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Wprowadzenie 

Niniejszy raport zawiera wnioski z badania opinii wolontariuszy na temat wpływu 

doświadczeń zdobytych przy organizacji festiwali plenerowych na ich kariery edukacyjne 

i zawodowe. Badanie zostało przeprowadzone w ramach szerszego projektu pt. „Wpływ 

lubelskich festiwali plenerowych na rozwój społeczny i gospodarczy miasta” 

realizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie w 2017 roku. Głównym celem projektu 

jest uzyskanie pogłębionego opisu sieci zależności i powiązań o charakterze gospodarczym 

i społecznym współtworzonych i wzmacnianych poprzez realizację plenerowych festiwali 

kulturalnych w Lublinie. Projekt obejmuje cztery festiwale: Noc Kultury, Wschód Kultury – 

Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Carnaval Sztukmistrzów oraz Jarmark Jagielloński. 

Więcej informacji na temat projektu badawczego znajduje się na końcu niniejszego raportu.  

Badanie przeprowadzono przy pomocy ankiety internetowej dla wolontariuszy 

pracujących przy organizacji wymienionych wyżej festiwali w latach 2011-2016. Przyjęta 

w badaniu hipoteza wyjściowa zakładała, że wolontariat wpływa przede wszystkim na 

budowanie kapitału społecznego i kulturowego wolontariuszy, a także wzmacnia ich 

kompetencje społeczne i interpersonalne, przydatne m.in. w pracy zawodowej. Wyniki 

badania pozwalają w dużym stopniu na pozytywną weryfikację hipotezy wyjściowej.  

 

Podsumowanie i najważniejsze wnioski 

Kto bierze udział w wolontariacie? 

Osoby pracujące w charakterze wolontariuszy przy badanych festiwalach mają najczęściej 

od 18 do 30 lat, choć duży udział w ogóle badanych mają też osoby powyżej 30 lat. W 

zdecydowanej większości badani wolontariusze mają wykształcenie średnie i wyższe. 

Połowa badanych jeszcze studiuje, natomiast około 40% to obecnie osoby aktywne 

zawodowo. Około 60% badanych stanowią mieszkańcy Lublina, pozostali to mieszkańcy 

mniejszych miast oraz wsi.  

Trzeba tu jednak podkreślić, że powyższe informacje nie muszą w pełni odpowiadać 

cechom wolontariuszy aktualnym w momencie ich współpracy przy danym festiwalu. W 

badaniu uczestniczyły osoby współpracujące z Warsztatami Kultury na przestrzeni 6 lat, a 

ich odpowiedzi na pytania metryczkowe dotyczyły stanu z momentu badania (nie stanu z 

chwili bycia wolontariuszem). 
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Motywacje wolontariuszy oraz satysfakcja z uczestnictwa w wolontariacie 

Wolontariat stanowi według badanych atrakcyjną i konstruktywną formę spędzenia czasu 

w wakacje. Zazwyczaj brali w nim udział ze względu na chęć zdobycia doświadczenia, 

możliwości rozwoju osobistego i naukę nowych umiejętności. Dla wielu osób była to szansa 

zdobycia praktycznego doświadczenia związanego z obszarem zainteresowań lub 

kierunkiem studiów. Badani podkreślali też  chęć samorealizacji i uczestniczenia w czymś 

ważnym dla ludzi i miasta. Część wolontariuszy chciała wesprzeć organizację festiwali z 

przekonania o ich dużym znaczeniu dla Lublina.  

Około 85% badanych uważa, że wolontariat spełnił ich oczekiwania. Co druga badana 

osoba uczestniczyła w wolontariacie podczas festiwali organizowanych przez Warsztaty 

Kultury więcej niż jeden raz. 90% badanych pozytywnie ocenia doświadczenie zdobyte 

podczas wolontariatu.  

Wolontariat a kapitał społeczny  

Wyniki badania wskazują istotny wpływ wolontariatu podczas festiwali na kapitał 

społeczny uczestników. Zdecydowana większość osób badanych deklaruje, że nawiązała 

nowe znajomości oraz poznała pracowników instytucji organizujących festiwale. Ponad 

połowa przyznaje, że dzięki wolontariatowi w Warsztatach Kultury obecnie częściej bierze 

udział w podobnych inicjatywach, a niemal połowa częściej angażuje się w akcje na rzecz 

swoich wspólnot lokalnych. Co piąta osoba wskazała, że dzięki nawiązanym znajomościom 

udało się jej znaleźć pracę.  

