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WPROWADZENIE 

Niniejszy raport powstał na podstawie czterech zogniskowanych wywiadów grupowych (focusów)  

z edukatorami kulturowymi z województwa pomorskiego. Wywiady są częścią szerszego badania 

zaprojektowanego przez Obserwatorium Kultury działające przy Instytucie Kultury Miejskiej  

w Gdańsku. Jego celem było poznanie, uchwycenie i określenie szans i kierunków edukacji kulturowej 

w województwie pomorskim.  

 Do udziału w poszczególnych focusach zaprosiliśmy przedstawicieli różnorodnych środowisk  

z czterech subregionów województwa pomorskiego. Subregiony określiliśmy na podstawie naszej 

wiedzy o zróżnicowaniu społecznym, kulturowym, historycznym i gospodarczym województwa. 

Wywiady miały charakter spotkań, w których obok okazji do rozmowy na temat edukacji kulturowej,  

z wyszczególnieniem kontekstu regionalnego i lokalnego oraz doświadczeń liderów, był czas na 

poznanie się oraz prezentację projektu Sieć kultury w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo 

Młoda Kultura.  Wywiady odbyły się w okresie od czerwca do października 2016 roku, trwały około  

2 godzin.  

 

FOCUS 1 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie (działający głównie na terenach wiejskich, a mający 

siedzibę w Kwidzynie)  

Uczestnicy z miejscowości powiatu kwidzyńskiego  

7 badanych, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna. Środowisko zróżnicowane pod kątem instytucjonalnym  

i obszarów tematycznych działalności edukacyjnej.  

1 przedstawicielka placówek edukacyjnych (dyrektorka szkoły), 1 przedstawicielka biblioteki 

(dyrektorka), 1 przedstawicielka domu kultury (dyrektorka), 2 animatorki niezależne (współpracujące 

m.in. z domem kultury i organizacjami pozarządowymi), 1 przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania.  

Dodatkowo, oprócz moderatorki, przedstawicielka programu Sieć kultury z IKM oraz studentka 

socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, na co dzień mieszkająca w Kwidzynie.  

 

FOCUS 2  

Miejsce: Dom Kultury w Ustce  

Uczestnicy ze Słupska i Ustki  

7 badanych, same kobiety. Środowisko względnie zróżnicowane pod kątem instytucjonalnym (brak 

niestety przedstawiciela szkół) i pod względem obszarów tematycznych działalności edukacyjnej.  

2 przedstawicielki muzeum, 1 przedstawicielka domu kultury, 4 przedstawicielki bibliotek.  

Dodatkowo, oprócz moderatorki, przedstawicielka programu Sieć kultury.  
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FOCUS 3  

Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku  

Uczestnicy z Trójmiasta oraz tzw. „małe Trójmiasto”: Wejherowo i Reda  

5 osób, w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna. Środowisko względnie zróżnicowane pod kątem 

instytucjonalnym i pod względem obszarów tematycznych działalności edukacyjnej. 

2 przedstawicieli domów kultury (dyrektor i instruktorka), 1 przedstawicielka urzędu miejskiego, 1 

przedstawicielka sektora pozarządowego (stowarzyszenia kulturalnego) i placówki edukacyjnej 

(nauczycielka), 1 przedstawicielka grup nieformalnych (animatorka niezależna).  

 

FOCUS 4  

Miejsce: Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu  

Uczestnicy z powiatu bytowskiego, kartuskiego  i słupskiego  

7 osób, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna. Środowisko zróżnicowane pod kątem instytucjonalnym i pod 

względem obszarów tematycznych działalności edukacyjnej. 

2 przedstawicieli domów kultury (dyrektor i organizatorka imprez), 4 przedstawicielki placówek 

edukacyjnych (nauczycielki nauczania zintegrowanego, nauczycielki języka kaszubskiego) oraz 

organizacji pozarządowych (przede wszystkim Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), 1 przedstawicielka 

mediów lokalnych i organizacji pozarządowych, 1 przedstawicielka środowiska senioralnego oraz 

emerytowana bibliotekarka.  

Dodatkowo, oprócz moderatorki, dwie przedstawicielki programu Sieć kultury.  

 

Wywiady składały się z kilku części. Po przedstawieniu siebie, swojej działalności oraz środowiska, 

które reprezentują badani, rozmawialiśmy nad rozumieniem pojęcia „edukacja kulturowa”.  W tej 

części dyskutowaliśmy także nad pojęciem „kultura” oraz zwracaliśmy uwagę na cele, zadania, formy  

i sposoby praktykowania edukacji kulturowej. Badani, w zależności od tego, jak umieli, chcieli i jak im 

było wygodniej, formułowali ogólne definicje lub posługiwali się przykładami. Następnie prosiliśmy  

o opis i ocenę edukacji kulturowej w regionie, nie określając, o jakie terytorium nam dokładnie chodzi. 

Pozwoliło nam to skonfrontować nasze przypuszczenia o podziałach Pomorza i postrzeganiu 

województwa przez badanych. Pytaliśmy o opis stanu obecnego edukacji kulturowej w regionie, także 

na tle całego województwa i Polski oraz o potencjał i bariery, relacje między podmiotami zajmującymi 

się edukacją kulturową, w tym o współpracę z władzą. Na koniec dyskutowaliśmy o potrzebach 

środowisk kultury związanych z projektem Sieć kultury, czyli przede wszystkim z podnoszeniem swoich 

kompetencji, wymianą informacji i doświadczeń oraz nawiązywaniem współpracy z innymi 

środowiskami w Pomorskiem. 
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EDUKACJA KULTUROWA – POJĘCIA, DEFINICJE, SPOSOBY ROZUMIENIA  

W pierwszym rozdziale charakteryzuję sposoby rozumienia edukacji kulturowej przez badanych. 

Ukazuję, jak ją nazywają, z czym kojarzą, jakie funkcje jej przypisują, z jakimi praktykami ją wiążą. 

Przemyślenia edukatorów nad edukacją kulturową ściśle prowadzą ich do szerszej refleksji nad 

rozumieniem kultury.  

 Badani w spontanicznych wypowiedziach różnorodnie nazywają edukację kulturową. Choć 

wszyscy zgadzają się na takie określenie i utożsamiają się z takim typem działalności w swoim 

doświadczeniu, to w spontanicznych wypowiedziach różnie ją nazywają i ukazują ją w różnych 

kontekstach.  

KULTURA JAKO PODSTAWA CZŁOWIECZEŃSTWA  

W szerokim rozumieniu edukacji kulturowej badani nawiązywali do definicji kultury podkreślających 

pierwszoplanową rolę kultury w życiu człowieka i społeczeństwa. „Kulturowa” sugeruje według 

niektórych, że mówimy o kulturze w sensie szerokim, wręcz najszerszym, antropologicznym.  

Samo pojęcie jest na tyle szerokie, że trudno mówić tutaj o jakiejś konkretnej definicji, ja mówię, że 

szczególnie używając tego przymiotnika kulturowa, mam wrażenie, że niekoniecznie dotykamy samej 

jednej istoty jakiejś edukacji kulturalnej, tylko kulturowej, jeżeli mówimy o kulturowej, to bardziej już 

idę w kierunku antropologii niż w kierunku uszczegółowienia, tak to przynajmniej rozumiem. (3)* 

Kultura w takim rozumieniu jest podstawowym wyróżnikiem człowieka. Zwraca się w tym 

kontekście uwagę na społeczne konstruowanie znaczeń, norm i wartości oraz praktyk społecznych, do 

których niezbędna jest nam edukacja.   

Kultura w tym takim najbardziej podstawowym sensie, to jest taka, brzydko mówiąc takim powiem 

wytrychem, taka nakładka na tą naszą zwierzęcość. Czyli naprawdę kultura to jest to, co tworzy 

człowieka i tak naprawdę jest kwestią tego pewien model społeczny. (2)  

 Kultura, a więc i edukacja kulturowa stawiana jest na pierwszym miejscu w systemie 

społecznym, co podkreśla jej nadrzędną rolę w porządku i zmianie społecznej. Edukacja w takim 

rozumieniu jest niezbędna do życia w społeczeństwie i nie kończy się nigdy.  

Właściwie kultura jest podstawą wszystkiego, bo mówiąc o gospodarce, o rozwoju przestrzeni,  

o infrastrukturze, to nie zapominajmy o kulturze, bo od edukacji i kultury wszystko się zaczyna. To jest 

podstawa, tak jak w piramidzie podstawa, żeby żyć, bo bez tego po prostu jest totalna ruina i tak, no 

oczywiście cały czas edukacja, czyli przez całe życie się uczymy, nabywamy, z czegoś jesteśmy 

zadowoleni bardziej, z czegoś mniej, wówczas tworzy się coś jeszcze zupełnie innego, poznajemy 

                                                                    

* Numer wywiadu  
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nowych ludzi, tworzone są nowe przestrzenie i to życie po prostu się przenika cały czas będąc z kulturą i 

edukacją, bo bez tego po prostu to jest wszystko ze sobą mocno, silnie połączone. (2)  

 Kultura rozumiana jako wyróżnik człowieka pozbawiona jest kontekstu wartościującego lub 

jest on drugorzędny. Każdy człowiek, po prostu przez to, że żyje wśród innych ludzi, ma potencjał 

twórczy. W tym ujęciu często podkreślane jest znaczenie temporalne naszego działania i tworzenia, 

trwałości kultury. 

Jeżeli chodzi o kulturę to mam trzy skojarzenia: tożsamość, wartości i emocje. To jest naprawdę, to jest 

człowiek, to jest to, co tworzymy, to, co robimy, ale też tradycja, która właściwie z nami jest, bo 

nawiązujemy do historii naszych rodzin, do historii miasta, do historii budynku i w tej przestrzeni 

historycznej budujemy to, co wychodzi z nas, czyli my też jesteśmy twórczy. (3)  

 Kultura jest fundamentalna w kontekście człowieczeństwa, także – a może przede wszystkim – 

w kontekście etycznym. Postulowane postawy ludzi zawierają w sobie przede wszystkim szacunek do 

drugiego człowieka, otwartość na zmiany i na różnorodność. 

Mnie się kultura też bardzo mocno wiąże z tolerancją, czyli kultura Ślązaków, inna kultura Kaszubów, 

inna kultura Syryjczyków, inna prawda, problemy znajomości tożsamości, tradycji poszczególnych nacji, 

wtedy myślę, że jesteśmy bardziej kulturalni, jeżeli znamy kulturę innych ludzi, innych narodowości  

i umiemy się właściwie odnieść też do tych ludzi, bo wydaje mi się, że tej kultury to wielu dzisiaj brakuje, 

tej tolerancji. (2)  

 

W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI  

Wątki tożsamościowe pojawiają się we wszystkich wywiadach. Najczęściej wiążą się z podkreślaniem 

wagi poznawania swoich korzeni, głównie rodzinnych. Poznawanie i świadomość przeszłości swoich 

bliskich jest podstawą, którą nabywamy poprzez edukację i bez której dalsza edukacja kulturowa 

będzie niepełna. Badani podkreślają niewystarczającą wiedzę ludzi na temat swoich korzeni, co dotyczy 

szczególnie młodych osób, często niedostatecznie tym zainteresowanych bądź po prostu niemających 

okazji (rola dorosłych!) do ich poznania.  

Ja myślę, że taka edukacja daje ważne poczucie tego, skąd jesteśmy tak naprawdę. Bo dużo osób nie 

ma takiej świadomości… (1)  

 W niektórych wywiadach, szczególnie w 1, 2 i 4, podkreślana jest tożsamość regionalna  

i lokalna, związana ze specyfiką historyczną i kulturową danego terytorium. Na tożsamość człowieka 

składa się wiele lub kilka tożsamości, w tym oprócz narodowej także, wyjątkowo ważna dla badanych, 

najbliższego miejsca zamieszkania.  

Również specyficzna dla mnie, to pojęcie kultury tu, w tym regionie, jest no tożsamość, tak jak pani 

mówiła, że poczucie tożsamości, przynależności, ale nie wydaje mi się, że tak jak doświadczamy tego, ta 

kultura jest tylko narodowa. (2)  

 Wzmacnianie tożsamości, tak ważne w edukacji kulturowej, to nie tylko nabywanie  

i poszerzanie wiedzy o danej kulturze i historii, na przykład regionalnej, ale i kształtowanie pewnych 
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postaw związanych z zacieśnianiem więzi z innymi oraz z miejscem. Znaczący jest tutaj komponent nie 

tylko poznawczy, ale i działaniowy, a przede wszystkim ten chyba najtrudniej uchwytny: emocjonalny.  

Żebyśmy się tak lubili, kochali, szanowali i korzenie nasze też. (4) 

  

MIĘDZY STAŁOŚCIĄ A ZMIANĄ  

W wypowiedziach edukatorów ujawnia się stałe napięcie między postulowaną obroną kulturowego 

status quo a otwarciem na zmiany. Nacisk na stałość i trwałość kultury objawia się w szerszym 

kontekście: porządku społecznego, podkreślania roli „hierarchii pokoleniowej”, tak w rodzinie, jak  

i między innymi instytucjach edukacji kulturowej. Badani nawiązują w tym rozumieniu do siły tradycji, 

rozumianej jako sprawdzony, przekazywany z pokolenia na pokolenie, najczęściej ujmowany  

w kategoriach uniwersalistycznych, system społeczno-kulturowy.  

To także bezpośrednie przeciwstawianie się szybkim zmianom cywilizacyjnym, a tym samym 

mentalnościowym, ujawniającym się, co jest przywoływane przez edukatorów, przede wszystkim  

w przekształceniach w komunikacji. Nowe technologie, nowe media, tak „pokochane” głównie przez 

młodych ludzi, ujmowane są w wypowiedziach jako bariera, problem, z którym można sobie poradzić 

głównie poprzez proponowanie starego porządku społecznego i stylów życia. Najczęstszym przykładem 

jest ograniczanie młodzieży dostępu do telefonów komórkowych, np. podczas wyjazdów, 

proponowanie alternatywy do spędzania czasu przed komputerem, przede wszystkim poprzez 

interakcje twarzą-w-twarz.  

Co ciekawe, w większości te same osoby, w tych samych wywiadach, przyznają, że zmiana, 

choć jest pewną barierą, jest nieunikniona. Musimy się z tym pogodzić.  

Ale chyba z tym problemem się zmagamy i będziemy się zmagać już. I że na to nie ma lekarstwa. Że 

musimy to przyjąć jako stały element naszej pracy. I zaakceptować jako barierę, którą musimy 

pokonywać, ale jej nigdy nie przeskoczymy. Po prostu… (1)  

 Edukacja kulturowa powinna być „wrażliwa” na zmiany, powinna je wyłapywać, przyjąć  

i próbować zrozumieć.  

To jest też potężna misja, jaką ma kultura w ogóle do wykonania, to jest nadążanie za tym, co się dzieje 

w nas, w rzeczywistości, w tym pędzie, w tym wszystkim. (4)  

 Owartość na zmianę, która, szczególnie w kontekście pokoleniowości, była zawsze, to otwarcie 

na różnorodność, tak podkreślaną przez niektórych edukatorów. W tym kontekście zmiana jawi się nie 

jako bariera, ale jako potencjał.  

Przede wszystkim dla mnie kultura jest spotkaniem, spotkaniem pokoleniowym, to ja już mogę tego 

doświadczyć, bo już mam sześćdziesiąt lat i dla mnie na przykład w tej pracy, której ja tutaj nie 

wykonuję, ja po prostu się nią fascynuję, jest spotkanie z młodszymi ludźmi. (2) 
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KALEJDOSKOP KOMPETENCJI   

Badani, definiując edukację kulturową, podkreślają jej ważną, często wręcz podstawową rolę,  

w nabywaniu różnorodnych kompetencji. W tych przypadkach ujawnia się również różnorodne, 

najczęściej „szerokie” i „wąskie” rozumienie kultury. To pierwsze związane jest z definiowaniem 

edukacji kulturowej jako podstawowej w nabywaniu kompetencji społecznych.  

