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1 Główne wnioski1
UŻYTECZNOŚĆ PROGRAMU
Realizacja programu ma oddziaływać pozytywnie na dobrostan (samopoczucie oraz stan
psychiczny i fizyczny) warszawianek i warszawiaków. Do osiągnięcia zakładanego efektu ma
doprowadzić aktywność kulturalna lub edukacyjna oraz rozwijanie zainteresowań w wolnym
czasie, w pobliżu miejsca zamieszkania. Badania udowadniają, że aktywność kulturalna
wpływa pozytywnie na samopoczucie i stan zdrowia. Ma to szczególnie doniosłe znaczenie w
przypadku osób starszych, jako grupy silnie narażonej na depresję. Drugą grupą wymagającą
szczególnego wsparcia jest młodzież.
Warszawianki i warszawiacy do najważniejszych dla siebie wartości najczęściej zaliczają
relaks – jest istotny dla blisko dwóch trzecich osób mieszkających w Warszawie. Zarazem aż
trzy czwarte warszawianek i warszawiaków deklaruje chęć angażowania się w aktywność
kulturalną bardziej intensywnie niż dotychczas. Powszechne zainteresowanie większym
angażowaniem się w praktyki kulturalne stanowi istotną szansę. Osoby opiekujące się
małymi dziećmi pod względem chęci zwiększenia swojego zaangażowania nie ustępują
pozostałym, a osoby starsze ustępują tylko nieznacznie.
Samo przybliżenie oferty kulturalnej do miejsc zamieszkania nie zniweluje wszystkich barier,
które ograniczają aktywność kulturalną. Może jednak przyczynić się do ich częściowego
przezwyciężenia. Najczęstszą barierą jest brak czasu – ten deficyt dotyczy co drugiej osoby
mieszkającej w Warszawie, natomiast wśród osób starszych jest wskazywany przez niespełna
trzy na dziesięć. Na drugim miejscu znalazło się zmęczenie, ograniczające aktywność
kulturalną około jednej trzeciej warszawianek i warszawiaków (pod tym względem nie
odnotowano istotnych różnic ze względu na wiek). Przybliżenie oferty do domu pozwoliłoby
zaoszczędzić zarówno czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Skrócenie
odległości może również przyczynić się do przezwyciężenia problemu niedogodności godzin,
w których odbywają się wydarzenia.
KLUCZOWE WYZWANIA
1) Dotarcie do „nieuczestników”
Znaczna część warszawianek i warszawiaków (przeszło dwie piąte) nie odwiedza żadnych
instytucji kultury. Ograniczającymi aktywność kulturalną cechami mieszkańców lub sytuacji,
w której się znajdują, są przede wszystkim: podeszły wiek, przynależność do klasy ludowej
(identyfikowana na podstawie wykonywanego zawodu), zła sytuacja materialna oraz słabe
wykształcenie, a także zły stan zdrowia i niepełnosprawność.

1

W celu zachowania przejrzystości, źródła na których opierają się poszczególne wnioski zostały podane w
dalszej części raportu.
3

Grupą o szczególnych potrzebach są również mieszkający w Warszawie cudzoziemcy. Brak
czasu, stanowiący najczęstszą barierę ograniczającą aktywność kulturalną warszawianek i
warszawiaków, mieszkających w Warszawie cudzoziemców dotyczy w szczególnym stopniu.
Prawie połowa pracuje powyżej 40 godzin tygodniowo. Część cudzoziemców napotyka
również barierę językową (około jedna czwarta deklaruje słabą znajomość języka polskiego w
mowie).
Wśród publiczności wydarzeń kulturalnych oraz wśród odwiedzających różnego typu
podmioty kultury, osoby starsze (powyżej 45 roku życia) są mniej liczne, niż wynikałoby to z
ich udziału wśród ogółu warszawianek i warszawiaków. Jednak w przypadku publiczności
dzielnicowych domów kultury i bibliotek problem niewielkiej obecności osób starszych
występuje w mniejszym stopniu, niż w przypadku innego typu podmiotów.
Potencjał wynikający z lokalnej skali działania domów kultury i bibliotek jest dotychczas tylko
w ograniczonym stopniu wykorzystywany do angażowania w aktywność kulturalną osób, dla
których inne instytucje (takie jak kina, teatry, muzea, galerie sztuki lub filharmonie) są
trudno dostępne.
Potrzebne jest większe ukierunkowanie instytucji działających w skali lokalnej na osoby,
których dotychczasowa aktywność kulturalna jest niewielka. Spośród segmentów
wyróżnionych w Badaniu uczestnictwa warszawianek i warszawiaków w kulturze (2017)
grupami docelowymi, na które z tego względu warto zwrócić uwagę, wydają się szczególnie
Towarzyscy nieuczestnicy oraz Niewzruszone (stanowiące, odpowiednio, 7% i 9% osób
mieszkających w Warszawie)2. Niski poziom uczestnictwa w kulturze wiąże się z innymi
wymiarami wykluczenia społecznego, dlatego potrzebne są przedsięwzięcia całościowe,
realizowane wspólnie przez podmioty z różnych sektorów i wykorzystujące wiedzę
ekspercką.

2

Charakterystykę segmentów przedstawiono w: Kotnarowski, Michał i in. 2019. Tradycyjni, masowi,
superkulturalni? Segmentacja warszawiaków i warszawianek pod względem uczestnictwa w kulturze. W: T.
Płachecki (red.). Relacje i różnice. Warszawa: Biennale Warszawa, s. 104-115. „Towarzyscy nieuczestnicy
Oglądają filmy i seriale oraz słuchają muzyki. Niektórych interesuje jeszcze literatura. Natomiast pozostałe
rodzaje sztuki mogłyby dla nich nie istnieć. Telewizor i radio towarzyszą im szczególnie często. Rzadko
korzystają z dostępu do kultury przez internet. Nie bywają w salach teatralnych, kinowych ani koncertowych.
Nie ma wśród nich osób zajmujących się własną twórczością. Szczególnie ważne są dla nich relacje z innymi.
Chętnie rozmawiają o obejrzanych filmach. Jeżeli coś mogłoby ich zachęcić do udziału w wydarzeniach
kulturalnych, to prawdopodobnie względy towarzyskie.” „Niewzruszone Oglądają filmy i seriale oraz słuchają
muzyki. Niektóre interesuje jeszcze literatura. Natomiast pozostałe rodzaje sztuki mogłyby dla nich nie istnieć.
Telewizor i radio towarzyszą im szczególnie często. Rzadko korzystają z dostępu do kultury przez internet. Nie
bywają w salach teatralnych, kinowych ani koncertowych. Nie ma wśród nich osób zajmujących się własną
twórczością. Szczególnie ważne są dla nich relacje z innymi. Chętnie rozmawiają o obejrzanych filmach. Jeżeli
coś mogłoby ich zachęcić do udziału w wydarzeniach kulturalnych, to prawdopodobnie względy towarzyskie.”
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Zaangażowanie grup wykluczonych z aktywności kulturalnej wymaga działań z zakresu
animacji kulturowej. Natomiast z perspektywy włączenia w korzystanie z oferty również
szerszych grup ważne są działania informacyjne oraz włączanie mieszkańców w
kształtowanie oferty. Badania sygnalizują niewystarczającą znajomość oferty kulturalnej
wśród potencjalnej publiczności. Wynika z nich także, że dotychczas zaledwie 7%
warszawianek i warszawiaków przekazywało podmiotom kultury swoje opinie lub sugestie.
2) Asymetria pomiędzy dzielnicami pod względem oferty dla ich mieszkańców
Skala udziału mieszkańców poszczególnych dzielnic w odbywających się tam wydarzeniach
kulturalnych jest bardzo zróżnicowana. Mieszkańcy części dzielnic – przede wszystkim
Białołęki, Wawra, Wilanowa i Wesołej – znacznie częściej niż innych opuszczają je, żeby wziąć
udział w wydarzeniach kulturalnych. Z kolei wśród mieszkańców Targówka odnotowano
wyjątkowo niski udział w wydarzeniach kulturalnych zarówno we własnej, jak i w innych
dzielnicach (przy czym badanie było prowadzone przed realizacją programu rewitalizacji,
prowadzonego na obszarze obejmującego część Targówka). Przemawia to za dodatkowymi
działaniami służącymi wzmacnianiu oferty aktywności blisko domu w wymienionych
dzielnicach.
W części przypadków uzasadnione są przedsięwzięcia inwestycyjne – na przykład utworzenie
domów kultury lub ich filii w dzielnicach, których mieszkańcom dotarcie do takich placówek
zajmuje najwięcej czasu. Według danych na koniec 2016 roku takimi dzielnicami były
Białołęka i Żoliborz, a w dalszej kolejności Ursynów, Bielany, Rembertów oraz Wilanów. Pod
względem przestrzennej dostępności placówek bibliotecznych sytuację gorszą od przeciętnej
odnotowano na Białołęce, w Wawrze oraz w Wilanowie. Zwiększeniu dostępności
infrastruktury mogą służyć także rozwiązanie organizacyjne, rozszerzające możliwości
korzystania z zasobów różnych instytucji.
Należy również pamiętać, że dzielnicowe instytucje kultury nie są jedynymi podmiotami,
których działalność ma charakter lokalny. Taka rola została powierzona również na przykład
instytucjom ogólnomiejskim włączonym w realizowanie programu rewitalizacji (badania
potwierdzają skuteczność co najmniej części prowadzonych przez nie przedsięwzięć). Mogą
ją również odgrywać m.in. placówki edukacji pozaszkolnej, organizacje pozarządowe (przede
wszystkim wspierane w ramach konkursów, których celem jest zapewnienie regularnej
oferty w stałych miejscach), a także – prowadzone przez różnego typu podmioty – Miejsca
Aktywności Lokalnej.
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3) Domowe praktyki kulturalne
Znaczna część aktywności kulturalnej odbywa się poza siedzibami podmiotów kultury i poza
bezpośrednim udziałem w wydarzeniach. Na przykład w przypadku filmów i muzyki (dziedzin
kultury artystycznej, z których warszawiacy i warszawianki korzystają najczęściej) podobnie
liczne są dwie grupy odbiorców. Pierwsza ogląda filmy lub słucha muzyki zarówno podczas
publicznych wydarzeń (tj. seansów kinowych lub koncertów), jak i prywatnie (tj. przez
internet lub z nośników), natomiast druga – wyłącznie prywatnie.
Domowe uczestnictwo w kulturze, w kontekście programu służącego realizacji celu 2.2,
można rozpatrywać jako: czynnik ograniczający aktywność „blisko domu”, alternatywną
formę aktywności kulturalnej, szczególnie ważną dla osób o ograniczonej mobilności lub jako
wstęp do uczestniczenia również poza domem.
POTENCJAŁ, KTÓRY WYMAGA WZMOCNIENIA
Powodzenie programu zależy w znacznym stopniu od potencjału, jakim będą dysponowali
jego przyszli realizatorzy – w tym instytucje kultury (zwłaszcza dzielnicowe), placówki
edukacji pozaszkolnej (a także szkoły podejmujące działania na rzecz lokalnej społeczności),
organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, edukacji oraz działalności
hobbystycznej.
Potencjał ten obejmuje pięć obszarów, do których należą:
1) Strategia, wiedza, sposoby działania i kultura organizacyjna poszczególnych
podmiotów.
2) Kwalifikacje pracowników.
3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów.
4) Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty oraz
zapewnienie jej dostępności.
5) Relacje: pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, zwłaszcza działającymi w tej
samej dzielnicy, pomiędzy podmiotami a mieszkańcami, pomiędzy podmiotami a ich
organizatorami i organami prowadzącymi oraz grantodawcami lub donatorami.

