystwo KulturalnoOświatowe „Świetlica Wiejska” w
Wólce Kosowskiej

Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie

podwarszawskich gmin. Realizuje projekty na doﬁnansowanie oraz współorganizuje z samorządem
festyny - na rzecz społeczności lokalnych.

sołeckim i gminy, zmierzającej do kształtowania obywatelskich postaw mieszkańców przez inicjowanie,
przygotowanie i wdrażanie wszelkich form działalności kulturalnej i oświatowej w tym środowisku ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Upośledzonych Umysłowo lub
Fizycznie „Dobra Wola”

Stowarzyszenie organizuje zimowiska, festyny, wycieczki, spotkania okazjonalne, zajęcia rehabilitacyjne,

Stowarzyszenie Klub Inicjatyw
Obywatelskich Miasta i gminy
Konstancin Jeziorna

Organizatorzy i koordynatorzy Festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie; Celem stowarzyszenia jest

Towarzystwo Miłośników Piękna
i Zabytków Konstancina im.
Stefana Żeromskiego

Celem nadrzędnym Towarzystwa jest utrzymanie funkcji uzdrowiskowej gminy Konstancin-Jeziorna.

teatr integracyjny dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin; zorganizowało koncert plenerowy muzyki
klasycznej połączony z występami solistów operowych skierowano do niepełnosprawnych słuchaczy.

m.in. utrzymanie uzdrowiskowego charakteru miejscowości;

Organizacja jest inicjatorem obchodów Dni Konstancina; współorganizatorem obchodów Roku Stefana
Żeromskiego. Zainicjowało cykl spotkań: „Klimaty dawnego Konstancina”, „Dawnych posesjonatów
konstancińskich” i „Konstancin jak za dawnych lat”; współorganizowało Pierwsze Otwarte Ogrody w
Konstancinie-Jeziornie

Stowarzyszenie „Gama”

Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie środków ﬁnansowych i zasobów materialnych w celu
utrzymania i rozwoju stowarzyszenia; działanie na rzecz rozwoju talentów artystycznych - wokalnych,
instrumentalnych, plastycznych; krzewienie kultury polskiej, w tym w tym promocja muzyki i sztuki
polskiej; działanie na rzecz poznawania i popularyzowania kultury i tradycji regionalnych - „małej
ojczyzny” (województwa, powiatu). Uczestniczy w: festynach, koncertach, organizuje i kolonie,

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia
Dolnego

Działa rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Zalesia Dolnego. Organizuje m.in. coroczny
Festiwal „Otwarte Ogrody”, wydaje publikacje o historii miejscowości, prowadzi warsztaty, spotkania
z dziećmi i młodzieżą lokalnych szkół. Działa na rzecz zaspokojenia duchowych, intelektualnych i
kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności oraz inicjowania i podejmowania działań mających na celu
wszechstronny rozwój Zalesia Dolnego.

Fundacja „Arka” im. Józefa
Wilkonia

Główne cele Fundacji to ochrona dorobku Józefa Wilkonia; inicjowanie, realizowanie i wspieranie
wszelkich projektów artystycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby i ilustracji; edukacja dzieci i młodzieży
w zakresie uczestnictwa w kulturze, a w szczególności w sztuce książki; wspieranie i organizowanie
działań w zakresie krzewienia kultury, propagowania różnorodnych form sztuki oraz wszechstronnego
rozwoju sztuk plastycznych; organizowanie i wspieranie mecenatu nad kulturą i sztuką w tym powstania
muzeum sztuki ilustracji; propagowanie sztuki edytorskiej w szerokich kręgach społeczeństwa; promocja
kulturalna Zalesia Dolnego, gminy Piaseczno i regionu mazowieckiego;
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Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych
Missio Musica

Podstawowym celem jest wspieranie działalności Chóru Liturgicznego Paraﬁi N.M.P Wspomożenia
Wiernych w Zalesiu Dolnym w zakresie pozyskiwania środków ﬁnansowych na jego działalność oraz
pomoc organizacyjna, doradcza oraz animowanie i wspieranie inicjatyw chóru.

Piaseczyńska Grupa Obywatelska

Misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Działania stowarzyszenia koncentrują
się na aktywizowaniu społeczności lokalnej, promowaniu i upowszechnianiu zasad dobrego rządzenia,
monitorowaniu działalności władz samorządowych oraz wspieraniu rozwoju III sektora. Zrealizowała
m.in. „11-XI – Święto Niepodległości - WIDOWISKO HISTORYCZNE”;

Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna

Towarzystwo zainicjowało obchody Dni Tarczyna i konkursy wiedzy o historii miasta i okolic. Zajmuje się
działalnością wydawniczą. Występowało z wnioskami o: nadanie honorowego obywatelstwa miasta dla
Walentyny i Edwarda Ziółkowskich oraz Ireny Sendlerowej, nadanie imion szkołom tarczyńskim – Szkole
Podstawowej - Juliana Stępkowskiego i Zespołowi Szkół - Szarych Szeregów, wnioskowano o nadanie
nazw nowym ulicom. Staraniem Towarzystwa organizowane są co roku zawody konne, obchody rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego; Towarzystwo objęło opieką historyczne groby na tarczyńskim
cmentarzu.

