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1. Wstęp 
Opracowanie ma na celu zestawienie wyników badań realizowanych  

w ramach programu Sieć kultury, będącej częścią programu Bardzo Młoda Kultura 

(dalej BMK) w województwie pomorskim. W 2016 roku zostały przeprowadzone 

badania „Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Diagnoza”, na które 

składały się: 

- wywiady ankietowe internetowe (będące częścią ogólnopolskiego 

badania BMK; liczba respondentów: 151) 

- indywidualne wywiady pogłębione (liczba badanych: 44; po 2 w każdym 

z powiatów oraz 5 w Gdańsku i 3 z Gdyni) 

- zogniskowane wywiady grupowe (liczba wywiadów: 4, liczba badanych: 

26; zrealizowane w Kwidzynie, Ustce, Gdańsku i Bytowie) 

Wyniki zeszłorocznej diagnozy porównujemy z najnowszymi wynikami 

z województwa pomorskiego, będącymi częścią ogólnopolskiego badania BMK, 

zrealizowanego w 2017 roku metodą wywiadów ankietowych przez internet (poprzez 

serwis webankieta.pl). Oprócz ankiety diagnostycznej, która stanowi rdzeń tego 

opracowania, wzięto pod uwagę część wyników badań ewaluacyjnych warsztatów i 

regrantingu w województwie pomorskim w 2017 roku, dotyczących współpracy. 

Badania ewaluacyjne zostały przeprowadzone także metodą wywiadów realizowanych 

przez internet (również poprzez serwis webankieta.pl). 

Badania diagnostyczne są ważnym dopełnieniem dotychczasowych ustaleń 

w zakresie stanu edukacji kulturowej i podmiotów oraz ludzi zajmujących się tym 

obszarem w województwie pomorskim. Wywiady skupiały się wokół współpracy 

edukatorów i animatorów kulturowych. W badaniu udało się dotrzeć przede wszystkim 

do przedstawicieli i przedstawicielek sektora oświaty, co jest cenne ze względu na niską 

reprezentację podmiotów z obszaru edukacji w poprzednich badaniach. Pomimo 

różnorodnych technik i narzędzi badawczych, a także nieidentycznych treści pytań 

w badaniach, warto przeanalizować tegoroczne wyniki badań, odnosząc je 

do zeszłorocznych. 

  

1. Głównie nauczycielki z dużych miast – opis próby 
badawczej 
W analizowanym badaniu internetowym wzięło udział 38 osób realizujących 

większość działań edukacyjnych i animacyjnych w województwie pomorskim (na 602 

wypełnienia z całej Polski). Zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety 

(36 osób). Połowa badanych urodziła się przed rokiem 1971 1 . Średnia wieku 

                                                        
1 Z analizy w pytaniu o wiek wyłączono 2 ankiety: oznaczone w raporcie jako brak danych – 
odpowiedzi: 1917 r. (prawdopodobnie błąd podczas wypełniania). 
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respondentów wynosi 46 lat (ur. 1971 r.). Najwięcej badanych urodziło się w 1971 i 

w 1977 roku (po 4 osoby). 

Przeważająca liczba badanych mieszka w miastach (wykres 1). Prawie 37% 

zaznaczyło jako miejsce zamieszkania miasto pow. 500 tys. mieszkańców (najpewniej 

chodziło o Trójmiasto: w sumie ok. 750 tys., lub Gdańsk: nieco ponad 460 tys. 

mieszkańców). Prawie 32% badanych mieszka w mieście liczącym od 100 do 500 tys. 

mieszkańców (w województwie pomorskim miasta o takiej liczbie ludności to Gdańsk 

i Gdynia). Tylko 3 osoby mieszkają w mieście od 10 do 40 tys. mieszkańców, a 7 

respondentów mieszka na wsi. Niemal 79% badanych prowadzi działania w swoim 

miejscu zamieszkania. Z ośmiu osób działających poza miejscem zamieszkania, cztery 

zaznaczyły stolicę województwa, dwie – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, jedna 

– miasto średnie i jedna – wieś. 