Wolontariat a kapitał kulturowy 

Wyniki badania wskazują, że doświadczenia zdobyte przy organizacji festiwali, przyczyniły 

się do wzmocnienia kapitału kulturowego wolontariuszy. Około 80% z nich uważa, że 

dzięki wolontariatowi poszerzyło swoją wiedzę na temat kultury, zwiększyło świadomość 

znaczenia kultury w życiu społecznym, poszerzyło zainteresowania oraz poznało zasady 

funkcjonowania instytucji kultury. Niemal połowa badanych deklaruje, że gdyby nie 

wolontariat, prawdopodobnie nie uczestniczyliby w wydarzeniach kulturalnych, którym 

on towarzyszył.  

Wolontariat a kompetencje uczestników  

Festiwale stwarzają dobre warunki dla kształtowania kompetencji miękkich wśród 

wolontariuszy. Około 80% badanych deklaruje rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz 
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pracy zespołowej; około 70% nauczyło się właściwego reagowania w trudnych sytuacjach,  

natomiast  65% ma poczucie nabycia umiejętności dobrej organizacji pracy własnej.  

Ponad połowa badanych uważa, że zdobyte umiejętności przydały się w pracy zawodowej 

lub innych działaniach.  

Wolontariat a sytuacja edukacyjna i zawodowa uczestników  

Wielu badanym doświadczenie wolontariatu pomogło podjąć decyzję na temat dalszego 

rozwoju i kariery zawodowej. Co trzecia osoba wskazała, że współpraca przy organizacji 

festiwali zawodowo zaowocowała bardziej trwałym powiązaniem z sektorem kultury. 25% 

badanych wolontariuszy uważa, że wolontariat w inny sposób wpłynął na ich obecną 

sytuację: od decyzji związanej z wyborem kierunku studiów związanego z kulturą i zamiar 

pracy w tym sektorze, po uzyskanie zatrudnienia dzięki doświadczeniu wykazanym w CV. 

Często wskazywano na posiadane obecnie kompetencje oraz większe zainteresowania 

kulturą.  

Wśród innych korzyści wynikających z uczestnictwa w wolontariacie wskazywano rozwój 

osobowości, wyższą samoocenę oraz wzrost poczucia identyfikacji ze swoim miastem.  

Ocena wpływu festiwali plenerowych na rozwój społeczno-gospodarczy miasta  

Około 95% badanych uważa, że festiwale mają pozytywny wpływ na rozwój miasta. 

Zdaniem respondentów stanowią one ważny element promocji Lublina, przyciągają 

turystów, a w przyszłości być może również inwestorów. Wydaje się, że festiwale mają 

duże znaczenie dla poczucia identyfikacji i tożsamości mieszkańców – badani wskazują, że 

kreują one pozytywny wizerunek Lublina i przyczynią się do zmiany stereotypowego 

postrzegania przez pryzmat jego położenia na ścianie wschodniej.   
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Nota metodologiczna 

Problematyka badania 

Problematyka badania obejmowała następujące zagadnienia: 

• motywacje do podjęcia pracy w charakterze wolontariusza oraz oceny zdobytego w 

ten sposób doświadczenia 

• ocenę wpływu wolontariatu na kapitał społeczny uczestników 

• ocenę wpływu wolontariatu na kapitał kulturowy uczestników 

• ocenę wpływu wolontariatu na kompetencje społeczne i interpersonalne oraz 

sytuację edukacyjną i zawodową uczestników 

• opinie wolontariuszy na temat wpływu festiwali plenerowych na rozwój Lublina.  

Kluczowe pojęcia: kapitał społeczny i kulturowy 

Kapitał społeczny w socjologii jest rozpatrywany zarówno na poziomie jednostki, jak i 

całych zbiorowości.  

Na kapitał społeczny jednostki składa się ogólny, indywidualny zasób posiadanych 

kontaktów, relacji z innymi jednostkami lub grupami. Wysoki poziom kapitału społecznego 

gwarantuje dostęp do kluczowych informacji oraz rozproszonych zasobów posiadanych 

przez innych uczestników sieci, które jednostka może uruchomić w realizacji własnych 

działań. Im wyższy poziom kapitału społecznego, tym skuteczniej jednostka realizuje swoje 

cele.  

Kapitał społeczny odnosi się do instytucji, relacji, sieci społecznych i norm, które kształtują 

jakość i liczbę interakcji społecznych. Relacje te pozwalają aktorom mobilizować większe 

zasoby i osiągać wspólne cele. A tym samym kapitał społeczny ułatwia działania w strukturze 

społecznej1.  