Galeria Tradycja Centrum
Twórczości Regionu

Galeria prezentująca i sprzedająca wyroby lokalnych artystów: ceramikę, wiklinę, biżuterię, malarstwo;

Galeria STEEL FOREST

Galeria komercyjna prezentująca: obrazy, rzeźbę, ceramikę, biżuterię; organizująca wystawy i aukcje
charytatywne;

8ball Club

Klub bilardowy organizujący koncerty rockowe;

Kluboksięgarnia „Za Rogiem”

Biblioteka połączona z kawiarnią. Organizuje promocje książek, koncerty, warsztaty i spotkania;

Szkoła muzyczna I stopnia
Maestro

Poza zajęciami szkolnymi, szkoła organizuje konkursy dla młodych kompozytorów, pianistów, skrzypków

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st.
I szkoła baletu - Europejska
Szkoła Artystyczna w Piasecznie

Szkoła zajmuje się edukacją artystyczna młodzieży;

Grupa Piaseczno

Zrzesza ludzi zajmujących się profesjonalnie i amatorsko plastyką, kochających malarstwo, rzeźbę,

– uczniów szkół Maestro;

graﬁkę i gobeliny;

Teatr Tańca „Szansa” przy paraﬁi
pw. św. Anny w Piasecznie.

Teatr prezentujący polskie tańce narodowe i kulturę regionalną, oraz tańce: klasyczny, współczesny,

Formacja taneczna „Bartek”

Formację taneczną BARTEK tworzy pięć grup zróżnicowanych wiekowo – od 5 do 16 lat. Oﬁcjalnym

teatralny, wszystkie tańce standardowe i latynoamerykańskie;

opiekunem jest Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii;

KS „Grawitacja”

Grupa dziecięco-młodzieżowa, która specjalizuje się Tańcu Sportowym, który umiejętnie łączy różne
techniki tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki sportowej i gimnastyki artystycznej.
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Grupa plastyczna Communio
Graphis

Grupa skupia zakochanych w sztuce profesjonalistów i amatorów: malarzy, rzeźbiarzy, graﬁków,

Zespół ludowy Wólkowianki

Zespól został założony z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Klubie Rolnika we wsi Wólka Dworska;

gobeliniarzy i fotograﬁków.

Grupa działa przy wsparciu Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii;

Zespół Tęcza

Zespół Śpiewaczy działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli, zespołem kieruje
etnomuzykolog dr Tomasz Nowak, Zespół kultywuje polską pieśń ludową zarówno w wersji in crudo, jak
też stylizacji, czy opracowania artystycznego.

Piast & Grapa Gospel Family

Piaseczynsko-konstancinski chór gospel; Zespół skupia pasjonatów muzyki chóralnej, uzdolnioną
młodzież i osoby dorosłe, stwarzając im warunki do realizacji swoich pasji i rozwoju indywidualnych
umiejętności artystycznych.

Atelier Tomasza Szumińskiego
-”Regnerówka”

Galeria autorska; organizuje zajęcia dla dzieci z rysunku, malarstwa, rzeźby, tkactwa artystycznego;

Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Zalesiu Dolnym
Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych AW

Placówką pobytu dziennego, w której prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych
osób z niepełnosprawnością ﬁzyczną i intelektualną. Zrealizowała m.in. Program „Prób integracji nigdy
za wiele…”
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2.
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.

A2.

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

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

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
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A3 .

A4 .

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 E
E2.1.

Jak P. sądzi, czy w ciągu ostatniego roku oferta kulturalna w powiecie piaseczyńskim uległa:

Poprawie
Nic się nie zmieniło
Pogorszeniu

3
2
1

(Trudno powiedzieć)
(Odmowa odpowiedzi)

88
99

E2.2.

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

E2.2A
E2.2B
E2.2C

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

E2.3.

Czy w ciągu ostatniego roku był/a P.

E2.3A
E2.3B
E2.3C
E2.3D
E2.3E
E2.3G
E2.3H
E2.3I
E2.3J
E2.3M

Na Festiwalu Otwarte Ogrody
Na zamku Książąt Mazowieckich w Czersku
Na lokalnym festynie lub pikniku
Na festiwalu lub koncercie muzyki klasycznej na terenie powiatu
Na koncercie lub przedstawieniu w Domu Kultury
W kinie „Uciecha” w Górze Kalwarii
W klubie lub dyskotece na terenie gminy
Na zajęciach w domu kultury lub w grupie zainteresowań
W lokalnym muzeum
Na wycieczce turystycznej po terenie powiatu

Nie

Tak

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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E2.4.

E2.5.

Czy słyszał/a P. o Piaseczyńskiej Telewizji Internetowej

Tak
Nie

1
2

(Nie wiem)
(Odmowa)

88
99

Od ilu lat mieszka P. na terenie powiatu piaseczyńskiego?
[WPISAĆ LICZBĘ LAT LUB ZAZNACZYĆ OD URODZENIA]

E2.6.

Od urodzenia

1

(Trudno powiedzieć)

88

Jak często spędza P. czas wolny w Warszawie?

Nie spędzam czasu wolnego w warszawie
Rzadziej niż raz w miesiącu
Kilka razy w miesiącu
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu

0
1
2
3
4
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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.

M5.

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

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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