Sądzę, że skutkiem ubocznym, który nas powinien interesować jako pracujących w kulturze, jest to, że 

jest to kształcenie publiczności w takich czy w innych dziedzinach, natomiast szerzej to to, o czym 

wiemy, że bez wątpienia przyczynia się edukacja kulturowa do zwiększania zaufania społecznego i tak 

dalej i tak dalej, ze wszystkimi konsekwencjami. (3)  

W wąskim ujęciu, choć również w pewnym stopniu jednak „poszerzanym”, edukacja kulturowa 

powinna uwrażliwiać człowieka przez sztukę, ale i na sztukę. Sztuka może uwrażliwiać na otaczający 

świat i jego rozumienie, a także na różnorodne problemy społeczne. Co więcej, pomaga czy umożliwia 

ich rozwiązywanie. Edukacja kulturowa to także uwrażliwianie konkretnie na sztukę, co najczęściej 

wiąże się z narracją o ludzkich potrzebach tworzenia, a co za tym idzie – nabywania konkretnego 

warsztatu artystycznego.   

To podnoszenie kompetencji kulturowych w odbiorcach oraz poszerzanie pola wrażliwości, otwieranie 

im oczu na nowe obszary, które mogą być interesujące dla ich wrażliwości przede wszystkim. (3)  

Uczenie wrażliwości odbioru wielu aspektów sztuki przede wszystkim, bo można powiedzieć, że i tańca,  

i plastyki, i rękodzieła i wielu innych, ale również uwrażliwienie na to, co robią inni, a więc szukanie 

jakby wspólnego jakiegoś konsensusu, a także odbioru i jednocześnie edukacja. Edukacja, czyli druga 

strona, nauczanie umiejętności pewnych, bo poprzez nauczanie umiejętności również daje się tę 

wrażliwość, którą zaraża się innych. (3)  

Kiedy dzieci mogą pokazywać się na scenie, tańczyć, robimy spektakle i to spektakle baletowe, 

wiadomo, że to jest ruch amatorski, technicznie nie jest to tak wykonane jak dzieci, które są po szkole 

baletowej, niemniej moje dzieci przestały tańczyć hip-hop, one chcą tańczyć balet, taniec współczesny, 

one chcą tańczyć na scenie, pokazywać się, także wydaje mi się, że zaplecze też jest bardzo ważne, żeby 

ta wysoka kultura mogła dojść do wszystkich. (3) 

Traktując edukację kulturową synonimicznie do wytworów artystycznych, edukacja ta jest 

jedną z wielu, obok np. obywatelskiej, regionalnej, historycznej, ekonomicznej. Wiąże się to 

z wyodrębnianiem aktywności kulturalnych i pozakulturalnych (np. w kontekście zajęć pozalekcyjnych 

dzieci są kulturalne i inne: basen, język angielski etc.).  

Edukacja kulturowa ma kształtować kompetencje odczytywania oraz rozumienia kultury i jej 

elementów w rozumieniu kanonicznym. Kanon kultury, czyli klasyczny dorobek kultury i sztuki polskiej 

oraz europejskiej, jest niezbędny to ukształtowania człowieka „kulturalnego”. Co ważne, takie 

rozumienie roli edukacji kultury wiąże się najczęściej z szerszym, nawiązującym do ogólnych 

społecznych kompetencji człowieka. W narracjach tego typu ujawnia się także rola edukacji kulturowej 

w ochronie pewnego, chociażby kulturowego i artystycznego, status quo.    
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Jeżeli wprowadzamy systemowo rozwiązanie dotyczące edukacji kulturowej w szkołach, oznacza to, że 

przygotowujemy czy kształcimy ludzi, którzy nie boją się odpowiedzi i potrafią udzielić odpowiedzi na 

najprostszy kwestionariusz dotyczący kultury, tak, czyli rozpoznają dzieła sztuki... (…) Tak, mamy 

pewien kanon, w którym oni się odnajdują bez problemu, tak jak zaryzykuję, że to pokolenie lat 60. 

potrafiło się w nim odnaleźć, ponieważ byliśmy do tego po prostu przygotowani i nikt nie traktował 

tego, jako jakiś wyczyn, tak? (3)  

Choć badani dość rzadko używają pojęcia „kultura wysoka”, to wywiady mniej lub bardziej 

bezpośrednio ujawniają postawy wartościujące w rozumieniu kultury. Edukatorzy mówią o „kulturze 

przez duże ka”, o „przemycaniu”, „przepychaniu kultury wyższej” w działaniach „bardziej dostępnych”, 

„bardziej atrakcyjnych”, w różnorodnych formach animacyjnych.  

W ujęciu kanonicznym edukacja kulturowa powinna prowadzić do nabycia kompetencji 

niezbędnych do uczestnictwa w kulturze. Dodatkowo, co wydaje się czymś jednak nieco odmiennym, 

co jednak nie może nastąpić bez poprzedniego, powinna prowadzić do uczestnictwa w kulturze, do 

wzbudzania potrzeby takiej aktywności, do kierowania się w stronę uczestnictwa czynnego.   

Jeśli bym się tylko trzymała tej definicji edukacja kultury, to chyba najprościej będzie powiedzieć, że jest 

to edukacja do umiejętności uczestnictwa w tej kulturze, a uczestniczymy, korzystając właśnie  

i w sposób artystyczny, i kulturalny z różnych takich działań społecznych, które mają miejsce i to mi się 

wydaje najbardziej, czyli edukacja...  (…) żeby uczyć dzieci do tego, aby wiedziały, w jaki sposób z nich 

korzystać, aby promować twórcze inicjatywy u młodych ludzi, aby pomóc im w realizacji swoich jakichś 

działań, ja myślę, że to jest przede wszystkim w tym kierunku, żeby one wiedziały, umiały to robić, bo 

niekoniecznie muszą to wiedzieć, tak, i my jesteśmy od tego, aby ich ukierunkować i nauczyć, wydawać 

różne materiały, które pomogą w tym momencie, ukierunkować ich po prostu, nie, to jest ta nauka do 

uczestnictwa w kulturze. (2)  

Edukacja kulturowa kształtuje człowieka świadomego, szczególnie w kontekście podkreślanych 

w wywiadach potrzeb uczestnictwa w kulturze. Z jednej strony jest to kształtowanie potrzeb „w ogóle”, 

kształtowanie człowieka „chcącego”, a potem – sprofilowanych, zgodnych z kształtującymi się 

zainteresowaniami. Człowiek świadomy w kolejnym etapie z biernego odbiorcy staje się czynnym 

uczestnikiem, a nawet współtwórcą. I się z tego cieszy. Co więcej, wiedza i kompetencje kulturowe 

kształtują w nim otwartość na inne, nowe. Jednak, aby eksperymentować (w pełni), powinien/musi 

nabyć kompetencje odczytywania i rozumienia kultury i sztuki kanonicznej.  

Potrafią odbierać sztukę, mam teraz na myśli temat, potrafią odbierać i ten nurt mainstreamowy, ale 

nie boją się eksperymentu i chcą z pełną świadomością w niego wchodzić, potrafią również odczytywać 

ukryte kody. Nie wymagają prowadzenia za rękę, tak, nie wiem, potrafią czytać dzieła literackie, 

potrafią we współczesności odszukiwać symbole z łatwością, tak, nawet jeżeli nie jest to dla nich praca 

polegająca na szukaniu, tylko po prostu je widzą. (3)  

Te kompetencje uczestnictwa w kulturze „rozszerzane” są na inne pola aktywności. Człowiek 

świadomy, którego kształtuje edukacja kulturowa, jest aktywnym obywatelem, o wysokich 

kompetencjach społecznych.  
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- …powinna być ukierunkowana na to, żeby ci edukowani powinni rozpoznać własne potrzeby w tej 

dziedzinie. To jest największy problem… Powinni je jakoś zdiagnozować albo w ogóle je zechcieli mieć.  

-  Mniej też korzystają z kultury… to jest ten problem.  

-  No to też się właśnie z tym wiąże.  

-  Ja myślę, że edukacja powinna iść w tym kierunku, że nie w tym utartym, tylko, żeby mieli 

świadomość, że… 

-  Coś się zyskuje… 

-  …że coś trzeba tworzyć, coś realizować, że nie można uczestniczyć biernie.    

-  Rozpoznawanie potrzeb, odkrywanie, tworzenie… 

-  Tworzenie platformy do swojej aktywności, a nie tylko taki bierny odbiorca, który tylko bierze, 

wychodzi, kończy i na tym się kończy jego udział.  

-  Też forma ukazania korzyści, co ja uzyskam z takiej edukacji. (-) 

-  Także w takim szerszym znaczeniu zbiorowości… 

- Tworzenia zbiorowości, społeczności lokalnej.  

- Dla mnie edukacja kulturowa to jest taka edukacja przez działanie. Takie mam doświadczenia i wiem, 

że taki rodzaj edukacji daje najwięcej radości poznania, kompetencji, odbioru sztuki… 

-  i satysfakcji… (1)  

Tak jak w węższym, choć i tak „poszerzonym”, rozumieniu edukacji kulturowej kompetencje 

skupione są przede wszystkim na jednostce, tak w szerszym ujęciu, podkreślającym wszechstronne  

i nie tylko artystyczne kompetencje, na plan pierwszy wychodzi ujęcie społeczne, integracyjne, 

wspólnotowe. Edukacja kulturowa to działanie w społecznościach (grupach), ze społecznościami, dla 

społeczności.  

Wspólne działanie w grupie, mniejszej lub większej, wielopokoleniowej, także… nie w pojedynkę 

absolutnie, tylko w szerszym kontekście, takim lokalnym. (1)  

 

W KIERUNKU SYSTEMOWEJ ANIMACJI  

O silnych związkach edukacji kulturowej z animacją (kulturową, kultury, społeczną) świadczą z jednej 

strony artykułowane przez badanych postulaty związane z tą ostatnią, a z drugiej – bezpośrednie do 

niej nawiązania i używanie tego terminu w opisie swoich działalności.  

 Działania edukacyjne, często bezpośrednio nazywane animacyjnymi, mają „zarażać” zarówno 

edukowanych, jak i edukatorów. Kultura w tym ujęciu się „rozprzestrzenia” na ludzi, a także na inne 

dziedziny życia, w niektórych przypadkach oddzielane definicyjnie przez badanych od kultury. Zarażając 

kogoś pasją do czegoś, czym po pierwsze według wielu powinien zajmować się edukator (animator?) 
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kulturowy, pozwalamy na „rozprzestrzenianie” się kultury, co może prowadzić (prowadzi) do zmiany 

społecznej/kulturowej.  

Badani dodatkowo podkreślają konieczność stosowania atrakcyjnych form, dostosowanych do 

wieku, cech społecznych i innych edukowanych, nierzadko w porozumieniu z nimi. Z odbiorców, 

przynajmniej postulatywnie, stają się współtwórcami działań. Podkreślana jest także oddolność  

i czasami także spontaniczność inicjatyw, a co za tym idzie – elastyczność, zmienność pod wpływem 

grupy i jej potrzeb. Wiąże się to także z postulowaną potrzebą „pracy u podstaw”, zaczynania od 

początku, gruntowne zmiany, w małych grupach, zaczynając najlepiej od najmłodszych.  

Nie zmienia to jednak faktu, że edukacja kulturowa ujmowana jest najczęściej w kategoriach 

systemu, całościowego projektu, który łączy podmioty odpowiedzialne za edukację, dziedziny kultury  

i sztuki, co wiąże się z przełamywaniem tradycyjnych podziałów instytucjonalnych, tematycznych  

(np. postulaty „otwierania się” bibliotek czy muzeów na siebie nawzajem lub na nowe formy  

i interdyscyplinarne pomysły). Edukacja kulturowa jest/powinna być „projektem całościowym”. 

Dodatkowo, jest długotrwałym, ciągłym przedsięwzięciem.  

Sądzę, że edukacja kulturowa to proces długotrwały i nie można tego traktować, absolutnie nie można 

tego traktować akcyjnie, doraźnie, tylko systemowo, jestem o tym przekonana. (3)  

Aby spełnić te oczekiwania, rozumiane często jako najważniejsze potrzeby w obrębie edukacji 

kulturowej, potrzebna jest według niektórych instytucjonalna, formalna zmiana systemowa, która nie 

może się udać bez udziału szkół.    

Edukację kulturową musimy traktować systemowo, musi być w nią mocno zaangażowana 

szkoła. Bez szkół nic nie zrobimy. (2)  
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EDUKACJA KULTUROWA W DOŚWIADCZENIU  

W tej części opisuję edukację kulturową przez pryzmat doświadczeń edukatorów. Badani opowiadają, 

co to znaczy dla nich „być edukatorem kulturowym”, jak postrzegają to zajęcie, do czego przyrównują  

i czemu przeciwstawiają. Następnie przedstawiam otoczenie edukatora, jego potencjał i ograniczenia, 

czyli przede wszystkim odbiorców, głównie młodzież, dzieci i ich rodziców, a także podmioty, które 

współpracują czy powinny z nimi współpracować, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły i nauczycieli. 

Kolejny fragment jest próbą opisu strategii działań edukatorów, w tym szczególnie ważnych sposobów 

radzenia sobie z sytuacjami, w których przychodzi im funkcjonować. Tę część kończy opis głównych 

problemów i barier w pracy animatora.   

BYĆ EDUKATOREM    

Edukator kulturowy to nie, albo nie tylko, konkretny zawód, ale przede wszystkim zajęcie związane  

z zainteresowaniami, pasją czy nawet więcej – z postawą życiową i stylem życia.  

Z jednej strony termin „edukator kulturowy” łączono z animatorem, podkreślając jego 

aktywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, a także zwracanie uwagi na otoczenie 

społeczne i chęć jego poprawiania, zmiany. Pod względem tego ostatniego edukator jest bliski 

społecznikowi, działaczowi, aktywiście. Zazwyczaj edukator działa w kilku organizacjach, instytucjach, 

środowiskach, tworzy też często grupy nieformalne.  

Zainteresowania edukatora kulturowego są/powinny być „intensywne”. Powinny być pasją, 

która dotyczy i treści działania, jak i samej aktywności. Edukator kulturowy oczami badanych poświęca 

się w pełni temu, co robi. To odróżnia go od, najczęściej przywoływanego, nauczyciela czy urzędnika. 

Choć i jeden, i drugi może być edukatorem/animatorem, to jednak wynika to z jego postawy życiowej, 

temperamentu, charakteru, a nie z działalności zawodowej. Choć praca edukatora może być,  

i nierzadko jest, etatowa, to, co często podkreślane, pracuje on (czy lepiej: działa) więcej i poza 

godzinami wyznaczonymi w pracy (często też w weekendy). Przez innych nazywani często „frajerami”, 

z własnej chęci poświęcają czas poza ściśle określoną pracą, co nie przez wszystkich jest rozumiane.   

 Edukatorzy kulturowi wiedzą i nierzadko podkreślają, że są w mniejszości, co wydaje się, stawia 

ich na elitarnej pozycji. Mają najczęściej zdolności przywódcze, są liderami, czy to formalnymi, czy też 

nieformalnymi. W większości borykają się z problemem znalezienia współpracowników, którzy mieliby 

wymienione cechy animatora/działacza.  

- W kulturze w ogóle są pasjonaci potrzebni. Tylko tacy ludzie mogą tu być i coś zdziałać.  

- I z tym myślę będzie największy problem. Ze znalezieniem osób, które chciałyby to robić. I to nie będzie 

przykaz mój.  
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- Ja chcę mieć ludzi aktywnych, odpowiedzialnych (uśmiech). (2)  

 

 Dodatkowo badani podkreślają kompetencje społeczne niezbędne edukatorom oraz niezbędną 

szeroką wiedzę na temat kultury i sztuki. Edukator powinien „znać się na kulturze”, czyli na sektorze 

kultury, jego specyfice, formach finansowania etc., jak i na wytworach kultury i sztuki. Mile widziane są 

umiejętności artystyczne. Najważniejszy jednak jest „otwarty umysł”, kreatywność i chęć uczenia się 

nowych rzeczy, stałego rozwoju.    

 Edukatorzy mają świadomość i podkreślają trudności związane z tym zajęciem. Wiąże się to 

przede wszystkim z dużym, ciągłym zaangażowaniem niezbędnym do tej pracy, a także z trudnością  

z efektywnym docieraniem do innych.  

Jak wiele trzeba włożyć pracy, żeby ludziom się chciało. Słuchaj, warto przyjść, nie, w tym czasie 

włączysz sobie jakiś głupawy serial w telewizji, ale możesz przyjść tutaj. Nasza praca jest bardzo, 

bardzo trudna. (1)  

 Często, szczególnie ci z wieloletnim stażem, mówią o wypaleniu zawodowym lub zagrożeniu 

wypaleniem.  