2 Metody diagnozy
Podstawą diagnozy są wyniki analizy dokumentów i danych zastanych, przede wszystkim
raportów oraz danych ilościowych z badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat na
zamówienie Urzędu m.st. Warszawy. Jako źródło danych ilościowych wykorzystane zostały
także inne raporty i dane z badań sondażowych oraz dane ze statystyki publicznej. Listę
źródeł podano w aneksie.
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Ponadto diagnoza opiera się na informacjach uzyskanych od uczestników:
• spotkań z przedstawicielami Biur Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za cel 2.2
lub pełniących w odniesieniu do tego rolę kluczowych partnerów wewnętrznych3 oraz
biura odpowiedzialnego za koordynację polityki rozwoju (12.2019 – 01.2020)
• spotkania grup roboczych (13.01.2020)
• wywiadów jakościowych z przedstawicielami przyszłych realizatorów programu.
Przy sporządzaniu niniejszej wersji raportu uwzględniono większość uwag i sugestii
zgłoszonych w formie pisemnej oraz podczas spotkania grupy roboczej 28.02.2020.

3 Zakres programu
3.1 Logika zmiany
Logika zmiany to założenia opisujące w jaki sposób – i w zależności od jakich uwarunkowań
– zaplanowane działania doprowadzą do osiągnięcia zakładanego efektu. W trakcie
tworzenia programu, logika zmiany ułatwia określenie zakresu diagnozy. Następnie
zapobiega arbitralnemu włączaniu do programu przypadkowych przedsięwzięć oraz
pomijaniu takich, które są istotne z perspektywy jego celu. Gdy program jest już wdrażany
jasno określona logika zmiany pomaga zidentyfikować jego ewentualne mankamenty i
skorygować początkowe założenia lub sposobu ich realizacji. Dlatego warto ją stosować.

Poniżej przedstawiamy logikę zmiany we wstępnej wersji. Zakładamy, że będzie rozwijana w
toku dalszych prac nad programem służącym realizacji celu 2.2 – w zakresie, w jakim za ten
cel odpowiada Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z kluczowymi
partnerami.
Program ma oddziaływać pozytywnie na dobrostan (samopoczucie oraz stan psychiczny i
fizyczny) warszawianek i warszawiaków. Do takiego efektu ma doprowadzić aktywność
kulturalna i edukacyjna oraz rozwijanie zainteresowań w wolnym czasie, w pobliżu miejsca
zamieszkania. Zgodnie z opisem celu 2.2, zawartym w Strategii #Warszawa 2030, zakłada się,
że aktywność w czasie wolnym przyczyni się także do duchowego i fizycznego rozwoju
mieszkańców oraz integracji społecznej4.

3

Porównaj: Załącznik 5 do Strategii #Warszawa2030: Realizatorzy celów. Zgodnie z aktualnymi ustaleniami
realizacji celu 2.2 będą służyły dwa programy. Za jeden z nich odpowiada Biuro Kultury, a za drugi Biuro Sportu i
Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy. Niniejsza diagnoza dotyczy pierwszego z tych programów.
4

Przy czym integracji społecznej dotyczy przede wszystkim cel 1.1 Dbamy o siebie nawzajem.
7

Uczestniczenie w takich aktywnościach zależy z jednej strony od dostępnej oferty, a z drugiej
– od uświadomionych potrzeb mieszkańców (zależność jest dwustronna: uczestniczenie nie
tylko zależy od potrzeb, ale również sprzyja ich rozwijaniu)5. Potrzeby nie przekładają się
jednak bezpośrednio na aktywność, ponieważ część osób zainteresowanych uczestniczeniem
napotyka różnorodne bariery. Powodzenie programu wymaga niwelowania tych przeszkód.
Na ofertę proponowaną przez realizatorów programu, a także na potrzeby uświadamiane
sobie przez mieszkańców oraz na to jakie bariery napotykają, wpływa potencjał tych
podmiotów (tj. zarówno realizatorów zapewniających ofertę jak i mieszkańców).
Program ma się przyczyniać do realizowania koncepcji rozwoju Warszawy jako miasta
policentrycznego. Policentryczność jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sposób
niwelowania barier związanych z odległością. Zgodnie z modernistyczną ideą osiedla
społecznego jest to ważne szczególnie w przypadku najsłabszych (najmniej mobilnych)
członków wspólnoty mieszkańców6 – małych dzieci oraz ich opiekunów, osób starszych oraz
tych, którym funkcjonowanie utrudnia zły stan zdrowia. Po drugie, możliwość aktywnego
spędzania wolnego czasu blisko domu zmniejsza obciążenie systemu transportowego i
związane z nim koszty ekologiczne (i także w ten sposób wpływa pozytywnie na stan zdrowia
warszawianek i warszawiaków).

Diagram 1: Logika zmiany w ramach programu

DOBROSTAN MIESZKAŃCÓW
BARIERY
PROGRAM / OFERTA
PODMIOTÓW
KULTURY, EDUKACJI
(I SPORTU)

UCZESTNICZENIE
/ AKTYWNOŚĆ

UŚWIADOMIONE
POTRZEBY
MIESZKAŃCÓW

POTENCJAŁ PODMIOTÓW / MIESZKAŃCÓW

Źródło: Dyspersja
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Za tym założeniem przemawiają wyniki segmentacji opartej na wynikach Badania uczestnictwa warszawiaków
i warszawianek w kulturze… Osoby najbardziej aktywne i osoby najbardziej zainteresowane zwiększaniem
aktywności kulturalnej należą do tych samych segmentów.
6

Syrkus, Helena. 1976. Ku idei osiedla społecznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
8

Zastosowany podział na 1) podmioty, które tworzą ofertę oraz 2) mieszkańców, którzy są jej
potencjalnymi odbiorcami, nie oznacza sprowadzenia tych drugich do roli biernych
konsumentów7. Zgodnie z przyjętą demarkacją (porównaj: rozdział 3.2), działania
podejmowane przez mieszkańców mieszczą się w zakresie innego celu operacyjnego
Strategii #Warszawa2030 (cel 1.1 Dbamy o siebie nawzajem). Natomiast zakładanym w
ramach celu 2.2 sposobem dostosowywania oferty do potrzeb jest kształtowanie jej w
sposób partycypacyjny. Ponadto terminu „oferta” nie należy odczytywać jako symptomu
podporządkowania programu logice rynkowej. Zastosowanie tego terminu wynika z dążenia
do uniknięcia nieporozumień w sytuacji, gdy „programem” nazywamy dokument
programujący rozwój m.st. Warszawy.

