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 Rozdział 1. 

WPROWADZENIE 

 

Festiwal Ogrody Muzyczne wpisał się już na stałe w krajobraz kulturalnych 

wydarzeń Warszawy. Od czternastu lat w pierwszych tygodniach lipca przed sceną na 

dziedzińcu Zamku Królewskiego gromadzą się setki osób spragnionych kontaktu  

z niebanalnymi wykonaniami muzyki klasycznej, słynnymi przedstawieniami 

baletowymi i operowymi, jak też dla obejrzenia unikalnych filmów dokumentalnych 

dotyczących kultury. Na przestrzeni lat, Festiwal zebrał wierną publiczność, której 

ważną część stanowi grono osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Festiwalu 

Ogrody Muzyczne, powołanym specjalnie dla pomocy w organizacji oraz animowania 

działań promocyjnych związanych z Festiwalem. Czynione są również starania na rzecz 

wprowadzenia młodszej publiczności w obręb Festiwalu – stąd, raz w tygodniu przed 

południem, odbywają się specjalne projekcje pod nazwą Dziecięce Ogrody Muzyczne. 

Jubileusz 15-lecia Festiwalu, przypadający w 2015 roku, to dobra okazja  

do podsumowania tego okresu funkcjonowania Ogrodów Muzycznych.  Kogo szczególnie 

pociąga dotychczasowa formuła Festiwalu? Po takim czasie następuje naturalna 

wymiana publiczności – w jaki więc sposób można przyciągać nowych melomanów?  

Kim są uczestnicy Festiwalu Ogrody Muzyczne i, przede wszystkim, czego oczekują po 

tym wydarzeniu? Aby odpowiedzieć na te pytania, z inicjatywy dyrektora Festiwalu 

pana Ryszarda Kubiaka oraz byłej koordynatorki promocji Festiwalu pani Anny 

Kierkosz, przeprowadzono ankietowe badanie ewaluacyjne uczestników czternastej 

edycji Festiwalu, która odbywała się na przełomie czerwca i lipca 2014 roku. 

 

1.2. CELE BADANIA 

Postawiono następujące problemy i pytania badawcze: 

 Jaki jest „zbiorowy portret” uczestników Festiwalu Ogrody Muzyczne? 

Niesystematyczne obserwacje podczas wieczorów festiwalowych wskazują,  

że największą grupę demograficzną stanowią wśród nich kobiety w wieku powyżej 
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60 lat. Jak dokładnie rozkładają się podstawowe charakterystyki demograficzne  

w populacji uczestników Festiwalu? 

 Jakie miejsce w ich życiu zajmuje muzyka (i w ogóle kultura „wysoka”?). Jakie inne 

aktywności wykonują w czasie wolnym? 

 Jaka jest sytuacja materialna uczestników Festiwalu, i jak wobec niej prezentuje się 

nastawienie względem polityki cenowej Festiwalu? 

 Jaki jest profil typowego „zaangażowania” w Festiwal? Jak duża jest „powracalność”, 

czyli powtórny udział w kolejnych edycjach Festiwalu?  Na ile regularny udział  

w wieczorach festiwalowych na przestrzeni edycji w danym roku? W jakim 

towarzystwie przychodzą uczestnicy? 

 Kim są osoby, które przychodzą na Festiwal po raz pierwszy? Co je przyciąga do 

Festiwalu? 

 Jaki jest potencjał zainteresowania Dziecięcymi Ogrodami Muzycznymi?  

 Na ile Ogrody Muzyczne są wydarzeniem przeznaczonym dla laików, a na ile dla 

wykształconych muzycznie odbiorców? Jaki jest potencjalny zakres rozszerzania 

tematów i dziedzin sztuki prezentowanych podczas Ogrodów? 

Powyższe pytania zostały zoperacjonalizowane, tj. „ubrane” w zwięzły 

kwestionariusz, w ścisłej konsultacji z dyrekcją Festiwalu. Rozdział drugi niniejszego 

raportu służy przedstawieniu zastosowanej metody oraz procedury badania. 

Wyniki badania przedstawione zostaną w podziale na dwie kluczowe sekcje: 

charakterystyki demograficzne uczestników Festiwalu (Rozdział 3.) oraz opinie 

na temat Festiwalu (Rozdział 4.). W rozdziale 5. zostaną ponadto przedstawione 

wyniki pobocznych sekcji badania, dotyczących Dziecięcych Ogrodów Muzycznych oraz 

Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne. W podsumowaniu zostaną 

zebrane najważniejsze obserwacje i kluczowe wnioski wraz z rekomendacjami zmian. 
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rozdział 2. 

 

METODA BADANIA 

 

Badanie przeprowadzono w formule PAPI (Paper-and-Pencil Interview), czyli 

wywiadu indywidualnego w postaci samodzielnie wypełnianego papierowego 

kwestionariusza. Ankiety były rozdawane na stanowisku informacyjnym przy 

kawiarence oraz wśród publiczności zgromadzonej w namiocie festiwalowym w ciągu 

kwadransa przed rozpoczęciem wieczoru, przeważnie też podczas przerw.  

Po wypełnieniu ankiety, osoby badane samodzielnie wrzucały ankietę do urny stojącej 

na stoliku informacyjnym lub noszonej przez ankieterów. 

Ogółem, przebadano 600 osób. Wydrukowano i rozdano 1100 ankiet. Uzyskany 

zatem wskaźnik realizacji badania (response rate) równy 55% należy uznać – według 

standardów przyjętych w badaniach społecznych – za satysfakcjonujący, umiarkowanie 

wysoki. 

2.1.  KWESTIONARIUSZ 

Cała ankieta przedstawiona jest w Załączniku 1. Przy formatowaniu 

kwestionariusza zadbano o zrównoważenie kwestii przejrzystości i zwięzłości, a także 

wygody wypełniania i praktyczności przenoszenia. Wydruk na kartce formatu A4 

składano w ten sposób, aby pytania zawierały się na czterech stronach.  

W instrukcji wstępnej wyjaśniony został cel badania oraz przedstawiono 

zapewnienie o poufności / anonimowości udzielanych odpowiedzi. Na ostatniej stronie 

ankiety znajdowała się sekcja (na odwrocie instrukcji, wyróżniona szarą czcionką),  

w której respondenci proszeni byli o wpisanie danych kontaktowych (adresu e-mail lub 

numeru telefonu) w celu wzięcia udziału w losowaniu nagród.  Zapewniono możliwość 

odcięcia tego fragmentu arkusza ankiety i w postaci „kuponu” wrzucenia go do osobnej 

urny – skorzystały z tej możliwości 43 osoby (7% całości). Łącznie, 370 osób (62% 

ogółu badanych) podało dane kontaktowe do losowania nagród. 

Sposób przedstawienia pytań w ankiecie nie miał negatywnego wpływu na 

poziom realizacji badania: w żadnym pytaniu z właściwej części ankiety odsetek 
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braków odpowiedzi nie przekraczał 5%, zaś w sekcjach drugorzędnych co do ważności 

pytań (o Dziecięce Ogrody Muzyczne, Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu oraz  

o wykształcenie muzyczne) – 40%. Można zatem uznać, że kwestionariusz był dobrze 

skonstruowany (zaś z drugiej strony – że osoby badane były wysoko zmotywowane do 

uważnego wypełniania ankiety). 

2.2. PRZEBIEG REALIZACJI BADANIA 

Ankiety były dystrybuowane i zbierane każdego dnia Festiwalu (oprócz 

pierwszego – zrezygnowano wtedy z prowadzenia badania, aby nie odciągać uwagi 

uczestników Festiwalu od uroczystego koncertu otwarcia). W pierwszych dwóch dniach 

badanie miało charakter pilotażowy, by w pełni „rozkręcić” się z początkiem lipca. 

Szczegółowy podział liczby osób badanych na przestrzeni kolejnych dni przedstawia 

poniższa tabela (według deklaracji respondentów – nie zawsze data wypełnienia 

kwestionariusza pokrywała się z datą zwrotu). 

Tabela. 1. Liczba osób przebadanych w kolejnych dniach Festiwalu 

data * dzień 
tygodnia 

liczba 
osób  

% 
całości 

% tego dnia pierwszy 
raz w tym roku 

uwagi 

28 VI sobota 13 2,2% 42,3%  

29 VI niedziela 17 2,8% 52,9% koncert kameralny 

30 VI poniedz. 24 4,0% 50,0% koncert galowy 

1 lipca wtorek 38 6,3% 27,6%  

3 lipca czwartek 29 4,8% 8,6%  

4 lipca piątek 38 6,3% 14,5%  

5 lipca sobota 41 6,8% 13,4% dwie przerwy 

6 lipca niedziela 35 5,8% 15,7%  

7 lipca poniedz. 36 6,0% 18,1%  

8 lipca wtorek 25 4,2% 37,3%  

10 lipca czwartek 48 8,0% 37,5% w tym 21 opiekunów na Dziecięcych OM 

11 lipca piątek 50 8,3% 16,0%  

12 lipca sobota 20 3,3% 62,5%  

13 lipca niedziela 18 3,0% 38,9%  

14 lipca poniedz. 55 9,2% 44,0% koncert kameralny 

15 lipca wtorek 24 4,0% 27,1%  

17 lipca czwartek 47 7,8% 41,5% film wygrał w plebiscycie publiczności 

18 lipca piątek 32 5,3% 23,4%  

19 lipca sobota 10 1,7% 7,2%  

Ogółem 600 100%   

*„data” oznacza datę wpisaną w kwestionariuszu, której dotyczą odpowiedzi 
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Z przedstawionego rozkładu wynika, że realizacja badania przebiegała bardzo 

równomiernie na przestrzeni całego czasu trwania Festiwalu. Niemal dokładnie połowa 

ankiet (296) została wypełniona przed półmetkiem Festiwalu (tj. przed 7. lipca; z czego 

ok. 40 zostało zwrócone później). Jedyna prawidłowość w odpowiedziach związana  

z datą wypełniania ankiety (bliżej początku czy końca Festiwalu) ujawniła się w pytaniu 

o to, jak długo powinny trwać Ogrody Muzyczne – niska, ale istotna statystycznie 

korelacja  (rho=,09; p<,05) wskazuje, że im bliżej końca Festiwalu, tym więcej osób 

chciałoby, aby trwał on dłużej. Można by uznać ten wyniki za typowy efekt 

zaangażowania i sentymentu, gdyby nie to, że – jak widać w przedostatniej kolumnie 

powyższej tabeli – dosyć równomiernie rozłożyła się w kolejnych dniach prowadzenia 

badania proporcja osób „świeżych”, czyli takich, którego danego dnia przyszły po raz 

pierwszy (w tym roku) wobec osób „powracających”. Wyniki żadnej innej kwestii  

z ankiety nie była obarczone wpływem czynnika daty wypełniania ankiety. 

Ponadto, z porównania dat uczestnictwa (wskazanych w pierwszym pytaniu 

ankiety) z datami zwrotu wypełnionej ankiety wynika, że zdecydowana większość 

(ponad 60%) uczestników badania wrzuciła ankietę do urny tego samego dnia,  

zaś ok. 1/3 osób badanych wypełniało ją (choćby częściowo) w domu. Można uznać tę 

proporcję za właściwą, tzn. wskazującą na niskie błędy pomiaru związane z retrospekcją 

czy ewentualnym autoprezentowaniem się w wyniku „nadmiernego” namysłu nad 

jakoby „ukrytymi” intencjami kwestionariuszowych pytań (skoro większość osób 

badanych udzielała odpowiedzi „na gorąco”, na miejscu, podczas festiwalu). Z drugiej zaś 

strony – te osoby, które chciały i czuły, że powinny poświęcić więcej uwagi wypełnieniu 

ankiety (niż sytuacja wieczoru festiwalowego mogłaby im zapewnić), miały zapewnioną 

możliwość komfortowego wypełnienia jej w domu. Szczegółowa analiza odpowiedzi 

tych osób pokazała, że w większości byli to „bywalcy” Festiwalu (na wielu edycjach  

w poprzednich latach już byli jak i na wielu wieczorach w tym roku), którzy słusznie 

mogli mieć względną pewność, że po wypełnieniu ankiety w domu zwrócą ją przy 

którejś kolejnej wizycie przed końcem tegorocznej edycji Ogrodów. 
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Rozdział 3. 

 

UCZESTNICY FESTIWALU OGRODY MUZYCZNE 

 

 
3.1. PROFIL DEMOGRAFICZNY UCZESTNIKÓW BADANIA 

Zdecydowaną większość uczestników Festiwalu stanowią osoby w wieku 

powyżej 60 roku życia – dwie trzecie osób badanych należy do tej grupy wiekowej. 

Proporcje płci rozkładają się bardzo nierównomiernie – kobiet jest ogólnie czterokrot-

nie więcej niż mężczyzn, a im starsza grupa wiekowa, tym większa jest ich przewaga.  

Tabela 2. Wiek i płeć uczestników badania 

L=liczebność 

% z całości 

PŁEĆ 
Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

L % L % L % 

WIEK 
(przedziały 
lat) 

15-24 14 2,3% 8 1,3% 22 3,7% 

25-44 45 7,5% 30 5,0% 75 12,5% 

45-60 85 14,2% 20 3,3% 105 17,5% 

60+ 333 55,5% 65 10,8% 398 66,3% 

Ogółem 477 79,5% 123 20,5% 600 100% 

Ogółem, nieco ponad połowa wszystkich osób uczestniczących w Ogrodach 

Muzycznych to kobiety w wieku powyżej 60 lat. 

 

Wykres 1. Wiek i płeć uczestników badania – rozkład liczebności 
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Jak widać w tabeli 3., uczestnicy Festiwalu rekrutują się ponadprzeciętnie 

często spośród osób o wyższym wykształceniu. Ponad 70% osób badanych miało 

wykształcenie co najmniej niepełne wyższe, a 6% posiada stopień naukowy. Widoczne 

są aspiracje do ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji – o czym świadczy 

wysoki odsetek osób o wykształceniu wyższym podyplomowym – co więcej, tendencja 

ta jest niezależna od wieku – pomiędzy trzema „dorosłymi” grupami (wyłączając 

najmłodszą grupę, którą stanowili w większości uczniowie i studenci) rozkład 

wszystkich kategorii poziomu wykształcenia był bardzo wyrównany.  

Nie zaobserwowano żadnych różnic płciowych w rozkładach wykształcenia ani też ze 

względu na miejsce zamieszkania. 

  Tabela 3. Wykształcenie uczestników badania 

  L % 

podstawowe / zawodowe 12 2,0% 

średnie / pomaturalne 120 20,0% 

licencjat / niepełne wyższe 68 11,3% 

wyższe magisterskie 249 41,5% 

wyższe podyplomowe (po studiach) 115 19,2% 

stopień naukowy (dr/hab./prof.) 36 6,0% 

Ogółem 600 100,0% 

Ponad 90% osób badanych podało również profil swojego wykształcenia. Jak 

widać w tab. 4., 37% uczestników Festiwalu miała wykształcenie humanistyczne, tyle 

samo – techniczne lub ścisłe. W kategorii „Inne” najczęstszymi odpowiedziami były 

kierunki ekonomiczne (35 osób) oraz medyczne (25). Odnośnie 6% osób, które wska-

zały profil „artystyczny”, ze szczegółowego przeglądu ich odpowiedzi na inne pytania 

(np. o wykonywany zawód oraz pytań z ostatniej sekcji kwestionariusza dotyczącej 

wykształcenia i aktywności muzycznych) wynika, że spośród 37 osób, które wskazały  

tę kategorię, zdecydowaną większość stanowili zawodowi (dyplomowani) muzycy. 