I chociażby z racji tego stażu też mogę powiedzieć, że troszeczkę czuję się… wypalona. Albo 

przynajmniej na granicy (uśmiech). Z racji stażu, ale też z racji doświadczeń i tego, że na przestrzeni 

trzydziestu lat obserwuję, że to jest trudna działka, no i rzeczywiście niewiele się zmienia. Nie wiem, od 

czego to zależy, może rzeczywiście od nas samych, naszego podejścia, ale jest trudno, ogólnie… (1) 

 Biorąc pod uwagę wymienione wyzwania i wymagania, jakie stawiają edukacji kulturowej  

i sobie samym badani, doświadczenie tego typu zadań jest niezwykle trudne. Edukatorzy czują 

odpowiedzialność związaną z oczekiwaniami innych, wnikliwą obserwacją otaczającego ich świata (i ich 

zmian, często postrzeganych jako niepokojące), a także z celami, jakie sobie stawiają i roli, jaką 

przypisują edukacji kulturowej.   

My może dlatego mówimy też tak w tej chwili, tak jakoś smutek z nas bije, ponieważ są takie czasy, bo 

nie oszukujmy się, wojny, cały czas niebezpieczeństwo, gdzieś  tam takie no... jest po prostu tak jak jest 

w tej chwili i dlatego też nasze myślenie jako, nie wiem, edukatorów, animatorów kultury, 

bibliotekarzy, też my głęboko wchodzimy w jakąś tam rzeczywistość i też jesteśmy w rzeczywistości 

źródłowej, czyli tej historycznej, gdzieś tam grzebiemy w tych naszych archiwach i patrzymy, co się 

dzieje teraz, jaki stał się świat, a jaki był jeszcze 10 lat temu, więc to też jest takie, w tej chwili to 

szczęście nie bije z oczu wszystkich, tylko zaczynamy się zastanawiać, jeżeli w ogóle nam się chce nad 

tym zastanawiać i pochylić, nie, bo to jest też ważne i myślę, że tutaj ogromną rolę w tej chwili 

edukatorzy i nauczyciele mają, to jest odpowiedzialność, to jest ogromna odpowiedzialność. (2)  

W narracjach edukatorów pojawiają się dwa, często przenikające się, choć całkowicie 

odmienne, wzory. Z jednej strony podkreślany jest woluntaryzm, oddolność, związana z postawą 

życiową promowaną przez wielu edukatorów-animatorów-pasjonatów. W ten wzór wpisuje się także, 

podkreślana przez niektórych, antysystemowość wpisana w charakter pracy „ludzi kultury” („jesteśmy 

pozytywnymi wariatami”, „jesteśmy instytucją do spraw ochrony szaleństwa”). W tym wzorze 
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edukatorzy „walczą o ważne wartości”, walczą z nadmierną instytucjonalizacją, o to, żeby nie być 

„agentem kultury”. Przeciwstawiają się komercjalizacji, podkreślając pozafinansowe pobudki swojej 

działalności.  

Żeby życie było wyniesione i też, żeby ono nie miało tyko aspektu ekonomicznego, żeby nie 

funkcjonowała tylko kultura zarobku, z czym mamy do czynienia. I temu się na przykład musimy 

przeciwstawiać jako animatorzy kultury i to jest walka, nieraz jest taka walka drobna, mała, o to 

chodzi. (2)  

 W tym wzorze badani, którzy borykają się z problemami finansowymi (swoimi bądź organizacji, 

innych edukatorów) podkreślają swój „brak parcia na kasę”. Z drugiej strony, aby przeżyć czy po prostu 

być skutecznym w swoich działaniach edukacyjnych i animacyjnych potrzebują środków. Proces 

instytucjonalizacji i profesjonalizacji działań oddolnych, często grup nieformalnych czy małych 

organizacji pozarządowych, także pojawia się w wypowiedziach edukatorów. Wzór drugi, związany ze 

sformalizowaniem i profesjonalizacją, tak ze względu na zdobywanie środków, jak i formy działania  

i ciągłego rozwoju, „zostawia w tyle” tych „skostniałych”, mających „ciepłe posadki” w instytucjach 

budżetowych, jak i tych „małych, nieprofesjonalnych”. Co ciekawe i ważne, w wielu wypowiedziach 

poszczególnych badanych oba wzory są przywoływane jako swoje. Z obu wzorów, opisując swoje 

doświadczenia oraz postrzeganie swojej roli, wielu badanych korzysta.  

 

OTOCZENIE EDUKATORA  

DZIECI, MŁODZIEŻ I ICH RODZICE   

Głównym otoczeniem edukatorów kulturowych są odbiorcy ich inicjatyw. Choć w wypowiedziach 

często przewija się postulat traktowania odbiorcy jako partnera czy też nawet współtwórcy, to  

w opisach ciągle jednak jawi się jako odbiorca. Przynajmniej o odbiorcach głównie mówią w wywiadach 

badani. Zazwyczaj podkreślane są niewystarczające kompetencje odbiorcy, „brak podstaw”, które 

może dostarczyć edukacja. Prowadzi to do głównego, i wydaje się, najważniejszego odbiorcy działań 

edukacji kulturowej, czyli dzieci i młodzieży. Niski poziom edukacji, szczególnie szkolnej, a także 

problemy tożsamościowe wynikające głównie ze specyfiki postmigracyjnej dużej części badanego 

terytorium (wykorzenienie, brak wiedzy o historii miejsca i przodków, a co za tym idzie – niski kapitał 

społeczny etc.) sprawiają, że praca edukatora kulturowego to nie lada wyzwanie.  

Że gdzieś tam jest ta ściana w momencie, gdy brak jest edukacji. Której wszyscy notabene 

potrzebujemy, prawda. Ale brak podstaw, żeby nastąpiło rozumienie uczestnictwa i potem na tyle 

usamodzielnienie, żeby być jakimś tam liderem i robić już samemu w swojej społeczności. Czujemy, że 

musimy zacząć od początku, od tej tożsamości: kim jestem, skąd jestem, dlaczego chcę robić tutaj, a nie 

gdzie indziej, chociaż może jest lepiej. (1)  

Praca „od podstaw” dotyczy edukacji w rodzinie, od najmłodszych lat. Wielu rzeczy „nie 

załatwi” instytucja ani najbardziej nawet zaangażowany edukator kulturowy.   
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Nasze instytucje może bardziej kulturowe, kulturalne, jak by je nazwać, edukacyjne dobrze 

współpracują. Ja, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tę edukację związaną z regionem, z tożsamością i tak 

dalej, ja widzę braki na poziomie rodziny, tylko i wyłącznie. Dzieci przychodzą do muzeum, pytam, skąd 

przyjechała rodzina, no jesteśmy ze Śląska. To jest dobra rzecz swoją drogą, dobrze, że dzieci się 

utożsamiają z miejscem, w którym żyją, ale nie ma tej ciągłości historii rodziny, nie widzą tej korelacji 

pomiędzy historią miejsca, czy tak dalej, a ludźmi, którzy tak naprawdę ją tworzą, zwykłych ludzi, którzy 

pracują, ktoś tam kładł szyny, ktoś co innego robił, ktoś pracował w muzeum przez 20 lat czy  

w bibliotece, prawda, nie widzą dzieci tej łączności, bo nie rozmawia się o tym chyba już po prostu  

w domu. (2)  

 Rodzice, jako partnerzy w edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, zaczynają brać czynny udział 

w działalności i decydowaniu o pewnych sprawach przede wszystkim w szkołach. Włączanie ich  

w procesy partycypacyjne i decyzyjne jest z jednej strony według edukatorów bardzo dobre, ale  

z drugiej rodzi nowe problemy.  

Niski kapitał kulturowy rodziców, a wzmacniana jest ich podmiotowość w szkołach: to rodzice tak 

naprawdę decydują, gdzie ich dzieci mają iść na przykład podczas wycieczki szkolnej, tak, jeżeli się 

zaproponuje chodźmy do muzeum, na warsztaty, gdzie tam będziemy po muzeach chodzić, jest gdzieś 

jednak taki stereotyp cały czas... (…) Tak, że muzeum jest nudne i że a co, przecież one zasną, one będą 

się nudzić i w ogóle i wolą pójść, no załóżmy, do parku rozrywki, prawda, jakiegoś, do, nie wiem, do 

parku miniatur czy do parku gigantów, gdzie tak naprawdę no uważam, że nie ma tam żadnych takich 

wartości właśnie edukacyjnych, tak. (2)  

 Pomimo podkreślania braków edukacji kulturowej w rodzinie edukatorzy przyznają, że to 

właśnie rodzice są głównymi partnerami w edukacji dzieci i młodzieży. To od nich głównie zależy, czy, 

w jakim stopniu i na jakich zasadach młodzi ludzie będą uczestniczyli w kulturowych inicjatywach. 

Widoczne jest tu silne zróżnicowanie klasowe. Edukatorzy wymieniają rodziców nadaktywnych, 

„przenoszących swoje ambicje na dzieci”. To może rodzić problemy niechęci dzieci do zajęć, postawy 

roszczeniowe rodziców, ale i młodzieży, przemęczenie tych drugich. Inną kategorię rodziców tworzą 

rodzice niezainteresowani, najczęściej o niskim kapitale kulturowym, którzy niechętni są zajęciom 

dodatkowym ich dzieci.    

Kilka lat temu był projekt unijny robiony, ale gimnazja… bardzo dużo projektowo pracują. I dyrektorzy 

mówią, że mają problem. Rodzice przychodzą, mówią, że oni już mają dosyć pracowania metodą 

warsztatów, projektów. (…) I wracają rzeczywiście do domów późniejszą porą. I fakt, że dzieciaki 

mówią, że są zmęczone. (1)  

Jest problem teraz uczestnictwa i dzieci już tak nie uczestniczą lub mają nadmiar takich miejsc, bo to 

też jest problem, że dzieci są przemęczone, bo rodzice tu angielski, tutaj tu, na taniec, to, to, to...  (2)  

 Edukatorzy podkreślają także według nich niewłaściwe postawy, które pokazywane są 

dzieciom przez rodziców. Rodzice zgadzają się na decyzje dzieci, odpuszczają, nie ucząc wytrwałości  

i konsekwencji.  
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Ja mam wszystkie instrumenty, mam instruktorów, mam muzyków i tak dalej, wszystko, sala, wszystko, 

co tylko chcecie. A co się dzieje, rodzice, tak, panie, świetnie to wszystko, ale to – córeczce się już nie 

chce. Koniec, nie ma. (4)  

 Badani podkreślają zauważane przemiany w stylach życia młodzieży, także w ich relacjach  

z rodzicami. Czas najlepiej, żeby był „wypełniony” i zorganizowany. Dorośli są odpowiedzialni za ten 

czas, a ich rola to głównie dowożenie na zorganizowane, cykliczne zajęcia pozalekcyjne. Jest to 

zauważane coraz częściej także w mniejszych miejscowościach. Zajęcia pozalekcyjne muszą być 

„wartościowe”, co nie zawsze pokrywa się z ofertą edukatorów kulturowych. Są często związane  

z, potencjalnie, rozwojem, poszerzaniem wiedzy i kompetencji nabywanych w szkole.  

Pięć, sześć lat temu, przynajmniej u mnie w domu kultury, dom też jest otwarty przez cały czas, 

przychodziły dzieciaki i coś tam się im kombinowało, tak, coś się wymyślało, przychodzili lub też z jakąś 

inicjatywą, natomiast w tej chwili, czy to jest nawet kwestia sportu, przynajmniej tutaj musi być... są 

zajęcia baletowe, są zajęcia plastyczne, są takie i tak dalej różne inne tańce, że rodzice przywożą na tą 

godzinę, od tej do tej, sport, jest orlik, który jest przez cały czas otwarty, dzieciaki nie grają, po prostu 

spontanicznie nie przychodzą, niczego sobie same nie organizują, tylko są animatorzy, którzy 

przychodzą od tej do tej, rodzice ich przywożą, dzieciaki przychodzą, zajęcia się skończyły, dziękuję, 

pomimo tego, że jest otwarty, że można przyjść grać, nie korzystają. To samo jest też u mnie w Domu 

Kultury i tak jak nieraz rozmawiam z rodzicami, po prostu dzieciaki mają tyle zajęć przeróżnych, 

angielski i tak dalej i tak dalej, też bodźce typu komputer, internet, że one już nie szukają, Dom Kultury 

mógłby, gdyby nie było też takich zaplanowanych tematycznych zajęć, typu, nie wiem, balet i tak dalej  

i tak dalej, czy tam różne inne kaszubskie zespoły, to po prostu on by nie przyszedł do Domu Kultury i to 

się... to jest kwestia ostatnich kilku lat.  (4) 

 Formą proponowaną przez domy kultury lub innych podmiotów, której atrakcyjność wzrasta, 

są półzimowiska i półkolonie.  

Ale a propos właśnie tej potrzeby tej świetlicy, teraz mi przyszło do głowy, że właściwie sama teraz 

sobie zaprzeczę, bo no właśnie nie wiem, na czym to polega, bo jak są zajęcia na ferie, na wakacje 

organizujemy, to słuchajcie, tylko pójdzie informacja, że robimy zapisy, już mamy listę pełną. (4)  

 Edukatorzy podkreślają opory, szczególnie dorosłych, ale i młodzieży, przed przychodzeniem 

do instytucji kultury. W sytuacji, nieczęstej, powstania domu kultury bądź podobnego miejsca badani 

zauważają „niewidzialną barierę” między instytucją (także jej fizycznością) a potencjalnym odbiorcą.  

Właściwie dom kultury jest od dwóch lat dopiero, fajne miejsce, strasznie malutkie, ale starają się 

działać i był taki moment, że mieli dosyć sporo propozycji różnych dla młodzieży gimnazjalnej i młodzież 

gimnazjalna w ogóle, kompletnie nie przyszła. No i ja zastanawiałam się dlaczego, no i ten pan dyrektor 

tego naszego domu kultury mówi „No zróbcie coś, zróbmy coś, żeby ta młodzież gimnazjalna przyszła". 

Okazało się, że... my później zastanawialiśmy się, okazało się, że chyba to było tak, że nie było tej 

wczesnej edukacji po prostu, nie było Domu Kultury, były jakieś tam przelotne takie formy, które były w 

szkołach i oni po prostu tego w ogóle nie czuli, nie czuli takiej potrzeby, że jest Dom Kultury, coś się 

dzieje, fajne wydarzenie dla młodzieży, kompletnie, no ja byłam zaszokowana. Czyli musi być ta taka 

ciągłość, że gdzieś zostanie zarażony kulturą i gdzieś działa w czymś i to potem się rodzi potrzeba. On 

został nauczony, przyzwyczajony do korzystania z różnych środków, uczestniczy w tej kulturze i czuje 

taką potrzebę dopiero. (3)  
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 O trudnościach z odbiorcami badani mówią głównie w kontekście trudnej komunikacji z 

młodzieżą. Dotarcie do nich jest trudne, a badani nie mają zbyt wielu pomysłów, jak temu zaradzić. W 

większości podkreślają jednak, że jest to ważna grupa docelowa, o ile nie najważniejsza. Światy 

dorosłych i młodzieży są różne, wręcz odrębne i mające bardzo mało punktów wspólnych. Mają na to 

wpływ duże przemiany, głównie cywilizacyjne, dzisiejszego świata.  

Bo mamy ulubionego artystę, ulubionego pisarza czy piosenkarza, czy swój ulubiony zespół, czy mamy 

swoje też pasje, ale nie mamy takich głębokich jakby, no tak myślę, to jest moje subiektywne odczucie, 

nie mamy takiego bohatera, czy to w kontekście takiego bliskiego, bo mój dziadek jeszcze żył, mogłam  

z nim rozmawiać, więc on był dla mnie szczególny, natomiast w tej chwili młodzież no być może szuka 

swoich bohaterów i czasem niekiedy no jest jeszcze przestrzeń internetu, są dwa życia, są dwa światy.  

(2)  

Do dzieci trzeba podchodzić inaczej, że już sfera ich zainteresowań jest całkiem inna, dorosłych jest 

całkiem inna, że te media mają bardzo duży wpływ na postrzeganie wszystkiego. (4)   

Nie ma tej świadomości potrzeby działań kulturalnych. Dla nich telewizor, komputer, telefon  

z dostępem do Internetu i starczy. (1)  

Oprócz przemian kulturowych i cywilizacyjnych, niektórzy przyznają, że problem komunikacji 

międzypokoleniowej jest „stary jak świat”. A młodość, głównie ze względów rozwojowych  

i psychologicznych, jest „trudna w relacjach”.  