3.2 Demarkacja8
Praca nad programami, począwszy od etapu sporządzania diagnozy, wymaga
doprecyzowania granic pomiędzy celami Strategii #Warszawa2030, których poszczególne
programy mają dotyczyć. Z zestawienia odpowiedzi nadesłanych przez Biura i Dzielnice, do
których Biuro Kultury skierowało prośbę o zgłoszenie dotychczasowych działań wpisujących
się w zakres celu 2.2, wynika, że zakres tego celu był przez jego potencjalnych realizatorów
rozumiany w różny sposób.
Ćwiczenie przeprowadzone podczas spotkania grup roboczych pozwoliło ustalić czego
dotyczą główne dylematy pojawiające się przy próbie przypisania przedsięwzięć do
określonego celu Strategii #Warszawa2030.
Następnie podczas spotkań z przedstawicielami Biur Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialnych za cel 2.2 oraz biura odpowiedzialnego za koordynację polityki rozwoju
ustalono najważniejsze rozróżnienia:
• program służący realizacji celu 2.2 jest ukierunkowany przede wszystkim na poprawę
dobrego samopoczucia i stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców, natomiast
integracji lokalnych wspólnot oraz podnoszeniu kompetencji poszczególnych
mieszkańców służą inne programy (odpowiednio: do celu 1.1 oraz 4.1)
• wpływanie przez warszawianki i warszawiaków na ofertę podmiotów realizujących cel
2.2 mieści się w zakresie tego celu, natomiast działania prowadzone przez
mieszkańców oraz partycypacyjne zarządzanie miastem przynależą do innych celów
(odpowiednio: do celu 1.1 oraz 1.2)
• program służący realizacji celu 2.2 obejmuje ewentualny rozwój infrastruktury
dzielnicowych instytucji kultury oraz działających lokalnie placówek edukacji
pozaszkolnej (młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej i ogrodów

7

Byłoby to sprzeczne z założeniem Strategii #Warszawa 2030, zgodnie z którym „mieszkańcy są siłą sprawczą
stolicy” (Strategia…, s. 8).
8

Przeprowadzona demarkacja nie polega na wyodrębnieniu polityki sektorowej, lecz na ujednoznacznieniu
granic pomiędzy (ponadsektorowymi) celami Strategii #Warszawa2030.
9

jordanowskich), natomiast rozwój infrastruktury pozostałych typów instytucji,
istotnych perspektywy realizacji tego programu, należy do zakresu innych celów
(ogólnomiejskich instytucji kultury – do celu 4.1, miejsc aktywności lokalnej – do celu
1.1, infrastruktury edukacyjnej – do celu 2.3).

3.3 Użyteczność programu
Dobre samopoczucie i zdrowie obywateli stają się miarą sukcesu polityk publicznych
• W XXI wieku zyskuje popularność idea, według której miarą sukcesu polityk
publicznych jest nie tylko poziom PKB, lecz także dobrostan i poczucie szczęścia
obywateli. Spektakularnym przykładem jej zastosowania jest wprowadzony w
Buthanie wskaźnik „narodowego szczęścia brutto”. Zasięg tej idei jest jednak znacznie
szerszy i obejmuje również kraje geograficznie i kulturowo nam bliższe. Satysfakcja z
życia jest m.in. jednym z wymiarów Better Life Index, stosowanego przez OECD910.
Wśród krajów OECD Polska pod względem satysfakcji z życia plasuje się nieco poniżej
średniej11.
• Jednym z wymiarów wskazanych w projekcie polityki kulturalnej m.st. Warszawy jest
przyjemność. Wymiar ten „określa wpływ kultury na dobrostan warszawianek i
warszawiaków” i wiąże się m.in. z „radością wynikającą z relaksu, swobodnego i
dobrego spędzania czasu”12.
Warszawianki i warszawiacy mieszkający w Warszawie w większości deklarowali, że są
raczej szczęśliwi. Ale poczucie szczęścia nie obejmuje wszystkich. Grupę, której dobrostan
jest szczególnie zagrożony, stanowią osoby starsze.
• Według badania z 2015 roku zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków
jest szczęśliwa. Ponad cztery piąte uważała się za „bardzo” (15%) lub „raczej” (68%)
szczęśliwych13. Niższy był jednak poziom satysfakcji cząstkowych (w tym sposobów
spędzania wolnego czasu i stanu zdrowia), w odniesieniu do których – jak wskazują
autorzy przywołanego badania – odpowiedzi respondentów są zazwyczaj bardziej
realistyczne.

9

http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/, dostęp 24.02.2020.

10

Helliwell, John, Layard, Richard, Sachs, Jeffrey. 2019. World Happiness Report 2019. New York: Sustainable
Development Solutions Network.
11

Wynik 6,1 (na skali od 0 do 10) w porównaniu ze średnią 6,8 dla wszystkich rozpatrywanych krajów sytuuje
Polskę na 27 z 40 miejsc.
12

2019. Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, s. 23.
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Czapiński, Janusz. Panek, Tomasz. 2015. Diagnoza społeczna. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego –
obliczenia na podstawie publicznie dostępnych danych wykonane przez Dyspersję.
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• Prawie dziewięć na dziesięć (88%) warszawianek i warszawiaków deklarowało silną
chęć życia (wybierając na skali od 1 „w ogóle nie chce mi się żyć” do 10 „bardzo
mocno chce mi się żyć” oceny z zakresu 7-10). Jednak więcej niż co dziesiątej (13%)
osobie mieszkającej w Warszawie w ciągu kilku miesięcy poprzedzających badanie
zdarzało się być załamanym do tego stopnia, żeby pomyśleć o samobójstwie14.
• Grupę szczególnie zagrożoną stanowią osoby starsze. Autorzy Diagnozy społecznej
wskazują wiek jako najważniejszy czynnik wyjaśniający ogólny dobrostan psychiczny
Polek i Polaków i konkludują, że „Im ktoś starszy w tym gorszej jest kondycji
psychicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o symptomy nieprzystosowania (depresji)”.
Zaznaczają przy tym, że stwierdzona zależność jest wręcz niespotykanie silna15.
• Drugą grupą wymagającą szczególnego wsparcia jest młodzież. Wśród polskich
piętnastolatków odsetek zadowolonych z życia16 jest niższy, niż średnia dla krajów
OECD (odpowiednio: 62% i 67%). W Polsce poziom zadowolenia z życia jest niższy
wśród dziewcząt, niż wśród chłopców – różnica wynosi 16 punktów procentowych
(podczas gdy średnio dla wszystkich krajów 11 punktów). W Polsce 8% badanych
piętnastolatków stwierdziło, że zawsze czują się przygnębieni (w krajach OECD
średnio 6%)17.
Warszawianki i Warszawiacy są często zmęczeni i pragną relaksu
• Blisko dwie trzecie (65%) warszawianek i warszawiaków zalicza relaks i odpoczynek
do wartości, które są dla nich najważniejsze. Relaks i odpoczynek zdecydowanie
wyprzedza pod tym względem inne wartości. Relacje z innymi, które znalazły się na
drugim miejscu, są uznawane za jedną z najważniejszych wartości przez połowę (51%)
osób mieszkających w Warszawie18.
• Zmęczenie jest drugą wśród najczęściej wskazywanych barier, które uniemożliwiają
warszawiankom i warszawiakom uczestniczenie w praktykach kulturalnych tak
często, jak by chcieli. Zmęczenie zostało wskazane jako ograniczenie aktywności
kulturalnej przez ponad jedną trzecią (37%) osób mieszkających w Warszawie.
Częściej wskazywaną barierą był tylko brak czasu (47%).

14

Tamże.

15

Czapiński, Janusz. Panek, Tomasz. 2015. Diagnoza społeczna. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, s.
211.
16

Tj. tych, którzy na skali od 0 do 10 wybrali odpowiedzi z zakresu 7-10.

17

OECD. 2019. PISA 2018 Results. Combined Executive Summaries. Volume I, II & III, s. 21

18

Płachecki, Tomasz. (red.). 2019. Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze.
Warszawa: Biennale Warszawa.
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Aktywność kulturalna wpływa na dobrostan uczestniczek i uczestników
• Możliwości uczestnictwa w kulturze bywają uwzględniane w badaniach jako jeden z
wymiarów jakości życia. Teza, że aktywność kulturalna wpływa korzystnie na
dobrostan jednostek jest jednak częściej przyjmowana jako założenie, niż
weryfikowana empirycznie. Istnieją jednak badania w wiarygodny sposób
potwierdzające związek pomiędzy uczestnictwem w kulturze a dobrostanem
uczestniczek i uczestników. Do takich badań należy analiza przeprowadzona w 2018
roku przez organizację Age UK na podstawie sondażu z udziałem 15 tysięcy
Brytyjczyków, którzy ukończyli 60 lat. Intensywność uczestnictwa w kulturze (liczba
aktywności kulturalnych) okazała się głównym czynnikiem wpływającym na
dobrostan osób w tym wieku. Aktywność fizyczna znalazła się na drugim miejscu19.
W świetle wyników przywołanego badania założenie o pozytywnym wpływie
aktywności na samopoczucie i stan zdrowia można zatem uznać za potwierdzone.

19

Age UK. 2018. Creative and Cultural Activities and Wellbeing in Later Life. London
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4 Aktywność kulturalna20
4.1 Uczestniczenie poprzez wydarzenia i poza wydarzeniami
Ponad dziewięć na dziesięć osób mieszkających w Warszawie ogląda filmy. Przeszło
połowa słucha muzyki albo poznaje literaturę. W przybliżeniu trzy osoby na dziesięć
oglądają przedstawienia, a co piąta wystawy.
W przypadku filmów i muzyki podobnie liczne są dwie grupy odbiorców. Pierwsza ogląda
lub słucha zarówno podczas publicznych wydarzeń (tj. seansów kinowych lub koncertów),
jak i prywatnie (tj. przez internet lub z nośników), natomiast druga – wyłącznie prywatnie.
W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie filmy lub seriale oglądało 93% warszawiaków
i warszawianek. Na kolejnych miejscach znalazło się słuchanie muzyki (57%) oraz czytanie lub
słuchanie literatury (54%). Oglądanie przedstawień (28%) lub wystaw (19%) było mniej
powszechne.
Pierwszym sposobem kontaktu z kulturą artystyczną jest bezpośredni udział w wydarzeniach
kulturalnych. Oznacza to obecność na publicznych seansach, spektaklach, wystawach
i koncertach. Drugim sposobem jest oglądanie lub słuchanie transmisji albo nagrań.
Blisko połowa (48%) warszawianek i warszawiaków oglądała filmy zarówno podczas
publicznych seansów, jak i w telewizji, przez Internet lub (znacznie rzadziej) z płyt lub kaset.
Jednak niewiele mniej liczna grupa (44%) oglądała filmy nie będąc ani razu w sali kinowej ani
w kinie plenerowym.
Podobnie wyrównane proporcje występują w dziedzinie muzyki. Ponad jedna czwarta
warszawianek i warszawiaków uczestniczyła w koncertach oraz słuchała nagrań lub
transmisji (29%). Natomiast prawie tyle samo (27%) słuchało muzyki nie będąc ani razu (w
ciągu 12 miesięcy) na koncercie.
Wśród widzów przedstawień i wystaw stosunkowo duży udział mają uczestnicy wydarzeń,
którzy nie oglądali ich zdalnie. Publiczność przedstawień składa się jednak w największej
części z osób, które nie tylko oglądały je na żywo, ale także korzystając z nagrań lub z
transmisji (13% warszawianek i warszawiaków).