Tabela 4. Wykształcenie uczestników badania – profil 

  Częstość Procent (z całości) 

humanistyczny 223 37,2 

techniczny 133 22,2 

"ścisły" 86 14,3 

artystyczny 37 6,2 

Inne 72 12,0 

Nie dotyczy / brak odpowiedzi 49 8,2 
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Ogółem 276 osób udzieliło odpowiedzi na pytanie o profil zawodowy (wyniki –  

w Tab. 5.) W tym samym punkcie pytano o status aktywności zawodowej – w trzech 

kafeteriach: uczeń/student / emeryt/rencista / osoba zajmująca się domem –  

a ponieważ odpowiedzi na te dwa subpytania były logicznie niezależne, 111 osób 

wskazało zarówno którąś z kategorii profilu wykonywanego zawodu, jak też status, 

który można by zakwalifikować jako „bierny zawodowo”. 

Niecałe 100 osób określiło profil swojego zawodu jednocześnie zaznaczając status 

„emeryt / rencista” – jeżeli założyć, że odzwierciedla to ich bieżącą sytuację zawodową, 

to można uznać, że znaczną część uczestników Festiwalu (ok. 16%) stanowią osoby, 

które są aktywne zawodowo będąc formalnie na emeryturze. 

Tabela 5. Wykonywany zawód uczestników badania 

  Częstość % (w tym 

emerytów) 

Specjalista z wyższym wykształceniem, wolny zawód 126 45,7% 55 

Nauczyciel / wykładowca 66 23,9% 23 

Urzędnik, pracownik administracji państwowej 34 12,3% 9 

Kierownik średniego i wyższego szczebla 23 8,3% 4 

Pracownik służb mundurowych 4 1,4% 0 

Pracownik organizacji pozarządowej 6 2,2% 2 

Technik / personel biurowy / pracownik usług / handlu 14 5,1% 3 

Pracownik fizyczny 3 1,1% 1 

Ogółem 276   

Zdecydowaną większość (85%) uczestników festiwalu stanowią mieszkańcy 

Warszawy, kolejne 11% przyjechało z „okolic Warszawy”. Wśród 23 osób, które 

przyjechały „spoza Warszawy” znalazło się zarówno po kilka osób z innych regionów 

kraju (Śląsk, Mazury), jak i z zagranicy (Francja, Belgia) – trudno niestety rozstrzygnąć, 

czy są to turyści, czy osoby będące np. w odwiedzinach u rodziny. Szczegółowy profil 

odpowiedzi na to pytanie, w podziale według grup wiekowych, przedstawia Tabela 6. 

Sposób, w jaki sformułowano kafeterie odpowiedzi w tym pytaniu – „centrum” lub 

„przedmieścia” (zamiast bardziej precyzyjnego podawania nazw dzielnic lub odległości 

w kilometrach miejsca zamieszkania od miejsca Festiwalu) celowo dopuszczał i stawiał 

na subiektywne rozumienie poszczególnych kategorii miejsc – chodziło o to, aby pytanie 

to oddawało przede wszystkim wysiłek włożony w przybycie na Festiwal. Należy 
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przypuszczać, że dla osób starszych jest pewnym problemem dojazd na miejsce 

Festiwalu. Istotnie, jak widać w Tabeli 6., jest wyraźna zależność między wiekiem  

a oddaleniem miejsca zamieszkania – im starsza grupa wiekowa uczestników, tym 

proporcjonalnie więcej jest mieszkańców centrum Warszawy, a mniejszy odsetek 

osób, które przyjechały na dany wieczór Festiwalu z okolic lub w ogóle spoza Warszawy. 

Tabela 6. Miejsce zamieszkania uczestników, według grup wieku (w %) 

 

Miejsce zamieszkania: 

Ogółem WIEK (przedziały lat) 

15-24 lat 25-44 lat 45-60 lat 60+ lat 

centrum Warszawy 55,8% 18,2% 41,3% 54,3% 61,1% 

Przedmieścia 29,8% 22,7% 32,0% 24,8% 31,2% 

okolice Warszawy 10,7% 45,5% 17,3% 15,2% 6,3% 

spoza Warszawy 3,7% 13,6% 9,3% 5,7% 1,5% 

N 600 22 75 105 398 

% całości 100% 4% 13% 17% 66% 

 

Ostatnią kwestią dotyczącą demograficznego tła charakterystyki uczestników 

Festiwalu jest ich status materialny. Pytanie o to postawione zostało w kwestionariuszu 

z perspektywy subiektywnej – o samoocenę własnej sytuacji materialnej. 

Tabela 7. Samoocena sytuacji materialnej osób badanych 

Jak by Pan/i ocenił/a swoją sytuację materialną?: 
Liczebność % ogółu 

zła 42 7,0% 

średnia 223 37,2% 

dobra 232 38,7% 

bardzo dobra 42 7,0% 

nie wiem / trudno powiedzieć 61 10,2% 

 Trzy czwarte osób badanych przedstawiło swoją sytuację materialną jako 

„średnią” lub „dobrą”, a tylko po równe 7% - jako „złą” lub „bardzo dobrą”. Pytania  

o samoocenę sytuacji materialnej często bywają niezręczne dla respondentów.  

Z symetrycznego rozkładu odpowiedzi na pytanie o to w niniejszym badaniu  

(oraz niskiego odsetka braków odpowiedzi) można jednak wnosić, że ankietowani 

uczestnicy Festiwalu raczej nie mieli problemu z ustosunkowaniem się do tej kwestii.  

Nie zaobserwowano żadnych różnic w rozkładach tych odpowiedzi ze względu na wiek 
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czy płeć, a jedynie, zgodnie z przewidywaniami, ze względu na miejsce zamieszkania: 

osoby dojeżdżające z okolic lub spoza Warszawy były ogólnie lepiej sytuowane 

materialnie. 

 

SEGMENTY DEMOGRAFICZNE 

W związku z nierównomierną strukturą wieku uczestników Festiwalu, na potrzeby 

dalszych analiz przeprowadzono uproszczoną segmentację – podział próby badanej na 

takie grupy, które byłyby mniej więcej równoliczne a zarazem wewnętrznie spójne pod 

względem podstawowych kryteriów demograficznych. Grupy te będą nazywane w 

dalszej części raportu „segmentami demograficznymi” lub „segmentami analitycznymi”. 

Tabela 8. Podział na segmenty analityczne według grup demograficznych 

Grupa demograficzna Liczebność % ogółu 

/1/ młodzi (15-44 lata) 97 16,2% 

/2/ w sile wieku (45-60 lat) 105 17,5% 

/3/ kobiety w wieku 60+, z centrum 213 35,5% 

/4/ kobiety 60+ spoza centrum 120 20,0% 

/5/ mężczyźni 60+ 65 10,8% 

 

Wykres 2. Rozkład liczebności segmentów demograficznych stosowanych  

w dalszej analizie. 

Argumentem za częściowym połączeniem kryteriów wieku, płci i miejsca 

zamieszkania w wyróżnieniu takich grup jest – oprócz statystycznie użytecznego 

dążenia do porównywania równolicznych segmentów – omówione powyżej 

przypuszczenie, że dla osób starszych kwestia dojazdu na miejsce festiwalu (z daleka, tj. 

16% 

18% 

36% 

20% 

11% /1/ młodzi (15-44 lata)

/2/ w sile wieku (45-60 lat)

/3/ kobiety 60+ z centrum

/4/ kobiety 60+ spoza centrum

/5/ mężczyźni 60+
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spoza centrum Warszawy) wiąże się zapewne ze specyficznymi stylami życia, 

podejściem do kultury, relacjami społecznymi (kiedy przybycie na wieczór Festiwalowy 

urasta do rangi wyprawy, nabierają znaczenia czynniki takie jak to, z kim się tam 

wybiera, z jakich konkretnie motywów, itp.). 

 

3.2.  SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU 

Jak stwierdzono, większość badanych uczestników festiwalu stanowiły osoby  

w wieku powyżej 60. r. ż., z wyższym wykształceniem, głównie kobiety, mieszkające  

w centrum Warszawy. Jakie miejsce pośród innych aktywności zajmuje uczestnictwo  

w kulturze, którego specyficzną formą jest udział w Festiwalu Ogrody Muzyczne?  

Na drugiej stronie ankiety postawione było pytanie (wielokrotnego wyboru)  

o wskazanie wszystkich czynności (z listy czternastu aktywności) wykonywanych 

zazwyczaj w czasie wolnym. Wyniki tego pytania mogą być porównane z odpowiedziami 

odpowiadającej pod względem wieku frakcji populacji ogólnopolskiej z badania 

„Muzykowanie w Polsce”. Oto ogólny rozkład częstości poszczególnych aktywności: 

  Tabela 9. Sposoby spędzania wolnego czasu (N=600) 

Na poniższej liście proszę zaznaczyć wszystkie czynności, które 
wykonuje Pan/i (zazwyczaj) w czasie wolnym:  

[można wskazać wiele odpowiedzi] 

Ogółem  

L % 

Czytam książki / bieżącą prasę 516 86,0% 

Spotykam się ze znajomymi   448 74,7% 

Chodzę do kina / teatru 434 72,3% 

Spaceruję / aktywnie spędzam czas na świeżym powietrzu   433 72,2% 

Chodzę do filharmonii / opery / na koncerty / festiwale  385 64,2% 

Spędzam czas z rodziną   320 53,3% 

Oglądam telewizję   318 53,0% 

Korzystam z komputera w celach edukacyjnych / zawodowych 279 46,5% 

Zajmuję się muzyką (słucham muzyki, gram na instrumencie) 233 38,8% 

Korzystam z komputera w celach rozrywkowych / społecznościowych 194 32,3% 

Działam społecznie lub uczestniczę w działaniach organizacji 144 24,0% 

Odpoczywam (np. leżę, drzemię…)   132 22,0% 

Chodzę do galerii handlowych / na zakupy (nie tylko bieżące dla domu) 100 16,7% 

INNE 85 14,2% 
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Osoby badane najczęściej wskazywały, że w czasie wolnym oddają się czytaniu 

(86% osób), kontaktom towarzyskim (75%), aktywnościom na świeżym powietrzu 

(72%), a także spędzają czas z rodziną (53%). Około 2/3 uczestników badania 

zadeklarowała aktywne i regularne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, co jest 

istotnie wyższym wynikiem niż w dopasowanej pod względem wieku frakcji próby 

populacyjnej (z badania „Muzykowanie w Polsce”). Dopiero dalsze miejsca zajmują 

aktywności najczęstsze w populacji ogólnej: korzystanie z komputera i oglądanie 

telewizji – można zatem powiedzieć, że uczestnicy Festiwalu relatywnie mniej 

oglądają telewizji i korzystają z komputera w porównaniu do większości ludzi  

z danej grupy populacyjnej. Jako odpowiedzi „Inne” najczęściej było wpisywane 

uczęszczanie na Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz aktywności sportowe (po 20 osób),  

a także uprawianie działki, rękodzieło (np. warsztaty plastyczne, modelarstwo, rzeźba), 

turystyka oraz opieka nad chorą bliską osobą (po kilka odpowiedzi). 

  Tabela 10. Sposoby spędzania wolnego czasu – w podziale na płeć1 

Na poniższej liście proszę zaznaczyć wszystkie czynności, 
które wykonuje Pan/i (zazwyczaj) w czasie wolnym: 

Kobiety 
(N=477) 

Mężczyźni 
(N=123) 

L % L % 

Czytam książki / bieżącą prasę 427 90,3% 89 73,0% 

Spotykam się ze znajomymi   380 80,3% 68 55,7% 

Chodzę do kina / teatru 363 76,7% 71 58,2% 

Spaceruję / aktywnie spędzam czas na świeżym powietrzu   343 72,5% 90 73,8% 

Chodzę do filharmonii / opery / na koncerty / festiwale  318 67,2% 67 54,9% 

Spędzam czas z rodziną   248 52,4% 72 59,0% 

Oglądam telewizję   252 53,3% 66 54,1% 

Korzystam z komputera w celach eduk. / zawodowych 220 46,5% 59 48,4% 

Zajmuję się muzyką (słucham muzyki, gram…) 178 37,6% 55 45,1% 

Korzystam z komputera w celach rozrywkowych (…) 152 32,1% 42 34,4% 

Działam społecznie lub uczestniczę w org. 117 24,7% 27 22,1% 

Odpoczywam (np. leżę, drzemię…)   104 22,0% 28 23,0% 

Chodzę do galerii handlowych / na zakupy (…) 82 17,3% 18 14,8% 

INNE 74 15,5% 11 8,9% 

 

                                                           
1 Należy wziąć poprawkę na to, że kobiety zaznaczały generalnie więcej odpowiedzi niż mężczyźni –  

ale tylko w podgrupie emerytów (przeciętnie o 20% więcej odpowiedzi: średnio 6,81 wobec 5,75, różnica 

istotna statystycznie). 
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Ponieważ istotnym czynnikiem wpływającym na tryb życia – ilość i sposoby 

spędzania wolnego czasu – może być przejście na emeryturę, porównano  zatem (Tabela 

11.) rozkłady odpowiedzi w podziale na grupy według odpowiedzi na pytanie 

pomocnicze o status zawodowy. (W grupie nie-emerytów znalazła się ok. 10% osób  

w wieku ponad 60 lat, z drugiej jednak strony tylko nieco ponad ¼ badanych osób  

w wieku 45-60 lat okazała się być na emeryturze lub rencie).  

Wygląda na to, że w badanej grupie przejście na emeryturę wiąże się z częstszym 

oglądaniem telewizji, a także większą ilością czasu dla znajomych. Jak można się było 

spodziewać, negatywnie związane z wiekiem jest za to korzystanie z komputera 

(wyraźnie mniej rozpowszechnione w grupie emerytów).  