Według Ronalda S. Burta sieć społeczna składa się z relacji zapewniających dostęp do osób 

posiadających określone zasoby, dlatego pomnażanie kapitału społecznego jest swoistą 

inwestycją, którą podejmują jednostki2.  

Klasyczne ujęcie kapitału społecznego na poziomie zbiorowym przedstawił Robert 

Putnam. Jego zdaniem kapitał społeczny jest przede wszystkim cechą społeczności i pełni 

                                                           
1 J. Coleman, Social capital in the creation of human capital, 1988; J. Coleman, Foundations of social theory, 
1990. 
2 R.S. Burt, Structural holes: the social structure of competition, 1992; R.S. Burt, A note on social capital and 
network content, 1997. 
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w niej funkcję integracyjną w odniesieniu do małych grup (tzw. kapitał spajający) lub 

funkcję pomostu pomiędzy różnymi grupami, często zajmującymi odmienną pozycję w 

strukturze społecznej (tzw. kapitał pomostowy).  

W niniejszym badaniu zwrócono uwagę na oba typy kapitału społecznego – zarówno na 

poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. 

Z kolei kapitał kulturowy jest tu rozumiany jako szeroko pojęta wiedza, umiejętności i 

kompetencje nabywane podczas uczestnictwa w życiu społecznym. Posiadanie 

odpowiedniego zasobu kapitału kulturowego jest często uznawane za warunek awansu 

społecznego. Wiąże się on ze znajomością kodów kulturowych, wrażliwością estetyczną i 

gustem3.  

Podobnie jak kapitał społeczny, kapitał kulturowy może być rozpatrywany jako zasób 

jednostki lub zbiorowości. Dla jednostki stanowi atut, który można wykorzystać starając 

się o awans na drabinie społecznej. Natomiast jako cecha zbiorowości wysoki poziom 

kapitału kulturowego jest uznawany za warunek otwartości i innowacyjności 

społeczeństwa, również w sensie gospodarczym4. 

Metodologia badania 

Badanie przeprowadzono metodą sondażu ilościowego z wykorzystaniem ankiety 

elektronicznej dystrybuowanej poprzez pocztę email (CAWI). Populację generalną 

stanowiła grupa 1102 wolontariuszy współpracujących przy organizacji czterech 

lubelskich festiwali plenerowych w latach 2011-2016.  

Dobór próby miał charakter wyczerpujący. Ankietę skierowano do wszystkich 

wolontariuszy. W badaniu wzięły udział 204 osoby (wskaźnik response rate wyniósł 19%).  

Przy takiej liczebności próby, zakładając 95% poziom ufności, maksymalny błąd pomiaru  

wynosi 6%. Oznacza to, że wyniki mogą różnić się o 6% w stosunku do podanych wartości. 

Przy tym 75 osób nie wypełniło pytań metryczkowych, dotyczących sytuacji zawodowej, 

miejsca zamieszkania i wykształcenia. Z tego względu w niektórych wynikach błąd 

pomiaru może wynieść więcej niż 6%. Najwyższy poziom błędu w niniejszym badaniu 

wynosi 8% i dotyczy pytań, na które odpowiedziało 129 osób. 

                                                           
3 P. Bourdieu, The form of capital, w: J.G. Richardson (red.), Handbook of  Theory and Research for Sociology of 
Education, 1986, s. 241-258. 
4 Ł. Maźnica, Kultura – kreatywność – innowacyjność, w: J. Hausner, Kultura a rozwój, 2013, s. 399-412.  
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Badanie zostało zrealizowane w lipcu i sierpniu 2017 roku. 

Charakterystyka badanej zbiorowości  

Średnia wieku wolontariuszy wynosi 25 lat, zaś najliczniejszą grupą wśród badanych 

stanowią osoby w przedziale wiekowym 18-29 lat. Wśród respondentów są też osoby z 

grupy wiekowej 30+, a także osoby powyżej 65 roku życia. 

Większość badanych posiada co najmniej średnie wykształcenie. Dominują osoby z 

wykształceniem wyższym magisterskim, jednak zdarzają się również osoby z 

wykształceniem niższym od średniego, a także ze stopniem doktora.   

Niemal połowę badanych stanowią studenci, około 40% to osoby zatrudnione w pełnym 

lub niepełnym wymiarze godzin oraz osoby prowadzące własną działalność. Wolontariat 

stanowi również formę aktywności dla osób biernych zawodowo – bezrobotnych oraz 

emerytów.  