20

Jeżeli nie wskazano inaczej, wyniki prezentowane w tym rozdziale pochodzą z Badania uczestnictwa
warszawiaków i warszawianek w kulturze 2017.
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Wykres 1: Bezpośredni udział w wydarzeniach i aktywność kulturalna poza wydarzeniami w
poszczególnych dziedzinach kultury artystycznej
tylko udział w wydarzeniach

udział w wydarzeniach oraz poza wydarzeniami
tylko poza wydarzeniami

oglądanie filmów lub seriali 1
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słuchanie muzyki 1
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Źródło: Badanie uczestnictwa w kulturze 2017

Badacze wskazują, że uczestnictwa on-line w kulturze nie należy traktować jako zagrożenia
dla odwiedzania instytucji kultury21.

4.2 Udział w wydarzeniach kulturalnych
Trzy piąte (61%) osób mieszkających w Warszawie co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy
uczestniczyło bezpośrednio w wydarzeniu kulturalnym22. Odsetek uczestników znacznie się
jednak różni w zależności od dzielnicy, w której mieszkają.
Jest najwyższy wśród mieszkańców Białołęki (78%), Ursusa (76%), Wesołej (72%) i Wilanowa
(70%), natomiast najniższy wśród mieszkańców Targówka (47%). Rozpiętość wyników wynosi
zatem blisko 30 punktów procentowych.

21

Majdecka Ewa, Tarkowski Alek. 2019. Jak warszawianki i warszawiacy uczestniczą online w kulturze?
W: T. Płachecki (red.). Relacje i różnice. Warszawa: Biennale Warszawa, s. 89-90.
22

Tj. było na seansie filmowym, przedstawieniu, wystawie lub koncercie (w sali lub w plenerze).
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Mapa 1: Udział mieszkańców poszczególnych dzielnic w wydarzeniach kulturalnych odbywających
się w dowolnym miejscu
Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających udział w badaniu
uczestniczyli w co najmniej jednym wydarzeniu [N=8700]

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Wyniki przedstawione na powyższej mapie dotyczyły udziału mieszkańców poszczególnych
dzielnic w wydarzeniach odbywających się w dowolnym miejscu. Natomiast odsetek
mieszkańców uczestniczących w wydarzeniach odbywających się w dzielnicy, w której
mieszkają23 – przedstawiony na kolejnej mapie – jest znacznie niższy.
Co piąta (21%) osoba mieszkająca w Warszawie co najmniej raz w ciągu 12 miesięcy
uczestniczyła bezpośrednio w wydarzeniu kulturalnym w tej dzielnicy, w której mieszka.
Wśród mieszkańców 10 z 12 dzielnic leżących po lewej stronie Wisły odsetek ten jest
wyższy, niż wśród mieszkańców każdej dzielnicy prawobrzeżnej.

23

Ustalony w Badaniu jakości życia w dzielnicach 2015.
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Najwyższym odsetkiem osób, które uczestniczyły w wydarzeniu kulturalnym w dzielnicy, w
której mieszkają, cechują się Ochota (30%), Śródmieście, Ursynów i Żoliborz (po 27%) oraz
Bemowo (26%).
Mapa 2: Udział mieszkańców poszczególnych dzielnic w wydarzeniach kulturalnych odbywających
się we własnej dzielnicy

Źródło: Badanie jakości życia w dzielnicach (2015)

Mieszkańcy Białołęki, Wawra, Wilanowa i Wesołej żeby wziąć udział w wydarzeniach
kulturalnych szczególnie często opuszczają swoje dzielnice. Wśród mieszkańców tych
dzielnic odsetek osób biorących udział w wydarzeniach odbywających się poza dzielnicą, w
której mieszkają, jest szczególnie wysoki w porównaniu z odsetkiem tych, którzy chodzą na
wydarzenia bliżej domu (porównaj zestawienie prezentowane w poniższej tabeli).
Z kolei udział mieszkańców Ochoty, Bielan, Śródmieścia, Ursynowa, Żoliborza, Woli,
Bemowa i Mokotowa w wydarzeniach kulturalnych jest bardziej lokalny, niż przeciętnie w
Warszawie. Ich mieszkańcy relatywnie często biorą udział w wydarzeniach we własnej
dzielnicy.
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Tabela 1: Udział w wydarzeniach kulturalnych: ze względu na dzielnicę, w której się odbywają i ze
względu na miejsce zamieszkania
Udział w wydarzeniach w
dowolnym miejscu
(por. Mapa 1)

Udział w wydarzeniach
we własnej dzielnicy
(por. Mapa 2)

Proporcja
(w dowolnym miejscu /
we własnej dzielnicy)

Warszawa

61%

21%

2,9

Bemowo

62%

26%

2,4

Białołęka

78%

13%

6,0

Bielany

55%

24%

2,3

Mokotów

58%

22%

2,6

Ochota

62%

30%

2,1

Praga Południe

63%

19%

3,3

Praga Północ

57%

14%

4,1

Rembertów

64%

16%

4,0

Śródmieście

62%

27%

2,3

Targówek

47%

13%

3,6

Ursus

76%

24%

3,2

Ursynów

62%

27%

2,3

Wawer

59%

11%

5,4

Wesoła

72%

14%

5,1

Wilanów

70%

13%

5,4

Włochy

65%

18%

3,6

Wola

51%

22%

2,3

Żoliborz

62%

27%

2,3

Miejsce zamieszkania

Źródło: Badanie jakości życia w dzielnicach 2015

4.3 Udział w zajęciach lub kursach artystycznych
Spośród warszawianek i warszawiaków 6% w ciągu 12 miesięcy brało udział w zajęciach
lub kursach artystycznych lub dotyczących sztuki. Odsetek uczestników takich zajęć był
najwyższy w Wesołej i we Włochach (po 12%) oraz na Żoliborzu (11%).
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Mapa 3: Udział mieszkańców poszczególnych dzielnic w zajęciach lub kursach artystycznych
Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających udział w badaniu
uczestniczyli w co najmniej jednych zajęciach lub kursie artystycznym lub dotyczącym sztuki [N=8700]

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

4.4 Odwiedzanie różnego typu podmiotów kultury
Blisko trzy piąte (58%) mieszkańców w ciągu 12 miesięcy odwiedziło w Warszawie co
najmniej jeden podmiot kultury. Najliczniej odwiedzane są kina, a najmniej licznie –
dzielnicowe instytucje kultury (15%).
Wśród podmiotów kultury wyróżniono trzy grupy, żeby sprawdzić jak liczna jest publiczność
każdej z nich oraz jak duża jest ich wspólna publiczność. Prawie co druga (47%) osoba
mieszkająca w Warszawie odwiedziła kino. Co trzecia (32%) była w teatrze, muzeum, galerii
sztuki, w filharmonii lub na wydarzeniu organizowanym przez OSV, a 15% w domu kultury,
klubie osiedlowym lub w bibliotece dzielnicowej. 7% odwiedziło instytucję z każdej grupy.
Największym udziałem publiczności „swoistej” (tj. takiej, która nie odwiedza innego typu
instytucji) charakteryzują się kina. Około 3% osób mieszkających w Warszawie odwiedza,
spośród wymienionych podmiotów, wyłącznie dzielnicowe instytucje kultury. Natomiast
zdecydowana większość publiczności tych instytucji odwiedza również kina lub teatry,
18

muzea, galerie sztuki lub filharmonie. Okazuje się zatem, że dzielnicowe instytucje kultury
odgrywają obecnie umiarkowaną rolę w poszerzaniu grona publiczności.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby
opracowania planu rozwoju warszawskich bibliotek. Jednym z wniosków była potrzeba
zachęcenia do korzystania z bibliotek (poprzez pokazanie szerokiego spektrum funkcji, jakie
mogą pełnić) m.in. osób obecnie nie czytających lub nie wypożyczających książek (a zatem
spoza grona typowych użytkowników)24.
Diagram 2: Publiczność różnego typu podmiotów kultury

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

4.5 Odwiedzanie dzielnicowych instytucji kultury przez dorosłych
W przypadku prawie wszystkich dzielnic odsetek mieszkańców, którzy odwiedzają domy
kultury, centra kultury, kluby osiedlowe albo biblioteki dzielnicowe wynosi od kilku do
kilkunastu procent. Zdecydowana większość użytkowników takich placówek odwiedza je
we własnej dzielnicy.

24

Chymkowski, Roman, Parfianowicz-Vertun, Weronika, Ociepa, Andrzej. 2016. Biblioteki publiczne m.st.
Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa.
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Wśród mieszkańców większości dzielnic odsetek osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy
odwiedziły dom kultury, centrum kultury lub klub osiedlowy wynosi od 3% do 11% (wśród
mieszkańców całej Warszawy: 7%). Wysokim odsetkiem mieszkańców odwiedzających dom
kultury lub podobną placówkę wyróżnia się Ursus. Z kolei mieszkańcy Wesołej zdecydowanie
najczęściej odwiedzają takie miejsca poza własną dzielnicą.