Zaryzykowanie dotarcia do tej młodzieży, przełomu dzieci a młodzieży, jest naprawdę trudne  

i myślę, że mogliby stanąć na uszach, na głowie, nie wiem, proponować im nie wiadomo co, a i tak 

pewnie by nie przyszli, znaczy albo przyszliby w ograniczonym zakresie, dlatego że to jest akurat 

specyficzna grupa, jest to naprawdę trudny moment w życiu tych ludzi młodych i oni, dla nich przestają 

być już autorytetem rodzice, oni zaczynają szukać autorytetów w rówieśniczych grupach i musiałby być 

lider, tak, do którego się dociera i ten lider pociągnie resztę. (3)  

 

PARTNERSTWA  

Edukatorzy kulturowi wymieniają różnorodne podmioty, z którymi współpracują, z którymi chcieliby 

lub powinni nawiązać współpracę. Wywiady ujawniają różnorodne sposoby rozumienia współpracy. 

Najczęściej badani mówią o partnerstwie, zarówno związanym ze stałą działalnością ich i podmiotów 

przez nich reprezentowanych, jak i o partnerstwach w ramach konkretnych projektów. Partnerstwo 

opiera się głównie, co przez jednych jest mocno krytykowane, a przez niektórych uważane za 

wystarczające, na „dawaniu” odbiorców (organizowaniu uczestników do poszczególnych 

przedsięwzięć) i wsparciu materialnym, głównie lokalowym.  

- Partnerstwo znaczy co innego dla każdej instytucji. Że my mamy jakby inne wyobrażenie, ktoś ma 

zupełnie inne. Dla kogoś jest czymś ważnym zaistnienie jako partner na plakacie, a partnerstwo zakłada 

znak równości między partnerami. Więc… albo zweryfikować znaczenie tego słowa, albo zastąpić 

innym. Bo to jest fikcja tak naprawdę. W tej chwili przynajmniej. (…)  

- Partnerstwo to punkty. Po prostu.  
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- Dobry przykład, realizujemy teraz projekt ministerialny, który zakłada (-) z teatrami, do społeczności 

lokalnych, w cudzysłowie, wykluczonych społecznie. Między innymi szkoła jest w tym. Dla mnie 

partnerstwo na zasadzie użyczenia sali i zorganizowania dzieci nie jest partnerstwem. Dla mnie 

partnerstwo rzeczywiste jest tutaj: opracowanie wspólnie ścieżki edukacyjnej i realizacja. Ale za to 

ministerstwo dało punkty. Więc jakby samo ministerstwo narzuca, o co chodzi z tym partnerstwem. (1)  

Badani, opisując współpracę z partnerami, podkreślają głównie różnice w podmiotach na 

gruncie lokalnym i regionalnym, wskazując na skostniałość i hierarchiczność wielu instytucji oraz 

pionową, nakazową strukturę przywództwa i organizacyjną.   

- Instytucje, powiedzmy to wprost, które mają stare, skostniałe przyzwyczajenia, procedury. Nazwijmy 

to ISO, czy jakaś inna norma, godzina 17 można robić to, potem nie można. Czy jakieś przyzwyczajenia, 

czy inne rzeczy. Pionowa zależność, ląduje się, czy to powiat czy gmina, i tak ląduje się u szefa. Nie jest 

oddolne, ale odgórne, nakazowe.  

- Pani wójt kazał nam z panem współpracować.  

- Dobrze, że dostał taką informację od pani wójt. Bo podejrzewam, że by pan do mnie przyszedł i 

powiedział, że (uśmiech). To jest też taki problem przepływu informacji. (…) No i tak, jaka będzie moja 

praca, jak pani wójt mi każe. (1)  

 Część badanych zwraca uwagę na różnicę, wręcz tworzącą się przepaść, między środowiskami 

sektora kultury „aktywnymi”, szkolącymi się, nawiązującymi kontakty, śledzącymi zmiany w działaniach 

animacyjnych i edukacyjnych, a „biernymi”, nieprofesjonalnymi, „nienowoczesnymi”. Wskazują 

najczęściej na instytucje kultury.  

Ja sobie zdaję sprawę, bo ja też podlegam ocenie i też wiem, że od siebie trzeba wymagać dużo, jeśli 

chodzi o edukację, i to robię. Natomiast mówię o edukacji ludzi, którzy są bezpośrednio kojarzeni  

z upowszechnianiem kultury. Że ja idę do innej instytucji kultury i ja mu proponuję, a on nie wie, o czym 

ja mówię. Inny poziom. (1)  

 Badani podkreślają, choć rzadziej niż systemowe, kompetencyjne i mentalne bariery, rolę 

czynnika ludzkiego w nawiązywaniu współpracy. System może być dobry, udoskonalany, ale bez dobrej 

woli, chęci współpracy, nie da się wejść w faktyczne, praktyczne partnerstwo.  

- Wszystko zależy od ludzi.    

- Wszystko zależy od człowieka, finanse to jest dopiero druga rzecz, bo jeden samorząd lepiej może 

pracować w danej instytucji, a drugi nie. (2)  

 

SZKOŁA NAJWAŻNIEJSZYM PARTNEREM?  

Tym, co łączy wypowiedzi badanych w kwestii szkół, jest duże oczekiwanie wszystkich środowisk 

edukacji kulturowej w stosunku do placówek oświatowych. We wszystkich rozmowach, choć z różnym 

natężeniem, pojawiają się opinie na temat różnorodnych problemów szkół. Są one na różne sposoby 

nazywane, tłumaczone, oceniane. Badani wskazują na różnych sprawców szkolnych problemów oraz 
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na różne powody takiego stanu rzeczy. Winny temu jest system nauczania, organizacja pracy szkoły, a 

także program i formy nauczania. Szkoły przede wszystkim zajęte są biurokracją, narzucaną im z coraz 

większą siłą z góry.   

Szkoły mają swoje wymagania, tam jest między innymi liczenie godzin, ilość godzin, które mają 

się odbyć, a jak się nie odbędą to rany boskie co, no i to czasami i ta biurokracja jest ważniejsza niż inne 

sprawy właśnie. (3)   

Szkoła jawi się w narracjach jako instytucja stwarzająca niedostateczne warunki do rozwoju 

dzieci i młodzieży czy nawet utrudniająca ten rozwój, przede wszystkim poprzez niewspieranie takich 

wartości jak przede wszystkim współpraca i praca w grupie, otwartość, kreatywność.    

Jeżeli chodzi o edukację szkolną, no to tak zwana ewaluacja według mnie załatwiła tę sprawę, to 

znaczy konieczność tak zwanej ewaluacji, która jest bardzo mocno, w tej chwili dyrektorzy kładą nacisk, 

ponieważ z tego są rozliczani, spowodowało to, że właściwie mamy do czynienia trochę z powrotem do 

systemu edukacji prezentowanym na płycie Pink Floyd „The Wall”, gdzie mamy po prostu jakąś pewną 

maszynę, do której się wpuszcza te dzieciaki, one mają wyjść ściśle określone i sformatowane na końcu, 

czyli muszą mieć... (3)  

Szkoła wypracowała tak zwany wyścig szczurów. Kto jest lepszy, to jest... po prostu to jest chora 

konkurencja, nie ma w uczniach, to znaczy teraz to się zmienia, bo zauważam sama, nie ma 

zespołowości, nie ma kompetencji społecznych, a kompetencje społeczne to jest właśnie uczestnictwo  

w kulturze. (2)   

Bardzo często się spotykam z czymś takim, że no nie wiem, są dzieci, które jednak mają gdzieś tam 

jakieś pojęcie tej swojej kulturowości, po czym no właśnie idą do szkoły i ta szkoła jednak gdzieś im to 

zabiera, mam wrażenie... (2)    

 Badani mówią o marginalizowaniu edukacji kulturowej w szkołach, przede wszystkim 

rozumianej jako konkretne lekcje z zakresu wiedzy o kulturze oraz sztuki, ale także form, w których 

dobrze albo nawet najlepiej ona się sprawdza, czyli projektów, interdyscyplinarnych zajęć wokół 

jednego szerokiego tematu, realizowanych w formie projektowej, we współpracy nauczycieli kilku 

przedmiotów oraz podmiotów zewnętrznych.  

Moim zdaniem brakuje w tej całej naszej edukacji jednej rzeczy, właśnie tej porządnej edukacji  

w szkołach, dlatego, że edukacja kulturowa w ogóle jest bardzo marginalizowana w szkołach i jest to 

na przykład plastyka na poziomie jednej godziny, gdzie nauczyciel musi nauczyć wiedzy i umiejętności,  

a jednocześnie zapoznać z różnymi obszarami kultury, co jest w ogóle niemożliwe praktycznie w takiej 

miejscowości jak nasza, bo żeby dojechać do galerii, to trzeba by było po prostu zrobić wycieczkę albo 

iść na konkretną wystawę, a więc to uwrażliwienie na sztukę jest no dosyć utrudnione, a na przykład 

dojechanie tak samo tutaj do Trójmiasta no jest to już cała wycieczka, więc myślę, że sama edukacja 

kulturowa jest no jakby marginalizowana poprzez inne, bardzo wybijające się dyscypliny, typu,  

w szkołach ja mówię, na przykład informatyka, matematyka, które są oczywiście ważne, ale edukacja 

kulturowa, wiedza o kulturze i umiejętności są marginalizowane. (2)  

 Od szkoły oczekuje się także, że będzie pełniła rolę centrum – kultury, społecznego – 

skupiającego społeczności lokalne dzielnicy w mieście czy mieszkańców na wsi. Niektórzy edukatorzy 
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podkreślają potrzebę większej aktywności środowiska szkolnego w edukowaniu kulturowym uczniów, 

ale i szerzej mieszkańców. Miałoby w tym pomóc „wyjście” domów kultury bądź „zapożyczenie” ich 

form działania w szkołach.    

Przeniesienie pewnej działalności do szkoły powoduje pewien rodzaj zarażenia. Być może to jest 

metoda na dzień dzisiejszy, ja tego nie wiem, właśnie takiej edukacji, że mimo wszystko te zajęcia, część 

tych zajęć, które odbywają się w tych domach i ośrodkach kultury przynajmniej w jakiejś swojej fazie 

powinny mieć miejsce w szkole, być może to jest sposób na zarażenie jakąś formą zainteresowania 

kulturą w ogóle. (3)  

 Nauczyciele są oceniani w różny sposób. Badani przyznają, że środowiska nauczycielskie są 

zróżnicowane, a negatywne oceny, wydaje się, w głównej mierze, są związane ze źle funkcjonującą 

szkołą jako instytucją, ze względu głównie na system od lat wymagający naprawy. O trudnościach  

z wypełnianiem szerokiego wachlarzu zadań szkoły mówi jedna z dyrektorek:  

- Szkoła powinna być otwarta. Powinny być otwarte na różne grupy. I tak naprawdę kto przychodzi, ja 

wszystkich wpuszczam do szkoły, otrzymuje pozwolenie i nie ma z tym problemu. Ale rzeczywiście, 

same grona pedagogiczne są ciężkie, przyzwyczajone od lat, że pracują… też mam wrażenie, że 

przydałby im się świeży zastrzyk, że niekoniecznie… pokazać im, że można robić inne rzeczy poza 

uczeniem, i jakby ich obowiązkiem takim jest też taka edukacja kulturalna. Nie tylko edukacja  

i realizacja podstawy programowej, która się tak naprawdę mocno spina z tym wszystkim. Bo my 

musimy ich wyedukować, a poprzez to realizujemy podstawę programową, ale nie wszyscy mają tego 

świadomość. Lata przyzwyczajeń i zmian w systemie edukacji spowodowały, że nauczyciel zaczął liczyć 

swój czas. Bo wcześniej tego nie było. Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej, moja mama pracowała 

trzydzieści pięć lat jako polonistka i wiem, ile czasu poświęcała na przygotowanie takich różnych 

przedstawień, jasełek. I ta siła w nauczycielach była. Ale to gdzieś tam potem zostało stłamszone i to 

ciężko będzie odbudować. Ale to takie edukacyjne, że tak powiem…   

- W naszym slangu: nauczyciel ma już wszystkie teczki zamknięte. (przedstawiciel ngo – przyp. KCK)  

- Ale tak jest. Ale chodzi o to, żeby ci starzy nauczyciele nie przekazywali tych złych wzorców. Ale dopóki 

część tego grona nie odejdzie na emeryturę, to się dużo nie zmieni. Przychodzą młodzi, z pewną werwą, 

a potem się im mówi, a po co, a dlaczego, to tyle pracy. I na wstępie się tych ludzi tłamsi. Ale coraz 

więcej młodych przychodzi do zawodu. Starsi odchodzą, zmęczeni, wypaleni. (1)  

 Zdarzają się opinie jednoznacznie negatywne, podkreślające mentalność nauczycieli, którzy  

w większości są przeciwieństwem animatorów, działaczy, społeczników, czy nawet, w oczach  

i rozumieniu badanych, edukatorów kulturowych.  

Pani Zosia jest wyjątkiem, jest osobą nową… Jakby innej… osobowości niż pozostali dyrektorzy  

z naszych szkół. Dlaczego mamy taką słabą współpracę… Ponieważ nauczyciele w naszym odczuciu są 

mało zaangażowani i zawsze tylko do 15. My jesteśmy, jako animatorzy czy biblioteki, skłonni 

pracować po godzinach, w weekendy. My wiemy, nie robimy tego, bo musimy, ale też lubimy. Akurat 

czy się znajdą tacy nauczyciele, którzy zechcą z nami wejść w projekt i się zaangażować. Bo to są 

bariery… (1)  
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 Na drugim biegunie są głosy o dobrej lub bardzo dobrej współpracy ze szkołami  

i nauczycielami. Badani, szczególnie przedstawiciele samorządowych instytucji, podkreślają rolę 

nauczyciela – łącznika między nimi a potencjalnymi odbiorcami.  

I nie na siłę i to dzięki współpracy z nauczycielami, gdyby nie ich współpraca to tej młodzieży również by 

nie było i nieważne, czy to przyjdzie jedna klasa, czy przyjdzie 5 osób z jednej czy z następnej, bo 

zainteresowani są tematem. Naprawdę skrzywdziłabym tutaj nauczycieli, gdybym powiedziała, że nie 

ma z nami współpracy. (2)  

 Edukatorzy zauważają problemy szkół i środowiska nauczycielskiego, ale w wielu przypadkach 

wypowiadają się o nauczycielach ze zrozumieniem.  

- Szkoła właściwie ona jest instytucją państwową, publiczną, obowiązuje poprawność polityczna, 

obowiązują wszystkie te socjo... jak mówię, szkoła jest socjotechniczną instytucją, powinniśmy o tym 

mówić, powinniśmy zrozumieć szkołę, że ona funkcjonuje w określonych ramach, natomiast, i nie 

trzeba mieć też pretensji do nauczycieli o to, bo oni ciężko pracują.   

- Oni są pogubieni.   

- Tak.   

- Jest bardzo dużo papierologii.   

- Jest ogromny chaos. (2)  

Oprócz wadliwego systemu podkreślają, przynajmniej po części, negatywne efekty zmian 

cywilizacyjnych, kulturowych, a tym samym mentalnościowych i obyczajowych. Wskazują, że 

„nauczyciele nie zrobią całej roboty”, bo wielka, jak nie największa, spoczywa na rodzinie, a szczególnie 

na rodzicach.  

Ale to też powinna być pomoc rodziców, tak, bo to w zasadzie małe dziecko, taki czterolatek 

przypuśćmy, jak do mnie przychodzi na zajęcia, to nie przyjdzie sam, tylko zostaje przyprowadzony 

przez rodziców, tak, i to samo jak na przykład dorasta, mama czytała „Chłopów”, tę książkę, co pani 

mówi i proponuje – idziemy do tego muzeum. To też wychodzi od rodziców, niekoniecznie szkoła 

wydaje mi się. (3)  
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Badani opisują sposoby swojego codziennego działania, z których można wyłonić kilka głównych 

kategorii strategii edukatorów. Odnoszą się oni w swoich wypowiedziach przede wszystkim do 

problematyki komunikacji z odbiorcami, „sieciowania” w bliższym i dalszym otoczeniu, formułowania 

tematyki i zakresu oferty oraz ciągłego samokształcenia.   