  Tabela 11. Sposoby spędzania wolnego czasu a status zawodowy 

Na poniższej liście proszę zaznaczyć wszystkie czynności, 
które wykonuje Pan/i (zazwyczaj) w czasie wolnym: 

NIE-Emeryci 
(N=218) 

Emeryci 
(N=382) 

L % L % 

Czytam książki / bieżącą prasę 179 82,1% 337 88,2% 

Spotykam się ze znajomymi   151 69,3% 297 77,7% 

Chodzę do kina / teatru 152 69,7% 282 73,8% 

Spaceruję / aktywnie spędzam czas na świeżym powietrzu   159 72,9% 274 71,7% 

Chodzę do filharmonii / opery / na koncerty / festiwale  129 59,2% 256 67,0% 

Spędzam czas z rodziną   136 62,4% 184 48,2% 

Oglądam telewizję   89 40,8% 229 59,9% 

Korzystam z komputera w celach eduk. / zawodowych 131 60,1% 148 38,7% 

Zajmuję się muzyką (słucham muzyki, gram…) 106 48,6% 127 33,2% 

Korzystam z komputera w celach rozrywkowych (…) 85 39,0% 109 28,5% 

Działam społecznie lub uczestniczę w org. 48 22,0% 96 25,1% 

Odpoczywam (np. leżę, drzemię…)   63 28,9% 69 18,1% 

Chodzę do galerii handlowych / na zakupy (…) 37 17,0% 63 16,5% 

INNE 26 11,9% 59 15,4% 

W porównaniu z reprezentatywną dla populacji ogólnopolskiej grupą osób 

starszych z badania „Muzykowanie w Polsce”, wśród uczestników Ogrodów 

Muzycznych relatywnie większe jest uczestnictwo w kulturze i uspołecznienie,  

a także – zwłaszcza w odniesieniu do mężczyzn – czytelnictwo oraz spędzanie czasu na 

powietrzu – prawdopodobnie związane jest to jednak efektem ubocznym wykształcenia 

(ponadprzeciętne) oraz miejsca zamieszkania (wielkie miasto). Trudniejszy  
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do wyjaśnienia jest zaś fakt, że w stosunku do populacji ogólnej, w próbie 

uczestników Festiwalu, zwłaszcza po przejściu na emeryturę, wyraźnie mniej osób 

spędza czas z rodziną. Można stąd wysnuć dalekosiężne przypuszczenia dwojakiej 

natury: czy dla badanych emerytów uczestnictwo w kulturze jest „efektem” mniejszego 

zaangażowania w życie rodzinne, czy raczej jego przyczyną? Z jednej strony, można 

bowiem przyjąć, że ze względu na obiektywne czynniki ograniczające kontakt z rodziną 

(mieszkanie w wielkim mieście nie sprzyja częstym kontaktom z rodziną, wyższe 

wykształcenie jest skorelowane z większym indywidualizmem, samodzielnością  

i lepszym zdrowiem w wieku starszym, itd.) – na emeryturze tym bardziej pojawia się 

zatem nadmiar czasu, który można wykorzystać na realizację kulturalnych 

zainteresowań. Z drugiej jednak strony, niepokoić może samo podejrzenie związku 

przyczynowego między uczestnictwem w kulturze a mniejszym zaangażowaniem  

w życie rodzinne, muzyka wszak powinna służyć kontaktom interpersonalnym i „łączyć 

pokolenia”.  

Co ciekawe, chociaż osoby badane będące na emeryturze nieznacznie 

częściej niż osoby młodsze (pracujące lub uczące się) chodzą do filharmonii / 

opery / na koncerty / festiwale, to wyraźnie rzadziej poświęcają czas uprawianiu 

muzyki. Nawet biorąc poprawkę na ogólną nadreprezentację zawodowych muzyków 

wśród uczestników Festiwalu,2 warto postawić pytanie, czy za rezultatem tym nie stoją 

może przyczyny wynikające z określonych postaw wobec muzyki. Możliwe, że wynik ten 

jest związany z pokoleniowymi różnicami w podejściu do kultury. Dla osób młodszych 

coraz mniejsze ma bowiem znaczenie proste rozróżnienie na „bierny” i „czynny” kontakt 

z muzyką – często zainteresowanie muzyką przekłada się u nich zarówno na tradycyjnie 

pojęte uczestnictwo w kulturze, jak i na amatorskie „muzykowanie”. U osób ze starszego 

pokolenia z kolei prawdopodobnie dominuje przekonanie, że „aby uprawiać muzykę, 

trzeba się na tym znać, potrzebne jest wykształcenie muzyczne” (a zatem jedyne,  

co zostaje jako forma wyrażenia ogólnego zainteresowania muzyką, to „bierny” z nią 

kontakt, poprzez koncerty, słuchanie płyt, lekturę prasy o tematyce muzycznej, itd.).  

Z drugiej strony, nadal za niedostateczną można uznać ofertę zorganizowanych 

aktywności muzycznych dla osób starszych. Osobom zainteresowanym muzyką  

                                                           
2 Uwzględnić również należy ewentualny wpływ na wyniki tego, w jak szeroki i ogólny sposób 
sformułowana była rzeczona odpowiedź w ankiecie – „zajmowanie się muzyką” – które mogło być z 
problematyczne dla osób bardziej przywiązanych do rozróżnienia „słuchania” i „uprawiania” muzyki, co 
jak wcześniej wskazywano, jest kwestią pokoleniową 
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po przejściu na emeryturę po prostu niewiele więcej aktywności jest dostępnych  

dla realizowania tych zainteresowań niż uczęszczanie na koncerty i festiwale itp. 

Niemniej, warto by wprowadzić do programu Ogrodów więcej filmów czy 

koncertów pokazujących wagę (i przykładowe możliwości) zaangażowania  

w praktykowanie muzyki niezależnie od wieku. 

Osobom z podgrupy nie-emerytów, jak można sądzić, tyle czasu i energii zajmuje 

praca lub nauka (a także życie rodzinne oraz przed komputerem), że w wolnym czasie 

potrzebują po prostu biernego odpoczynku – i wbrew temu, czego by można się 

spodziewać, częstszą wśród nich niż w podgrupie emerytów aktywnością (a raczej jej 

brakiem) jest ta wyrażona pod wyborem odpowiedzi „Odpoczywam (np. leżę, 

drzemię…)”. 

Interakcja czynnika „emerytura” i płci przynosi ciekawe rezultaty. Okazuje się,  

że o ile dla kobiet przejście na emeryturę nie zmienia prawdopodobieństwa 

wykonywania poszczególnych czynności w czasie wolnym (tzn. podobne są rozkłady 

frekwencji odpowiedzi wśród kobiet w podgrupie „emerytek” i „nie-emerytek”),  

to uderzające różnice występują wśród badanych mężczyzn. Wśród uczęszczających 

na Ogrody Muzyczne mężczyzn widać wyraźnie taką prawidłowość, że dopiero  

ci na emeryturze przejawiają podobnie do kobiet wysoki poziomy uczestnictwa  

w kulturze – bo młodsi wyraźnie odstają od swych rówieśniczek pod względem 

częstości wskazań odpowiedzi „Czytam książki / bieżącą prasę”, „Chodzę do kina / 

teatru”, „Chodzę do filharmonii / opery / na koncerty / festiwale”. Może to się wiązać  

z większą „specjalizacją” zainteresowań mężczyzn, podczas gdy u kobiet, na to wygląda, 

zainteresowania muzyczne są częścią ogólnego zainteresowania kulturą, to u mężczyzn 

– przynajmniej w sytuacji ograniczonego czasu i zasobów (czyli przed emeryturą) – jeśli 

w ogóle dochodzi do głosu pasja muzyczna, to w bardziej intensywnej formie (częściej 

niż kobiety „muzykują”), ale też wyizolowanej formie (od innych aktywności 

kulturowych). 
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3.3. FORMY UCZESTNICTWA W FESTIWALU 

 

Na drugiej stronie kwestionariusza znajdowała się sekcja pytań poświęconych 

sposobom uczestnictwa w festiwalu: w jakim towarzystwie, czy w ramach karnetów czy 

biletów, w ilu poprzednich edycjach oraz na ilu wieczorach w tej edycji respondent już 

brał udział. Pytania te powinny nam dużo powiedzieć o uczestnikach Festiwalu i ich 

oczekiwaniach wobec Festiwalu; poza tym, przy analizie szczegółowych ocen Festiwalu 

(w kolejnych sekcjach), warto mieć na względzie strukturę i charakterystykę form 

uczestnictwa w Festiwalu obserwowaną wśród respondentów niniejszego badania. 

Nieco ponad połowa (51%) przyszła w dniu badania na Festiwal w towarzystwie 

bliskiej osoby spoza rodziny (przyjaciela lub znajomego), natomiast dokładnie 1/4 osób 

badanych (150) – z kimś z rodziny (z czego 12 osób – z dzieckiem lub dziećmi). 35 osób 

wskazało więcej niż jedną odpowiedź (a więc przyszli w większym gronie osób). 

Szczególną uwagę należałoby poświęcić osobom, które przychodzą na Festiwal same –  

w badanej próbie było ich aż 28%. 

Tabela 12. W jakim towarzystwie respondenci przyszli na dany wieczór 

Festiwalu? 

Czy na dzisiejszy wieczór Ogrodów Muzycznych 
przyszła /przyszedł Pan/i:? 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

L % L % L % 

ze współmałżonkiem / partnerem 106 18% 55 12% 51 41% 

z rodziną (osobą z rodziny poza współmałżonkiem) 56 9% 37 8% 19 15% 

z przyjacielem / przyjaciółką 194 32% 171 36% 23 19% 

ze znajomym/ą 116 19% 104 22% 12 10% 

sam/a 167 28% 137 29% 30 24% 

Wobec dysproporcji płci na Festiwalu (i nadreprezentacji starszych kobiet)  

nie powinien zaskakiwać fakt, że mężczyźni, jeśli już pojawiają się na Ogrodach,  

to w 41% w towarzystwie małżonki / partnerki, częściej również – razem z innymi 

członkami rodziny. W najstarszej części publiki różnice te są olbrzymie – w wieku 

powyżej 60 lat dokładnie połowa mężczyzn, a ledwie co dziesiąta kobieta, przyszła ze 

swoją „drugą połową”.  Kobiety z kolei – i znowu dotyczy to przede wszystkim grupy 
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dominującej, czyli pań po 60.-tce – częściej wskazywały na towarzystwo bliskich osób 

innych niż rodzina lub partner. Wśród młodszych osób, niezależnie od płci, częstsze były 

odpowiedzi wskazujące na towarzystwo rodziny lub partnera (po ok. 20% osób w wieku 

do 60 lat). 

Co można zrobić, żeby zachęcić starsze panie, żeby przychodziły z członkami swej 

rodziny? (dziećmi, wnukami, kuzynami?). Wiele z nich to zapewne wdowy (dlatego 

częściej przychodzą ze znajomymi, niż z mężami), ale pewnie znaczna ich część ma 

rodzinę też w Warszawie – czy jest więc sposób, aby wspólne uczestnictwo  

w Festiwalu było okazją do międzypokoleniowej, rodzinnej integracji? 

Co ciekawe, nie ma żadnych różnic między pięcioma segmentami demogra-

ficznymi (por. Tab. 8 i wykres 2. w podrozdziale 3.1.) w rozpowszechnieniu samotnego 

odwiedzania Festiwalu – tak wśród młodszych, jak i starszych, kobiet jak  

i mężczyzn, nieco ponad 1/4 osób przychodzi na Festiwal sama. Warto jednak 

zanotować, że odsetek osób, które wskazały odpowiedź „sam/a” na to pytanie, rośnie 

wraz ze „stażem” festiwalowym – o ile wśród „debiutantów” jest ich tylko 14%, to wśród 

weteranów – 34%. Oznacza to, że prawdopodobnie dla osób, które od lat i regularnie już 

uczestniczą w Festiwalu, nie jest problemem przyjść któregoś razu samemu – bo i tak 

znajdą tam dużo znajomych (choćby z widzenia) osób – innych „bywalców”  

i „weteranów” – i ogólne poczucie przynależności, okazje do rozmów i choćby 

przelotnych kontaktów. Warto zatem podkreślić funkcję socjalizacyjną, jaką 

niewątpliwie pełni Festiwal dla osób, które uczestniczą w nim w sposób bardziej 

systematyczny. 

Tabela 13. Rodzaj biletu (jednorazowy czy karnet) – w podziale na płeć i wiek 

Czy weszła/wszedł Pan/i na dzisiejszy wieczór...? 
 

OGÓŁEM Kobiety Mężczyźni 

L % L % L % 

w ramach karnetu 210 35% 186 39% 24 20% 

na bilet 322 54% 243 51% 79 64% 

inne (np. zaproszenie) 68 11% 48 10% 20 16% 

Ogółem, 35% respondentów (210 osób) brało udział w Festiwalu w ramach 

karnetów (jak można było przewidzieć, stali bywalcy Ogrodów Muzycznych, 
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korzystający z karnetów, wypełniali ankietę w większości w pierwszych dniach trwania 

Festiwalu – o ile w pierwszym tygodniu lipca ich udział w ogólnej liczbie osób badanych 

wynosił 53%, to w ostatnim tygodniu Festiwalu – ledwie 20%). Kolejnych 54% 

respondentów (322 osoby) skorzystało z jednorazowych biletów, pozostałe 11% (68) 

stanowiły osoby, które weszły na zaproszenie. 

Dodatkowe porównania segmentów demograficznych pokazują, że najczęściej 

korzystały z karnetów panie z dominującej grupy „miłośniczek”, czyli kobiety po 60.-tce 

mieszkające w centrum Warszawy (51% z nich). Najwięcej osób, które kupiły bilety, 

było w segmencie starszych mężczyzn (63%), a także osób młodych (70% z 76 osób  

w wieku do 44 lat, po odliczeniu 21 opiekunów z bezpłatnych Dziecięcych Ogrodów 

Muzycznych). W segmencie młodych osób badanych  tylko 2% miało karnety, zaś 

aż 43% zaproszenia. 

 

Tabela 14. Liczba wieczorów w tegorocznej edycji, w których uczestniczyły 

osoby badane (na moment badania) 

Na ilu wieczorach (prócz dzisiejszego)  
w tej edycji Festiwalu był/a (już) Pan/i? 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

L % L % L % 

0 (pierwszy raz dziś) 173 28,8% 121 25,5% 51 41,9% 

1 (na jednym) 32 5,3% 24 4,9% 9 6,9% 

2 95 15,8% 55 15,7% 9 16,3% 

3 126 21,0% 108 22,6% 18 14,6% 

4-6 110 18,3% 94 19,7% 16 13,0% 

7 lub więcej 64 10,7% 55 11,5% 9 7,3% 

W rozkładzie odpowiedzi na pytanie o liczbę dotychczasowych odwiedzin  

na edycji Festiwalu 2014 widać wyraźnie, że osoby badane przystępowały do 

wypełniania ankiety adekwatnie do subiektywnego zaangażowania w Festiwal –  

z rozmów podczas rozdawania i zbierania ankiet wynika zresztą, że wiele z nich 

zwlekało do ostatnich dni Festiwalu z wypełnieniem ankiety, aby wydać bardziej 

przemyślane i kompleksowe opinie. Warto dodać, że w segmencie młodych osób 75% 

respondentów wypełniało ankietę podczas swego „debiutu” na Ogrodach Muzycznych;  

z kolei w grupie „bywalczyń”, tj. starszych kobiet, zwłaszcza tych z centrum Warszawy – 

zaledwie kilkanaście procent. 
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Bardzo podobny wzór odpowiedzi widać w pytaniu o to, czy respondent 

uczestniczył – a jeśli tak, to w ilu – poprzednich edycjach Festiwalu. 3 Niemal 60%  

z 97 osób badanych w wieku poniżej 45 lat była w tym roku na Festiwalu Ogrody 

Muzyczne po raz pierwszy – podczas gdy w segmencie starszych kobiet z centrum 

odsetek ten wyniósł zaledwie 7,5%. Niemal połowa z 400 osób w wieku ponad 60 lat 

to wieloletni bywalcy Ogrodów, którzy byli już na co najmniej 4 poprzednich 

edycjach. 