Wykres 2: Odwiedzanie przez dorosłych (15+) mieszkańców Warszawy i poszczególnych dzielnic
domów kultury, centrów kultury lub klubów osiedlowych
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)
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Biblioteki dzielnicowe, podobnie jak domy kultury, są odwiedzane przez 5%–12%
mieszkańców poszczególnych dzielnic (wśród mieszkańców całej Warszawy: 9%). Również
użytkownicy bibliotek odwiedzają je przeważnie we własnej dzielnicy.
Wykres 3: Korzystanie przez dorosłych (15+) mieszkańców Warszawy i poszczególnych dzielnic z
oferty biblioteki dzielnicowej – w dowolnej dzielnicy oraz w dzielnicy, w której mieszkają
w dowolnej dzielnicy (%)
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)
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4.6 Odwiedzanie domów kultury przez dzieci, uczniów i studentów
Wśród dzieci odwiedzanie dzielnicowych instytucji kultury jest bardziej powszechne, niż
wśród dorosłych. Domy kultury, centra kultury i kluby osiedlowe odwiedza nieco więcej niż
co czwarty (28%), natomiast biblioteki pozaszkolne nieco mniej niż co czwarty (22%)
spośród mieszkańców Warszawy, którzy nie ukończyli 15 roku życia.
Przeszło jedna czwarta (27%) młodzieży uczącej się w szkołach objętych badaniem Dzielnica
oczami młodzieży (2018) w ciągu 12 miesięcy korzystała z domu kultury lub młodzieżowego
domu kultury zlokalizowanego w tej samej dzielnicy, w której mieszkają (w przypadku
warszawianek i warszawiaków) lub w której znajduje się szkoła (w przypadku pozostałych).
Domy kultury w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie odwiedziło 23% osób
ankietowanych w ramach Badania warszawskich studentów (2019, s. 31). Jest to wprawdzie
odsetek znacznie niższy, niż w przypadku innego rodzaju instytucji kultury (przede wszystkim
kin, ale także muzeów i galerii oraz teatrów), ale wysoki w porównaniu z odsetkiem, jaki
publiczność domów kultury stanowi wśród ogółu warszawianek i warszawiaków25. Zwraca
natomiast uwagę, że około dwie piąte warszawskich studentów (41%) nie odwiedziło domu
kultury nigdy.

4.7 Zróżnicowanie publiczności
Wśród publiczności wydarzeń kulturalnych oraz wśród publiczności odwiedzającej różnego
typu podmioty kultury osoby powyżej 45 roku życia są „niedoreprezentowane”. Oznacza to,
że jest ich mniej, niż w całej populacji warszawianek i warszawiaków26.
Szczególnie niewielki jest udział osób w wieku co najmniej 60 lat wśród publiczności teatrów,
muzeów oraz galerii sztuki. Skala „niedoreprezentowania” najstarszej grupy mieszkańców
jest najmniejsza w przypadku domów kultury i dzielnicowych bibliotek.

25

Zwłaszcza, że w badaniu obejmującym ogół osób mieszkających w Warszawie pytano o dłuższy okres.

26

Osoby powyżej 69 roku życia stanowiły 8% wśród ogółu badanych. Stanowiły 3% wśród publiczności
wydarzeń kulturalnych, 10% wśród publiczności domów kultury, 6% wśród publiczności bibliotek, oraz po 5%
wśród publiczności teatrów oraz muzeów lub galerii.
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Wykres 4: Struktura publiczności wydarzeń kulturalnych i różnego typu podmiotów kultury
grupach wyróżnionych ze względu na wiek27
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Przypadki niesumowania się wartości do 100% na tego typu wykresach wynikają z zaokrągleń.
23

Domy kultury i biblioteki, zarówno we własnej dzielnicy, jak i poza jej granicami, są
relatywnie dostępne również dla osób, które nie są w pełni sprawne (tj. takich, którym stan
zdrowia ogranicza możliwości wykonywania codziennych czynności).
Wykres 5: Struktura publiczności wydarzeń kulturalnych i różnego typu podmiotów kultury
grupach wyróżnionych ze względu na stan zdrowia / niepełnosprawność
mieszkańcy doświadczający poważnych ograniczeń lub
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Udział osób opiekujących się dziećmi poniżej piątego roku życia jest szczególnie wysoki
wśród publiczności domów kultury, centrów kultury i klubów osiedlowych. Wśród
publiczności innego typu instytucji oraz wśród publiczności wydarzeń kulturalnych udział tej
grupy jest proporcjonalny do odsetka, jaki stanowi wśród ogółu warszawianek i
warszawiaków.
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Wykres 6: Struktura publiczności wydarzeń kulturalnych i różnego typu podmiotów kultury w
grupach wyróżnionych ze względu na opiekę nad dzieckiem
opiekujący się dzieckiem w wieku do 5 lat
opiekujacy się dzieckiem w wieku 6-15 lat
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Przedstawione wyniki wskazują na rolę domów kultury i podobnych placówek w stwarzaniu
możliwości aktywności kulturalnej osobom starszym i opiekującym się małymi dziećmi.

5 Potrzeby i bariery
5.1 Ocena oferty kulturalnej i poziom zaspokojenia potrzeb
Od pięciu lat co najmniej cztery piąte mieszkańców ocenia pozytywnie ofertę kulturalną w
Warszawie. W tym okresie odsetek pozytywnych ocen wynosił od 80% do 96%.
Przypomnijmy, że w wydarzeniach kulturalnych uczestniczy około trzy piąte mieszkańców
(porównaj: Tabela 1). W kontekście tej informacji wydaje się prawdopodobne, że ofertę
ocenia pozytywnie nawet część osób, które same z niej nie korzystają.
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Wykres 7: Ocena oferty kulturalnej w Warszawie w latach 2015-2019
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Zarazem około trzy czwarte mieszkańców (76%) chciało angażować się w aktywność
kulturalną częściej, niż mogli to robić28.
Osoby opiekujące się małymi dziećmi (poniżej 5 roku życia) nie różnią się pod tym względem
od pozostałych warszawianek i warszawiaków. Wśród mieszkańców w wieku co najmniej 60
lat odsetek osób, których potrzeby w tym zakresie nie są w pełni zaspokojone, jest tylko
nieznacznie niższy, niż wśród ogółu osób mieszkających w Warszawie.
Wykres 8: Niezaspokojona potrzeba aktywności kulturalnej w co najmniej jednej dziedzinie
tak
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Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)
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Płachecki, Tomasz. (red.). 2019. Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze.
Warszawa: Biennale Warszawa, s. 35.
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5.2 Bariery i grupy ze szczególnymi potrzebami
Prawie połowa (47%) mieszkańców Warszawy jako barierę ograniczającą ich aktywność
kulturalną wskazuje brak czasu. Na drugim miejscu znalazło się zmęczenie (37%), a na
trzecim zbyt wysokie koszty (27%).
Przybliżenie miejsc aktywności do miejsc, w których warszawianki i warszawiacy mieszkają,
jest szansą ograniczenia dwóch najczęściej wskazywanych barier, ponieważ pozwala
zaoszczędzić czas i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. „Zbyt długi dojazd” sam
w sobie został zresztą wskazany jako jedna z barier (choć znacznie rzadziej wymieniana).
Skrócenie odległości może również przyczynić się do przezwyciężenia problemu
niedogodności godzin, w których odbywają się wydarzenia.
Brak interesującej oferty oraz brak informacji na temat oferty znalazły się na liście barier
wskazywanych przez warszawianki i warszawiaków relatywnie nisko. Jednak z innych badań
wynika, że również to ograniczenie jest istotne. Młodzież z warszawskich szkół jako
przyczynę niekorzystania w większym stopniu domów kultury oraz z młodzieżowych domów
kultury wskazuje przede wszystkim „brak interesującej oferty lub niewiedzę na temat
istnienia takiej placówki”29. Także z badania przeprowadzonego z mieszkańcami obszaru
rewitalizacji wynika, że potrzebne jest zwiększenie znajomości oferty instytucji kultury,
działających m.in. na rzecz lokalnej społeczności, wśród osób mieszkających w ich pobliżu. W
przypadku żadnej instytucji odsetek mieszkańców znających ofertę „bardzo dobrze” nie
przekroczył 5%, a od 69% do 88% (w zależności od instytucji) mieszkańców nie znało jej
wcale. Niewielka wiedzę na temat placówek i oferty zidentyfikowano również w badaniu
dotyczącym bibliotek („biblioteki warszawskie często pozostają niewidzialne dla
mieszkańców”)30.
Z prawie całej Warszawy do centrum można dojechać komunikacją publiczną w czasie
krótszym niż godzina (z większości jej obszaru: w ciągu maksymalnie 40 minut). Na
Ursynowie, w Wawrze i na Białołęce są jednak również miejsca słabo skomunikowane31.
Osoby opiekujące się dziećmi do 5 roku życia częściej niż ogół warszawiaków i warszawianek
wskazują jako ograniczenie „konieczność opieki nad dzieckiem lub inną osobą”, natomiast
rzadziej – zbyt wysokie koszty. Z kolei osobom w wieku co najmniej 60 lat rzadziej niż
młodszym brakuje czasu (w przypadku tej grupy problem braku czasu ustępuje zmęczeniu i
zbyt wysokim kosztom).

29

Urząd m. st. Warszawy. 2018. Dzielnica oczami młodzieży. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, s. 2, 26.