Komunikacja z potencjalnymi odbiorcami według większości badanych jest trudna, 

przynajmniej w fazie ich „pozyskiwania”. Edukatorzy mówią o „syzyfowej pracy”, o wielkich nakładach 

pracy i zaangażowania oraz niezadowalających efektach (czyli głównie niezadowalającego ich 

zainteresowania objawiającego się w uczestnictwie w działaniach edukacyjnych/animacyjnych). „Walka 

o odbiorcę” to ciągła „praca u podstaw”, przede wszystkim poprzez stały kontakt twarzą-w-twarz  

z mieszkańcami, „aktywizowanie” poczty pantoflowej. To także stałe poszukiwanie nowych sposobów 

skutecznej komunikacji przy jednoznacznym podkreślaniu, że informacja w mediach, internecie oraz  

w „realu” to norma, minimum, choć najczęściej niewystarczające. Badani są jednak dość krytyczni  

w stosunku do siebie, przyznając, że „proszenie” potencjalnych odbiorców o uczestnictwo obraca się 

przeciwko nim oraz samej edukacji/animacji.   

Ale w tym też jest nasza wina. Że my za bardzo podawczo podeszliśmy, nie. Nie można tak podawczo. 

My wszystko damy, co wy chcecie (śmiech). Wszystko dostaniecie. I tak się przyzwyczaili, że tej 

inicjatywy to brak do nich kompletnie. Nieraz nawet z bezczelnością. (1)  

 Aby temu zapobiec należy, bądź warto, angażować mieszkańców w działania, projektować,  

a raczej inicjować takie przedsięwzięcia, które przyciągną różne grupy społeczności lokalnej, które będą 

czuły się współgospodarzami, a nie biernymi odbiorcami.    

Ale w momencie, w którym jedna pani przyjdzie, to już jest ich impreza, już nie jest... wtedy tam goście, 

ale one, te panie uczestniczą, one uważają za swój święty obowiązek, żeby przyjść, żeby być i to jest  

o wiele zdrowsze. (4) 

„Walka o odbiorcę”, która idzie w parze ze wszechobecnym „wyścigiem” (więcej odbiorców, 

więcej wydarzeń), niekoniecznie przekłada się według badanych na jakość, a także na refleksję nad 

sensem oraz treścią i formą działań z zakresu edukacji kulturowej.  

Zaczynamy robić coraz więcej różnych rzeczy. To też jest wbrew pozorom pułapka moim zdaniem, 

ponieważ tego wszystkiego jest tak dużo, tak pracujemy intensywnie, że już nie mamy czasu na 

wyrobienie tego ciasta, tylko to jest robione na osiąg, na ilość i na wskaźniki. (2)  

Pomimo obecnego w środowiskach edukacyjnych i animacyjnych „wyścigu” i „walki” 

wypowiedzi badanych nie są jednak pozbawione refleksji nad strategiami docierania do ludzi. 

Pojawiają się głosy potrzeby dogłębnego przemyślenia i wypracowania polityki z zakresu edukacji 

kulturalnej (szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę regionalną i lokalną). Zmiany trzeba wdrażać 

powoli i świadomie. To dotyczy między innymi unikania działań „ryzykownych”, eksperymentalnych, 

które mogłyby zrazić odbiorcę.  
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Ale staramy się rzeczywiście unowocześniać te formy tradycji na różne sposoby. Mamy pomysły 

animacyjne w kierunku sztuk performatywnych, happeningów. Natomiast nie wiemy, na ile odbiorcy 

będą na to przygotowani. Myślę, że najpierw musimy trochę czasu poświęcić na edukację i powoli ich 

wprowadzać w te performance, żebyśmy sobie nie zaszkodzili. Więc więcej dajemy sobie teraz refleksji  

i przemyśleń niż takiego działania od podstaw. (1)  

 „Poszerzanie pola kultury” w instytucjach wydaje się badanym zjawiskiem oczywistym  

i koniecznym w dzisiejszych realiach edukacji kulturowej. Z jednej strony badani przyznają, że w taki 

sposób są w stanie dotrzeć do większej liczby odbiorców i przekonać „trudnego” odbiorcę. 

Przełamywanie tradycyjnych podziałów instytucji kultury umożliwia kreatywne działania i jest 

wynikiem myślenia animacyjnego o edukacji kulturowej. Z drugiej jednak w części wywiadów ujawnia 

się refleksja nad współczesną tożsamością bibliotek, muzeów, domów kultury, która ciągle jest 

„przepracowywana”, dyskutowana, kształtująca się.  

- Kiedyś, tak mi się wydaje, były konkrety, że tak powiem. Biblioteka to są spotkania autorskie  

z pisarzami i to są książki, dom kultury to są jakieś warsztaty, zabawy taneczne i tak dalej, a teraz tak 

naprawdę wszystko się miesza, tak, nie ma... zostały tylko nazwy, ale...   

- Charakteru nie ma.   

- Tak, ale nie ma takiego typowego właśnie charakteru, bo na przykład my też organizujemy różnego 

rodzaju warsztaty, różnego rodzaju spotkania, tak, dlatego żeby też w jakiś sposób przyciągnąć właśnie 

młodzież, przyciągnąć osoby zainteresowane, tak. (3)  

 Postulat, czy niekiedy oczywistość, potrzeby sieciowania w środowiskach edukacji kulturowej 

jest widoczny w rozmowach z badanymi. W wywiadach pojawiają się ogólne, szerokie refleksje nad 

współpracą wynikającą z sensu tworzenia.  

Bo przecież jeżeli my coś budujemy, przecież my nie mamy wszelakiej wiedzy i w momencie kiedy jest 

jakaś możliwość, żebyśmy zbudowali coś wyjątkowego, to się projekt teraz nazywa, więc jeżeli to 

budujemy to przecież czerpiemy wiedzę z innych zasobów ludzkich, z ludzkiego potencjału, od 

muzealników pozyskujemy wiedzę, od archiwistów, od ludzi kultury generalnie i nie tylko, no bo i od 

nauczycieli i artystów sztuki współczesnej i generalnie no jeżeli coś tworzymy, to jest klaster myśli 

ludzkich. (2)  

 Pojawiają się także konkretne przykłady sieciowania, będące zarazem postulatem wynikającym 

z bieżących zauważanych potrzeb. Jest to między innymi wymiana informacji i doświadczeń między 

edukatorami kulturowymi, a także wspieranie jednej grupy przez inną. Dotyczy to szczególnie 

nauczycieli, którzy mogliby/powinni korzystać z licznych atrakcyjnych materiałów edukacyjnych.  

Z jednej strony pojawia się opinia, że ci, do których kierowane jest takie poradnictwo, wsparcie 

merytoryczne, nie wiedzą o tym, a z drugiej – że nie są zainteresowani, nie szukają.  

Może nauczyciel wypożyczyć sobie taki niezbędnik i tam ma i elementy stroju i codzienne przedmioty 

użytkowe, a zatem jest to kwestia współpracy z instytucjami kultury, intensywnej współpracy, 

stawiania wymagań w stosunku do instytucji kultury, aby przygotowywały materiały dla szkół, żeby 
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wspierały nauczyciela, być może to instytucje powinny zapraszać nauczycieli na takie właśnie zajęcia. 

(3)  

 Formą, która pomaga w nawiązywaniu wielu kontaktów i wymianie myśli oraz doświadczeń, 

jest konkurs, którego znaczenie podkreślają szczególnie badani z Kaszub. Pojawiają się jednak głosy 

dyskutujące z rodzajem komunikacji, która głównie polega na rywalizacji.   

Ciągle mi jakby brakuje tego, że my o sobie w ogóle prawie nie wiemy, że jakby ta energia, gdyby ona 

się połączyła, to by była zwielokrotniona, tego nie ma i to robią w jakimś tam sensie konkursy, że ci 

ludzie się poznają, nawet dużymi grupami, na teatralnych, ale konkurs jako konkurs to jest jednak, 

emanuje troszkę złymi emocjami. Wiem przez te ileś tam lat już pracy w zrzeszeniu, co się dzieje, jak 

jest konkurs twórczości kaszubskiej, który od 25 lat czy 26 my już robimy, to już i ustroje przechodziły  

i wszystko się zmieniało, ten konkurs ciągle trwa, ale to co... że konkurs nie wyczerpuje jakby 

wszystkiego, zróbmy wreszcie coś razem i jakby my od dołu (…), że tu byśmy liczyli właśnie na ludzi, 

którzy mają wiedzę, którzy sięgają, ten horyzont jest o wiele szerszy. Pani mówi, że nie ma, czy tam 

mówisz, że nie masz uprzedzeń, my z nimi sobie często nie możemy dać rady, zresztą nauczyciele 

rywalizują, nie, o godziny, o pracę, o awans, kto będzie wcześniej dyplomowany. (4)  

Pojawia się głos w dyskusji podkreślający znaczenie konkursów, wynikające przede wszystkim  

z trwałości i ciągłości tego typu wydarzeń w regionie.  

Zobaczcie, to było tylko w kilku szkołach u nas, to się rozrosło, rozrosło się na całe województwo. Dzięki 

temu konkursowi był czas, właśnie teraz z Bronkiem rozmawiam, on mówi, jak było 25-lecie mówi: 

„Jezus kochany, kończą się wiersze, nie ma co, nie ma co recytować” srutu tutu, dziś mamy 90 piszących 

ludzi, pisarzy i poetów. Ja czasami próbuję tak uświadomić, słuchajcie, bo tak ee co tam, co tam ten 

konkurs rodnej mowy. Ja mówię wiecie co, gdyby to się... gdybym ja to odpuściła, zrobiła w tej chwili no 

tak po macoszemu, też jak tak niektórzy to mówią, to by się rozpłynęło, a to jest zbyt ważne. W tej 

chwili dzięki temu konkursowi, o tym się nie mówi, ale jest język kaszubski w szkołach, mamy 

czasopisma kaszubskie. (4)  

 W rozmowach o kierunkach działań edukatorów pojawia się także kwestia ciągłego 

edukowania siebie, rozumianego jako działanie zbiorowe, o charakterze sieciowania.  

Dlatego u nas jest duże nasycenie, cały czas szkolenia, rozmowy, dlaczego, po co, żeby zbudować sobie 

zespół fajnych animatorów, liderów, którzy zaczną tę wiedzę rozpowszechniać, będą się sieciować  

i wzmacniać. Więc tu widzę, że nie tylko edukować ludzi, ale najpierw siebie. (1)  
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Badani, mówiąc o barierach i problemach, odnoszą się do różnorodnych, jednakże zazwyczaj dość 

konkretnych spraw. Dotyczą one, niezależnie od specyfiki regionalnej badanych, z jednej strony kwestii 

„ludzkich”, przede wszystkim komunikacji z odbiorcami i podmiotami współpracującymi, a z drugiej – 

organizacyjnych i materialnych.  

Komunikacja z odbiorcami, opisywana już w tym raporcie, jest problemowa, przede wszystkim 

ze względu na postulat, czy też w pewnym sensie przymus „walki o odbiorcę” i trudność w skutecznym 

komunikowaniu ze względu na czynniki zewnętrzne, wynikające z przemian kulturowych 

współczesnego świata.  

- Chodzi mi o komunikację, ona nie jest dla mnie problemem, ale ona wymaga od nas, od tych 

animatorów wysiłku, ponieważ komunikacja publiczna jest szalenie trudną sprawą i nieraz trzeba po 

prostu się w tym wysilać, bo to trzeba się kształtować w tym, właśnie w tej komunikacji, która się no 

zmienia, zmienia, bo to się też zmienia...   

- Przede wszystkim trzeba się słuchać, a nie tylko przyjmować jakieś informacje. Trzeba przezwyciężać 

różne komunikacyjne i ja tak też mam refleksję na temat tej ekstazy komunikacji, bo to jest kulturowa 

ekstaza komunikacji, więcej, szybciej... (2)  

 Odbiorca jest trudny ze względu na brak chęci do współpracy lub na posiadanie chęci 

deklaratywnej, która nie zamienia się w działanie.  

Jest czasami zapytanie o to, co by kto chciał, żeby było zorganizowane i są, padają pomysły,  

a w momencie kiedy jest realizowane, tych osób nie ma. (2)  

 Do „trudnych odbiorców” należą też osoby pełniące inne role, między innymi decyzyjne  

i podziału środków, m.in. na edukację kulturową. Pojawiają się też, jeszcze bardziej problemowi, 

odbiorcy „hejtujący”, którzy w środowisku lokalnym krytykują edukatorów czy ogólnie 

instytucje/organizacje, szczególnie za brak działań.  

Irytuje mnie, że ludzie nie chcą uczestniczyć w działaniach, które my im proponujemy, a później hejtują, 

oceniają i wśród tych ludzi są właśnie urzędnicy, radni, którzy decydują o środkach i tak, nie są 

czytelnikami biblioteki, nie chodzą do muzeum, nie posyłają dzieci do domu kultury, ale uważają, że nic 

się w mieście nie dzieje. (2)  

„Walka o odbiorcę” wymaga tworzenia atrakcyjnej i oryginalnej oferty, a to wymaga, co 

pojawia się w kilku wypowiedziach, większych nakładów finansowych.   

Ze względu na to, że takie czasy są, a nie inne, musimy robić tak, żeby te zajęcia były coraz bardziej 

atrakcyjne, żeby dzieci chciały na nie przychodzić, a to się wiąże z finansami. Gdyby tych finansów było 

więcej, to zawsze można bardziej atrakcyjne rzeczy powymyślać i więcej zrobić. (4)  

To jest wszystko oparte na braku pieniędzy, bo ten właśnie animator z Domu Kultury jakiś, czy osoba 

zajmująca się tańcem całkiem ma inny przekaz, jeżeli przyjdzie do szkoły niż które... są jeszcze na 

przykład dodatkowe zajęcia, weźmie nauczyciel, ten sam, który prowadzi język polski i coś tam, historię 

i to dla uczniów na przykład nie jest tak ciekawe, a jeżeli przyjdzie ktoś właśnie z zewnątrz, no to 

fantastycznie się to sprawdza i są chętni, są zainteresowani, jest inne zupełnie podejście właśnie do 
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tych spraw, tylko że niestety na to nie ma pieniędzy, no bo to animatorowi często trzeba zapłacić 

jakiemuś. (3)  

Sieciowanie z innymi podmiotami jest problemem, a może wyzwaniem, zauważanym we 

wszystkich wywiadach. Co ciekawe, swój potencjał widzi w tym animatorka z grupy nieformalnej, 

wskazująca na główny problem w postaci braku środków finansowych.  

Na pewno z mojej perspektywy problemem są finanse, na przykład nie mam problemu z sieciowaniem. 

Szczególnie w instytucjach, gdzie ktoś tam działa w edukacji, powiedzmy młode osoby pracują, to 

szybko gdzieś tam zaraz fama idzie, że my takie warsztaty robimy, gdzieś to wychodzi. Tylko nawet 

później ktoś mówi: „Słuchaj, wzięłabym cię na warsztaty, ale nie mam kasy”. Ja akurat jestem po 

kulturoznawstwie i psychologii społecznej, ale dziewczyny pedagożki, animatorki, filozofki i one po 

prostu idą do pracy do sklepu, nie mają czasu na realizowanie się w tym, co naprawdę je kręci, no bo 

gdzieś tam cały czas są ze mną, coś tam próbują zrobić, ale no fizycznie nie ma za bardzo możliwości 

rozwoju. (3) 

Zazwyczaj jednak badani, niezależnie od stopnia formalizacji podmiotów, które reprezentują, 

wskazują na niedostateczne „usieciowienie”.  

Póki co jeszcze za słabe, to jest ta wzajemna komunikacja, przecież wszyscy, do licha, zajmujemy się 

tym samym, uczymy tego samego! (4)  

Badani wskazują także brak wsparcia ze strony współpracowników, partnerów. Samotność 

lidera ujawnia się przede wszystkim podczas trudności i ciężkich, czasochłonnych zadań, a także  

w próbach znalezienia swoich następców. To ostatnie często idzie w parze ze zjawiskiem odpływu 

młodych ludzi do dużych miast lub rezygnacji z kontynuowania działań edukacyjnych i animacyjnych ze 

względu na sytuację życiową (zakładanie rodzin, znalezienie stałej, innej pracy).  