Tabela 15. Liczba poprzednich edycji OM, w których osoby badane uczestniczyły 

Czy uczestniczył/a Pan/i w poprzednich edycjach 
Ogrodów Muzycznych? 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

L % L % L % 

0 (w tym roku po raz pierwszy) 127 21,2% 92 19,3% 35 28,5% 

1 55 9,2% 38 8,0% 17 13,8% 

2 81 13,5% 63 13,2% 18 14,6% 

3 70 11,7% 61 12,8% 9 7,3% 

4-6 125 20,8% 99 20,8% 26 21,1% 

7 lub więcej 142 23,7% 124 26,0% 18 14,6% 

„STAŻ festiwalowy” 

 

 

Wykres 3. Rozkład liczebności grup uczestników ze względu na „staż” festiwalowy (w ilu 

poprzednich edycjach uczestniczyli i w ilu wieczorach tegorocznej).  

                                                           
3 Należy odrzucić wątpliwość, że podobieństwo tych rozkładów odpowiedzi może wynikać z 

podobieństwa sformułowań tych pytań; chociaż sąsiadowały ze sobą w ankiecie, to raczej nie było 

możliwości bezrefleksyjnego „kopiowania” odpowiedzi między nimi, gdyż były w różnych formatach. 

debiutanci (n=97)

nowicjusze (n=123)

bywalcy (n=161)

weterani (n=219)
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Na potrzeby dalszych analiz wyróżniono zatem cztery grupy na podstawie obu 

powyższych pytań. Kryterium to można nazwać „stażem” festiwalowym, a grupy opisać 

następująco: 

1 – „debiutanci” – staż zerowy: osoby, które w momencie badania były w ogóle 

po raz pierwszy na OM – 97 takich osób, w większości młodzi; 

2 – „nowicjusze” – staż niewielki: albo pierwszy raz w tym roku (ale już kilka 

wieczorów mają za sobą), albo najwyżej na dwu poprzednich edycjach i nie 

więcej niż dwu wieczorach prócz niniejszego – 123 osoby, po równo z każdej 

grupy wiekowej; 

3 – „bywalcy” – kilka edycji OM poprzednich odwiedzili, i na kilku wieczorach już 

w tym roku byli; 161 osób, struktura wiekowa i segmentowa zgodna z ogólną; 

4 – „weterani” – na więcej niż kilku poprzednich edycjach byli, i w tym roku też 

na co najmniej kilku wieczorach; 219 osób, z czego 157 to kobiety w wieku 60+. 

Okazuje się np., że wyróżnione w ten sposób ze względu na „staż” grupy 

uczestników Festiwalu różnią się w zakresie tego, w czyim towarzystwie przychodzą na 

Festiwal. Aż 44% spośród 106 osób, które przyszły same, to „weterani”, wierni i 

regularni uczestnicy Ogrodów – dla których, jak widać, przywiązanie do Festiwalu jest 

już tak silne, że brak bezpośredniego towarzystwa danego wieczoru nie stanowi 

przeszkody przed udziałem. Podobny odsetek – niemal połowa – osób, które przyszły  

w towarzystwie rodziny, jest na Festiwalu po raz pierwszy („debiutanci”). Z kolei 

towarzystwo przyjaciół jest najczęstsze dla „nowicjuszy” oraz „bywalców” (ok. 1/3 osób 

z tych dwu grup przyszła w takim towarzystwie). Wyłania się z tego obraz typowego 

„przebiegu” kontekstów towarzyskich zaangażowania w Festiwal: wchodzi się 

najłatwiej za sprawą rodziny, podtrzymuje się uczestnictwo w towarzystwie 

innych bliskich osób, aż się staje ono tak oczywiste, że kontekst towarzyski 

przestaje mieć znaczenie – sam udział i muzyka są wystarczające motywujące. 
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Rozdział 4. 

 

FESTIWAL OGRODY MUZYCZNE W OCZACH RESPONDENTÓW 

 

 

4.1. POWODY UCZESTNICTWA 

Na trzeciej stronie kwestionariusza znajdowała się sekwencja pytań kluczowych 

dla całego badania – o powody udziału w Festiwalu i ocenę poszczególnych punktów 

programu Ogrodów Muzycznych. Ponieważ obydwa te pytania były w formacie 

wielokrotnego wyboru, ażeby zrównoważyć różnice pomiędzy poszczególnymi 

podgrupami osób badanych związane z liczbą wskazywanych odpowiedzi,  

w procentowaniu posłużono się wartościami ważonymi. 4  

Tabela 16. Powody, dla których osoby badane przychodzą na Festiwal 

(można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi; 16 braków danych) 

Przychodzę na Ogrody Muzyczne ze 
względu na: 

OGÓŁEM 
PŁEĆ 

Kobieta Mężczyzna 

L % L % L % 

repertuar odpowiadający 

zainteresowaniom 
424 72,6% 337 71,0% 87 80,4% 

charakter / poziom festiwalu 306 52,4% 252 53,1% 54 49,9% 

atmosferę festiwalu 255 43,7% 216 45,5% 39 36,0% 

miejsce (Zamek Królewski) 197 33,7% 165 34,7% 32 29,6% 

dla spędzenia wolnego czasu / dla 

relaksu 
155 26,5% 130 27,4% 25 23,1% 

dla towarzystwa 68 11,6% 46 9,7% 22 20,3% 

Inne powody 44 7,5% 34 7,2% 10 9,2% 

N 584 463 121 

Najczęściej wskazywanym powodem był repertuar – 73% osób tak podało (po 

przeważeniu wobec ogólnej liczby odpowiedzi, okazało się, że relatywnie częściej 

                                                           
4 Waga = proporcja średniej liczby odpowiedzi wybieranej przez członków danej podgrupy wobec 
średniej ogólnej; generalna prawidłowość jest taka, że mężczyźni wskazywali w pytaniach wielokrotnego 
wyboru w ogóle mniej odpowiedzi niż kobiety, podobnie mniej wskazywali respondenci młodsi niż starsi 
oraz mniej „wciągnięci” w Festiwal (o mniejszym „stażu”). 
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mężczyźni niż kobiety). Dalsze miejsca zajęły odpowiedzi związane z charakterem, 

poziomem, atmosferą i miejscem Festiwalu oraz relaksem i spędzeniem wolnego czasu 

(powody te były nieznacznie częściej zaznaczane przez kobiety niż mężczyzn). 

Mężczyźni dwukrotnie częściej niż kobiety wskazywali, że przyszli „dla towarzystwa”, 

choć to i tak najrzadszy z listy powodów. Osoby badane wskazały średnio 2,5 powodów 

(z listy siedmiu; najmniej – „debiutanci”, mężczyźni oraz osoby młode). 

Inne, wpisane przez respondentów, powody uczestnictwa dotyczyły najczęściej:  

 wartości poznawczych Festiwalu (17 odpowiedzi, np. „poszerzenie wiedzy 

muzycznej”, „poznanie ciekawych miejsc, osób, utworów”, „nauka, 

poszerzenie horyzontów”, również bardziej konkretne: „obejrzenie czegoś, 

czego nie można zobaczyć w naszych teatrach”, „możliwość wysłuchania i 

obejrzenia nowości, wykonań na światowym poziomie”, „chciałam zobaczyć 

tę interpretację tańca”),  

 wygody i względy praktyczne (7 osób, np.: „mogę przyjść z dziećmi”, „koszt 

karnetu jest atrakcyjny”, „blisko mieszkam”),  

 zainteresowania zawodowe (5 osób),  

 po prostu zamiłowanie do muzyki (4 osoby); 

 dwie osoby zgłosiły ponadto bardziej specyficzne powody: „chciałabym 

pojechać do Włoch” oraz „brak muzyki klasycznej w Warszawie w lipcu!”. 

Po naniesieniu rozkładów wskazywanych powodów uczestnictwa na przekrój 

demograficzny („segmenty”: Tab. 17.) oraz związany ze „stażem” (Tab. 18.), okazuje się, 

że im młodsi oraz mniej „zaangażowani” w Festiwal respondenci, tym częściej 

wskazywali powody niezwiązane bezpośrednio z samym Festiwalem: miejsce, 

towarzystwo, relaks. Osoby młode jak też te, które przyszły w ogóle po raz pierwszy na 

Ogrody, w 45% wskazywały jako najważniejszy powód relaksujące spędzenie wolnego 

czasu, a w ok. 33% – względy towarzyskie; również miejsce (tj. Zamek Królewski) 

było ważniejszym argumentem dla młodszych, jak też powodem do przyjścia po 

raz pierwszy (ok. 38% takich osób wskazało ten powód, podczas gdy w całości próby 

badanej było to 33%). Mimo wszystko, najczęściej wskazywanym powodem w tych 

grupach i tak był repertuar (nieco ponad 50% osób); z drugiej strony, najwięcej wskazań 

repertuaru było wśród osób w wieku powyżej 45 lat (77%) oraz wśród mężczyzn w 

wieku powyżej 60 r. ż. (88% z nich). Co ciekawe, starsi mężczyźni tylko w 10% 
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deklarują, że przychodzą na Festiwal „dla towarzystwa” – chociaż, jak wiadomo  

z wcześniej przedstawionych wyników, ponad połowa z nich przyszła faktycznie  

w towarzystwie bliskiej osoby. 

Tabela 17. Powody, dla których osoby badane przychodzą na Festiwal –  

w podziale na segmenty analityczne  

Przychodzę na Ogrody 
Muzyczne ze względu na: 

segmenty analityczne 
młodzież 
i młodzi 
dorośli 

osoby w 
sile 

wieku 

starsze 
kobiety z 
centrum 

starsze 
kobiety 
spoza 

centrum 

starsi 
mężczyźni 

N=584 95 101 205 119 64 

Repertuar 53,6% 76,7% 74,9% 70,4% 88,5% 

charakter / poziom festiwalu 34,1% 51,4% 57,8% 57,3% 49,4% 

atmosferę festiwalu 35,3% 40,8% 43,6% 51,9% 44,2% 

miejsce (Zamek Królewski) 31,7% 38,8% 37,9% 27,9% 25,5% 

dla spędzenia czasu / relaksu 46,3% 25,2% 20,9% 27,1% 20,4% 

dla towarzystwa 34,1% 6,8% 6,6% 10,1% 11,9% 

Inne powody 13,4% 8,7% 6,6% 3,9% 8,5% 

 

Tabela 18. Powody, dla których osoby badane przychodzą na Festiwal 

(można było wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi; 16 braków danych)  

Przychodzę na Ogrody 
Muzyczne ze względu na: 

ogółem 

poziomy „stażu festiwalowego”  

debiutanci nowicjusze bywalcy weterani 

N 584 94 122 158 210 

repertuar 72,6% 57,8% 72,0% 73,3% 77,8% 

charakter / poziom festiwalu 52,4% 32,0% 46,3% 56,5% 60,0% 

atmosferę festiwalu 43,7% 36,9% 39,4% 45,3% 47,6% 

miejsce (Zamek Królewski) 33,7% 38,1% 39,4% 34,8% 28,4% 

dla spędzenia czasu / relaksu 26,5% 46,7% 26,6% 26,1% 19,6% 

dla towarzystwa 11,6% 32,0% 14,6% 7,5% 6,2% 

Inne powody 7,5% 4,9% 10,3% 5,0% 8,9% 

 

Charakter, poziom i atmosfera festiwalu zdają się być szczególnie ważnymi 

czynnikami dla wieloletniego zaangażowania w Festiwal – wskazywanie tych 
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powodów wyraźnie wyróżnia „bywalców” oraz „weteranów”, którzy byli już na  

co najmniej kilku edycjach (oraz kilku wieczorach na bieżącej) od tych, którzy 

uczestniczyli w Ogrodach w sposób bardziej okazjonalny („nowicjusze”) lub w ogóle po 

raz pierwszy. Należy przy tym zauważyć, że z treści ankiety nie wynika, co tak naprawdę 

osoby badane rozumiały jako „poziom” Festiwalu – raczej nie chodzi tutaj o prestiż czy 

„podniosłość” wydarzenia, ale – jak wyraził się jeden z respondentów (w polu Inne – 

jakie?) – o „hołdowanie wartościom artystycznym bez snobistycznej oprawy”. Podobnie, 

jedynie poprzez odpowiedzi wpisane w polu „Inne” można domyślać się, co jest 

uznawane za główne elementy charakterystyczne Festiwalu: plenerowość, regularność 

(„intensywne 3 tygodnie z kulturą”) oraz multi-dyscyplinarność (fakt, że dotyczy nie 

tylko muzyki, ale różnych dziedzin sztuki).  

Dla przyciągnięcia nowej publiczności na Ogrody Muzyczne najbardziej 

wskazane jednak wydaje się, w świetle uzyskanych wyników, akcentowanie  

w przekazach promocyjnych walorów miejsca oraz możliwości spędzenia 

relaksującego czasu w towarzystwie bliskich osób. Odwoływanie się do poziomu 

artystycznego oraz repertuaru może być wobec nich ważnym, ale jednak pobocznym 

argumentem – szczególnie w połączeniu z przekazem, że jest to wyłamująca się  

z „filharmonicznego” stereotypu forma realizacji tych wartości. 

 

 

4.2. OCENA FESTIWALU 

Które punkty festiwalowego programu cieszą się największą sympatią 

uczestników? Z listy siedmiu rodzajów prezentowanych na Ogrodach Muzycznych 

atrakcji, osoby badane mogły wskazać maksymalnie 3, które im się najbardziej podobają 

(i w większości tyle właśnie wskazywały – średnio 2,75 odpowiedzi). 

 Największym uznaniem wśród uczestników cieszą się filmy muzyczne5 oraz 

opery. Najmniej, bo ok. ¼ osób badanych, wskazała jako szczególnie dla nich atrakcyjne 

                                                           
5 Wyniki dotyczące kategorii „filmy muzyczne” należy traktować z pewną ostrożnością i uznawać za 

cokolwiek przeszacowane, ze względu na niejasność i pojemność wyrażenia „filmy muzyczne”, jak też z 

tego powodu, że kafeteria ta była na samym początku listy odpowiedzi, przez co mogła nadmiernie 

przykuwać uwagę respondentów i „przejmować” część odpowiedzi przynależnych w ich osądzie tak 

naprawdę filmom dokumentalnym. 
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„nietypowe” koncerty (np. z muzyką współczesną, z nietypową oprawą wizualną, itp.). 

Mężczyźni, zgodnie ze stereotypowymi preferencjami muzycznymi, istotnie rzadziej niż 

kobiety wskazywali opery (oraz nieznacznie rzadziej – balet), częściej natomiast 

wyrażali szczególne zamiłowanie i uznane dla koncertów na żywo. 

Tabela 19. Ulubione punkty programu Festiwalu (można było wskazać 

maksymalnie 3 odpowiedzi; 15 braków danych) 

Na Festiwalu Ogrody 
Muzyczne najbardziej 

podobają mi się: 

OGÓŁEM 
PŁEĆ 

Kobieta Mężczyzna 

L % L % L % 

N 585 465 120 

Filmy muzyczne 340 58,1% 271 57,1% 69 63,7% 

Opery 284 48,5% 243 51,2% 41 37,9% 

Filmy dokumentalne 233 39,8% 193 40,6% 40 36,9% 

Przedstawienia baletowe 207 35,4% 174 36,6% 33 30,5% 

Rozmowy z gośćmi 206 35,2% 171 36,0% 35 32,3% 

Koncerty kameralne 201 34,4% 148 31,2% 53 49,0% 

„Nietypowe” koncerty * 135 23,1% 97 20,4% 38 35,1% 

* (np. muzyka współczesna / nietypowa oprawa wizualna, etc.) 