 

 
Wykres 1. Miejsce zamieszkania osób badanych 

 

Głównym miejscem pracy badanych jest instytucja oświaty (33 wskazania) 

(wykres 2). Instytucje kultury zaznaczyły jedynie 4 osoby, w tym 3 kobiety. Tylko jedna 

pracuje przede wszystkim w innym typie podmiotu (mężczyzna). 
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Wykres 2. Główne miejsce pracy osób badanych 

 

Czterdzieści pięć procent badanych nigdzie dodatkowo nie pracuje (wykres 3). 

Spośród mających dodatkowe miejsce pracy 9 osób zaznaczyło instytucję oświaty, a 8 

– instytucję kultury. 

 

 
Wykres 3. Dodatkowe miejsce pracy osób badanych 

 

Ponad 68% badanych nie należy do grup nieformalnych i zrzeszeń  

zajmujących się animacją i edukacją kulturową (wykres 4). Dziewięć osób 

zadeklarowało przynależność do tego typu podmiotów (najczęstszą odpowiedzią był 

Gdański Program Edukacji Kulturalnej – 3 osoby). 
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Wykres 4. Czy należy Pan/i do zrzeszeń lub grup nieformalnych zajmujących się 

animacją i edukacją kulturową  ? 

 

Edukacja lub animacja kulturowa jest głównym rodzajem działalności dla 16 

badanych, dla 15 zaś jest to jeden z kilku ważnych rodzajów działalności. Siedem osób 

uważa, że tego typu aktywność jest dla nich czymś uzupełniającym (wykres 5). 

 

 
Wykres 5. Jakie miejsce zajmuje w Pana/i działalności edukacja lub animacja 

w kulturze? 

 

Czterdzieści dwa procent badanych przy większości działań z zakresu edukacji i 

animacji kulturowej współpracuje z innymi, a prawie 24% współpracuje we wszystkich 

aktywnościach tego typu (wykres 6). Żadna osoba nie działa bez współpracy z innymi. 
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Wykres 6. Jak często realizując przedsięwzięcia edukacyjne lub animacyjne, 

współpracuje Pan/i z innymi? 

 

W diagnozie edukacji kulturowej w województwie pomorskim  

z 2016 roku szczególnym podmiotem, w opinii badanych niezbędnym w tego typu 

działalności, okazała się szkoła. Tym cenniejsze wydają się wyniki zebrane 

w tegorocznym badaniu ankietowym. Pięćdziesiąt trzy procent ankietowanych 

przedstawicieli organizacji w 2016 roku deklarowało współpracę z placówkami 

oświatowymi. Szkoła oceniana była przez badanych różnorodnie, choć najczęściej 

krytycznie: jako instytucja stwarzająca niedostateczne warunki do rozwoju dzieci i 

młodzieży. Według niektórych szkoły marginalizują edukację kulturową, zarówno 

pod względem formy, jak i treści. Większość badanych przyznawała jednak, że 

środowiska nauczycielskie są zróżnicowane, a krytyczne oceny związane są w głównej 

mierze ze źle funkcjonującą szkołą jako instytucją. 

 

1. Jak rozumie Pani/i współpracę? 
W tegorocznym wywiadzie ankietowym 37 (z 38) badanych  

z województwa pomorskiego odpowiedziało na pytanie otwarte dotyczące tego, jak 

rozumieją współpracę i czym ona dla nich jest. Odpowiedzi krążą przede wszystkim 

wokół wspólnego działania. Jest ono jednak różnie rozumiane: jako współdziałanie, 

rozłożenie sił (czyli dzielenie się zadaniami), wzmacnianie działań, wzbogacanie, 

wspieranie siebie nawzajem, pomaganie sobie, wymiana (na różnych polach, przede 

wszystkim: doświadczeń, informacji, wiedzy, pomysłów, usług). Niektórzy podkreślają 

znaczenie współpracy na wszystkich etapach: „wspólne planowanie, tworzenie, 

zbieranie owoców, ponoszenie porażek (razem od początku do końca)”. W części 

wypowiedzi pojawia się: wspólne tworzenie, nauka od siebie nawzajem lub od tych 

bardziej doświadczonych, a także korzystanie z oferty od siebie nawzajem i świadczenie 

usług na czyjąś korzyść. Kilka osób podkreśla fizyczny i praktyczny aspekt współpracy 
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(przede wszystkim użyczanie przestrzeni, tańsze bilety; a także mniej problemów 

formalnoprawnych).  