Edukatorzy, szczególnie z samorządowych czy publicznych instytucji, podkreślają skostniałość 

struktur, które uniemożliwiają albo hamują działania, szczególnie te twórcze, wymagające 

elastyczności. Badani przyznają, że „walka z systemem” jest niemożliwa albo bardzo męcząca, więc 

najczęściej starają się „omijać system”. Co ciekawe, wszechobecny i słyszalny z różnych środowisk 

postulat instytucjonalnego „poszerzania pola kultury” zderza się z przeciwnymi komunikatami idącymi 

„z góry”.  

Mam jakiś pomysł, chcę zrobić i potem właśnie słyszę, że sorry, ale nie jesteśmy domem kultury, to jest 

właśnie ta skostniałość. Przypominam, że jesteście muzeum, a nie domem kultury. (2)  

 Badani wskazują także na relacje z przełożonymi, które w formalnych instytucjach mają 

wielkie, jeśli nie największe znaczenie w efektywnej działalności edukacyjnej.  

Chyba bardzo ważne w takiej pracy jak moja jest to, jak cię postrzega szef. Jeżeli szef, są dobre relacje  

z szefem, jeżeli ten szef z tobą rozmawia jak z człowiekiem i widzi w tobie partnera do pracy, to wtedy 

się pracuje całkiem fajnie, a jeżeli jesteś postrzegany w pracy jako ten ktoś, kto musi się słuchać szefa  

i który nie może zrobić skrętu w prawo bez wiedzy szefa, nie może czegoś wymyślić sam, bo wszystko 

musi być kontrolowane, to to jest najgorsza rzecz, jaka w pracy może mnie dotknąć. (4)  



 26 

 Na biurokrację, stale rozszerzającą się, narzekają pracownicy, a głównie dyrektorzy z placówek 

samorządowych i publicznych.  

Urzędnicy, urzędnicy, na trzecim miejscu urzędnicy. Przykładowo to, ilość papierów, które ja musiałem 

robić, a teraz... nie, nie, to jest porażka, ile to spala energii bezsensownej. (4)  

 Problemem z władzą lokalną, oprócz rozrastającej się biurokracji, jest trudna komunikacja 

zarówno z urzędnikami, jak i przedstawicielami władz. Wynika ona między innymi z niedostrzegania czy 

marginalizowania działalności edukatorów kulturowych oraz ich problemów. „Miasto” często 

niedostatecznie albo wcale nie wspiera nie tylko edukacji kulturowej, ale i „kultury i sztuki w ogóle”.  

Szkoda, szkoda, nie czują takiej potrzeby. Jest kwestia biznesu, biznes, tak, każdy, wszyscy są medalami 

obwieszani na wszystkich uroczystościach, natomiast działalności artystycznej się nie dostrzega  

i uważają, że tak ma być, no, owszem, są, tak ma być, no ale po co ich tutaj doceniać. No trochę jest 

to...  (3)  

 Problem relacji: edukacja kulturowa–władza według niektórych jest głębszy – dotyczy potrzeby 

systemowych rozwiązań, na szczeblu ministerialnym. Zarówno na gruncie ogólnopolskim, jak  

i wojewódzkim oraz lokalnym, badani wskazują na defaworyzację „kultury”, która często zestawiana 

jest z bardziej zauważanym i docenianym „sportem”.    

Jest sporo animatorów, którzy chcą i robią te warsztaty, różnego rodzaju zajęcia w sposób fantastyczny 

i mają osiągnięcia na przeróżnych polach i różnych też pułapach oceniania tej ich pracy i brakuje też 

takiej systemowej, według mnie, systemowego zauważenia tych ośrodków, czegoś takiego nie ma, my 

próbujemy się dobijać do tego, żeby też w jakikolwiek sposób inaczej patrzyło na to Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale (…) to wszystko wymaga systemowej pracy, jakiejś takiej pracy 

u podstaw, żeby na te rzeczy zwracać uwagę. Na pewno o tym się za mało mówi. Porównując to ze 

sportem chociażby, tak, no kiedy mamy do czynienia ze sportem, to zupełnie inaczej wygląda, jest  

o wiele łatwiej o sponsorów i tak dalej, jest bardziej medialnie. To się napędza wzajemnie. W przypadku 

kultury, niestety, wygląda to różnie, czasami nawet nie mamy tego jednego procenta przeznaczonego  

z budżetu gminy, powiatu na rzecz kultury, pomimo tego, że kiedyś się o tym dużo mówiło, nie mniej 

jednak, ja cały czas jeszcze będę to podkreślał, moim zdaniem ilość zapaleńców pozytywnych w tych 

instytucjach jest na tyle duża, ale też i stowarzyszenia, które powstają, bo to jest właśnie coś takiego, 

że nawzajem te obszary powinny się przenikać, to znaczy według mnie też mają ogromną rolę do 

zrobienia, do spełnienia i one też powinny uzupełniać jak gdyby to, czego często instytucjonalnie się już 

nie da zrobić, ponieważ nie ma miejsca, nie ma czasu, nie ma możliwości, szereg różnych elementów 

powoduje to, że są pewne ograniczenia. (3)  

  Innym problemem dotyczącym władz jest instytucjonalne rozdzielenie „kultury” i „edukacji”, 

widoczne chociażby w strukturach organizacyjnych urzędów miast i gmin.  

- jest brak współpracy i zrozumienia z wydziałem edukacji. 

(…) 

- Da się coś z tym zrobić?   
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- Chyba ciągnięcie tych pań na szkolenia, właśnie jakieś warsztaty, które ich obudzą, to pań to nie było 

sarkastycznie powiedziane, po prostu tam głównie kobiety pracują, ja wierzę w taką siłę pozytywnej 

stymulacji, ale tego trzeba doświadczyć na własnej skórze, inaczej się nie da, bo inaczej nie uzyskamy 

tego poziomu zrozumienia z ich strony i wspólnego działania. Dwa, brak wskaźników, którymi można 

by mierzyć skuteczność takiej edukacji, czyli robić, w jakiś sposób udowodnić, że to trzeba robić, 

prawda, i tu ktoś musiałby to po prostu za nas opracować, bo my tak się poruszamy w obszarze intuicji, 

tego, co nam się wydaje, ale nie mamy żadnych podstaw naukowych. No i trzy, to jest chyba, nie wiem, 

to my musimy jakoś wspólnie rozpracować, jakieś takie forum zbudować kontaktów z tymi, którzy 

proponują nam projekty edukacyjne, żeby je po prostu wyłapywać... (…) Dowiadywać się o nich, 

wyłapywać z rynku i też się samemu nauczyć, jak je segregować, co jest warte, a co jest mniej istotne, 

czy mniej wartościowe, prawda? (3)  

 Innymi pojawiającymi się w wywiadach problemami są bariery lokalowe. Mówili o tym 

zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy, wydaje się, są względnie przyzwyczajeni 

do takiego stanu rzeczy. Co ważne, niektórzy przedstawiciele instytucji kultury wskazują ten problem 

jako na jeden z najważniejszych. Lokale są za małe, mają za mało sal („mamy w tej chwili tyle zajęć, że 

nie możemy dzieci pomieścić”), co utrudnia im rozwijanie się jako organizacji i oferty edukacyjnej, lub 

są stare, od lat nieremontowane. Tu również pojawia się problem w relacjach z władzą: badani nie 

wiedzą, jaka będzie ich przyszłość, żyją w poczuciu tymczasowości i niepewności ze względu na brak 

wiedzy o decyzjach dotyczących ich przyszłości, szczególnie pod kątem lokalizacji („od lat nie ma 

remontów, bo mamy być przenoszeni”).  

 Poruszane kwestie lokalowe ujawniły dość uniwersalny w środowiskach edukatorów 

kulturowych dylemat stałego ośrodka kultury vs. pracy w terenie. Jedno i drugie jest bardzo potrzebne 

(szczególnie jeśli podmiot pracuje w małych miejscowościach lub jest organizacją pozarządową albo 

nieformalną). Jedno i drugie ma liczne plusy i minusy. Badani mają świadomość zarówno potrzeby 

stałego miejsca, które umożliwiałoby działania, także pod względem organizacyjnym oraz które wydaje 

się wielu niezbędne do budowania tożsamości, wizerunku organizacji/instytucji. Z drugiej, badani 

widzą potencjał i potrzebę pracy w terenie, wychodzenia do ludzi oraz zauważają bariery, głównie 

mentalne, które dotyczą niektórych kategorii społecznych (potencjalnych) odbiorców w przekroczeniu 

progu domu kultury/biblioteki/muzeum etc. Widzą też, że niekoniecznie trzeba mieć swoje miejsce, 

swój lokal, żeby robić wartościowe rzeczy. Nawet wręcz odwrotnie: edukacja kulturowa, w której 

założeniach mieści się przecież nawiązywanie partnerstw i skupianie społeczności lokalnej, może, albo 

wręcz powinna, dziać się w różnych miejscach, w szkołach, w świetlicach wiejskich, „w terenie”.  

 Problemami powtarzającymi się wśród badanych z małych miast i wsi jest organizacja 

transportu dzieci i młodzieży do i ze szkoły. Transport jest zaplanowany na konkretne godziny, 

zazwyczaj zaraz po zakończeniu lekcji. Aby zrealizować w szkołach coś dodatkowego (a na wsiach 

szkoły są głównym albo jedynym miejscem, gdzie edukacja kulturowa odbywa się/może się odbywać), 

trzeba zorganizować przejazd później, co wiąże się z potrzebą zmiany grafiku autobusów na większym 

terenie. Badani wskazują, że jest to główny problem w „ożywianiu” szkół popołudniami.  
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 Inną ważną sprawą w środowiskach wiejskich są świetlice. Badani wskazują na ważną ich rolę, 

ale także na znaczenie nauczyciela/instruktora (jego kompetencji, zaangażowania), który ją prowadzi. 

Problemem jest ich finansowanie oraz struktura organizacyjna. Nie ma jednolitego rozwiązania, 

województwo jest pod tym względem zróżnicowane. Przykładem problemu z organizacją  

i finansowaniem świetlic w gminie, które przeszły spod opieki Gminnego Ośrodka Kultury pod skrzydła 

rad sołeckich, przytaczają badane z Kaszub, ukazując tym samym dość częsty obraz problemów 

lokalnych społeczeństw obywatelskich.   

- No i wszyscy hurra, mamy radę sołecką, mamy pieniądze sołeckie, fundusz sołecki, bierzemy świetlice  

i co się później okazało?  

- Nie dają rady.  

- Nie mają instruktora, nie mają... świetliczanki, tak na nas mówili, nie mają świetliczanki, nie mają 

rzeczy, typu blok, kredki i tak dalej i tak dalej i nie ma osoby, która by w społecznym czynie czy z rady 

sołeckiej pani przyszła, z dziećmi usiadła, bo lekcje trzeba pomóc zrobić i zaczął się dym, a poza tym są 

ludzie w tych radach, którzy nie potrafią sobie z tym funduszem poradzić, bo ten chce na drogę, tamten 

chce na nowy piec, no i zaczyna się kłótnia, pieniądze wydane, dzieci same sobie. (4)  
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ZRÓŻNICOWANIE POMORZA  

Wywiady w czterech miejscach województwa pomorskiego potwierdziły tezę o zróżnicowaniu 

Pomorza. Nie można mówić o jednym spójnym regionie, a raczej o subregionach lub ewentualnie 

dużym regionie pomorskim poszatkowanym na mniejsze, mniej lub bardziej spójne całości 

przestrzenne. Nie można też mówić o jednym środowisku edukacji kulturowej. Poniższy podział jest 

niewyczerpujący (np. nie objęliśmy bezpośrednio badaniem focusowym Kociewia), zapewne obraz jest 

jeszcze bardziej zróżnicowany (ale pokazuje różne światy i wizje oraz realizacje edukacji kulturowej).  

Kreśląc regionalne/lokalne światy edukacji kulturowej w województwie pomorskim, bierzemy 

pod uwagę przede wszystkim specyfikę przestrzeni społecznej, jej postrzeganie przez badanych oraz 

wątki tożsamości terytorialnych. Pokazujemy specyficzne, wymieniane przez badanych na danym 

terytorium, problemy i bariery. Edukację kulturową traktujemy relacyjnie, wskazując przede wszystkim 

na podział na „swoich” i „innych”, będących w różnych kwestiach grupą odniesienia. Opisujemy 

strategie działania oraz spojrzenie badanych na problematykę sieciowania.  

  

„PO/ZA WIŚLE”  

Powiśle, o którym mówią badani przy okazji opisu „swoich” działań, potencjału i barier z zakresu 

edukacji kulturowej, jest regionem niewyrazistym i niebędącym regionem w sensie tradycyjnym  

w świadomości zbiorowej jego mieszkańców. Na podstawie głównie podziałów historycznych liderzy 

opisują region Powiśle  w taki sposób:  

- Tak naprawdę Powiśle to się składa z dwóch powiatów, sztumski i kwidzyński. I tak naprawdę 

dodajemy dolne i górne Powiśle.  

- Czyli dolne.     

KCK: A tamto to jest górne?  

- No tak… 

- Z biegiem Wisły, tak to się liczy. (1)  

 Region jest słabo rozpoznawalny na zewnątrz, także nawet w województwie pomorskim, co 

zauważają edukatorzy.  

Robiliśmy badanie focusowe (…), odniesienie do gotyku, taka wspólna baza. Do tego jeszcze musieliśmy 

Żuławy Malborskie dołączyć. I zrobiliśmy badania focusowe w Trójmieście i w Warszawie. Proste 

pytanie: z czym się kojarzy Powiśle. W Warszawie wiadomo z czym. A w Trójmieście nie mieli zielonego 

pojęcia, że Powiśle jest w województwie pomorskim. (1)  
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 Edukatorzy widzą potencjał społeczności lokalnych we wzmacnianiu/konstruowaniu regionu 

Powiśla oraz na jego bazie tożsamości zbiorowej. Badani zdają sobie sprawę, że w tej kwestii jest wiele 

do zrobienia („zasoby tożsamościowe są jakie są”) zarówno na poziomie mieszkańców, jak i instytucji 

oraz polityki regionalnej, kulturowej, historycznej.  

Ja odczuwam to wtedy, kiedy przeglądam publikacje na temat różnych wartości regionalnych i jest… 

my jesteśmy właśnie taką białą plamą. Wszędzie stroje kolorowe, serwetki, hafty, wzory, a my nic.  

A my mamy tak wiele w tym względzie, że niejednego moglibyśmy zawstydzić. Musimy zaistnieć. 

Naprawdę jest dużo do pokazania. (1)  

 Edukatorzy wymieniają przede wszystkim problemy związane z odpływem młodych ludzi do 

większych miast, co utrudnia według niektórych dobrą i ciągłą animację społeczną i kulturową.  

- Tylko jest problem taki, że my mamy… lukę. Przykład działań animacyjnych, edukacyjnych. Uczymy 

młodych od podstawówki, przedszkola, żłobka do szkoły średniej. Przykład Ekoinicjatywy (-), centrum 

aktywności lokalnej i parę innych rzeczy, i był problem, że w szkole średniej do uzyskania różnych 

punktów, różnych innych rzeczy ci ludzie uciekają, gdzie: Bydgoszcz, Trójmiasto.    

- No tutaj nie, i nie będzie.  

- Zawsze mamy ten problem, że nawet jak już mamy ludzi wyedukowanych czy przeszkolonych 

animacyjnie, to oni uciekają. Mamy lukę. Znowu wracamy do dzieci. Mamy dzieci i seniorów. Nie 

oszukujmy się. (1)  

 Według edukatorów (co potwierdzają inne badania socjologiczne tego regionu) „innymi” są 

głównie Kaszuby oraz Trójmiasto (czy Gdańsk). To z częścią za Wisłą Powiślacy się porównują, 

odróżniając się od „tamtej części województwa” i tym samym „łącząc” się z resztą tak zwanego 

„Zawiśla” (mieszkańcy Powiśla i Żuław czasami używają tego określenia, żeby podkreślić marginalizację 

ich terenów przez część województwa po drugiej stronie Wisły). Dyskurs tożsamościowy Powiśla jest  

w dużej mierze peryferyjny. Badani podkreślają, że „inni”, czyli głównie Kaszubi, nie mają problemów  

i barier takich jak mieszkańcy Powiśla, bo są regionem silnym, z długą tradycją, historią i bogatym 

dziedzictwem kulturowym.  

Jest to bardzo silne, istnieje język kaszubski, ludzie się nim porozumiewają. W urzędach wprowadzają.  