30

Chymkowski, Roman, Parfianowicz-Vertun, Weronika, Ociepa, Andrzej. 2016. Biblioteki publiczne m.st.
Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany. Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, s. 51-52.
31

https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-prawie-cala-w-60-minut-56119.html,.
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Wykres 9: Bariery ograniczające aktywność kulturalną w co najmniej jednej dziedzinie (%)
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Poleganie na deklaracjach respondentów nie jest jedynym sposobem diagnozowania barier
ograniczających aktywność kulturalną. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki analiz
statystycznych (modeli regresji) dotyczących zależności pomiędzy cechami lub położeniem
warszawianek i warszawiaków a ich aktywnością kulturalną. Wyniki tych analiz przemawiają
przeciwko uznaniu barier wskazywanych najczęściej przez respondentów za wymówki.
Wyniki tych analiz przemawiają przeciwko uznaniu barier wskazywanych najczęściej przez
respondentów za wymówki: zaabsorbowanie pracą, nauką lub obowiązkami domowymi oraz
zła sytuacja materialna znalazły się wśród czynników obniżających aktywność kulturalną.
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Aktywność kulturalna zależy przede wszystkim od wieku, klasy społecznej (identyfikowanej
na podstawie wykonywanego zawodu), sytuacji materialnej oraz wykształcenia.
Tabela 2: Cechy warszawianek i warszawiaków wpływające na ich aktywność kulturalną
O = ograniczenie / S = czynnik sprzyjający / jeżeli nie da się tak zakwalifikować – wyjaśnienie w przypisie

Aktywność kulturalna
Cecha osoby lub położenie, w
jakim się znajduje

Liczba praktyk
kulturalnych

Udział w
wydarzeniach

Korzystanie z
domów
kultury

Korzystanie z
bibliotek

poświęca dużo czasu na pracę,
naukę lub obowiązki domowe

O

w złej sytuacji materialnej

O

O

32

33
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(powyżej 60 lat)

O

O

34

35
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O
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O

O

O
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O
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artystycznego

O

mężczyzna

O
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O
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O
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O

O

O
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„Zależność jest tutaj dość nieoczekiwana. Największe szanse korzystania z domów kultury mają osoby
posiadające pewne minimalne oszczędności, to znaczy takie, które pozwalają na przeżycie od kilku dni do kilku
tygodni. (…) W pozostałych grupach prawdopodobieństwo to jest istotnie statystycznie mniejsze, przy czym nie
ma różnic w szansach na korzystanie z domów kultury miedzy osobami o najmniejszych i największych
oszczędnościach.” Kotnarowski, Michał; Piechocki Przemysław. 2019. Co wpływa na zaangażowanie w kulturę?
W: T. Płachecki (red.). Relacje i różnice. Warszawa: Biennale Warszawa, s. 45)
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„Najwyższe prawdopodobieństwo korzystania z bibliotek dzielnicowych odnotowujemy wprawdzie u osób
mających największe oszczędności (…) Jednakże niewiele mniejsze prawdopodobieństwo obserwujemy u osób
mających raczej niewielkie oszczędności.” (Tamże, s. 47)
34

„Korzystanie z domów kultury zależy też od wieku badanych. Najwyższe prawdopodobieństwo (…)
odnotowano w najmłodszej grupie badanych (15-29 lat) (…) najniższe prawdopodobieństwo odwiedzania
domów kultury uzyskano dla osób w wieku 45-59 lat.” (Tamże, s. 45)
35

„(…) grupą najczęściej korzystająca z bibliotek są osoby w wieku 30-44 lat (…). Grupą najrzadziej korzystającą
z bibliotek okazały się osoby w wieku 45-59 lat.” (Tamże, s. 47)
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Należy również zwrócić uwagę na negatywny wpływ problemów zdrowotnych i
niepełnosprawności na udział w wydarzeniach kulturalnych. W badaniu problemy
zdrowotne zostały ujęte jako „stan zdrowia, który ogranicza lub poważnie utrudnia
wykonywanie codziennych czynności” – jest to zatem kategoria obejmująca
niepełnosprawność (o którą bezpośrednio nie pytano).
Grupą o szczególnych potrzebach są również mieszkający w Warszawie cudzoziemcy.
Grupa cudzoziemców zameldowanych w Warszawie (na pobyt stały lub czasowy) wynosi
około 40 tysięcy osób36. Badacze szacują, że liczba cudzoziemców faktycznie mieszkających w
Warszawie jest znacznie (co najmniej dwukrotnie) wyższa, niż zameldowanych37.
Najliczniejsza grupą mieszkających w Warszawie cudzoziemców – ponad jedną trzecią –
stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (36% według danych meldunkowych, 42% w badaniu
przeprowadzonym na zamówienie IOM38).
Brak czasu, stanowiący najczęstszą barierę ograniczającą aktywność kulturalną
warszawianek i warszawiaków, mieszkających w Warszawie cudzoziemców dotyczy w
szczególnym stopniu. Spośród mieszkających w Warszawie cudzoziemców 46% pracuje
powyżej 40 godzin tygodniowo (podczas gdy spośród pozostałych warszawianek i
warszawiaków 29%)39. Przy tym około jedna trzecia cudzoziemców (33%) – a wśród
Ukraińców prawie połowa (47%) pracuje poniżej swoich kwalifikacji (spośród pozostałych
osób mieszkających w Warszawie zaledwie 7%)40. Cudzoziemcy w porównaniu z pozostałymi
mieszkańcami Warszawy znajdują się także w nieco gorszej sytuacji materialnej41. Spośród
mieszkających w Warszawie cudzoziemców swoją znajomość języka polskiego w mowie jako
dobrą lub bardzo dobrą ocenia 31% (w piśmie: 21%), jako średnią 41% (w piśmie: 25%) a jako
słabą lub bardzo słabą 26% (w piśmie: 43%) – nie zna 2% (w piśmie: 9%)42. Z żadnej oferty
kulturalno-oświatowej miasta nie korzysta 38%43.

36

Odpowiedź Sekretarza m.st. Warszawy z 14 marca 2019 na zapytanie nr 562 z 4 marca 2019 r., skierowane
przez Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy.
37

Dudkiewicz, Magdalena (red.). 2016. Cudzoziemcy w Warszawie, czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym.
Raport, Warszawa, s. 50.
38

International Organization for Migration (IOM). 2029. Wyniki badania sondażowego „Cudzoziemcy w
Warszawie”, s. 24.
39

Tamże, s. 32.

40

Tamże, s. 33-34.

41

Tamże, s. 28.

42

Tamże, s. 37-38.

43

Tamże, s. 46. Przy czym do takiej oferty w badaniu zaliczono m.in. zajęcia sportowe i siłownie plenerowe.
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5.3 Udział w kształtowaniu oferty
Ze względu na zakładany w programie partycypacyjny sposób kształtowania oferty jego
realizatorów, warto zaznaczyć, że taki udział mieszkańców dotychczas nie był powszechny.
Zaledwie 7% warszawianek i warszawiaków przekazało którejkolwiek instytucji kultury swoją
odpowiedź, uwagę lub opinię (w dowolny sposób).
Wykres 10: Przekazywanie sugestii instytucjom kulturalnym (%)

7

tak
nie

93

Źródło: Badanie uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze (2017)

Zarazem część instytucji w znacznym stopniu włącza osoby korzystające z ich oferty w jej
kształtowanie. Za przykład może posłużyć działająca w jednym z domów kultury grupa
seniorek, która decyduje o tym jak zostanie wykorzystana kwota przeznaczona na zajęcia, w
których uczestniczy oraz ma wpływ na wybór instruktorów. Inna tego typu instytucja jako
ważny element swojej oferty postrzega przedsięwzięcia proponowane i realizowane, przy jej
wsparciu, przez mieszkańców. Zaletą takiego rozwiązania jest również korzystanie z relacji
społecznych osób włączonych w kształtowanie oferty do jej promowania.

31

6 Podmioty i placówki oraz ich rozmieszczenie
6.1 Ze względu na typ podmiotu
6.1.1 Dzielnicowe domy kultury
Liczba domów kultury w poszczególnych dzielnicach jest zróżnicowana.
Tabela 3: Rozmieszczenie dzielnicowych domów kultury w dzielnicach

Dzielnica

Dzielnicowe domy
kultury

Jednostki podrzędne
dzielnicowych domów kultury
(w tym filie)

Razem

Bemowo

1

1

2

Białołęka

1

2

3

Bielany

1

2

3

Mokotów

4

1

5

Ochota

1

6

7

Praga Południe

2

4

6

Praga Północ

1

0

1

Rembertów

1

1

2

Śródmieście

1

7

8

Targówek

3

0

3

Ursus

1

3

4

Ursynów

1

0

1

Wawer

1

7

8

Wesoła

1

1

2

Wilanów

1

5

6

Włochy

1

3

4

Wola

1

5

6

Żoliborz

0

0

0

Źródło: Dane Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy

Pomiędzy dzielnicami Warszawy występują znaczne różnice pod względem dystansu
dzielącego centra, domy i ośrodki kultury, a także kluby i świetlice (łącznie z filiami) od
miejsc zamieszkania ich potencjalnych użytkowników. Sytuacja jest pod tym względem
zdecydowanie najgorsza na Białołęce i Żoliborzu.
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Do oceny dostępności infrastruktury dzielnicowych instytucji kultury wykorzystano wyniki
pracy badawczej GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych
obiektów użyteczności publicznej, opartej na danych na koniec 2016 roku.44
Dla mieszkańców Białołęki wartości wskaźników dostępności wynoszą 3144 metrów
(dostępność przestrzenna) oraz 475 sekund (dostępność czasowa – czas dojazdu). W
przypadku Żoliborza analogiczne wartości to 3011 metrów i 444 sekundy. Na kolejnych
miejscach pod względem niedostępności znajdują się Ursynów45, Bielany, Rembertów oraz
Wilanów.
Dokładniejsza analiza dostępności przestrzennej domów kultury i podobnych placówek
pokazuje, że najgorsza sytuacja występuje w kilku obrzeżnych obszarach MSI – są to:
Białołęka Dworska, Szamocin i Kobiałka (położonych w północnej części Białołęki), Wólka
Węglowa (zachodnia część Bielan) oraz Jeziorki Południowe (południowa część Ursynowa)
oraz styk obszarów Powsin, Powsinek i Kępa Zawadowska (południowa część Wilanowa).