Odpowiedzi te korespondują z badaniami diagnostycznymi z 2016 roku, które 

także ujawniły różne sposoby rozumienia współpracy: od cząstkowego wsparcia 

po wspólne projektowanie i realizację działań edukacyjnych. Najczęściej badani mówili 

o partnerstwie zarówno związanym ze stałą działalnością, jak i w ramach konkretnych 

projektów. Partnerstwo opiera się głównie (co przez jednych było mocno krytykowane, 

a przez drugich uznawane za wystarczające) na „udostępnianiu” odbiorców 

(organizowaniu uczestników do poszczególnych przedsięwzięć) i wsparciu 

materialnym, przede wszystkim lokalowym. Respondenci wskazywali na możliwości 

dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również swoimi pomysłami, na których 

realizację nie mają środków, oraz zapleczem infrastrukturalnym. Tego typu aktywności 

składają się na współpracę, która była główną odpowiedzią na pytanie, jak dana 

instytucja mogłaby pomóc innym podmiotom. 

Współpraca zarówno w pierwszych badaniach, jak i drugich (tegorocznych) 

łączona jest przez badanych z sieciowaniem. W badaniach jakościowych przeważał 

optymizm w kontekście potencjału działań sieciujących, które dają możliwość wymiany 

doświadczeń między partnerami, wzajemnych inspiracji oraz rozprzestrzeniania i 

promowania przykładów dobrych praktyk. W 2017 roku część badanych, opisując 

swoje rozumienie współpracy, podkreśla rolę działań sieciujących we współpracy 

z innymi podmiotami. Współpracę respondenci kojarzą między innymi ze stałym 

kontaktem, wymianą informacji, czy dokładniej szybkim przepływem informacji, 

„gorącą linią”, a także pomocą podmiotom w kontaktach z innymi – pełnienie funkcji 

pośrednika. Jest to ściśle związane z potrzebą pozyskiwania, a nawet „walki” 

o odbiorcę, tak często przytaczaną przez przedstawicieli sektora edukacji kulturowej 

w wielu badaniach. 

Badani w wypowiedziach dotyczących rozumienia współpracy podkreślają 

takie wartości i postawy, jak: porozumienie (oparte na otwartości na innych i 

wspólnym działaniu), zrozumienie innych („zrozumienie indywidualizmu”), szacunek 

do innych, zaufanie, poszanowanie zdań i opinii, zgoda na różne punkty widzenia. 

Pojawia się odniesienie do zasady pomocniczości. Współpraca jest rozumiana także 

jako realizacja pasji i jako umiejętność. 

Współpraca prowadzi do osiągnięcia wspólnie obranego celu, do wspólnego 

rozwiązania problemów, do „wspólnego wytworzenia dzieła kultury”, wydobywania 

potencjałów, a także do poprawy jakości edukacji kulturowej, wzbogacenia 

(jakościowego i ilościowego) oferty, do dobrze ułożonego programu (m.in. 

ze względów organizacyjnych, np. niepowielania tematów czy terminów). Kilka osób 

podkreśla bezpośrednio znaczenie współpracy w oddziaływaniu na odbiorcę: 

„zwielokrotnienie oddziaływań na ucznia”, umożliwienie uczestnictwa, „pozytywny 

wpływ na rozwój dzieci i młodzieży”, zwiększanie ich kompetencji. Znaczącym 

aspektem współpracy, dla części badanych wręcz kluczowym, jest stwarzanie nowej, 
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„lepszej jakości”, niemożliwej do zrealizowania w pojedynkę („masa energii wspólnej”, 

synergia). Koresponduje to z zeszłorocznymi wypowiedziami badanych, którzy 

dostrzegali potencjał działań synergicznych. Działania te łączą różne zasoby dostępne 

u różnych aktorów, a ich efektem mogą być pomysły i działania przekraczające 

dotychczasowe możliwości czy potencjał poszczególnych podmiotów.  