I ta kultura jest rzeczywiście bardzo silna. I ja z takiego punktu widzenia szkolnego. Bo zanim tutaj… Tak 

naprawdę dopiero drugi rok pracuję na Powiślu, a tam pracowałam piętnaście lat w gimnazjum. I tam 

tradycje… Kiedyś była ścieżka regionalna, edukacja regionalna, i tam bardzo mocno… duży nacisk się na 

to kładło, żeby tę kulturę regionu… Tutaj tego nie ma, bo oni cały czas, jak rozmawiam… ja jestem 

obca… jak rozmawiam, ten skądś przywędrował, ten jest autochtonem, ale autochtonem Niemcem,  

a ten autochtonem Polakiem. I mimo tego, że minęło już kilkadziesiąt lat, to oni nie stanowią takiej 

zwartej społeczności. Jak obrazisz Kaszuba, to się zaraz dwudziestu znajdzie i przyłoży, to tutaj tego nie 

ma. Nie czują się zgraną społecznością. I to widać także wśród dzieciaków. Że jest ciężko ich 

zintegrować wokół takiego jakiegoś, powiem wysoko, historycznego projektu. Oni nie widzą siebie, że 

są członkami tej społeczności. (1)  
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Siła Kaszub, w przeciwieństwie do innych subregionów województwa pomorskiego, przejawia 

się także w większych nakładach finansowych i wspieranym przez władze zapleczu instytucjonalnym.  

A co mówimy o Kaszubach w tym momencie, to, nie oszukujmy się, to są nakłady finansowe. Nawet  

z Urzędu Marszałkowskiego, największego Kaszuby, czyli marszałka, widać, jak są rozdzielane te środki. 

Tam są licea z językiem, nawet maturę chyba można. Tak więc my się nie mamy co porównywać  

z Kaszubami. (1)  

 Wydaje się, że działania z zakresu edukacji kulturowej są ściśle powiązane z dużym, zbiorowym 

zadaniem, jakim jest konstruowanie regionu Powiśle, w tym wzmacnianie tożsamości regionalnej  

i lokalnej. Badani podkreślają postmigracyjne cechy społeczności, które składają się na specyfikę tej 

przestrzeni, a także są tym, nad czym oni jako animatorzy, edukatorzy czy liderzy muszą przede 

wszystkim pracować.  

- Jeśli chodzi o naszą działalność kulturalną, to praca nad tożsamością, dlatego, że my jesteśmy… 

- W tyglu. 

- W tyglu. I pytając jakiegokolwiek, kogokolwiek, skąd pani jest, nie powiedzą, że z Powiśla. Więc my 

mamy bardzo taką ideę korzenienia tutaj tożsamości, właśnie poprzez działania z lokalną 

społecznością, włączając w to działania artystyczne i animacyjne.   

- Powiślański haft.  

- Więc tutaj… bardzo sobie to bierzemy do serca. I w tę stronę zamierzamy iść. To jest dobry przykład 

dwóch pracowni haftu artystycznego i rzeźby. Tutaj działamy animacyjnie z lokalną społecznością. Ale 

to jest wszystko podawczo, mamy tego świadomość. Nie czują tego, bo nie są zaangażowani, nie 

współtworzą. (1)  

Budowanie regionu należy według badanych zacząć od budowania wspólnoty lokalnej. 

Lokalność przejawia się w większości kierunków postulowanych/realizowanych działań. Poznawanie 

regionu, historii, dziedzictwa kulturowego należy zaczynać „od siebie”, czyli od historii rodzinnych.  

Odtwarzanie, podawanie, zaznajomienie. Natomiast oni nie są zaangażowani czynnie w tworzenie 

historii Powiśla. Dlatego my bardziej chcemy uderzyć do historii osobistych, rodzinnych, lokalnych. 

Najpierw wyjść do domów, wiosek, potem na region, żeby dać podstawę utożsamiania się z całym 

regionem. Dopiero zaczynamy, to jest praca u podstaw, to jest proces, który zaczyna się realizować. (1)  

 Budowanie regionu, tak widoczne w narracji edukatorów, jest dość zwartą, wydaje się 

oddolną, strategią, wypracowaną kilka lat temu i powoli wdrażaną przez różne środowiska w życie.  

My bazujemy na trzech społecznościach, czyli na przesiedleńcach, dlatego wszystkie akcje robimy wokół 

trzech rzeczy: przesiedlania, np. Kresy, teraz fajne wyszły różne rzeczy, głównie w Prabutach, bo tam 

jest stowarzyszenie kresowiaków, wspomnienia, publikacje (-), teraz ludzie się nie boją. W gminie 

Ryjewo, czyli obok, bardzo, właśnie między innymi szkoła i biblioteka, bardzo namawiają, żeby ludzie, 

autochtoni, dalej mówili po niemiecku. Ale to nie jest taki niemiecki niemiecki, tylko tych autochtonów, 

z tego terenu. Nawet bardzo namawiali, żeby się podzielili czymś takim jak słownictwo na tym terenie, 

żeby wydać publikację. Czyli to jest tak naprawdę praca u podstaw. Plus menonici, czyli coś, co zahacza 
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o Żuławy. I na tyglu tych trzech społeczności teraz wszystko bazuje. I mamy teraz jako instytucje  

w różne dokumenty wpisywane, w nasze strategie rozwoju plus parę różnych dokumentów 

powiatowych czy regionalnych, czy z urzędu marszałkowskiego, mamy wpisany rozwój na bazie tych 

trzech społeczności. I teraz to ładnie wszystko połączyć to jest dla nas problem. (1)  

 Dla edukatorów z Kwidzyna i okolic sieciowanie potrzebne jest przede wszystkim po to, aby 

integrować społeczności, ale także wzmacniać region i efektywnie budować swój wizerunek na 

zewnątrz, markę regionalną, turystyczną.  

No z nami nie chce Kociewie na razie współpracować, bo chcą mieć drogę promocji swojej marki.  

I skupić się wyłącznie na swojej marce Kociewie. Bo też nie jest jeszcze rozpoznawalna. A Kociewie  

i Powiśle to byłaby bzdura. Coś, co jedno i drugie nie ma żadnej renomy. Więc jako społeczności LGD 

będą mieli osobno. My tu jako grupa działania mamy współpracę ze sztumskim, ale też teraz  

z powiatem nowodworskim i malborskim. Bo tak naprawdę mamy taką samą sytuację, i kulturową,  

i każdy z naszych LDG przeznaczył środki i na rozwój aktywności lokalnej, czy to będzie w kulturze, czy  

z ochrony środowiska. (1)  

 Badani wyrażają potrzebę sieciowania przede wszystkim na gruncie lokalnym. Skupiają się 

przede wszystkim na podmiotach w bliskiej odległości geograficznej, z którymi, jako edukatorzy 

kulturowi, chcieliby nawiązywać współpracę (przede wszystkim ze szkołami).   

Ja na razie myślę na zasadzie lokalnej. Bo tutaj mamy duże zaległości, dużo do zrobienia. (1) 

 Dalsze tereny, którymi są zainteresowani w kontekście sieciowania to „Żuławy i Malbork”, ze 

względu na różnorodne podobieństwa: kulturowe, historyczne, społeczne, a także „pozycji”  

w województwie. Współpraca powoli zaczyna się też z miejscowościami „za Wisłą”, czyli głownie na 

Kociewiu. Zaznaczają jednak, że te ostatnie „sieci” są „praktyczne” – pomagają w osiągnięciu celów 

poszczególnych subregionów, które „bardziej pracują na swój rachunek”. 

  

PÓŁNOCNE ŚRODKOWOPOMORSKIE  

Edukatorzy ze Słupska i Ustki często w wypowiedziach poruszają problematykę regionalną, ale nie 

podając szczegółów, konkretów, ani nawet nie nazywając regionu(ów) (czasem pojawia się hasło 

„Pomorze”). Pojawia się także ważny wątek identyfikacji lokalnej (głównie na bazie miast), a także 

postmigracyjność omawianych terenów i związana z tym „migotliwa” tożsamość.  

Chodzi też na przykład o naszą specyfikę, ustecką, to jest też ta tożsamość bardzo trudna u nas, 

napływowa, ona jest migotliwa i żeby działać, należy się łudzić i przezwyciężać te jakieś bariery, 

natomiast zaakceptować tę swoją tożsamość migotliwą, ja sobie na przykład zdaję sprawę, że skoro ja 

mieszkam na Pomorzu, a my jesteśmy tu napływowi i Ustka jest takim miejscem, to wówczas zwycięża 

taka etyka, że mieć taką tożsamość migotliwą, związaną z miejscem, bo Pomorze jest i byli tu Niemcy, 

są Polacy, być może ktoś będzie jeszcze inny, ale żeby to Pomorze było jak przestrzeń, kultura jest też 

przestrzenią, żeby jako przestrzeń była wartością. (2) 
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 Poruszając problematykę edukacji kulturowej, badani podkreślają konieczność „pracy 

tożsamościowej” i związanej z tym historii, przerwanego dziedzictwa kulturowego oraz „statusu” 

ludności napływowej.  

Oprowadzając kiedyś pewną grupę dorosłych ludzi, w momencie kiedy zaczęłam opowiadać o tej 

ludności napływowej tutaj na tych terenach, ja zawsze śmiało o tym opowiadam, ja mówię, ja jestem 

tutejsza, ja się tu urodziłam, moi rodzice również, a pan mi zarzucił, ale naprawdę był bardzo oburzony  

i niesprawiedliwy uważam, powiedział: „Pani nie jest rodowitą Słupszczanką”.    

- Od którego pokolenia.    

- Odmówił prawa.     

- Na początku to byłam taka, no, oburzona wręcz, mówię no jak nie jestem, no i wdałam się w dyskusję 

oczywiście, no to też nie mogłam dyskutować za długo, bo była reszta grupy, która tam czekała  

i słuchała, ale bardzo często faktycznie są ludzie, przychodzą do nas, którzy no mają jeszcze takie 

pojęcie tutaj o tej ludności napływowej, takie no znikome tak naprawdę, bo uważam, że nie powinni już 

w ten sposób uważać. 

Wizerunek też niespójny, ludzie nie wiedzą o przeszłości Pomorza (czy Słupska i okolic)  

No i zaczęłam tak troszeczkę opowiadać o Słupsku, wskazywać kierunki i właśnie o tej ludności 

napływowej, o osadnictwie od 45 a pan się tak zdziwił i mówi: „Tak?  A wcześniej kto tu był?”. (2)  

Edukatorzy wskazują na łączność Słupska i Ustki (tzw. „dwumiasto”), porównywanych  

w wypowiedziach do Trójmiasta, a szczególnie Gdańska i Sopotu. Podkreślają przy tym specyfikę  

i wielki walor subregionu, jakim są tereny nadmorskie, także będące ważnym elementem tożsamości 

terytorialnej.  

 Specyficznym problemem omawianego obszaru wydaje się przede wszystkim znikoma wiedza 

mieszkańców, szczególnie młodzieży, o przeszłości tych ziem, w tym o procesach osiedleńczych po II 

wojnie światowej.  

Nasze instytucje może bardziej kulturowe, kulturalne, jak by je nazwać, edukacyjne dobrze 

współpracują. Ja szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o tę edukację związaną z regionem, z tożsamością i tak 

dalej, ja widzę braki na poziomie rodziny, tylko i wyłącznie. Dzieci przychodzą do muzeum, pytam, skąd 

przyjechała rodzina, no jesteśmy ze Śląska. To jest dobra rzecz swoją drogą, dobrze, że dzieci się 

utożsamiają z miejscem, w którym żyją, ale nie ma tej ciągłości historii rodziny, nie widzą tej korelacji 

pomiędzy historią miejsca, czy tak dalej, a ludźmi, którzy tak naprawdę ją tworzą, zwykłych ludzi, którzy 

pracują, ktoś tam kładł szyny, ktoś co innego robił, ktoś pracował w muzeum przez 20 lat, czy  

w bibliotece, prawda, nie widzą dzieci tej łączności, bo nie rozmawia się o tym chyba już po prostu  

w domu. (2)    

 Zauważani „inni” w województwie to przede wszystkim, podobnie jak na Powiślu, Trójmiasto 

oraz Kaszuby. Różnice na poziomie wojewódzkim w zakresie edukacji kulturowej podnoszone są 

głównie w kontekście „nierównego podziału środków”.  

- Mocno niesprawiedliwe.   
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- Mocno niesprawiedliwe, jeżeli chodzi o biblioteki publiczne.   

- Nie tylko biblioteki.   

- Wojewódzka w Gdańsku ma dwa miliony na zakup nowości i nie są w stanie tego przerobić, a my...   

- Koszalin ma 150 tysięcy na zakup nowości z samego miasta, a my mamy zero, więc tutaj też... wiem, 

że samorządy są biedne, ale trzeba zastanowić się, czy to oszczędzanie na kulturze... co przyniesie 

oszczędność na kulturze. 

Specyfiką działalności i planów „Środkowopomorskiego” jest organizowanie się wokół 

inicjatyw łączących oba miasta.  

Dlatego też jeżeli byśmy napisali taki wspólny, opracowujemy tak wstępnie, projekt związany  

z literaturą, z festiwalem literackim dwumiasta, gdzie można wyjść w przestrzeń Bałtyku i po prostu  

w przestrzeni publicznej spotykać się z pisarzami, spotykać się z twórcami, spotykać się z czytelnikami,  

z użytkownikami, z mieszkańcami i to robi na przykład Sopot, to nie jest jakiś genialny mój pomysł, tylko 

po prostu to jest dobra praktyka, gdzie się sprawdza i w momencie, kiedy my wciąż mówimy o tym, że 

dobrze, Ustka jest miastem turystycznym, do Słupska przyjeżdżają tylko wtedy, jak jest deszcz, a było 

deszczu dużo, więc my powinniśmy ze sobą właśnie te relacje, my powinniśmy częściej ze sobą 

rozmawiać. (2)   

 Badani deklarują potrzeby sieciowania w zakresie edukacji kulturowej, wskazując jednak na 

pierwszeństwo poziomu lokalnego, „po trochu poszerzanego” o dalsze terytoria.  

Chyba bardziej lokalne, myślę, że jeśli chodzi o sieć wojewódzką, to raczej nie ma szans. Tak mi się 

wydaje, jesteśmy chyba za bardzo zróżnicowani.  

- Ale pytanie, szanse szansami, ale czy jest taka potrzeba, prawda? Mnie się wydaje mimo wszystko, że 

jest.  

- No właśnie ja też uważam, że jest.  

- Lokalne to już jest.  

- Mi się wydaje, że mu już działamy lokalnie. (2) 

Pojawia się także postulat sieciowania szerokiego, i terytorialnie, i pod kątem zróżnicowania 

tematycznego (rodzaju działalności). Niemniej w wypowiedziach badani odwołują się głównie do tego 

drugiego.  

Strasznie byśmy tego chcieli, ale jeżeli słyszymy, że co nam przeszkadza, że nie wychodź poza ramy, bo 

to jest muzeum, bo to jest biblioteka, bo to jest, to my się będziemy zawsze cisnąć w naszych takich 

środowiskach, takich małych poletkach, gdzie będziemy też no pracować, no po prostu trzeba tak 

działać, no bo to jest nasza praca, praca w kulturze to jest też pasja, więc to sieciowanie wojewódzkie 

jest myślę ważne, bo my dzięki temu też zaczniemy siebie poznawać, bo być może, że nie znamy siebie 

do końca i być może my nie znamy koleżanki, właśnie koleżanek z muzeum tak jak byśmy chcieli i dzięki 

temu, co tutaj usłyszałam, też wiem więcej i w tej chwili też pewne rzeczy przyszły mi do głowy, które... 

(2)  
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TRÓJMIASTO I OKOLICE   

Ze względu na małą liczebność i niepełną reprezentację Trójmiasta (zabrakło przedstawicieli m.in. 

Gdańska i Sopotu) oraz na zróżnicowanie edukacji kulturowej w tych miastach, trudno jest nakreślić 

pełen obraz subregionu. Niemniej, analizując wypowiedzi badanych, można zauważyć, że pomimo 

wielu powiązań wszystkich ośrodków edukatorzy postrzegają swoje miasta jako autonomiczne, ze 

swoimi problemami, niejako „oderwane” od subregionalnego kontekstu. „Małe” Trójmiasto 

skierowane jest na „duże” Trójmiasto. To drugie, zajmując pozycję centralną w województwie, 

zwrócone jest ku sobie oraz ku większym ośrodkom w kraju.  