  

 Należy się spodziewać, że preferencje wobec poszczególnych punktów programu 

będą się zmieniać w miarę oswajania się z formułą Festiwalu – czyli, w perspektywie 

statystycznej, wraz z przechodzeniem na kolejne poziomy „stażu” festiwalowego. 

Tabela 20. Ulubione punkty programu Festiwalu – w podziale według „stażu” 

Na Festiwalu Ogrody 
Muzyczne najbardziej 

podobają mi się: 
ogółem 

poziomy „stażu festiwalowego”  

debiutanci nowicjusze bywalcy weterani 

N 585 95 122 158 210 

Filmy muzyczne 58,1% 55,3% 60,0% 63,4% 54,7% 

Opery 48,5% 32,0% 46,3% 48,4% 56,0% 

Filmy dokumentalne 39,8% 29,5% 42,8% 42,9% 40,0% 

Przedstawienia baletowe 35,4% 17,2% 32,6% 36,6% 42,7% 

Rozmowy z gośćmi 35,2% 29,5% 30,0% 34,8% 40,4% 
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Koncerty kameralne 34,4% 44,3% 38,6% 32,3% 30,2% 

„Nietypowe” koncerty 23,1% 39,4% 24,8% 19,9% 18,7% 

  

Tabela 21. Ulubione punkty programu Festiwalu – w podziale według 

segmentów demograficznych 

Na Festiwalu Ogrody Muzyczne 

najbardziej podobają mi się: 

segmenty demograficzne  

młodzież 

i młodzi 

dorośli 

osoby w 

sile 

wieku 

starsze 

kobiety z 

centrum 

starsze 

kobiety spoza 

centrum 

starsi 

mężczyźni 

N 95 103 204 120 63 

Filmy muzyczne 48,7% 60,2% 59,3% 58,1% 64,7% 

Opery 26,8% 45,6% 55,0% 57,3% 42,5% 

Filmy dokumentalne 26,8% 44,6% 44,6% 36,4% 40,8% 

Przedstawienia baletowe 21,9% 35,9% 39,4% 37,2% 35,7% 

Rozmowy z gośćmi 24,4% 34,0% 34,1% 39,5% 47,6% 

Koncerty kameralne 53,6% 37,9% 28,4% 27,1% 39,1% 

„Nietypowe” koncerty 54,8% 24,3% 17,5% 12,4% 20,4% 

  

W powyższych dwu tabelach zawarte jest porównanie rozkładów częstości 

wskazań preferencji poszczególnych punktów repertuaru Ogrodów Muzycznych  

w podziale według segmentów demograficznych oraz zaangażowania w poprzednie  

i tegoroczną edycję Festiwalu. Widać w tych wynikach spójny wzór prawidłowości: 

  młodzi preferują koncerty, zwłaszcza „nietypowe”; jest to też punkt szczególnie 

atrakcyjny dla osób, które dopiero zaczynają „przygodę” z Ogrodami Muzycznymi; 

  na pierwszy raz niezbyt przyciągają przedstawienia operowe lub baletowe; 

  zaś im dłużej i bardziej regularnie ktoś uczestniczy w Festiwalu, tym bardziej 

podobają mu się przedstawiane tam opery, spektakle baletowe oraz rozmowy  

z gośćmi. (Czy mamy do czynienia więc z „wychowywaniem widowni” czy raczej 

„oazą” dla wiernych operowych melomanów?); 

  rozmowy z gośćmi cieszą się największym uznaniem wśród mężczyzn po 60-

tce, jak też wszelkich festiwalowych „weteranów”; najrzadziej zaś są szczególnie 

atrakcyjne dla osób poniżej 45 r. ż.;  
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  filmy dokumentalne szczególnie podobają się osobom w wieku 45-60 lat,  

a także starszym kobietom (ale tylko tym z centrum Warszawy); 

 

Ogólną ocenę Festiwalu respondenci wydawali w dwu pytaniach na skali  

4-stopniowej (TAK / raczej tak / raczej nie / NIE):  

- Czy jest Pan/i zadowolona/y z organizacji i sposobu prowadzenia Festiwalu? oraz  

- Czy polecił/aby Pan/i Ogrody Muzyczne swoim znajomym albo rodzinie? 

- jak widać w poniższej tabeli, odpowiedzi na te dwa pytania okazały się być generalnie 

pozytywne i bardzo skorelowane: 

Tabela 22. Ogólna ocena Festiwalu: organizacja i chęć polecenia. 

N=600 
Czy polecił/aby Pan/i Ogrody Muzyczne 

swoim znajomym albo rodzinie? 
Ogółem 

Czy jest Pan/i 

zadowolona/y z 

organizacji i sposobu 

prowadzenia festiwalu? 

 TAK 
raczej 

Tak 

raczej 

Nie 

TAK 61,0% 2,9% 0,2% 64,1% 

raczej Tak 24,0% 7,8% 0,5% 32,3% 

raczej Nie 2,1% 1,2% 0,3% 3,6% 

Ogółem 87,0% 11,9% 1,0% 100,0% 

 

Absolutna większość uczestników Festiwalu (87%) deklaruje chęć polecenia go 

swoim bliskim. Poproszeni o uzasadnienie, w większości podali powody redundantne 

wobec tych wyszczególnionych we wcześniejszym pytaniu o powody własnego udziału 

(repertuar, atmosfera, itd.; obszerniejsze wypisy z 308 odpowiedzi tekstowych –  

w załączniku 2.). Bardziej charakterystyczne i wyraziste wypowiedzi uzasadnienia 

pozytywnej oceny całościowej Festiwalu to na przykład:  

 „możliwość oglądania oper/koncertów na dużym ekranie, dobre nagłośnienie”, 

 „wspaniała atmosfera, kulturalnie spędzony czas”, 

„w 3-4 tyg. można 'naładować akumulatory' na całe 2.gie półrocze”, 

„wiele ciekawych informacji i super wrażenia artystyczne”, 

„polecam, zabieram i żeby byli lepszymi ludźmi”, 
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„ponieważ nareszcie w warszawie okres letni nie jest czasem przeżywania do 

jesieni, ale możliwością wspaniale spędzanego czasu wieczorami”. 

Głosy pojedynczych malkontentów (którzy  by „raczej nie” polecili Festiwalu) 

uzasadniane były następująco: „za dużo starych ludzi... :(”, „niekoniecznie (niektóre 

propozycje tak)”, „mają [znajomi i rodzina] inne zainteresowania”. 

Tabela 23. Ogólna ocena organizacji Festiwalu – w podziale na segmenty i grupy analityczne 

% danego segmentu  

(100% w wierszach) 

Czy jest Pan/i zadowolona/y z organizacji i 

sposobu prowadzenia Festiwalu? 

TAK Raczej tak + raczej nie 

L % L % 

Ogółem 382 63,7% 218 36,3% 

młodzież i młodzi dorośli 48 49,5% 49 50,5% 

osoby w sile wieku 70 66,7% 35 33,3% 

starsze kobiety z centrum 138 64,8% 75 35,2% 

starsze kobiety spoza centrum 84 70,0% 36 30,0% 

starsi mężczyźni 42 64,6% 23 35,4% 

„Debiutanci” 62 63,9% 35 36,1% 

„Nowicjusze” 77 62,6% 46 37,4% 

„Bywalcy” 94 58,4% 67 41,6% 

„Weterani” 149 68,0% 70 32,0% 

Jeżeli chodzi o ocenę organizacji i sposobu prowadzenia Festiwalu,  

to zdecydowana większość osób badanych wyraziła zadowolenie (64% „TAK” + 32% 

„raczej tak”); 23 osoby zaledwie wskazały (4% z całości), że „raczej nie” są zadowolone  

z organizacji, a żaden z respondentów nie wyraził w ankiecie krańcowego 

niezadowolenia z organizacji Festiwalu. W związku z tak skośnym rozkładem 

odpowiedzi podzielono je na rozłączne grupy: /1/ osoby, które jednoznacznie 

pozytywnie oceniły organizację i sposób prowadzenia OM (382 osoby) oraz /2/ osoby, 

które nie były całkowicie zadowolone (N=218). W ten sposób uwidaczniają się różnice 

w podziale próby badanej na segmenty analityczne. 

Jedyną grupą demograficzną, w której osoby całkowicie zadowolone z organizacji 

nie mają liczebnej przewagi, są młodzi (tj. do 45 lat); we wszystkich starszych 

segmentach co najmniej 2/3 osób oceniło organizację w najbardziej pozytywny sposób. 

Jeżeli chodzi o „staż” festiwalowy, to grupą stosunkowo najbardziej wymagającą 
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okazują się „bywalcy” (tj. osoby, które były już na kilku poprzednich edycjach, jak też 

kilku wieczorach tegorocznej) – „tylko” 58% z nich jest absolutnie zadowolonych  

z organizacji i prowadzenia Festiwalu.  
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4.3. PROPOZYCJE ZMIAN  (w opiniach uczestników Festiwalu) 

 

235 osób wpisało szczegółowe odpowiedzi na idące za powyższym pytanie  

„Co by Pan/i zmienił/a?”. Po odsianiu odpowiedzi bezkrytycznych (np. „Wszystko 

dobrze, nic nie zmieniać!”) oraz kilku niejasnych, pozostałe 170 odpowiedzi pogrupować 

można w kilka 5 zasadniczych kategorii tematycznych 6 : 

1) Propozycje odnośnie godzin rozpoczynania i kończenia wieczorów 

festiwalowych oraz terminów trwania Festiwalu (37 osób) – przede wszystkim 

prośba o wcześniejszą godzinę rozpoczęcia, ale też np.: 

 „aby kawiarnia była otwarta [więcej] przed 19:00”, 

 przestrzeganie punktualnego rozpoczynania, 

 termin przesunąć na czerwiec (bo „w lipcu jest zbyt gorąco i duszno”), 

 zminimalizowanie konferansjerki i informacji organizacyjnych; 

2) Uwagi odnośnie miejsca, organizacji przestrzeni festiwalowej  

(26 głosów) – tutaj propozycje były szczególnie konstruktywne i różnorodne: 

 niewygodne krzesła – im było poświęcone najwięcej uwag z tej kategorii  

(i że „za blisko siebie”), 

 wentylacja – żeby wcześniej włączać (ale też obiekcje, że jak działa – to jest 

za głośna i „nie słychać piano”), 

  „przed wejściem powinny być ławki, by nie czekać na stojąco”, 

 „proszę o cichsze gongi wewnątrz namiotu”, 

 „kawiarenkę bym rozbudowała”, 

 „numerowane miejsca i komputerowa obsługa w kasie”, 

 darmowa woda („przynajmniej w najgorętsze dni”); 

3) Postulaty dot. lepszego obiegu informacji (25); 

 bardziej szczegółowe programy, 

 podawanie czasu trwania filmu / koncertu, choćby przybliżonego, 

 numerowane miejsca, 

                                                           
6 W interpretacji pojedynczych wypowiedzi zawsze należy zachować pewną ostrożność, żeby nie 

uogólniać subiektywnych, jednostkowych opinii; w niniejszej sekcji pojedyncze cytaty przytaczane są 

tylko, gdy – poprzez swoją barwność, wyrazistość, zwięzłość – stanowić mogą egzemplifikacje treści  

w mniej artykułowany sposób obecnych w wypowiedziach co najmniej kilku innych osób. 
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 dopilnować, by były zawsze napisy do filmów (nawet oprócz lektora / 

dubbingu);  

 przy operach – koniecznie skrót libretta (przeczytać lub wydrukować), 

 informacja o granych utworach („dziś np. nazwa instrumentu, na którym gra 

Sollima”), 

 wpisy na stronie internetowej (żeby aktualności były nie tylko  

na Facebooku); 

4) Konstruktywna krytyka rozmów z gośćmi (22) 

 najczęściej przewijały się głosy, żeby rozmowy z gośćmi były krótsze, 

 a także, aby zrezygnować w ogóle z rozmów z gośćmi w przypadku długich 

spektakli, 

 pojawiło się również kilka głosów za ograniczeniem roli prowadzącego 

(gość „najlepiej jakby mówił sam!”), 

 oraz że rozmowy „powinny w większym stopniu dotyczyć tematu 

wieczoru”; 

5) Sugestie w zakresie repertuaru (20): 

 W kwestii konkretnych gatunków, pojedyncze głosy pojawiały się wedle 

indywidualnych preferencji – np. aby było więcej opery, muzyki 

„rozrywkowej”, jazzowej, aby „rozszerzyć program muzyki współczesnej”,  

jak też powiększyć zakres tematyczny „może o muzykę lekką i przyjemną, 

musicale, operetkę”; „dodanie nowych gatunków muzycznych, np. rock itp.”; 

 Odnośnie filmów i motywów przewodnich: „trochę więcej o naszej historii  

i kulturze”, „trochę tematów związanych z literaturą, rzeźbą, 

malarstwem”, „dodałabym temat o malarstwie”; 

 Jedna dłuższa wypowiedź zasługuje na przytoczenie w całości: „w tym roku 

OM zbyt wolno „rozwinęły się” – wolałbym wstępne filmy dokumentalne 

obejrzeć w 2.ej połowie festiwalu. Proszę o więcej filmów z nagraniami 

przedstawień, nawet wyświetlanych wcześniej; również z polskich teatrów 

operowych (zwłaszcza że obecna polityka Teatru Wielkiego jest taka,  

że bardzo krótko są pokazywane)”; 

6) Odnośnie zapraszanych gości (15 głosów) – ciekawsze pojedyncze sugestie: 

 „spotkanie z osobami zajmującymi się parkami i ogrodami Warszawy”, 
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 „gościnnie zaprosić naszych tenorów, aktorów oraz pokazy filmów ze 

słynnych operetek!!!”, 

 „wykłady na temat historii muzyki ilustrowane odpowiednimi utworami 

muzycznymi”, 

 „pominięcie spotkania z gościem przed operami. Tylko półgodzinne spotkanie 

z każdym gościem”, 

 „udział polskich artystów operowych i operetkowych”; 

7) 27 osób zgłosiło też różne inne specyficzne propozycje, spoza ww. kategorii: 

 „więcej uważności należy wykazywać rozpinając flagi państwowe 

(prasowanie, naciąg)”, 

 sprzedaż biletów przez internet, 

 „konferansjerka: bardziej uroczyście, wizytowo! elegancko!”, 

 „dobrze by było, gdyby festiwalowe koncerty nie pokrywały się  

z hitami „Strefy ciszy"”, 

 I nade wszystko, wątek obecny między słowami w wielu innych 

wypowiedziach, co zmienić: „przedział wiekowy publiczności :)”. 

Wypowiedzi te warto wziąć pod uwagę przy planowaniu kolejnych edycji 

Festiwalu, chociaż z powodu ich wyrywkowości i niewątpliwej subiektywności trudno je 

traktować jako wiążące rekomendacje. Nawet jeśli tylko pojedyncze osoby wyraziły 

takie a nie inne konkretne uwagi, to fakt, że w ogóle o tym wspomniały, może być 

symptomatyczny – jest dość prawdopodobne, że i więcej osób miało podobne odczucia. 