Ponad 60% wolontariuszy to mieszkańcy Lublina; dość dużo jest osób zamieszkujących w 

mniejszych miastach (około 20%) oraz na wsi (11%). Biorąc pod uwagę miejsce 

pochodzenia respondentów, proporcje ulegają zmianie. Z Lublina pochodzi 40% badanych, 

z małych i średnich miast również około 40%, natomiast nieco ponad 20% to mieszkańcy 

wsi. 

Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowią wolontariusze uczestniczący w organizacji 

Nocy Kultury. Co trzeci badany brał udział w organizacji Jarmarku Jagiellońskiego lub 

Carnavalu Sztukmistrzów. Co czwarta osoba uczestniczyła jako wolontariusz przy 

organizacji festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Niemal połowa wolontariuszy 

brała udział w organizacji lubelskich festiwali tylko raz. Co trzecia osoba współpracowała 

przy festiwalach dwa lub trzy razy, natomiast co piąta – co najmniej cztery razy.  

Tabela 1. Charakterystyka badanej zbiorowości 

Charakterystyki Liczba 

respondentów 

Procent w próbie 

badawczej 

Wiek x<=20 lat 

20<x<=30 lat 

30 <x<= 40 lat 

40 <x<=50 lat 

50 <x<=60 lat 

x>60 lat 

31 

77 

17 

2 

1 

1 

24% 

60% 

13% 

2% 

1% 

1% 

Wykształcenie Podstawowe 2 2% 
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Gimnazjalne 

Zawodowe 

Średnie 

Licencjat 

Wyższe magisterskie 

Doktorskie  

3 

3 

37 

35 

50 

3 

2% 

2% 

29% 

27% 

39% 

2% 

Sytuacja 

zawodowa 

Studiuję \ uczę się 

Zatrudniony w pełnym wym. 

Zatrudniony w niepełnym wym.  

Własna działalność gosp. 

Bezrobotny 

Emeryt 

Inna 

60 

35 

16 

3 

5 

2 

8 

47% 

27% 

12% 

2% 

4% 

2% 

6% 

Miejsce 

zamieszkania  

 

Wieś 

Miasto do 20 tys.  

Miasto pow. 20 tys. do 50 tys.  

Miasto pow. 50 tys. do 100 tys.  

Miasto pow. 100 tys. do 300 tys.  

Miasto pow. 300 tys.  

14 

3 

7 

6 

14 

85 

11% 

2% 

5% 

5% 

11% 

66% 

Miescowość 

pochodzenia  

Wieś 

Miasto do 20 tys.  

Miasto pow. 20 tys. do 50 tys.  

Miasto pow. 50 tys. do 100 tys.  

Miasto pow. 100 tys. do 300 tys.  

Miasto pow. 300 tys. 

27 

9 

16 

7 

19 

51 

21% 

7% 

12% 

5% 

15% 

40% 

Udział w 

wolontariacie 

podczas 

festiwali  

Noc Kultury  

Jarmark Jagielloński  

Carnaval Sztukmistrzów  

Inne Brzmienia Art’n‘Music Festival 

81 

69 

69 

52 

40% 

34% 

34% 

25% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania opinii wolontariuszy. 

Wśród badanych wolontariuszy większość stanowią osoby, które poza wolontariatem nie 

są w żaden sposób związane z sektorem kultury. Niemal 20% stanowią osoby zawodowo 

związane z kulturą, czyli pracownicy instytucji i organizacji kultury oraz osoby prowadzące 

własne organizacje działające w tym sektorze. 7% respondentów wskazało na inne 

powiązania z sektorem kultury (m.in. studia związane z animacją kulturalną, praktyki w 

instytucji kultury lub krótką pracę w oparciu o umowę cywilno-prawną).  
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Wykres 1. Powiązania wolontariuszy z sektorem kultury 

 

N=134, braki danych=70, Błąd=8%.  

2%

7%

8%

9%

41%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Tak, prowadzę własną organizację pozarządową
działającą w sektorze kultury

Inny sposób, jaki?*

Tak, pracuję w organizacji pozarządowej działającej w
sektorze kultury

Tak, pracuję w instytucji kultury

Tak, uczestniczę w działaniach związanych z kulturą w
charakterze wolontariusza

Nie

Czy obecnie jest Pan/i w jakiś sposób związany/a z sektorem kultury?
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Wnioski badawcze 

Motywacje do uczestnictwa oraz ocena doświadczenia zdobytego w ramach 

wolontariatu  

Wśród najczęściej wskazywanych powodów uczestnictwa w wolontariacie znalazły się 

między innymi rozwój osobisty i chęć zdobycia nowego, przydatnego doświadczenia. 