44

Cieciora, Iwona i in. 2018. Wskaźniki dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych obiektów
użyteczności publicznej. Warszawa: GUS.
45

Na Ursynowie sytuacja wkrótce ulegnie poprawie w wyniku, planowanego na rok 2020, otwarcia
Ursynowskiego Centrum Kultury.
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Mapa 4: Wskaźnik dostępności przestrzennej centrów, domów i ośrodków kultury, klubów, świetlic
w dzielnicach Warszawy

Źródło: GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej (2016)
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Mapa 5: Wskaźnik dostępności przestrzennej centrów, domów i ośrodków kultury, klubów, świetlic

Źródło: GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej (2016)

6.1.2 Placówki edukacji pozaszkolnej
W Warszawie działają również placówki edukacji pozaszkolnej, w tym: 7 młodzieżowych
domów kultury, 8 ognisk pracy pozaszkolnej, 5 ogrodów Jordanowskich oraz 4 inne placówki
(oprócz 5 międzyszkolnych ośrodków sportowych)46. Na zajęciach w tych placówkach
aktualnie jest przyjętych 17 114 osób. W ramach programu PEgaz – Pozaszkolna Edukacja w
Warszawie, prowadzonym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, przyznano wsparcie
na realizację 15 projektów realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego. Prawie
wszystkie są realizowane we współpracy z partnerami – najczęściej ze szkołami,
organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami kultury, a także z uczelniami i podmiotami
komercyjnymi. W projektach zaplanowano udział 1758 aktywnych uczestników oraz 34 189
odbiorców47.
Działania placówek pozaszkolnych wspierają i uzupełniający szkolną ofertę edukacyjną i
wychowawczą, ale również szkoły prowadzą działalność, która wykracza poza edukację
formalną, wspieraną przez Urząd m.st. Warszawy m.in. w ramach programów Warszawskie

46

Pałac Młodzieży, Państwowe Ognisko Artystyczne, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Bielańskie
Centrum Edukacji Kulturalnej
47

Źródło: dane Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
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Inicjatywy Edukacyjne48, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz Klasa w Warszawie,
Warszawa z klasą.

6.1.3 Biblioteki dzielnicowe
Pod względem dostępności do bibliotek dzielnicowych, ponownie niekorzystną sytuacją
wyróżnia się Białołęka. Wartość wskaźnika dostępności przestrzennej sięga tu 2145 metrów,
a dostępności czasowej 309 sekund (czas dojazdu). Najlepsza sytuacja cechuje z kolei
Śródmieście i dzielnice ościenne oraz Ursus.

48

Obecnie 125 projektów, w których zaplanowano udział 11 317 aktywnych uczestników oraz 62 791
odbiorców
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Mapa 6: Wskaźnik dostępności czasowej bibliotek publicznych w dzielnicach Warszawy
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Źródło: GUS Wskaźniki dostępności terytorialnej (2016)

Jeżeli za kryterium dostępności bibliotek w dzielnicach przyjąć liczbę mieszkańców
przypadających na placówkę biblioteczną to najlepszy dostęp do bibliotek publicznych mają
mieszkańcy Śródmieścia, Mokotowa i Wesołej. Najmniej placówek bibliotecznych jest na
Białołęce, Bemowie oraz w Ursusie. Dostępność infrastrukturalna pomiędzy tymi skrajnymi
przykładami jest bardzo zróżnicowana – mieszkańcy Śródmieścia mają 7-krotnie lepszy
dostęp do oddziałów bibliotek niż mieszkańcy Białołęki (odpowiednio: 2 509 i 17 735
mieszkańców przypadających na placówkę biblioteczną). Również pod względem liczby
czytelników w przeliczeniu na 1000 mieszkańców pierwsze miejsce zajmuje Śródmieście, ale
za nim plasują się Ochota, Ursynów i Wilanów, natomiast Wawer, Bemowo i Mokotów
plasują się pod tym względem na ostatnich miejscach (w Śródmieściu na 1000 mieszkańców
przypada 384 czytelników, podczas gdy w Wawrze 160).
Biblioteki różnią się także wielkością księgozbioru w relacji do liczby mieszkańców. Pod tym
względem inne dzielnice wyprzedza zdecydowanie Śródmieście, gdzie na 1000 mieszkańców
przypada 16 557 woluminów. Na Bemowie, gdzie sytuacja pod tym względem jest najmniej
korzystna, wartość omawianego wskaźnika jest przeszło jedenastokrotnie niższa (1473).
Z kolei najwięcej wypożyczonych książek przypada na czytelnika z Pragi-Północ (przeszło 20),
Rembertowa lub Bemowa, a najmniej na czytelnika z Ursynowa (niespełna 12), Ursusa lub
Ochoty.
Tabela 4: Dostępność i użytkowanie bibliotek w dzielnicach
Ludność na 1
placówkę
biblioteczną

Księgozbiór
bibliotek na 1000
ludności
(woluminy)

Czytelnicy
bibliotek
publicznych na
1000 ludności

Wypożyczenia
księgozbioru na 1
czytelnika w
woluminach

1

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście

Praga-Północ

2

Mokotów

Praga-Północ

Ochota

Rembertów

3

Wesoła

Ochota

Ursynów

Bemowo

4

Warszawa

Bielany

Wilanów

Żoliborz

5

Ochota

Warszawa

Wola

Białołęka

6

Praga-Północ

Praga-Południe

Ursus

Mokotów

7

Targówek

Rembertów

Praga-Południe

Wola

8

Praga-Południe

Wilanów

Rembertów

Praga-Południe

9

Rembertów

Wola

Bielany

Włochy

10

Bielany

Mokotów

Warszawa

Wawer

11

Wola

Targówek

Wesoła

Wilanów

12

Ursynów

Włochy

Żoliborz

Warszawa

13

Wilanów

Żoliborz

Włochy

Wesoła

14

Żoliborz

Wawer

Targówek

Śródmieście

15

Włochy

Ursynów

Białołęka

Bielany

16

Wawer

Wesoła

Praga-Północ

Targówek
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17

Ursus

Ursus

Mokotów

Ochota

18

Bemowo

Białołęka

Bemowo

Ursus

19

Białołęka

Bemowo

Wawer

Ursynów

Źródło: BDL GUS > Kultura i Sztuka > Biblioteki > Biblioteki publiczne > 2018
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6.1.4 Inne (niż dzielnicowe) instytucje kultury m.st. Warszawy
Działalność skierowaną do lokalnych społeczności mogą prowadzić również podmioty inne
niż dzielnicowe instytucje kultury.
Przykładem takiego zaangażowania jest działalność czterech ogólnomiejskich instytucji
kultury, zaangażowanych w realizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st.
Warszawy do 2022 roku. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających Badanie jakości życia
mieszkańców obszaru ZPR spośród mieszkańców obszaru rewitalizacji Muzeum Warszawskiej
Pragi odwiedziło 13%, Teatr Powszechny i Teatr Rampa po 7% a Orkiestrę Sinfonia Varsovia
6%49. Lokalny wymiar działalności OSV potwierdza fakt, że spośród publiczności koncertów i
potańcówek organizowanych przez OSV latem 2019 roku w pawilonie koncertowym przy ul.
Grochowskiej ponad dwie piąte stanowili mieszkańcy Pragi Południe (dzielnicy, w której
znajduje się jej siedziba)50.
Dlatego z perspektywy wspierania aktywności blisko domu istotne uwarunkowanie stanowi
również rozmieszczenie instytucji innych niż dzielnicowe domy kultury i biblioteki. Miejsca
stałej działalności instytucji kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest m.st.
Warszawa51, skoncentrowane są w Śródmieściu.
Tabela 5: Rozmieszczenie instytucji kultury, których organizatorem lub współprowadzącym jest
m.st. Warszawa
Oprócz głównych siedzib uwzględniono również file i oddziały. Zestawienie uwzględnia Centrum Nauki
Kopernik. Nie uwzględniono Stołecznej Estrady ze względu na wiele lokalizacji realizowanych wydarzeń.

Dzielnica
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Śródmieście
Targówek
Wola
Żoliborz
Suma

Liczba
3
1
2
4
27
1
5
1
44
Źródło: Dane Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy

49

PBS Sp. z o. o. 2019. Jakość życia mieszkańców obszaru Zintegrowanego Programu Rewitalizacji (ZPR).
Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa.
50

Dyspersja. 2019. Publiczność wydarzeń organizowanych przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia przy Grochowskiej.
Warszawa
51

17 teatrów, 7 muzeów oraz 9 instytucji kultury innego typu
40

6.1.5 Organizacje pozarządowe
W Warszawie po przeszło 2 tysiące organizacji pozarządowych działa w obszarze kultury,
sztuki i tradycji oraz edukacji i wychowania, a ponad tysiąc zajmuje się sportem, turystyką,
rekreacją i działalnością hobbystyczną (przy czym liczb tych nie należy sumować, ponieważ ta
sama organizacja może działać w różnych obszarach). Odsetek organizacji, które kierują
swoje działania do lokalnej społeczności, jest największy w pierwszej grupie – wynosi 10%.
Tabela 6: Organizacje pozarządowe działające w Warszawie w obszarach związanych z programem

Obszar działalności

Liczba działających
organizacji

Liczba organizacji
kierujących swoje
działania do lokalnej
społeczności

Odsetek organizacji
kierujących swoje
działania do lokalnej
społeczności

Kultura, sztuka,
tradycja

2124

211

10%

Edukacja, wychowanie

1195

67

6%

Sport, turystyka,
rekreacja, hobby

2053

34

2%
Źródło: spis.ngo.pl, odsłona 14.02.2020

W latach 2017-2019 projekty dotowane przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
realizowało 208 organizacji52. Obecnie projekty wspierane przez Biuro Kultury w konkursach,
których celem jest zapewnienie stałej działalności wybranych podmiotów53 realizuje 18
organizacji – z czego ponad połowa ma siedzibę, salę lub scenę w Śródmieściu54.