Odpowiedzi na pytanie o sugestie na najbliższą edycję Festiwalu („W przyszłym 

roku Ogrody Muzyczne będą obchodzić 15.-te urodziny. Czy miał/a/by Pan/i jakieś 

sugestie (życzenia) odnośnie organizacji i programu jubileuszowej edycji Festiwalu?”) 

nie wniosły wiele nowych treści – w większości były to albo powtórzenia preferencji 

wyrażonych we wcześniejszych punktach ankiety (najczęściej pojawiały się prośby o 

więcej koncertów, występów na żywo, lub też więcej oper), albo reminiscencje 

bieżących zdarzeń festiwalowych i omawianych danego dnia publicznie opcji (np. 

prośby o częstsze wizyty Bogusława Kaczyńskiego, odnośnie przedstawienia „Golgota 

Picnic”, „przeglądu” najlepszych pozycji z 14 lat OM czy wcześniejszej godziny 

rozpoczęcia w niedziele). Oto kilka ciekawszych wypowiedzi, wyrażających ducha co 

najmniej kilku innych osób: 
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 „pozostawiam wybór organizatorom, nigdy mnie nie zawiedli”, 

 „oprócz "Najlepszych z najlepszych" z całego festiwalu, chciałabym zobaczyć 

także atrakcyjne nowości, które też są siłą tego festiwalu”, 

 „opery z napisami, program z określeniem godz. zakończenia i bardziej 

wesoły repertuar” 

 „przybliżenie sylwetki i repertuaru polskich artystów (opera, balet, koncerty) 

o światowej sławie występujących współcześnie”, 

 „dołączyłbym również piękne słowa poezji wiersze recytacje”, 

 „14 OM było bez zarzutów. Na 15.tym wystarczy dobry dobór repertuaru i 

ogromny tort - "chociaż na ekranie ”, 

 „a gdyby tak wszystkie dni poświęcić poszczególnym teatrom muzycznym, 

spektaklom z całej Polski…?”, 

 „np. pamiątki reklamowe, znaczki i inne”, 

 „balony kolorowe”; 

 

 

4.4. CENY BILETÓW 

 
Pytania dotyczące akceptowalności potencjalnej podwyżki cen produktu to sedno 

i zarazem najtrudniejszy orzech do zgryzienia we wszelkich badaniach marketingowych. 

W niniejszym badaniu zagadnienie to realizowały dwa pytania, zadane na trzeciej 

stronie ankiety. Pierwsze pytanie brzmiało: „Czy uważa Pan/i, że... Poziom i jakość 

Festiwalu są adekwatne do ceny biletów?”.  Drugie, właściwe pytanie zaś – „Czy uważa 

Pan/i, że... Poziom i jakość Festiwalu zasługują na wyższą cenę biletów?”. 

Zgodnie z przewidywaniami, większość osób (aż 92%) odpowiedziała na 

pierwsze pytanie twierdząco (nic dziwnego – tak naprawdę mierzyło samoocenę 

racjonalności podejmowanych decyzji finansowych, a któż by nie chciał uważać się za 

podejmującego rozsądne decyzje). Poprzez swoją wieloznaczną wymowę („adekwatne” 

równie dobrze może oznaczać przecież „odpowiednio niskie” jak i „odpowiednio 

wysokie”) nie miało ono właściwego celu merytorycznego, ale raczej praktyczny – 

wprowadzenia respondentów w temat ceny, skupienia ich uwagi gdzieś pomiędzy oceną 
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jakości „produktu festiwalowego” a własnej gotowości do ponoszenia wydatków z nim 

związanych. Można uznać, że cel ten został osiągnięty – odpowiedzi na drugie pytanie 

były dużo bardziej równomiernie rozłożone. Sformułowanie „Poziom i jakość Festiwalu 

zasługują na wyższą cenę biletów?” można uznać za zawoalowaną formę pytania o 

dopuszczalność podwyżki – na ile uczestnicy Festiwalu byliby skłonni uznać wyższe 

ceny biletów. Niemal dokładnie połowa osób badanych (48,9%) zgadza się na wyższe 

ceny. 

Tabela 24. Ocena ceny biletów Festiwalu – tabela krzyżowa liczebności odpowiedzi na 

dwa pytania 

 Poziom i jakość Festiwalu są 
adekwatne do ceny? 

Ogółem 

TAK raczej Tak raczej Nie NIE 

Poziom i jakość 

Festiwalu zasługują 

na wyższą cenę? 

TAK 92 15 7 6 120 

raczej Tak 81 57 16 3 157 

raczej Nie 114 84 8 2 208 

NIE 48 31 3 0 82 

Ogółem 335 187 34 11 567 

 

Rozkłady odpowiedzi na to kluczowe pytanie były niemal identyczne we 

wszystkich grupach demograficznych. Nieznaczne jednak różnice można zaobserwować 

w częstościach przyzwolenia na wyższe ceny biletów pomiędzy osobami o różnym 

„stażu” festiwalowym.  

Tabela 25. Ocena ceny biletów Festiwalu – tabela krzyżowa liczebności odpowiedzi na 

dwa pytania 

 Poziomy „stażu” festiwalowego Ogółem 

debiutanci nowicjusze bywalcy weterani 

Poziom i 

jakość 

Festiwalu 

zasługują na 

wyższą cenę? 

TAK 21,7% 18,5% 24,5% 20,0% 21,2% 

raczej Tak 29,3% 37,0% 19,9% 27,3% 27,7% 

raczej Nie 33,7% 30,3% 38,4% 40,5% 36,7% 

NIE 15,2% 14,3% 17,2% 12,2% 14,5% 

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Odpowiedź, że Festiwal zasługuje na wyższe ceny biletów, najczęściej 

wskazywały osoby, które uczestniczą w nim od niedawna lub sporadycznie 

(„nowicjusze”). Raczej sceptycznie natomiast są wobec takiej opcji nastawione osoby 

bardziej regularnie i długotrwale zaangażowane w festiwal („weterani”: 40,5% 

odpowiedzi „raczej nie”) – którzy, co wiadomo z wcześniejszego pytania, w większości i 

tak korzystają z karnetów. Osoby będące na Festiwalu po raz pierwszy, jak też te o 

umiarkowanym „stażu”, stosunkowo najczęściej udzielały odpowiedzi najbardziej 

skrajnych, co może wskazywać na niejednorodność ich motywacji i nastawień. Poniższy 

wykres przedstawia graficzną ilustrację tych zależności – bliskość poszczególnych 

punktów reprezentuje względne prawdopodobieństwo udzielenia tej a nie innej 

odpowiedzi przez osoby z danej grupy. 

 

Wykres 4. Korespondencja stażu festiwalowego i oceny,  

czy Ogrody Muzyczne zasługują na wyższe ceny biletów 

Jako się rzekło, karnety kupują najczęściej „weterani”, tj. osoby które od wielu już 

lat i dość intensywnie uczestniczą w Ogrodach Muzycznych – trudno więc rozstrzygnąć, 

na ile najpowszechniejsza wśród nich opinia, że raczej nie zasługują one na wyższą cenę, 

wyraża ich rozczarowanie zmianami, jakim podlegał na przestrzeni tego czasu Festiwal 

(czy raczej ich brakiem?), a na ile – ich subiektywnym nastawieniem wobec gotowości 

poniesienia większego wydatku na coś, co, jak można wnosić, jest dla nich bardzo 

ważnym elementem uczestnictwa w kulturze. Łatwiejsza sprawa jest z interpretacją 

postaw osób, które korzystają z jednorazowych biletów. Ponieważ rozkład „stażu” 

        Czy uważa Pan/i, że… 

Poziom i jakość Festiwalu 

zasługują na wyższą cenę? 
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festiwalowego jest wśród nich bardzo równomierny, otwiera się możliwość owocnych 

porównań częstości odpowiedzi na interesujące nas tutaj pytanie. Jak widać w tabeli 26., 

ponadprzeciętnie wysokie przyzwolenie na wyższe ceny biletów jest wśród osób 

zupełnie nowych na Festiwalu – 23,8% „debiutantów” odpowiedziało bez zastrzeżeń, że 

poziom i jakość Festiwalu zasługują na wyższą cenę. Największy sceptycyzm wobec 

takiej opcji zaś jest wśród „bywalców”, którzy już na wielu edycjach Festiwalu byli, ale 

raczej „w kratkę” – ogółem, 69% z nich jest niechętna wobec ewentualnej podwyżki. 

Tabela 26. Ocena ceny biletów Festiwalu względem stażu festiwalowego – wśród 

osób korzystających z biletów jednorazowych 

 Poziomy „stażu” festiwalowego Ogółem 

debiutanci nowicjusze bywalcy weterani 

Poziom i 

jakość 

Festiwalu 

zasługują na 

wyższą cenę? 

TAK 23,8% 16,1% 14,9% 16,5% 17,5% 

raczej Tak 25,4% 35,6% 16,2% 29,4% 27,2% 

raczej Nie 34,9% 34,5% 54,1% 37,6% 40,1% 

NIE 15,9% 13,8% 14,9% 16,5% 15,2% 

Ogółem 63 87 74 85 309 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 To, co różni „nowicjuszy” od „bywalców”  i „weteranów”, to między innymi 

motywacja w zakresie festiwalowych „atrakcji”. Jak już wcześniej wiadomo (por. tabela 

20.), nowicjusze w większym stopniu są zainteresowani koncertami na żywo, zaś 

„weterani” – szczególnie filmami operowymi i baletowymi. Tak samo rozkłada się 

względne przyzwolenie na wyższe ceny biletów.  

Można z tego ostrożnie wysnuć bardzo konkretną rekomendację: mianowicie, że 

nie ma przeciwwskazań aby wprowadzić wyższe ceny biletów na koncerty – 

ponieważ osoby w największym stopniu nimi zainteresowane mają też wysokie 

przekonanie co do ich wartości, jak i gotowość zapłacenia za tę wartość; a z kolei grono 

najwierniejszych „fanów” Festiwalu i tak nie ucierpiałoby na takiej podwyżce cen 

biletów jednorazowych, gdyż „weterani” uczęszczają przede wszystkim na karnetowe 

wieczory filmowe. 
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Wykres 5. Korespondencja samooceny sytuacji materialnej i akceptacji dla 

wyższej ceny biletów 

Ostatnią rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę przy wycenie biletów na kolejne 

edycje Festiwalu, jest sytuacja materialna jego uczestników. Wykres 5. przedstawia 

względne relacje samooceny swych finansów i oceny, czy i na ile Festiwal zasługuje na 

wyższą cenę. Co ciekawe, nie ma między nimi liniowej korelacji. O ile dosyć oczywiste 

jest, że najczęściej zdecydowaną niechęć wobec takiego pomysłu deklarują (nieliczne 

zresztą) osoby uznające swoją sytuację finansową za „złą”, to na pozytywnych krańcach 

odpowiedzi na to pytanie są zarówno osoby o subiektywnie bardzo dobrej, jak i średniej 

sytuacji materialnej. 
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Rozdział 5. 

 

WYNIKI UZUPEŁNIAJĄCE 

 

 

5.1. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ FESTIWALU OGRODY MUZYCZNE 

 

Pierwsze z pytań dodatkowych dotyczyło Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu 

Ogrody Muzyczne. Stowarzyszenie działa od 2008 roku i liczy około 150 członków 

opłacających coroczne składki; celem jego funkcjonowania jest pomoc w organizacji i 

promocji Festiwalu.  

Tabela 27. Nastawienie wobec Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne 

Czy wie Pan/i o istnieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu 
Ogrody Muzyczne? 

 

OGÓŁEM (N=546) 

L % 

Tak, jestem członkiem Stowarzyszenia 49 9,0% 

Tak, jestem zainteresowana/y członkostwem 43 7,9% 

Tak, słyszałe/am o Stowarzyszeniu (–skąd?) 230 42,1% 

Nie słyszałe/am dotąd o Stowarzyszeniu Przyjaciół Festiwalu 

Ogrody Muzyczne 

224 41,0% 

 

Wśród osób badanych znalazło się 49 aktualnych członków Stowarzyszenia 

Przyjaciół Festiwalu. Ich profil demograficzny (w zakresie rozkładu wieku, płci, 

wykształcenia oraz miejsca zamieszkania) okazał się doskonale zgodny ze strukturą 

ogółu przebadanych osób. W zdecydowanej większości zakwalifikować ich można do 

grona „weteranów” Festiwalu.  

Aby móc efektywniej zarządzać rozwojem Stowarzyszenia Przyjaciół, warto 

sprawdzić, jaki jest typowy profil potencjalnego członka, tzn. respondenta, który 

zadeklarował zainteresowanie członkostwem. To, co odróżnia te osoby od aktualnych 
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członków Stowarzyszenia, to przede wszystkim mniejszy staż (średnio brali udział już w 

4,5 edycjach, w porównaniu do osób ze Stowarzyszenia, które były już średnio na 6,7 

edycjach) – ale nie zaangażowanie w tegoroczny festiwal (brak istotnej różnicy w 

średniej liczbie odwiedzin na Festiwalu w tym roku). Aż jedna czwarta osób 

zainteresowanych przystąpieniem do Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu jest na nim 

po raz pierwszy lub niemal pierwszy. Osoby zainteresowane członkostwem są 

nieznacznie młodsze oraz lepiej wykształcone od obecnych członków 

Stowarzyszenia (co należy uznać, że dobrze rokuje jego przyszłości). O ich 

zainteresowaniu może też świadczyć fakt, że potencjalni członkowie Stowarzyszenia 

częściej (niż aktualni) uważają, że Festiwal powinien trwać dłużej niż obecnie. 

Z 230 osób, które wskazały, że „słyszały o Stowarzyszeniu”, 150 osób udzieliło 

odpowiedzi na pytanie skąd. Większość z nich (90 osób) dowiedziała się  

o Stowarzyszeniu „na Ogrodach”, np. z ogłoszeń podczas wieczorów festiwalowych 

(pojedyncze odpowiedzi były bardziej szczegółowe, np.: „p. Ryszard mówił :)”, „na 

dzisiejszym koncercie”, „z biuletynu festiwalowego”). 27 osób, czyli ponad 10% 

wszystkich, które coś „słyszały” o Stowarzyszeniu, wiedzą o nim z rozmów osobistych – 

„z rozmów”, „od znajomej”, „od uczestników OM”, „od siostry”. 20 osób – z mediów  

(z czego w zdecydowanej większości – z internetu, ale też pojedyncze osoby wskazały na 

prasę, np. „z gazety wyborczej”); 10 osób ma bliskich działających w Stowarzyszeniu 

(„siostra jest członkiem”, „rodzice są członkami”, „koleżanka działa”),  znalazło się też 

kilku byłych członków (nawet: „byłam jak tworzono Stowarzyszenie”).  

 

 
5.2. DZIECIĘCE OGRODY MUZYCZNE 

 

Dziecięce Ogrody Muzyczne to specjalnie dobrane dla najmłodszego melomana 

filmy muzyczne oraz fragmenty oper w animowanych adaptacjach. W bieżącym roku 

miały miejsce w każdy festiwalowy czwartek rano, w dwu godzinnych sesjach. 