Bardzo często wskazywanym motywem uczestnictwa było zainteresowanie wydarzeniami 

kulturalnymi i chęć poznania ich organizacji „od kuchni”.  Dla wielu osób jest to szansa 

zdobycia zawodowego doświadczenia w obszarze zgodnym z zainteresowaniami oraz 

dokonania wyboru przyszłego zawodu. 

Resp. 1. „Możliwość pomocy w takich wydarzeniach pozwoliła mi można by powiedzieć 

ukształtować swoja przyszłą ścieżkę ;)”.5 

Dla studentów wolontariat stanowił okazję do zdobycia praktycznego doświadczenia 

związanego z kierunkiem studiów.  

Równie często wskazywano potrzebę uczestniczenia i współtworzenia czegoś, co jest 

ważne dla ludzi i miasta. Motywacjom takim często towarzyszyła wysoka ocena festiwali 

organizowanych przez Warsztaty Kultury, a nawet chęć odwdzięczania się za realizację 

interesujących wydarzeń. Świadczą o tym następujące wypowiedzi respondentów: 

Resp. 2. „Bardzo lubię te festiwale i to wspaniałe uczucie pomóc je organizować. Ponadto to 

wspaniała okazja do poznania ciekawych ludzi, zdobycia nowych umiejętności i podszkolenia 

języków”. 

Resp. 3. „Chciałam pomóc przy tworzeniu jednego z moich ulubionych wydarzeń w Lublinie”. 

Resp. 4. „Czuję, że pomagam przy tworzeniu czegoś naprawdę wartościowego”. 

Resp. 5. „…atmosfera, jaka panuje w samych Warsztatach. Wcześniej brałam udział w 

organizowanych przez nich wydarzeniach i chciałam się niejako odwdzięczyć.” 

Ponad 80% badanych deklaruje, że uczestnictwo w wolontariacie spełniło ich oczekiwania. 

Jedynie 6% odpowiedziało negatywnie na to pytanie.  

                                                           
5 Zachowujemy oryginalną pisownię wypowiedzi otwartych. 
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Rozkład odpowiedzi wygląda podobnie w przypadku pytania o ocenę doświadczenia 

zdobytego dzięki pracy w charakterze wolontariusza. Tu pozytywnych odpowiedzi 

udzieliło aż 90%, natomiast niezadowolonych było tylko 2% badanych.  

Wykres 2. Ocena poziomu zadowolenia z uczestnictwa w wolontariacie 

 

N=146, braki danych=58, błąd=8%. 

 

Wykres 3. Oceny doświadczeń zdobytych w ramach wolontariatu 

 
N=146, braki danych=58; błąd=8%. 

 

 

56%

29%

3%

3%
3%

5%

Czy uczestnictwo w wolontariacie spełniło Pana/i oczekiwania? 

Tak

Raczej tak

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Nie

Trudno powiedzieć

63%

27%

8%

1% 1% 1%

Jak ogólnie ocenia Pan/i doświadczenie zdobyte w ramach wolontariatu 
podczas organizacji festiwalu/i?

Zdecydowanie pozytywnie

Raczej pozytywnie

Ani pozytywnie, ani negatywnie

Raczej negatywnie

Zdecydowanie negatywnie

Trudno powiedzieć
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Wpływ wolontariatu na kapitał społeczny uczestników  

Niemal 70% badanych uważa, że w związku z pracą wolontariacką nawiązali interesujące 

znajomości. 84% zgadza się z opinią, że wolontariat umożliwił poznanie przedstawicieli 

instytucji odpowiedzialnych za organizację festiwali, zaś co piąty badany wskazał, że 

nawiązane znajomości okazały się przydatne podczas poszukiwania pracy. Świadczy to o 

tym, że wolontariat jest skuteczną inwestycją jeżeli chodzi o realizację indywidualnych 

celów związanych z edukacją i pracą.  

Jeśli chodzi o korzyści dla całych społeczności, badani deklarują, że doświadczenie 

wolontariatu przy organizacji festiwali przyczyniło się do ich częstszego udziału w 

podobnych działaniach obecnie. 45% respondentów uważa też, że dzięki wolontariatowi 

przy organizacji festiwali chętniej angażują się we wspólne inicjatywy na rzecz swoich 

społeczności.  

Wykres 4. Wpływ wolontariatu na kapitał społeczny według uczestników 

 

N=146, braki danych=58, błąd=8%. 