6.2 Ze względu na dziedzinę działalności
6.2.1 Wybrane teatry
Rozmieszczenie podmiotów kultury można analizować również w innym ujęciu, ze względu
na dziedzinę działalności. Poniżej przedstawiamy rozmieszczenie scen teatralnych –
prowadzonych przez m.st. Warszawę, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub
Samorząd Województwa Mazowieckiego, a także wybranych teatrów prywatnych i
prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Również w takim ujęciu widoczna jest
koncentracja podmiotów kultury w Śródmieściu.
Warszawskie sceny teatralne są skoncentrowane w Śródmieściu.

52

Nie licząc tzw. małych dotacji.

53

Tj. w konkursach Stały Program Kulturalny 2019-2022, Społeczna Instytucja Kultury 2018-2022 oraz Społeczna
Instytucja Kultury 2019-2022.
54

Kolejnych 27 organizacji zostało wyłonionych do prowadzenia takiej działalności w konkursie rocznym
Warszawskie Kalendarium Kultury, rozstrzygniętym w 2020 roku.
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Tabela 7: Rozmieszczenie scen teatralnych w dzielnicach
Adresy pod którymi działa więcej niż jedna scena uwzględniono jednokrotnie. Spośród teatrów prowadzonych
przez organizacje pozarządowe uwzględniono te, które prowadzą stałą działalność dotowaną obecnie przez
Urząd m.st. Warszawy55.

Dzielnica
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów

Wojewódzkie lub
narodowe

NGO - stałe dotacje

357
160
161
162

158

359

1164
268

1165

Miejskie

Prywatne

256

163
766

467

169
270

55

W ramach konkursów: Stały Program Kulturalny 2019-2022 oraz Społeczna Instytucja Kultury 2018-2022 i
2019-2022.
56

Teatr Baj występujący w dwóch lokalizacjach.

57

Nowy Teatr, Teatr Dramatyczny – Przodownik, Teatr Guliwer.

58

Polska Opera Królewska w Polskim Radiu.

59

Fundacja Scena Współczesna, Stowarzyszenie Druga Strefa, Stowarzyszenie Scena 96.

60

Teatr Ochoty.

61

Teatr Powszechny.

62

Teatr Baj występujący w jednej lokalizacji.

63

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury (w Kinie Praha).

64

Teatr Ateneum, Teatr Dramatyczny, Teatr Kwadrat, Teatr Lalka, Teatr Roma, TR, Teatr Studio, Teatr Syrena,
Teatr Współczesny, Teatr Żydowski w dwóch lokalizacjach.
65

Teatr Mazowiecki (MIK), Mazowiecki Teatr Muzyczny (w Palladium i Zamku Królewskim), WOK w trzech
lokalizacjach, Polska Opera Królewska w dwóch lokalizacjach, TWON, Teatr Polski, Teatr Narodowy.
66

Teatr 21, Fundacja Imka, Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, Fundacja Teatru Małego Widza,
Stowarzyszenie Komuna Otwock, Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, Fundacja Artystyczna ME/ST.
67

Teatr 6.piętro, Teatr Capitol, Teatr Kamienica, Teatr Palladium.

68

Teatr Rampa, Teatr Baj w jednej lokalizacji.

69

Teatr Wolandejski.

70

TR w ATM, Teatr Baj w jednej lokalizacji.
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Włochy
Wola
Żoliborz
Łącznie

171
172
25

13

10

5

Źródła: Instytucje kultury: Rejestr instytucji kultury m.st. Warszawy73; Rejestr instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego74 Rejestr instytucji kultury dla których
organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego75, Organizacje pozarządowe: Rozstrzygnięcia
konkursów Stały Program Kulturalny 2019-2022 oraz Społeczna Instytucja Kultury 2018-2022 i 2019-2022;
Prywatne: Portal e-teatr.pl, Instytut Teatralny: Teatr w Polsce 76

6.2.2 Miejsca aktywności lokalnej
W Warszawie istnieje również 107 miejsc aktywności lokalnej. W odróżnieniu od wcześniej
przedstawionych instytucji, MAL nie są skoncentrowane w Śródmieściu. Działalność takich
placówek została wskazana w opisie innego celu Strategii #Warszawa2030 (1.1 Dbamy o
siebie nawzajem), jednak stanowią potencjał, który może zostać wykorzystany również do
realizacji celu 2.2.
Wykres 11: Rozmieszczenie Miejsc Aktywności Lokalnej w dzielnicach77

71

Dramatyczny – Scena na Woli.

72

Teatr Komedia.

73

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/KU/Ewidencje_rejestry/Rejestr+instytucji+kultury+
m.st.+Warszawy.htm , odsłona 17.02.2020
74

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-fundacji-i-instytucji-kultury.php ,
odsłona 17.02.2020
75

https://www.mazovia.pl/zaatwspraw/prawo--przepisy/ewidencje-rejestry-archiwa/rejestrypubliczne/art,10,rejestr-instytucji-kultury-dla-ktorych-organizatorem-jest-samorzad-wojewodztwamazowieckiego-art-14-ustawy-z-dnia-25-pazdziernika-1991-r-o-organizowaniu-i-prowadzeniu-dzialalnoscikulturalnej-.html, odsłona 17.02.2020
76

http://www.e-teatr.pl/pl/instytucje/lista.html , http://www.twp2020.e-teatr.pl/cities/1/types/1 , dostęp:
14.02.2020.
77

Źródło: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/znajdzmal, dostęp: 14.02.2020.
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7 Potencjał potrzebny do realizacji programu
Powodzenie programu zależy w znacznym stopniu od potencjału, jakim będą dysponowali
jego przyszli realizatorzy – w tym:
• instytucje kultury (zwłaszcza dzielnicowe),
• placówki edukacji pozaszkolnej (a także szkoły podejmujące działania na rzecz
lokalnej społeczności),
• organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, edukacji oraz działalności
hobbystycznej.
Potencjał ten obejmuje pięć obszarów:
1) Strategia, wiedza, sposoby działania i kultura organizacyjna poszczególnych
podmiotów.
2) Kwalifikacje pracowników (zależne m.in. od wynagrodzeń, zwłaszcza w sytuacji
konkurencji pomiędzy różnymi podmiotami).
3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów – istotne
zarówno ze względu na skalę i zakres działalności, ale także z perspektywy
realizowania przedsięwzięć skierowanych do grup, które nie są atrakcyjne jako klienci
przedsięwzięć komercyjnych. Ważna jest nie tylko wysokość finansowania, lecz
również jego stabilność.
4) Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty (sale spotkań,
pracownie, sale widowiskowe) oraz zapewnienie jej dostępności (rozwiązania
zapewniające fizyczną dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz
ewentualnie korzystanie z oferty również z domu – np. transmisje, dostarczanie
książek).
5) Relacje:
a) pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, zwłaszcza działającymi w tej samej
dzielnicy (w tym relacje związane z wymianą materialnych i niematerialnych
zasobów, a także umożliwiające dotarcie z ofertą do mieszkańców, którzy
dotychczas jej nie znali lub nie byli nią zainteresowani)
b) pomiędzy podmiotami a mieszkańcami (zapewnienie ich wpływu na ofertę
oraz wykorzystanie potencjału relacji do jej upowszechniania)
c) pomiędzy podmiotami a ich organizatorami i organami prowadzącymi (m.in.
kryteria oceny działalności instytucji, zakres ich autonomii) oraz
grantodawcami lub donatorami (mechanizmy zapewniające zgłaszanie, wybór
i realizację wartościowych projektów).
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8 Aneks: publikacje oraz inne wykorzystane źródła
Dokumenty i raporty:
• Age UK. 2018. Creative and Cultural Activities and Wellbeing in Later Life. London
• Chymkowski, Roman, Parfianowicz-Vertun, Weronika, Ociepa, Andrzej. 2016.
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Płachecki (red.). Relacje i różnice. Warszawa: Biennale Warszawa.
• Kotnarowski, Michał; Piechocki Przemysław. 2019. Co wpływa na zaangażowanie w
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• Urząd m. st. Warszawy. 2018. Dzielnica oczami młodzieży. Warszawa: Miasto
Stołeczne Warszawa.
Dane (zbiory lub tabele):
• Badanie uczestnictwa w kulturze, w ostatnim kwartale 2017 roku na losowej próbie
8700 osób w wieku co najmniej 15 lat, mieszkających w Warszawie . Na zamówienie
Urzędu m.st. Warszawy badanie przeprowadziły firmy Danae sp. z o.o. oraz Realizacja
sp. z o.o., według koncepcji zespołu w składzie: dr Michał Kotnarowski, Przemysław
Piechocki, Tomasz Płachecki, prof. dr. hab. Tomasz Szlendak.
• Analiza dostępności terytorialnej mieszkańców Polski do wybranych obiektów
użyteczności publicznej, przeprowadzona przez GUS na podstawie danych aktualnych
na koniec 2016 roku – tabele dotyczące poszczególnych dzielnic Warszawy
Witryny internetowe:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/
https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-prawie-cala-w-60-minut-56119.html
https://inicjatywa.um.warszawa.pl/znajdzmal
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