 

1. Jaka współpraca? Preferencje, warunki sukcesu, przyczyny 
porażek 

 Sposoby rozumienia współpracy przez badanych idą w parze  

z preferencjami dotyczącymi form współpracy. Wybory dotyczące jej przeciwstawnych 

form najbardziej wyraziste są w przypadku opozycji: realizacja wspólnego 

przedsięwzięcia – wymiana zasobów materialnych (wykres 7). Odchylenie na korzyść 

wspólnych projektów wynosi 3,37 (gdzie 2,5 oznacza postawę neutralną). Badani 

stawiają współpracę merytoryczną ponad techniczną (3,34), a także współpracę 

przynoszącą owoce po dłuższym czasie ponad taką, która daje natychmiastowe 

rezultaty (3,08). Badani nieco bardziej wolą współpracę spontaniczną niż zaplanowaną 

(2,61)  

i współpracę stałą niż jednorazową. 

 

 
Wykres 7. Jakie formy współpracy Pan/i preferuje? 

 

Preferencje dotyczące współpracy nie zawsze jednak idą w parze  

z rzeczywistą realizacją projektów (wykres 8). W badaniach ewaluacyjnych dotyczących 

projektów prowadzonych w ramach regrantingu większość badanych wskazała 

na podział przy realizacji przedsięwzięcia na kwestie merytoryczne i techniczne 

(prawie 53%, czyli 9 na 17 wskazań). Wspólnie podejmowało decyzje nieco ponad 29% 
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realizatorów projektów. Prawie 18% badanych przyznało, że jeden partner zajmował 

się większością spraw, a wkład pozostałych był ograniczony. 

 

 
Wykres 8. Jak wyglądał podział obowiązków między Panią/Panem a 

partnerem/partnerami podczas realizacji projektu? 

 

Zarówno w kontekście warunków udanej współpracy, jak i utrudnień w jej 

realizacji badani wskazują na znaczenie czynnika ludzkiego. Z jednej strony bardzo 

ważne, wręcz kluczowe, okazują się uwarunkowania psychospołeczne 

i interpersonalne. Z drugiej strony znaczące są także kwestie organizacyjne, techniczne 

i materialne, które pośrednio mogą wynikać z tych pierwszych. W 2016 roku badani, 

mówiąc o barierach i problemach, odnosili się do różnorodnych, ale zazwyczaj dość 

konkretnych spraw. Dotyczyły one, niezależnie od specyfiki regionalnej badanych, 

z jednej strony kwestii „ludzkich”, przede wszystkim komunikacji z odbiorcami i 

podmiotami współpracującymi, a z drugiej – kwestii organizacyjnych i materialnych.  

W 2017 roku warunkiem udanej współpracy jest według badanych przede 

wszystkim odpowiedzialność partnerów (76%), a zaraz potem wzajemne zaufanie i 

jasno określony cel współpracy (po 74%) (wykres 9). Na kolejnym miejscu plasuje się 

dobra koordynacja działań (58%).  
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Wykres 9. Co według Pana/i jest warunkiem dobrej współpracy? 

 

Odpowiedzialność jest kluczowa nie tylko w odniesieniu do udanej współpracy, 

ale i w przypadku barier w tym obszarze. Najbardziej utrudnia współpracę przede 

wszystkim nieodpowiedzialne zachowanie (74%), brak koordynacji działań/chaos 

organizacyjny (68%), brak jasno określonego celu współpracy (55%), brak wzajemnego 

zaufania (50%), nieporozumienia związane z finansami (34%), rutyna (29%) (wykres 

10). Najmniej osób wskazuje na czynniki losowe – nieprzewidziane zdarzenia (18%).  
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Wykres 10. Co według Pana/i najbardziej utrudnia współpracę? 