Zdecydowaną większość uczestników DOM stanowią grupy zorganizowane z domów 

kultury, przedszkoli i szczególnie w ramach akcji „Lato w mieście”, ale jest też trochę 

osób „prywatnych”, tj. np. rodziców lub dziadków z dziećmi. 

W badaniu niniejszym pytanie o Dziecięce Ogrody Muzyczne miało na celu 

podanie najbardziej podstawowych frekwencji znajomości tego pobocznego projektu 
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festiwalowego. (Trudno też zaprzeczyć, że umieszczenie w ankiecie pytania o Dziecięce 

Ogrody Muzyczne miało też po części za zadanie promocję tego wydarzenia). Ponieważ 

pytanie było zamieszczone na ostatniej stronie kwestionariusza, sporo osób je pomijało, 

w związku z czym stosunkowo duży jest odsetek braków odpowiedzi. 

Tabela 28. Znajomość Dziecięcych Ogrodów Muzycznych 

Czy wie Pan/i o istnieniu Dziecięcych Ogrodów Muzycznych? 
OGÓŁEM (N=522) 

L % 
Tak, wiem, że jest coś takiego jak DOM 241 46,2% 

Tak, słyszała/em co nieco o DOM 75 14,4% 

Tak, moje dziecko / wnuk uczęszcza 17 3,3% 

Tak – uczęszczam na DOM z moim dzieckiem / wnukiem 25 4,8% 

Nie słyszałe/am dotąd o Dziecięcych OM 
164 31,4% 

Chociaż sporo osób wie o istnieniu Dziecięcych OM (46%), niewielu 

respondentów deklarowało, że wie cokolwiek o tej akcji. Co ciekawe, wśród 

„normalnych” uczestników Festiwalu (tzn. po odliczeniu 21 opiekunek zorganizowanych 

grup przybyłych na DOM) nie zanotowano żadnych różnic w znajomości Dziecięcych 

Ogrodów związanych z płcią, wiekiem ani nawet „stażem” festiwalowym. Można 

więc uznać, że jest podatny grunt do całościowej, systematycznej promocji 

Dziecięcych Ogrodów Muzycznych. 

W następnej kolejności, respondenci proszeni byli o wypowiedzenie się, jaka 

byłaby według nich (dla ich dziecka / wnuka / podopiecznego) najbardziej odpowiednia 

pora dnia oraz dzień tygodnia, kiedy mogłyby się odbywać Dziecięce OM.  

Tabela 29. Postulowana częstość Dziecięcych OM 

Dziecięce Ogrody Muzyczne powinny być częściej  

(w okresie trwania Festiwalu)…: 
OGÓŁEM (N=329) 

Osoby, które wiedzą 

o DOM (N=244) 

L % L % 
TAK 137 41,6% 92 37,7% 

Raczej TAK 128 38,9% 103 42,2% 

Raczej NIE 50 15,2% 42 17,2% 

NIE 14 4,3% 7 2,9% 
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 Generalnie, uczestnicy Festiwalu chcieliby, żeby Dziecięce Ogrody Muzyczne 

odbywały się częściej. Po dokładniejszym przyjrzeniu się temu, jakie osoby udzielają 

jakich odpowiedzi na to pytanie, okazuje się, że niezależnie od tego, ile wiedzą  

o Dziecięcych OM lub z kim przychodzą na „normalne” wieczory Festiwalowe (tj. czy  

z rodziną) – ok. 80% respondentów chciałoby, żeby więcej było przestrzeni i repertuaru 

przeznaczonego dla dzieci w ramach Festiwalu. 

Tabela 30. Optymalny dzień tygodnia dla Dziecięcych OM 

Najbardziej odpowiedni dzień tygodnia na DOM 
to…: 

OGÓŁEM (N=205) 
Osoby, które wiedzą 

o DOM (N=145) 

L % L % 
soboty 118 57,6% 75 51,7% 

czwartki 65 31,7% 55 37,9% 

Inne 22 10,7% 15 10,3% 

Wśród osób, które znają lub uczęszczają na Dziecięce OM więcej jest 

zwolenników utrzymania aktualnego stanu, tzn. koncertów w czwartkowe poranki; 

wśród osób, dla których sama nazwa „Dziecięce OM” jest nowa, więcej ma przeczucie, że 

lepsza byłaby sobota. Jest to jakiś argument za rozpatrzeniem tej alternatywy, chociaż 

wsłuchanie się w „vox populi” może być w tym przypadku mylące. 

 

 

5.3. WYKSZTAŁCENIE MUZYCZNE I AKTYWNOŚCI MUZYCZNE uczestników OM 

 

 Na samym końcu ankiety znajdowała się tabela podpisana „Prosimy o parę 

informacji odnośnie Pani/a doświadczeń związanych z muzyką – Proszę wskazać 

krzyżykami odpowiednie przedziały czasu:”. Szczegółowe odpowiedzi są zawarte  

w tabeli 31. Gdy spojrzeć na rozkłady tych odpowiedzi w podziale na segmenty 

demograficzne, ujawnia się kilka prawidłowości:  

/a/ największy udział zawodowych muzyków (lub osób o wieloletnim specjalistycznym 

wykształceniu muzycznym) jest w grupach najstarszych osób, zwłaszcza mężczyzn;  

/b/ zaś stosunkowo najwięcej osób o nieformalnej edukacji muzycznej (lub 

doświadczeniach z półprofesjonalną działalnością muzyczną) – wśród najmłodszych (tj. 

w wieku do 45 lat);  
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/c/ z kolei segment osób „w sile wieku” (45-60 lat) okazał się najmniej „muzykalny” w 

jakimkolwiek sensie (z czego można wysnuć wniosek, że uczestnicy Festiwalu z tej 

grupy wiekowej przychodzą na Ogrody z przyczyn niezależnych od własnej edukacji 

muzycznej – najprawdopodobniej, są to albo rodzice i krewni młodych adeptów tejże lub 

po prostu osoby, które z powodów, które zwykło się zwać „snobistycznymi”, uważają 

uczestnictwo w tego typu wydarzeniach za dobry sposób spędzenia czasu). 

Tabela 31. Liczba lat systematycznej nauki oraz aktywności muzycznej 

 
do 5 lat 

powyżej 

5 lat łącznie 
Braki 

danych 

Specjalistyczne wykształcenie muzyczne 

(np. szkoła muzyczna) 
5,2% 15,5% 20,7% 259 

Wykształcenie muzyczne poza-formalne  

(np. kółka muzyczne, lekcje prywatne) 
18,8% 13,2% 32,0% 270 

nieformalna nauka muzyki („samouk”) 5,0% 20,1% 25,1% 306 

Profesjonalne (zawodowe) uprawianie 

muzyki 
1,1% 6,5% 7,6% 328 

Półprofesjonalne uprawianie muzyki  

(np. okazjonalny zarobek, występy) 
2,9% 8,2% 11,1% 330 

Regularne „muzykowanie”  

(np. w rodzinie, ze znajomymi) 
7,3% 14,3% 21,6% 321 

Śpiewanie w chórze 16,5% 22,7% 39,2% 270 

Granie w zespole / orkiestrze 5,8% 6,8% 12,6% 320 

 

Za uderzająco wysokie można uznać odsetki osób, które deklarowały wieloletnie 

zaangażowanie w śpiewanie w chórze (ponad 100 osób, z czego niemal połowa – 

powyżej 10 lat) oraz samodzielną, nieformalną naukę muzyki (70 osób). Wychodząc 

naprzeciw ich doświadczeniom, być może warto by włączyć do programu 

„ogrodowego” repertuaru filmy o tematyce poświęconej amatorskiemu 

uprawianiu muzyki, w tym – śpiewaniu w chórach. 

30 osób wpisało odpowiedzi w polu „Inne wykształcenie artystyczne – jakie?”, 

które można zgrupować do następujących kategorii: plastyczne (12 osób), wychowanie 

muzyczne (8 osób), teatralne (5 osób), taniec (5 osób). 

Niestety, w badaniu niniejszym nie było sprawdzane, czy respondenci 

uczestniczą aktualnie w regularnych zajęciach muzycznych. Z pojedynczych 

spontanicznych odpowiedzi na pytanie ostatnie (jak też na wcześniejsze – o sposoby 
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spędzania wolnego czasu) wyłania się rozmyty obraz wcale nie tak nielicznej grupy osób 

o bardzo różnorodnych doświadczeniach około-artystycznych. Jest jednym z wyzwań na 

kolejne edycje Festiwalu zbliżanie sfery uczestnictwa w kulturze z animacją kulturalną 

w wieku dojrzałym. Przeprowadzone w 2013 roku szczegółowe badanie w 

województwie śląskim7 (zresztą o bardzo podobnym układzie pytań odnośnie 

aktywności muzycznych) pokazuje, że wśród osób w wieku powyżej 50 lat /1/ aktywne 

uprawianie muzyki przeważnie idzie w parze z zainteresowaniem uczestnictwem w 

wydarzeniach kulturalnych, /2/ oparte jest na bliskich relacjach interpersonalnych, na 

nieformalnych grupach i inicjatywach np. sąsiedzkich. 

  

                                                           
7 Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia. Raport z II etapu badania. 
Racibórz: Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK. Pobrano 10.10.2014 ze strony: 
http://www.stowarzyszenieask.pl/2013/12/aktywni-seniorzy-bez-tajemnic.html 
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Rozdział 6. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Jednym z celów niniejszego badania było nakreślenie „zbiorowego portretu” 

uczestników Festiwalu Ogrody Muzyczne. Szczegółowe wyniki zawarte zostały  

w rozdziale 3.1. (od strony 8). Dla podsumowania najważniejszych informacji w tym 

zakresie:  

 dokładnie dwie trzecie uczestników stanowią osoby w wieku ponad 60 lat; 

 ogółem, 80% widowni stanowią kobiety; 

 jedynie około 16% to osoby w wieku poniżej 45 lat; 

 uczestnicy Festiwalu rekrutują się ponadprzeciętnie często spośród osób  

o wyższym wykształceniu, również podyplomowym wyższym; 

 osoby odwiedzające na Ogrody Muzyczne w zdecydowanej większości określają 

swoją sytuację materialną jako średnią lub dobrą;  

 starsi to głównie mieszkańcy centrum Warszawy, młodsi – przedmieść; około 

15% uczestników przyjechało na Festiwal spoza Warszawy;  

Na podstawie tych kryteriów, na potrzeby szczegółowych analiz osoby badane 

zostały podzielone na 5 grup, tzw. segmentów demograficznych:  /1/ młodzi (15-44 

lata),  /2/ osoby w sile wieku (45-60 lat),  /3/ kobiety w wieku 60+ przybywające  

z centrum Warszawy,  /4/ kobiety 60+ spoza centrum,  /5/ mężczyźni w wieku 60+.  

Uczestników Festiwalu Ogrody Muzyczne należy uznać za osoby dosyć aktywne, 

realizujące się w różnych sferach życia. Na tle populacji ogólnej (w danej grupie 

wiekowej), relatywnie mniej oglądają telewizji, częściej zaś poświęcają czas 

zainteresowaniom kulturalnym, spotkaniom ze znajomymi oraz odpoczynkowi na 

świeżym powietrzu. 

Drugi podział, jaki wprowadzono na potrzeby analiz dotyczy poziomu 

ilościowego zaangażowania w Festiwal – z połączenia odpowiedzi na pytania o liczbę 

edycji Festiwalu, na których respondent był w latach ubiegłych oraz liczbę wieczorów 

odwiedzonych w tegorocznej edycji, można mówić o „stażu” festiwalowym i czterech 

grupach jego nasilenia. Cztery grupy różniące się stażem nazywane są tutaj jako: 
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„debiutanci” (pierwszy w ogóle raz na Festiwalu), „nowicjusze”, „bywalcy” oraz 

„weterani”. Grupy te różnią się pod względem form uczestnictwa w Ogrodach i potrzeb, 

na jakie dla nich odpowiada Festiwal.   

Osoby młode jak też te, które przyszły w ogóle po raz pierwszy na Ogrody, 

relatywnie częściej za ważny powód uznają relaks, względy towarzyskie, jak też miejsce 

festiwalowe; z repertuaru zaś najbardziej pociągające dla nich są koncerty, zwłaszcza te 

„nietypowe” (np. z nietypową oprawą wizualną, muzyka współczesna, itp.). Wśród 

„bywalców” oraz tym bardziej – „weteranów”, jest zaś więcej osób starszych, 

miłośników opery i baletu, częściej też korzystają z karnetów, a towarzystwo rodziny 

lub przyjaciół ma dla nich mniejsze znaczenie (również dlatego, że wielokrotny udział  

w Festiwalu dał im możliwość poznania nowych osób). 

 

6.1. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Chociaż absolutna większość uczestników Festiwalu ocenia go pozytywnie lub 

bardzo dobrze, warto zastanowić się nad możliwościami usprawnień. Z analizy profilu 

demograficznego uczestników oraz ich preferencji odnośnie Festiwalu można wyciągnąć 

kilka wniosków. Główne wyzwania będą się rozgrywać wokół opozycji: 

- jak przyciągnąć nową – najlepiej: młodszą – publiczność, bez utraty wiernego 

grona starszych osób? 

- jak rozszerzać formułę Festiwalu, zarazem zapewniając mu unikalny rys? 

- jak zwiększać przychody z biletów, nie tracąc jednocześnie mniej przekonanych 

(lub mniej zasobnych) bywalców Festiwalu? 

Ogólnie, niemal połowa osób badanych (48,9%) zgadza się na wyższe ceny 

biletów. Po dokładniejszej analizie stwierdzono, że nie ma przeciwwskazań, aby 

wprowadzić wyższe ceny biletów na koncerty – ponieważ osoby w największym stopniu 

nimi zainteresowane mają też wysokie przekonanie co do ich wartości, jak i gotowość 

zapłacenia za nią; a z kolei grono najwierniejszych „fanów” Festiwalu i tak nie 

ucierpiałoby na takiej podwyżce cen biletów jednorazowych, gdyż „weterani” 

uczęszczają przede wszystkim na karnetowe wieczory filmowe. 
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Na osobną uwagę zasługuje wynik, że w badanej próbie wyraźnie mniej osób (w 

stosunku do danych z populacji ogólnej), zwłaszcza po przejściu na emeryturę, spędza 

czas z rodziną. Razem z obserwacją, że ¼ osób badanych przyszła w dniu badania na 

Festiwal w towarzystwie kogoś z rodziny (150 osób, z czego ledwie 12 osób –  

z dzieckiem lub dziećmi), skłania to do refleksji, w jaki sposób można by sprawić, aby 

uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych stało się okazją do wspólnego spędzania 

czasu w gronie rodzinnym. Kilka propozycji, które można rozważyć, to: 

 wprowadzenie specjalnych biletów rodzinnych, w okazyjnej cenie dla grup 3 lub 

więcej osób; 

 zmiana godzin niektórych wieczorów na późniejszą (co preferują osoby młodsze; np. 

dodatkowe filmy we środy o 20:00) lub wprowadzenie podwójnych seansów (np.  

w niedzielę, prócz „regularnego” o godzinie 18 lub 19, również wcześniej o godzinie 

16:00, która to pora mogłaby przyciągnąć więcej rodzin jak też turystów); 

 wprowadzenie do repertuaru pozycji bardziej uniwersalnych pokoleniowo, 

pokazujących doświadczenia i relacje osób w różnym wieku; 

 zastosowanie promocji „15 lat robi różnicę” (z okazji 15-lecia festiwalu) – dwie 

osoby, które przyjdą razem, a różni je wiek co najmniej 15 lat (np. wnuk i babcia / 

dziadek, dziecko w wieku dowolnym ze swym rodzicem), wchodzą za darmo  

(na wieczór filmowy) lub mogą skorzystać z jednej wejściówki w cenie 15 złotych 

(na koncert).  