 Trójmiasta „nie wchodzą” w region. Mówią bardzo mało albo nic o województwie. Opisują 

jedynie tożsamości miejskie, niekiedy odnosząc się do całego Trójmiasta. W kontekście dość 

uniwersalnych problemów edukacji kulturowej operują ogólnymi podziałami miasto-wieś, podkreślając 

różnice w formach edukacji, docierania do odbiorcy, funkcji instytucji.  

 Trójmiasta są ośrodkami „w budowie”. Badani opisują sytuacje powstawania nowych 

ośrodków, co uważają za duży potencjał, ale generujący, jak każda zmiana, pewne problemy, głównie  

z dotarciem do mieszkańców, zarządzaniem etc. Badani nie mają wielu wspólnych problemów. 

Pojawiają się kwestie dotarcia do odbiorców, niewykorzystanego potencjału szkół (co jest problemem 

według niektórych typowo miejskim), trudności z kontaktem ze szkołami oraz oczekiwania w stosunku 

do nauczycieli (którzy są/mogą/powinni być głównym łącznikiem między edukatorami kulturowymi, 

liderami a uczniami).  

 Trudno także o wspólny mianownik w strategiach działania badanych trójmiejskich 

animatorów i edukatorów. Pojawia się kwestia znaczenia tradycji regionalnej w działaniach 

edukacyjnych, jednak ani nie jest nazywana, ani szczególnie opisywana. Badani odnoszą się do 

elementów tradycji kanonu narodowego (święta kościelne, narodowe).  

 „Inni” to przede wszystkim „reszta świata”, a dokładniej okolice Trójmiasta, „reszta” 

województwa. Badani wskazują na zróżnicowanie województwa, które jednak jest oceniane, w 

kontekście potencjału edukacji kulturowej, dość pozytywnie (np. ze względu na „osobowości kultury”).  

Inne instytucje kultury w województwie, podkreślanie różnic, ale i podobieństw:  

spotykamy się z dyrektorami chociażby Centrum i Domu Kultury z województwa pomorskiego i w dużej 

mierze jest trochę inna specyfika, tak jak powiedziałam, tychże instytucji w innych miejscach, typu 

Tczew, Wejherowo właśnie, nie wiem, Pruszcz Gdański może już też trochę inaczej, czy Starogard idąc 

dalej w kierunku Malborka, to już wygląda trochę też inaczej, ale jeżeli założymy, że oczywiście to już 

żeśmy chyba sobie jakoś tam starali ustanowić, że niekoniecznie dobrze jest w szkołach, tak, no to 

właściwie jeżeli mówimy o edukacji, to mam wrażenie, że tego typu właśnie ośrodki, jak przy 

Wejherowskim Centrum Kultury, czy też Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, to są właśnie, myśmy to 

nazwali kiedyś pamiętam podczas jednej z audycji radiowych z Krystianem Nehrebeckim, z dyrektorem 

CKiS w Tczewie, że to jest kultura pierwszego kontaktu i tak naprawdę często tak to wygląda. Ci ludzie 
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bardzo młodzi, dzieci, ludzie młodsi, starsi właśnie w tych ośrodkach spotykają się z jakimkolwiek 

przejawem kultury i mam wrażenie, że tu pod tym kątem, jeżeli chodzi o województwo pomorskie, to 

jest sporo takich miejsc, właśnie tych domów i centrów kultury, w których mamy do czynienia  

z osobami, które naprawdę trochę są nawiedzone, to znaczy w taki pozytywny sposób. (2)  

 

KASZUBY  

Kaszuby to region „mocny”, podawany przez innych za wzór ze względu na dziedzictwo historyczne, 

kulturowe, rozwiązania instytucjonalne, aktywność obywatelską mieszkańców. Edukatorzy wskazują na 

silną identyfikację regionalną (m.in. podkreślają bycie „prawdziwym Kaszubem”, „stuprocentowym”). 

W większości odnoszą się do realiów małych miast i wsi. Niemniej podczas wywiadów przyznają, że 

Kaszuby są zróżnicowane wewnętrznie, a dobry, wysoki poziom edukacji kulturowej łączą z „mocnymi” 

częściami regionu.  

 Badani najwięcej uwagi w kontekście wyzwań i problemów edukacji kulturowej w regionie 

kierują w stronę problemów w rodzinach, związanych ze zmianami kulturowymi i mentalnymi. 

Edukator kulturowy powinien stać na straży podstawowych tradycyjnych wartości, porządku 

społecznego (np. przejawiającego się w „hierarchii pokoleniowej”). Pojawia się postulat wytrwałości, 

systematycznej pracy i autorytetów. Zauważają szybkie, oceniane negatywnie, zmiany, szczególnie  

w szkołach. Przyznają, w kontekście spraw do poprawienia, że środowiska związane z edukacją 

kulturową w regionie, choć bardzo podobne pod względem tematycznym, się nie znają (a „na 

konkursach nie ma czasu, żeby porozmawiać”). Jest tak być może ze względu na dużą ilość aktywnych 

środowisk wiejskich i ich dużą aktywność (która nie sprzyja kolejnym działaniom, chociażby 

integracyjnym).  

 Badani o województwie mówią mało, a jeśli już to w kontekście Trójmiasta i Kaszub (konkurs 

kaszubski „rozrósł się na całe województwo”). Część zachodnia wydaje się, przynajmniej w kontekście 

edukacji kulturowej, w ogóle niezauważana. Gdańsk, traktowany jako centrum, ujmowany jest jednak 

bez fascynacji; raczej jako inny świat „miastowych”.  

 Edukacja kulturowa w wypowiedziach badanych mocno osadzona jest w działaniach 

regionalistycznych. Głównym celem edukacji wydaje się upowszechnianie i wzmacnianie kultury 

kaszubskiej wśród mieszkańców Kaszub oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej. To także 

poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o regionie, szczególnie wśród mieszkańców, ale i na zewnątrz. 

Badani mówią w tym kontekście szczególnie o kulturze tradycyjnej, ludowej i o upowszechnianiu języka 

kaszubskiego. Edukacja kulturowa powinna, i właściwie jest, prowadzona we współpracy ze szkołami. 

Wydaje się, że właśnie na Kaszubach najbardziej widoczna jest współpraca lokalnych podmiotów  

i środowisk, wynikająca bezsprzecznie z tradycji, także aktywności społecznej i obywatelskiej, na tych 

terenach.   
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 Sieciowanie potrzebne jest przede wszystkim na terenie Kaszub. Powinno polegać na 

poznawaniu siebie nawzajem.  

My o sobie mało wiemy i to jest to, co jest jakby tym, co mi myśli teraz od niedawna zaprząta, tak 

mało, że nie potrafimy pewnych rzeczy przenosić na nasz grunt, bo nie wiemy dokładnie, co się tam 

robi. My wiemy o Chmielnie z racji tego właśnie prestiżowego konkursu, my wiemy o Kartuzach, bo też 

tam różne rzeczy się dzieją, ale ja wiem po sobie, ja naprawdę dużo różnych rzeczy takich robię 

związanych z regionem, w sensie takim, że jeżdżę, że bywam, że gdzieś tam się na różne rzeczy 

zgłaszam, wciskam i podróżuję sama, poznaję sama i tak jeszcze ktoś mi powie, to jest wieś taka i taka  

i że ja ją powinnam znać, a ja jej nie znam i nie wiem, skąd się tego dowiedzieć, jak nie tylko własną 

jakby chęcią i oraniem takim, nie ma tej sieci takiej, to, co w tym projekcie wyszło, sieć kultury, tej sieci 

nie ma, ona, nie wiem, jest pomysł, żeby ją stworzyć, ale my tego przecież nie wiemy, nie czujemy, nie 

znamy tych ludzi. (4)   

 Edukatorzy preferują małe, oddolne inicjatywy sieciowania.  

- To znaczy nie wiem czy to... czy w tym się odnajdziemy.   

- To też jest fajne, bo województwo jest zróżnicowane i warto przedstawić to, co się dzieje tak 

naprawdę w poszczególnych częściach, mi się tak wydaje, bo dla mnie to jest niesamowite bogactwo.   

- Ale w takim dużym forum się nie wypowie tak do końca, co się czuje, co się myśli, co się... weźmy te 

konferencje teraz dla nauczycieli kaszubskiego, bo też na nich bywam, tak w 100% jesteście 

zadowolone z tego wszystkiego?  (4)  

To jest rzecz łatwa do zrobienia, nie wymagająca ani wielkich nakładów, ani wielkich mózgów, ani 

wielkiej pomocy, tylko takiej jakiejś oddolnej chęci, żebyśmy my chcieli i nie spędy na 120-130 osób, 

gdzie i tak my się spotkamy z Bytowem, będziemy gadać Bytów z Bytowem, Kartuzy z Kartuzami  

i koniec i Gdańsk z Gdańskiem, tylko właśnie ja nie mówię, że to jest rola jakby... (4)  

 Sieciowanie musi być praktyczne, „po coś”. Najlepiej, żeby obejmowało bliski terytorialnie 

obszar, a przeważały kontakty bezpośrednie (twarzą-w-twarz).  

- Nie wiem, czy jest sens nas tutaj wyciągać z tego naszego cudownego światka, w którym już się 

ogarnęliśmy, w którym się mniej więcej znamy między innymi też dzięki studiom kaszubskim, ja dużo 

ludzi kojarzę i poznałam, bo brać nas do Gdańska i pokazywać, że...   

- Nie, nie mówię, że w Gdańsku...   

- Nie no, to już tak czysto teoretyzuję, w jedno miejsce zwieźć i na przykład kazać się dogadywać 

paniom z Brzeźna... no w sensie liczyć na to, że się dogadają panie z Brzeźna, z paniami z Chmielna, za 

daleko, to musi być robione...   

- Myślę, że to ma sens, bo na przykład ten GOK ma to i tamto, tamten GOK ma to i tamto, nie dzieli aż 

taka, to jest 50 niecałe kilometrów, czy tam 50 i wy się dogadujecie, my mamy papier czerpany, a my 

mamy to, w ferie ładujemy dzieci, jedziemy do was na dzień, wy nam pokazujecie, co robicie, bawimy 

się i tak dalej, to ma sens i tutaj jakby no wiadomo, że mogą się sami poznać, ale jak się zwiezie takich 

na przykład tam ludzi z placówek czy z biblioteki, czy zespół ktoś kto prowadzi, czy szkoła, czy GOK, to 

już tam bez znaczenia skąd, czy zrzeszeńcy, czy ktokolwiek inny i oni wtedy się mogą dogadać właśnie 
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prosto w oczy, ja tu siedzę koło ciebie, ja z tobą rozmawiam, a sto ileś ludzi, nie wiem, jaki zajdzie efekt. 

(4)  
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

- Edukacja kulturowa jest różnorodnie rozumiana przez badanych. Ściśle wiąże się z definiowaniem 

kultury. Kultura jest rozumiana jako podstawowy wyróżnik człowieka, podstawa człowieczeństwa. 

Badani podkreślają jej nadrzędną rolę w budowaniu porządku społecznego i zmianie społecznej.  

W takim ujęciu wiąże się z wartościami: szacunkiem oraz otwartością na różnorodność, inność, zmianę. 

Edukacja kulturowa to praca nad tożsamością, rozumiana jako praca nad pamięcią zbiorową, 

poznawanie historii „małej” i „wielkiej”, wzmacnianie postaw prospołecznych, szczególnie na rzecz 

poziomu lokalnego. Postrzeganie istoty i roli edukacji kulturowej ukazuje napięcie między obroną 

status quo a otwartością na zmianę, widoczne przede wszystkim w sferze wartości. Poprzez edukację 

kulturową możemy kształtować wielorakie kompetencje: od artystycznych i estetycznych po społeczne 

i obywatelskie. Przede wszystkim jednak edukacja kształtuje człowieka twórczego, sprawczego, 

świadomego. Edukacja kulturowa powinna być ujmowana jako całościowy, długofalowy projekt, 

obejmujący różne dziedziny kultury, a także różne współpracujące podmioty. Jest łączona  z animacją 

kulturową, szczególnie poprzez kładzenie nacisku na oddolność, elastyczność, partnerskie relacje, 

„ożywianie” zamiast „podawania” i wspólnotowość. Do podążania w kierunku animacyjnym potrzebne 

są jednak gruntowne, systemowe zmiany.        

- Edukator kulturowy to nie, albo nie tylko, konkretny zawód, ale przede wszystkim zajęcie, związane  

z zainteresowaniami, pasją czy nawet więcej – z postawą życiową i stylem życia. Praca edukatora jest 

trudna i niewdzięczna, co wiąże się z częstym wypaleniem zawodowym, kryzysami. Obarczona jest 

dużą odpowiedzialnością.   

- Główne otoczenie edukatorów kulturowych tworzą odbiorcy ich inicjatyw. Choć w wypowiedziach 

często przewija się postulat traktowania odbiorcy jako partnera, czy też nawet współtwórcę, to  

w opisach ciągle jednak jawi się jako odbiorca. Jest on zazwyczaj niechętny, niedostatecznie 

kompetentny, brakuje mu „podstaw”, których nie nabył w okresie edukacji (zazwyczaj szkolnej). 

Głównymi odbiorcami, najważniejszymi i na których skupiona jest największa uwaga, są dzieci  

i młodzież. Rodzice, jako główni partnerzy edukatorów, też są bardzo ważni, m.in. ze względu na 

podkreślaną ich rolę w edukacji dzieci („instytucja nie załatwi wszystkiego”).   

- Badani różnorodnie definiują partnerstwo: od cząstkowego wsparcia (m.in. lokalowego) po wspólne 

projektowanie i realizację działań edukacyjnych. Podmioty zajmujące się edukacją kulturową są 

różnorodne, przede wszystkim ze względu na ich kompetencje. Wydaje się, że tworzy się przepaść  

w tym względzie między „nowoczesnymi”, aktywnymi, doskonalącymi się, sieciującymi a tymi 

przeciwnymi.   
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- Szczególnym podmiotem, postulatywnie niezbędnym w edukacji kulturowej, jest szkoła. Tym, co 

łączy wypowiedzi badanych, jest duże oczekiwanie w stosunku do placówek oświatowych. Szkoła 

oceniana jest przez badanych różnorodnie, choć najczęściej krytycznie. Jawi się jako instytucja 

stwarzająca niedostateczne warunki do rozwoju dzieci i młodzieży, czy nawet utrudniająca ten rozwój, 

przede wszystkim poprzez niewspieranie wartości będących podstawą kultury i tym samym edukacji 

kulturowej. Według niektórych szkoły marginalizują edukację kulturową, zarówno pod względem 

formy, jak i treści. Szkoła według niektórych powinna być lokalnym centrum kultury, społecznym. 

Nauczyciele są oceniani w różny sposób. Badani przyznają, że środowiska nauczycielskie są 

zróżnicowane, a krytyczne oceny w głównej mierze są związane ze źle funkcjonującą szkołą jako 

instytucją, ze względu głównie na system wymagający od lat naprawy. 

- Kluczowymi elementami w strategiach działania edukatorów są: komunikacja z odbiorcami, 

„sieciowanie” w bliższym i dalszym otoczeniu, formułowanie tematyki i zakresu oferty oraz ciągłe 

samokształcenie.   

- Badani mówiąc o barierach i problemach odnoszą się do różnorodnych, jednakże zazwyczaj dość 

konkretnych, spraw. Dotyczą one, niezależnie od specyfiki regionalnej badanych, z jednej strony 

kwestii „ludzkich”, przede wszystkim komunikacji z odbiorcami i podmiotami współpracującymi,  

a z drugiej – organizacyjnych i materialnych.  

- Nie można mówić o województwie pomorskim jako o jednym spójnym regionie, a raczej  

o subregionach, lub ewentualnie dużym regionie pomorskim poszatkowanym na mniejsze, mniej lub 

bardziej spójne całości przestrzenne. Nie można też mówić o jednym środowisku edukacji kulturowej. 

Różnią się one przede wszystkim specyfiką przestrzeni społecznej, głównie pod kątem tożsamości 

zbiorowych, postrzeganiem swojej misji i celów, problemów społecznych (związanych przynajmniej 

pośrednio z pracą edukatora), pozycją w województwie (przede wszystkim w relacji z władzą), 

postrzeganiem „innych” w województwie, a także potrzebami w zakresie sieciowania.  

 