 

W wywiadach jakościowych w 2016 roku badani, opisując współpracę  

z partnerami, podkreślali głównie różnice na gruncie lokalnym i regionalnym – 

wskazywali na skostniałość i hierarchiczność wielu instytucji oraz pionową, nakazową 

strukturę przywództwa i organizacji. Część badanych zwracała uwagę na „przepaść” 

między „aktywnymi” środowiskami sektora kultury, czyli tymi szkolącymi się, 

nawiązującymi kontakty, śledzącymi zmiany w działaniach animacyjnych i 

edukacyjnych, a środowiskami „biernymi”, nieprofesjonalnymi, „nienowoczesnymi”. 

Tego typu zagadnienia nie pojawiają się wprost w kafeterii wywiadów ankietowych 

w 2017 roku. Odpowiedzi nawiązujące pośrednio do struktury organizacyjnej 

zarządzania instytucją nie są jednak często wybierane przez badanych. 
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1. Z kim współpraca? 
Tegoroczne badania nie poruszają kwestii typów podmiotów współpracy, lecz 

skupiają się na cechach jednostek. W badaniach w 2016 roku rozpoznano, że szkoły 

trójmiejskie wykazywały większą aktywność w sieciowaniu i współpracy z publicznymi 

instytucjami kultury, władzami samorządowymi oraz przedsiębiorcami prywatnymi niż 

placówki spoza ścisłej metropolii – te za to częściej współpracowały z organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami realizującymi politykę społeczną. Partnerami szkół 

częściej są instytucje publiczne, natomiast organizacje pozarządowe nie nawiązują 

szczególnie bliskiej współpracy ze szkołami. Częściej współpraca obejmuje szkoły 

podstawowe, przedszkola i gimnazja – szkoły ponadgimnazjalne są trudnym partnerem 

do współpracy przede wszystkim ze względu na napięty program nauczania. 

Współpraca oceniana była znacznie lepiej przez podmioty działające  

w Trójmieście niż usytuowane poza rdzeniem metropolii. 

Na podstawie tegorocznych badań możemy stwierdzić, że badani deklarują 

chęć współpracy z różnorodnymi ludźmi, a ich preferencje nie są wyraziste (wykres 11). 

Największe odchylenie w preferencjach współpracy dotyczy wykonywanego zawodu i 

miejsca zamieszkania. Respondenci chętniej współpracują z osobami, które mają inny 

zawód, niż z osobami z tej samej branży (3) oraz chętniej z osobami z miasta niż ze wsi 

(3). Nieco chętniej niż z kobietami wchodzą w partnerstwa z mężczyznami (2,92), 

z osobami starszymi od siebie (2,84) i z osobami niepodobnymi do siebie (2,68). Nieco 

bardziej wolą współpracować z osobami, które dobrze znają, niż z tymi, które spotykają 

po raz pierwszy (2,42). Równie chętnie współpracują z profesjonalistami, jak i 

z amatorami. 

 
Wykres 11. Z kim Pan/i najchętniej współpracuje?  
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Wyniki te przynajmniej w części potwierdzają preferencje i potrzeby 

współpracy badanych w 2016 roku. Współpraca z osobami mającymi inne zawody 

wynika przede wszystkim z istoty edukacji kulturowej oraz między innymi z zasobów, 

jakie są obecne na poziomie lokalnym. Organizacja wydarzeń kulturalnych w swoich 

społecznościach skłania również w sposób naturalny do nawiązywania kontaktów 

z artystami, ich menedżerami, ośrodkami kultury i innymi organizacjami. Badani 

wskazywali znaczenie i często pierwszeństwo poziomu lokalnego. W swojej 

działalności skupiają się przede wszystkim na podmiotach w bliskiej odległości 

geograficznej (głównie na szkołach), preferują małe, oddolne inicjatywy. Pojawiał się 

jednak także postulat sieciowania szerokiego: i terytorialnie, i pod kątem 

zróżnicowania tematycznego (rodzaju działalności).  