Kolejny wynik skłaniający do konkretnych działań organizacyjnych dotyczy tego, 

że chociaż osoby badane będące na emeryturze nieznacznie częściej niż osoby młodsze 

(pracujące lub uczące się) chodzą do filharmonii / opery / na koncerty / festiwale,  

to wyraźnie rzadziej poświęcają czas uprawianiu muzyki. Dokładna analiza tych 

wyników prowadzić może do wniosku, że warto by wprowadzić do programu Ogrodów 

więcej filmów pokazujących wagę (i możliwości) zaangażowania w muzykę niezależnie 

od wieku. Przykładem takiego filmu może być film „Młodzi duchem” (Young@Heart, 

Wlk. Brytania, 2008, reż. Stephen Walker), opowiadający o półprofesjonalnym chórze 

seniorów śpiewających wielkie przeboje klasycznego rocka, nagrodzony na festiwalu 

Transatlantyk dokument „Wewnętrzne życie” (Alive Inside: A Story of Music & Memory, 

USA 2014, reż. Michael Rossato-Bennett)  czy też fabularny film „Późny kwartet” (A late 
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quartet, USA 2012, reż. Yaron Zilberman) o przeżywającym kryzys artystyczny  

i interpersonalny kwartecie smyczkowym. 

Sposobem na wyróżnienie się Festiwalu jest jego artystyczna 

interdyscyplinarność. Wiele uczestników postulowało, aby wprowadzić więcej treści 

poświęconych malarstwu, literaturze, teatrowi, itd. (zarówno filmów, jak i spotkań  

z gośćmi). Najlepiej oczywiście, żeby ich wspólnym mianownikiem była muzyka. Można 

by jeden dzień w tygodniu oficjalnie nazwać „Dniem innych muz” – aby jednak 

innowacja nie była zbyt radykalna, wskazane byłoby zacząć od filmów 

krótkometrażowych i spotkań z dwoma lub trzema gośćmi jednocześnie (najlepiej 

reprezentującymi różne dziedziny sztuki). 

 

 

6.2. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH 

 

Z wypowiedzi respondentów wyłania się szereg drobiazgowych uwag odnośnie 

usprawnienia organizacji oraz konstruktywna krytyka festiwalowych rozmów  

z zaproszonymi gośćmi na scenie (strona 32). Odnośnie działań promocyjnych, należy 

zwrócić uwagę szczególnie na aktualizowanie strony internetowej oraz bardziej 

szczegółowe informacje praktyczne (zarówno o organizacji poszczególnych wieczorów, 

jak i ku samodzielnemu pogłębieniu wiedzy o repertuarze). 

Dla przyciągnięcia nowej publiczności na Ogrody Muzyczne najbardziej wskazane 

jednak wydaje się, w świetle uzyskanych wyników, akcentowanie w przekazach 

promocyjnych walorów miejsca oraz możliwości spędzenia relaksującego czasu  

w towarzystwie bliskich osób. Odwoływanie się do poziomu artystycznego oraz 

repertuaru może być wobec nich ważnym, ale jednak pobocznym argumentem – 

szczególnie w połączeniu z przekazem, że jest to wyłamująca się z „filharmonicznego” 

stereotypu forma realizacji tych wartości. „Ogrody Muzyczne – największy w Warszawie 

letni festiwal artystyczny” wydaje się być dobrym hasłem, neutralnym a zarazem 

atrakcyjnym. 
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INFORMACJA O AUTORZE 

Mateusz Migut – psycholog muzyki, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych 

Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant w Instytucie 

Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca 

na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania naukowe  

z zakresu psychologii preferencji muzycznych, socjologii zawodów artystycznych  

i edukacji muzycznej. Prowadził również komercyjne badania społeczne  

i marketingowe dla firm z branży internetowej, telekomunikacyjnej, FMCG oraz rynku 

nieruchomości, jak również dotyczące uczestnictwa w kulturze. Lider projektu 

badawczego „Muzykowanie w Polsce” dla Fundacji Muzyka jest dla wszystkich. Autor 

kilku publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach naukowych 

międzynarodowych i krajowych. 
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  Festiwal OGRODY MUZYCZNE 2014 

   ANKIETA UCZESTNIKA 
  

Dziękujemy za zainteresowanie Festiwalem Ogrody Muzyczne.  

Będziemy zobowiązani za podzielenie się opinią oraz podanie paru informacji  

do celów statystycznych. Wypełnienie ankiety upoważni Państwa do wzięcia 

udziału w losowaniu karnetów na jubileuszową 15. edycję Festiwalu. 

Zapewniamy absolutną poufność wszystkich odpowiedzi. Wyniki nie będą analizowane 
indywidualnie, ale w postaci zbiorczej, na potrzeby raportu na temat Festiwalu. 

W ankiecie można wziąć udział tylko raz! 

Odpowiedzi proszę zaznaczać przez podkreślenie lub krzyżyk w polach     ⃝ lub □ 

 
  Data badania: 
 
 

Proszę zaznaczyć swoją płeć:  

⃝ Kobieta  ⃝ Mężczyzna 
 

Miejsce zamieszkania:  

⃝ centrum Warszawy 

⃝ inne dzielnice / przedmieścia  

⃝ okolice Warszawy  

⃝ przyjechałe/am spoza Warszawy - skąd? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 

Proszę określić swoje wykształcenie: 

⃝ podstawowe / zawodowe 

⃝ średnie / pomaturalne 

⃝ licencjat / niepełne wyższe 

⃝ wyższe magisterskie 

⃝ wyższe podyplomowe (po studiach) 

⃝ mam stopień naukowy (dr/hab./prof.)  
 

Proszę wskazać aktualnie wykonywany zawód: 

   ⃝  Emeryt / rencista       ⃝ Uczeń / student      ⃝  Osoba zajmująca się domem 

⃝  Specjalista z wyższym wykształceniem, wolny zawód (np. inżynier, lekarz, prawnik)  

⃝  Nauczyciel / wykładowca 

⃝  Urzędnik, pracownik administracji państwowej  

⃝  Kierownik średniego i wyższego szczebla  

⃝  Pracownik służb mundurowych (żołnierz, policjant, celnik) 

⃝  Pracownik organizacji pozarządowej 

⃝  Technik / personel biurowy / pracownik usług / handlu  

⃝  Pracownik fizyczny (np. rolnik / robotnik / rzemieślnik)              

Na poniższej liście proszę zaznaczyć wszystkie czynności, które wykonuje  

Pan/i (zazwyczaj) w czasie wolnym:     [można wskazać wiele odpowiedzi] 

□ Spaceruję, aktywnie spędzam czas na świeżym powietrzu  

□ Chodzę do filharmonii / opery / na koncerty / festiwale 

□ Chodzę do galerii handlowych / na zakupy (nie tylko bieżące dla domu) 

□ Działam społecznie lub uczestniczę w działaniach organizacji  

□ Zajmuję się muzyką (słucham muzyki, gram na instrumencie)  

□ Korzystam z komputera w celach edukacyjnych / zawodowych 

□ Korzystam z komputera w celach rozrywkowych / społecznościowych 

□ Spotykam się ze znajomymi  

□ Spędzam czas z rodziną  

□ Odpoczywam (np. leżę, drzemię…) 

□ Oglądam telewizję  

□ Czytam książki  /  bieżącą prasę  

□ Chodzę do kina / teatru 

Jak by Pan/i ocenił/a swoją sytuację materialną?:     
⃝ zła   ⃝ średnia   ⃝ dobra   ⃝ bardzo dobra 
⃝ nie wiem / trudno powiedzieć    

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Czy na dzisiejszy wieczór Ogrodów Muzycznych przyszła /przyszedł  Pan/i:? 

□ ze współmałżonkiem / partnerem 

□ z dzieckiem / dziećmi 

□ z przyjacielem / przyjaciółką 

□ ze znajomym/ą  

Czy weszła/wszedł Pan/i na dzisiejszy wieczór….? 

   ⃝ w ramach karnetu               ⃝ na bilet             ⃝ inne (np. zaproszenie)  

Na ilu wieczorach (prócz dzisiejszego) w tej edycji Festiwalu był/a (już) Pan/i? 

   ⃝ 0 (pierwszy raz dziś)            ⃝ 1 (na jednym)            ⃝  2            ⃝ na 3 lub więcej–ilu? ........  

 

Czy uczestniczył/a Pan/i w poprzednich edycjach Ogrodów Muzycznych? 

    ⃝  Nie   (jestem w tym roku po raz pierwszy) 

    ⃝  Tak    w ilu edycjach? –proszę podać liczbę:    1  /  2  /  3  / więcej –ile? ........  

Czy jest Pan/i zadowolona/y z organizacji i sposobu prowadzenia Festiwalu? 

    ⃝  TAK     ⃝ raczej TAK        ⃝ raczej NIE         ⃝ NIE 

Co by Pan/i zmienił/a?  
  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … …  … … … … odwróć        

strona 2 

 17 VII      18 VII             19 VII 
   (czw)                      (pt)                  (sob)   

Proszę wskazać swój wiek: (przedział lat) 

     ⃝15-24 lat    ⃝25-44           ⃝45-60 lat        ⃝60 lat+ 

    Profil wykształcenia: 

    ⃝ humanistyczny   

    ⃝ techniczny 

    ⃝ "ścisły" 

    ⃝ artystyczny 

    ⃝ Inne – jakie? … … … … … … … … …  

    ⃝ sam/a 

strona 1 

□ Inne – jakie?: 
 

… … …… … … … … …… … … 

 

… … …… … … … … …… … … 
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Przychodzę na Ogrody Muzyczne ze względu na: 

 [można wskazać od 1 do 3 odpowiedzi] 

□ charakter / poziom festiwalu 

□ atmosferę festiwalu 

□ repertuar odpowiadający moim zainteresowaniom 

□ miejsce (Zamek Królewski) 

□ dla spędzenia wolnego czasu / dla relaksu 

□ dla towarzystwa 

□ Inne powody – jakie? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Na Festiwalu Ogrody Muzyczne najbardziej podobają mi się:  

[można wskazać od 1 do 3 odpowiedzi] 

□ Filmy muzyczne 

□ filmy dokumentalne (portrety, historia sztuki, itp.) 

□ Przedstawienia baletowe 

□ Opery 

□ Koncerty kameralne 

□ „nietypowe” koncerty (np. muzyka współczesna / nietypowa oprawa wizualna, etc.) 

□ Rozmowy z gośćmi 

Czy uważa Pan/i, że…: 

Poziom i jakość Festiwalu są adekwatne do ceny biletów: 

    ⃝  TAK     ⃝ raczej TAK        ⃝ raczej NIE         ⃝ NIE 

Poziom i jakość Festiwalu zasługują na wyższą cenę biletów? 

    ⃝  TAK     ⃝ raczej TAK        ⃝ raczej NIE         ⃝ NIE 

Ogrody Muzyczne powinny trwać...: 

⃝ krócej (np. 2 tygodnie)          ⃝ tak jak teraz        ⃝ dłużej (np. 6 tygodni) 

Czy polecił/aby Pan/i Ogrody Muzyczne swoim znajomym albo rodzinie?   

    ⃝  TAK     ⃝ raczej TAK        ⃝ raczej NIE         ⃝ NIE 

- dlaczego? 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 

W przyszłym roku Ogrody Muzyczne będą obchodzić 15.-te urodziny.  

Czy miał/a/by Pan/i jakieś sugestie (życzenia) odnośnie organizacji i programu 

jubileuszowej edycji Festiwalu? 

… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… 
 

Jeżeli jest Pan/i zainteresowany/a wzięciem udziału w losowaniu nagród –  
abyśmy mogli skontaktować się z Panią/Panem w razie wygranej, proszę wpisać swój 

adres e-mail*:  

/ lub nr telefonu:  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… …… … … …… … … … ……  … …  … … …  

Dla zapewnienia anonimowości udzielonych przez Pana/ią w ankiecie odpowiedzi, przed oddaniem 

ankiety można oderwać wzdłuż poniższej linii karteczkę z danymi kontaktowymi 
*Zgadzam się jednocześnie na umieszczenie mojego adresu e-mail na liście newslettera Ogrody Muzyczne 

 

 
 

Czy wie Pan/i o istnieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne? 
   ⃝ Tak, jestem członkiem Stowarzyszenia 

   ⃝ Tak, jestem zainteresowany członkostwem 

   ⃝ Tak, słyszałe/am o Stowarzyszeniu –skąd? … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
   ⃝ Nie słyszałem dotąd o Stowarzyszeniu Przyjaciół Festiwalu Ogrody Muzyczne 

W czasie trwania festiwalu, we czwartki rano, w namiocie festiwalowym mają 

miejsce Dziecięce Ogrody Muzyczne (DOM). Czy wiedział/a Pan/i o istnieniu 

Dziecięcych Ogrodów Muzycznych? 

       ⃝ Nie słyszała/em dotąd o DOM   

   ⃝ Tak, wiem, że jest coś takiego jak DOM   ↘ 

   ⃝ Tak, słyszała/em co nieco o DOM    ↘ 

   ⃝ Tak, moje dziecko / wnuk uczęszcza  ↘ 

   ⃝ Tak – uczęszczam na DOM z moim dzieckiem / wnukiem ↘ 

 Dziecięce Ogrody Muzyczne powinny być częściej (w okresie trwania Festiwalu) 

    ⃝  TAK     ⃝ raczej TAK     ⃝ raczej NIE  ⃝ NIE 

Najbardziej odpowiednie dla mnie (dla mojego dziecka / wnuka) byłyby: 

Pora dnia:  ⃝ przed południem        ⃝ po południu         ⃝ inne –jakie? … … … … … …  

Dzień tygodnia:         ⃝ soboty       ⃝ czwartki      ⃝ inne – jakie? … … … … … … … … … … 
_ 

Prosimy o parę informacji odnośnie Pani/a doświadczeń związanych z muzyką:    

Proszę wskazać krzyżykami odpowiednie przedziały czasu w kolumnach poniższej tabeli:  

Wykształcenie muzyczne: 
Nigdy /  
w ogóle 

do  
1 roku 

2-4 
lata 

5-9  
lat 

10+ 
lat 

specjalistyczne (np. szkoła muzyczna)      
Poza-formalne (np. kółka muzyczne, lekcje prywatne)      

nieformalne („samouk”)      
Inne wykształcenie artystyczne  
– jakie? … … … … … … …… … … … … … …… … … … … … … … … … … 

    

Uprawianie muzyki:          Profesjonalne (zawodowo)      

Półprofesjonalne (np. występy, okazjonalny zarobek)      

Regularne „muzykowanie” (np. w rodzinie, ze znajomymi)      

śpiewanie w chórze      

Granie w zespole / orkiestrze      

 DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS! 
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