Wpływ wolontariatu na kapitał kulturowy uczestników 

Opinie badanych skłaniają do przyjęcia tezy o istotnym wpływie wolontariatu na poziom 

ich kapitału kulturowego. Niemal 80% respondentów uważa, że dzięki niemu poszerzyła 

się ich wiedza na temat kultury i sztuki. 76% dostrzega u siebie zwiększenie świadomości 

znaczenia kultury dla życia społecznego, a podobny odsetek deklaruje, że dzięki 

5%

16%

23%

42%

43%

16%

29%

30%

42%

26%

18%

25%

16%

5%

14%

18%

16%

18%

8%

11%

33%

8%

10%

3%

4%

9%

5%

3%

0%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kontakty nawiązane podczas wolontariatu okazały się dla mnie
przydatne podczas poszukiwania pracy

Dzięki wolontariatowi podczas lubelskich festiwali obecnie
częściej angażuję się we wspólne inicjatywy na rzecz mojej

społeczności

Dzięki wolontariatowi podczas lubelskich festiwali obecnie
częściej biorę udział w podobnych inicjatywach jako wolontariusz

Dzięki wolontariatowi poznałam/em przedstawicieli instytucji i
organizacji zaangażowanych w organizację festiwalu

Dzięki wolontariatowi nawiązałam/em interesujące znajomości

Proszę ocenić, na ile zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami:

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedziec
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wolontariatowi poszerzyło swoje zainteresowania. 78% osób poznało zasady 

funkcjonowania instytucji kultury zajmujących się organizacją  festiwali, natomiast niemal 

połowa badanych uważa, że wolontariat skłonił ich do udziału w wydarzeniach 

kulturalnych, w których inaczej nie wzięliby udziału.  

Wykres 5. Wpływ wolontariatu na kapitał kulturowy według uczestników  

 

N=146, braki danych=58, błąd=8%. 

Wpływ wolontariatu na kompetencje oraz sytuację zawodową uczestników  

W opinii uczestników udział w wolontariacie znacząco wpłynął na ich kompetencje 

miękkie. 86% badanych uważa, że doświadczenie to pozwoliło im rozwinąć umiejętności 

komunikacyjne; 80% deklaruje, że zwiększyły swoje umiejętności związane z pracą w 

zespole; nieco ponad 70% nauczyło się właściwie reagować w trudnych sytuacjach, 

natomiast 65% deklaruje rozwinięcie umiejętności organizowania pracy własnej.  

 

 

 

 

 

 

 

25%

32%

36%
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38%

21%

45%

38%

39%

40%

11%

13%

12%

14%

8%

23%

7%

10%

3%

6%

20%

2%

4%

4%

7%

1%

1%

3%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dzięki wolontariatowi uczestniczyłam/em w wydarzeniach
kulturalnych, w których inaczej nie wzięłabym/wziąłbym udziału

Dzięki wolontariatowi poznałam/em zasady funkcjonowania
instytucji i organizacji zaangażowanych realizację festiwalu

Dzięki wolontariatowi poszerzyłem/am własne zainteresowania

Dzięki wolontariatowi mam większą świadomość znaczenia
kultury dla życia ludzi oraz dla społeczeństwa ogółem

Dzięki wolontariatowi poszerzyłem/am swoją wiedzę na temat
kultury / sztuki

Proszę ocenić, na ile zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami:

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedziec
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Wykres 6. Wpływ wolontariatu na rozwój kompetencji według uczestników 

 

N=146, braki danych=58, błąd=8%. 

Zdecydowana większość wolontariuszy (71%) uważa, że wolontariat umożliwił zdobycie 

cennego doświadczenia związanego z organizacją festiwali, natomiast nieco ponad połowa 

badanych deklaruje, że umiejętności zdobyte podczas wolontariatu wykorzystuje obecnie 

w pracy lub innych realizowanych działaniach. Aż 31% osób wskazało, że dzięki 

wolontariatowi swoją przyszłość zawodową związała z sektorem kultury.  

Wykres 7. Wpływ wolontariatu na sytuację edukacyjną i zawodową według uczestników 

 

N=146, braki danych=58, błąd=8%. 