Tegoroczne badania ewaluacyjne dotyczące regrantingu ujawniają 

zróżnicowanie typów współpracy (wykres 12). Nieco ponad 41% respondentów 

przynajmniej z jednym z partnerów współpracowało przed tegorocznym projektem (7 

wskazań na 17). Tyle samo badanych znało przynajmniej jednego z partnerów, ale 

z nim nie współpracowało. Prawie 18% nie znało żadnego z partnerów przed realizacją 

projektu (3 wskazania). 

 
Wykres 12. Czy przed realizacją projektu miał/a Pan/i okazję współpracować 

z partnerem/partnerami? 

 

W projektach badani nieco częściej korzystali z pomocy specjalistów spoza 

lokalnego środowiska niż z pomocy lokalnych artystów czy instruktorów (2,94 na 5). Co 

ważne, badani nieco bardziej podkreślali efekt nawiązania nowych kontaktów 

i znajomości w trakcie projektu niż bazowanie na sprawdzonych kontaktach 

i znajomościach (2,12 na 5; na korzyść nowych kontaktów). 

 

1. Znaczenie współpracy 
Tegoroczne badania, tak jak i te przeprowadzone w roku ubiegłym, ukazują 

znaczenie współpracy w aktywności edukatorów i animatorów kultury. Uczestnicy 
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programu BMK doceniają zarówno realizowane przez siebie projekty w ramach 

regrantingu, jak i uczestnictwo w warsztatach w kontekście nawiązywania współpracy. 

Badania ewaluacyjne dotyczące warsztatów pokazały, że w opinii uczestników 

współpraca ma duży potencjał. Jedną z najwyższych ocen dotyczących warsztatów, 

zaraz za pozycją „atmosfera”, otrzymał punkt „poznanie nowych osób, z którymi 

możliwa będzie współpraca w przyszłości”. Nieco ponad 83% oceniło warsztaty pod 

tym względem na 5 (w skali od 1 do 5), a prawie 16,7% – na 4. Niższe oceny nie pojawiły 

się.  

 Dla uczestników warsztatów najbardziej wartościowe podczas ich trwania były 

kontakty z innymi osobami. Wszyscy ankietowani w pytaniu otwartym dotyczącym 

wartościowych elementów warsztatów podkreślali znaczenie spotkania z ludźmi. 

Najczęściej pisano o tym w kontekście wymiany: doświadczeń, pomysłów, praktyk, 

inspiracji. Pojawiały się także wypowiedzi na temat dużego znaczenia spotkania czy 

kontaktów z ciekawymi ludźmi, „którzy mają dużo chęci do działania, głowy pełne 

pomysłów”. Warsztaty umożliwiły także uczestnikom poznanie opinii innych osób. 

Takie spotkania dały pozytywną energię, motywację, inspirację. Warsztaty pozwoliły 

także na naukę budowy sieci partnerskich. 

„Realne sieciowanie, czyli poznanie osób i tego, czym się zajmują, z którymi mogę 

prowadzić (i prowadzę) dalszą współpracę. To zadziałało bardzo dobrze! Chciałabym 

więcej takich spotkań!” 

Tegoroczne badania po raz kolejny ujawniają postawę otwartości  

i postulat współpracy oraz sieciowania w środowisku edukatorów kulturowych. 

Ilustracją tego może być jeden z komentarzy respondentki do tegorocznej ankiety 

internetowej. 

„Pytania o to, z kim wolę współpracować, uświadomiły mi, że jestem otwarta na każdą 

współpracę. Dziękuję za nie. Nie można tworzyć kultury w pełni, będąc zamkniętym 

na kogokolwiek…” 

 

 

 