Co czwarty badany uważa, że wolontariat w Warsztatach Kultury miał wpływ na jego/jej 

aktualną sytuację (przy tym 40% ocenia, że takiego wpływu nie ma). Najczęściej 

wskazywano, że doświadczenie to zdecydowało o wyborze kierunku studiów związanego 

z kulturą oraz chęć pracy w sektorze kultury. Zdarzały się osoby, które dzięki wykazaniu 

doświadczenia w CV otrzymały pracę. Poza tym podkreślano korzyści w postaci 

wskazanych wcześniej kompetencji oraz większą aktywność kulturalną i większe 

34%

40%

41%

44%

31%

32%

39%
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12%
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8%

8%
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5%
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Organizacja pracy własnej

Właściwe reagowanie w trudnych sytuacjach / radzenie
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związałem/am się z sektorem kultury

Umiejętności zdobyte podczas wolontariatu przydały mi się w
pracy zawodowej i/lub innych działaniach które realizuję

Dzięki wolontariatowi zdobyłem/am cenne doświadczenie
związane z realizacją dużych festiwali kulturalnych

Proszę ocenić, na ile zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami:

Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedziec
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zainteresowanie życiem kulturalnym miasta. O znaczeniu wolontariatu dla uczestników 

mogą świadczyć dwa wybrane fragmenty wypowiedzi respondentów.  

Resp. 6: „Wolontariat otworzył dużo drzwi w poszukiwaniu pracy i praktyk – dla wielu 

pracodawców to cenne doświadczenie, które doceniają”. 

Resp. 7: „Wolontariat zmienił moje życie, wyciągnął mnie z domu i dzięki wspaniałym 

ludziom z Warsztatów Kultury jestem dzisiaj w bardzo dobrym miejscu mojego życia”. 

Wykres 8. Wpływ wolontariatu na ogólną sytuację uczestników 

 

N=134; braki danych=70, błąd=8%. 

Respondenci zapytani o inne, nieuwzględnione w ankiecie korzyści wynikające z udziału w 

wolontariacie często wskazywali rozwój osobisty, wzbogacenie osobowości, większą 

otwartość na innych i empatię. Ważną korzyścią wskazywaną przez respondentów było 

poczucie samorealizacji i bycia potrzebnym oraz podniesienie samooceny. Poza tym 

respondenci często wskazywali, że zaangażowanie na rzecz miasta umocniło ich poczucie 

identyfikacji z Lublinem. 

Opinie na temat wpływu festiwali plenerowych na rozwój społeczno-gospodarczy 

miasta 

Opinie respondentów na temat wpływu festiwali plenerowych na rozwój społeczno-

gospodarczy Lublina są niemal w stu procentach pozytywne. Tylko jeden procent badanych 

nie zgadza się z taką opinią.  

 

 

 

26%

40%

34%

Czy praca w charakterze wolontariusza podczas festiwali organizowanych przez 
Warsztaty Kultury w jakikolwiek sposób wpłynęła na Pana/i aktualną sytuację?

Tak

Nie

Trudno powiedzieć
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Wykres 9. Wpływ festiwali na rozwój miasta w opinii wolontariuszy  

N=134, braki danych 70, błąd=8%. 

Zdaniem badanych festiwale organizowane przez Warsztaty Kultury przede wszystkim 

zwiększają atrakcyjność miasta dla turystów. Poza tym, w opinii wolontariuszy festiwale 

mają kluczowe znaczenie w budowaniu wizerunku miasta. Rozpoznawalność festiwali w 

Polsce i za granicą oraz ich wysoki poziom artystyczny mogą przełamać negatywny 

wizerunek „ściany wschodniej” lub Lublina jako stolicy „Polski B”. Zmiana wizerunku 

miasta oraz jego promocja poprzez festiwale, zdaniem badanych, stwarzają szansę do 

napływu różnego typu inwestycji.   

W opinii respondentów poza kształtowaniem wizerunku festiwale mają istotne znaczenie 

dla aktywizacji i integracji mieszkańców miasta. Dzięki włączaniu różnych dzielnic, nie 

tylko centrum, festiwale pozwalają poznać Lublin z innej perspektywy i inaczej spojrzeć na 

przestrzeń, w której żyje się na co dzień. Przyczyniają się zatem do wzmocnienia więzi 

mieszkańców z miastem. Festiwale według respondentów kształtują również świadomość 

kulturalną mieszkańców, ich wrażliwość artystyczną oraz otwartość na inne, nowe 

doświadczenia i wyzwania.   

76%

18%

3%

1%
1%

Czy Pani/a zdaniem festiwale organizowane przez Warsztaty Kultury 
przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego Lublina?

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Ani tak, ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
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Najważniejsze informacje o projekcie badawczym i miejsce niniejszego 

raportu cząstkowego 

Tytuł projektu badawczego: Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój 

gospodarczy i społeczny miasta  

Realizacja badania: Warsztaty Kultury w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta 

Lublin; dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

2017 rok (program Rozwój sektorów kreatywnych) 

Zespół badawczy: dr Aleksandra Kołtun (koordynacja całości działań, analizy jakościowe; 

aleksandra.koltun@gmail.com), dr hab. Marcin Lipowski (analizy ilościowe), dr Ilona 

Bondos (analizy ilościowe), mgr Andrzej Stawicki (analizy ilościowe), Mateusz Stępniak 

(pomoc w analizach i zbieraniu danych) oraz praktykanci, stażyści i wolontariusze – Paweł 

Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, Anna Jałocha, 

Aleksandra Jamioł, Marcin Jakubowski, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka Konopka, Yana 

Mazhai, Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara Stępień, Anastazja 

Szuła, Aleksander Tarkowski, Grzegorz Zaleski, Kamil Zieliński, Wojciech Zirebiec 

Cel badania: uzyskanie pogłębionego opisu sieci zależności i powiązań o charakterze 

gospodarczym i społecznym współtworzonych i wzmacnianych poprzez realizację 

plenerowych festiwali kulturalnych w Lublinie 

Zakres badania: 4 największe cykliczne plenerowe festiwale kulturalne: Noc Kultury, 

Carnaval Sztukmistrzów, Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Jarmark 

Jagielloński 

Główny problem badawczy: wpływ plenerowych festiwali kulturalnych na rozwój 

gospodarczy i społeczny Lublina, w szczególności pod kątem funkcjonowania sieci 

zależności i wzajemnych powiązań współtworzonych przez festiwale plenerowe w 

Lublinie w czterech wymiarach:  

• ekonomicznym,  

• wizerunkowym,  

• związanym z kapitałem społecznym,  

• związanym z jakością przestrzeni. 

Przebieg badania, metody badawcze oraz raporty cząstkowe (podkreślenie – 

niniejszy raport) 

mailto:aleksandra.koltun@gmail.com
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1. Analiza źródeł wtórnych dotyczących rozwoju Lublina w obszarze kultury, turystyki 

i wybranych gałęzi przedsiębiorczości w latach 2007-2016, z uwzględnieniem 

obecności czterech badanych festiwali jako elementu strategii komunikowania 

marki miasta (dane GUS, dane zbierane przez Urząd Miasta Lublin oraz Lubelski 

Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej, korpus raportów badawczych, 

ekspertyz i opracowań udostępnionych przez Urząd Miasta Lublin, korpus folderów 

promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców, turystów i mieszkańców) -> 

„Rozwój miasta Lublin w obszarze kultury, turystyki i aktywności gospodarczej w 

latach 2006-2016. Raport z analizy źródeł wtórnych”  

2. Badania publiczności festiwali: 

a. Badania ankietowe opinii i doświadczeń uczestników i uczestniczek festiwali -> 

„Raport z badań ilościowych. Noc Kultury”; „Raport z badań ilościowych. Wschód 

Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”, Raport z badań ilościowych. 

Carnaval Sztukmistrzów”; Raport z badań ilościowych. Jarmark Jagielloński” 

b. Badania jakościowe – analizy danych wizualnych udostępnionych w mediach 

społecznościowych) -> „Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych. Noc 

Kultury”; „Wnioski z jakościowej analizy danych wizualnych. Wschód Kultury – 

Inne Brzmienia Art’n’Music Festival”; „Wnioski z jakościowej analizy danych 

wizualnych. Carnaval Sztukmistrzów”; „Wnioski z jakościowej analizy danych 

wizualnych. Jarmark Jagielloński” 

3. Badania ankietowe wolontariuszy współpracujących przy organizacji festiwali w 

latach 2011-2016 ->„Raport z ilościowego badania opinii wolontariuszy” 

4. Badania ankietowe przedsiębiorców z branży hotelowej i gastronomicznej z 

obszaru Starego Miasta i okolic -> „Raport z ilościowego badania przedsiębiorców” 

oraz 

5. praca warsztatowa z uczestnikami Lubelskiego Kongresu Kultury (9-11.06.2017), 

grupa tematyczna „Jakoś czy jakość – festiwale plenerowe w przestrzeni miasta” – 

wstępne rozpoznanie najważniejszych wątków w badaniu 

6. seria wywiadów na wpół ustrukturyzowanych z „typowymi uczestnikami” czterech 

festiwali 
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7. prace warsztatowa z przedstawicielami Warsztatów Kultury oraz Urzędu Miasta 

Lublin (wrzesień 2017) – dopracowanie wyników roboczych oraz próba 

sformułowania rekomendacji 

8. wydanie raportu końcowego podsumowującego całość badań (udostępniony online 

na początku 2018 roku) 


