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AKTYWNOŚĆ KULTURALNA WARSZAWIAKÓW.
SEGMENTACJA

Podsumowanie na podstawie wyników badania 
uczestnictwa w kulturze w 2017 roku

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 2018
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Program Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku ma na 

celu między innymi zwiększanie uczestnictwa w kulturze. 

Proponowanie wszystkim takiej samej oferty kulturalnej, 

w taki sam sposób, nie byłoby skuteczne. Poszerzenie grona 

uczestników może wymagać innych działań, niż te których 

potrzebują osoby już zaangażowane.

Dlatego pomocna jest segmentacja. Ten rodzaj badania 

pozwala wyłonić z większej zbiorowości „segmenty”, czyli 

grupy, które składają się z podobnych osób. Dzięki temu do 

poszczególnych grup można dobrać odpowiednie działania.

Takie badanie zostało przeprowadzone z 8700 warszawia-

kami. Osoby ankietowane zostały dobrane losowo. Dzięki 

temu wyniki można odnosić do wszystkich mieszkańców 

Warszawy, którzy mają co najmniej 15 lat. Badanie dotyczy-

ło przede wszystkim kultury artystycznej: oglądania filmów, 

seriali, przedstawień i wystaw, słuchania muzyki, czytania 

i słuchania literatury. Uwzględniono również uprawianie 

własnej twórczości i udział w zajęciach artystycznych. Bada-

nie obejmowało także angażowanie w aktywność kulturalną 

dzieci przez ich opiekunów.

Statystyczna analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła roz-

poznać wśród warszawiaków dziesięć segmentów. Kryteria-

mi wyłaniania tych grup były doświadczenia kulturalne, opi-

nie i oczekiwania dotyczące sztuki oraz wartości uznawane 

za ważne w życiu. Trzy segmenty składają się z osób, które 

mają pod opieką dzieci poniżej 15. roku życia. 

Przedstawiając na kolejnych stronach poszczególne seg-

menty, zwracamy uwagę przede wszystkim na ich specyfikę.

SEGMENTACJA

Udział poszczególnych segmentów wśród mieszkańców Warszawy [N=8700] Tradycyjni nieuczestnicy

Towarzyscy nieuczestnicy

Niewzruszone

Masowi konsumenci

Konwencjonalni bibliofile

Odkrywcy

Dzieciosterowne

Kulturalne specjaliski 

Superkulturalni 

Indywidualni koneserzy

7% 
TOWARZYSCY 
NIEUCZESTNICY

22%
TRADYCYJNI
NIEUCZESTNICY

3%
INDYWIDUALNI
KONESERZY

9% 
NIEWZRUSZONE

18%
MASOWI KONSUMENCI

11% 
KONWENCJONALNI

BIBLIOFILE

12% 
ODKRYWCY

5% 
DZIECIOSTEROWNE

4% 
KULTURALNE SPECJALISTKI

9% 
SUPERKULTURALNI
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INFORMACJE O BADANIU

Badanie uczestnictwa w kulturze zostało przeprowadzo-

ne w ostatnim kwartale 2017 roku na zamówienie Urzę-

du m.st.  Warszawy w ramach Programu Rozwoju Kultury 

w Warszawie do 2020 roku. Inicjatorem badania było Biuro 

Kultury. Za koordynację realizacji badania i nadzór nad jej 

przebiegiem odpowiadało Biuro Marketingu Miasta. An-

kiety przeprowadziły firmy Danae Sp. z o.o. oraz Realizacja 

Sp.  z o.o. Koncepcję badania opracował i analizy przepro-

wadził zespół w składzie: dr Michał Kotnarowski (Instytut 

Studiów Politycznych PAN), Przemysław Piechocki (Urząd 

m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta), Tomasz Płachecki 

(Urząd m.st. Warszawy, Biuro Kultury), prof. dr hab. Tomasz 

Szlendak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Insty-

tut Socjologii).

Tradycyjni nieuczestnicy rzadko mają kontakt ze sztuką. 

Wyjątkiem są telewizyjne filmy i seriale, na których oglą-

danie poświęcają dużo czasu. W niewielkim stopniu korzy-

stają z dostępu do kultury przez Internet. Większość z nich 

nie używa smartfona. 

Wśród Tradycyjnych nieuczestników jest szczególnie wiele 

osób, które nigdy nie widziały przedstawienia i nigdy nie 

poszły na wystawę. W ciągu ostatnich 12 miesięcy mniej 

niż co setny obejrzał przedstawienie, zwiedził wystawę lub 

słuchał uważnie muzyki. Większością dziedzin sztuki nie są 

zainteresowani. Natomiast seriali i filmów chcieliby oglądać 

jeszcze więcej. Są generalnie mniej aktywni od pozosta-

łych mieszkańców Warszawy. Nie ustępują im znacząco 

tylko pod względem wizyt towarzyskich oraz majsterkowa-

nia. Rzadziej niż ogół warszawiaków korzystają z mediów 

– z wyjątkiem papierowej prasy i ogłoszeń parafialnych. 

Czerpią informacje przede wszystkim z telewizji i z radia, ale 

pod tym względem nie różnią się od innych.

SZTUKA STANOWI DLA NICH STREFĘ 
ODDZIELONĄ OD CODZIENNEGO ŻYCIA.

Tradycyjni nieuczestnicy to jedyna grupa, która religię 

i duchowość uważa za ważniejszą od zabawy. Najważniej-

szy jest dla nich relaks i odpoczynek. Pod tym względem nie 

różnią się od ogółu mieszkańców Warszawy. Wysoko cenią 

również relacje z innymi. Korzystania z kultury artystycznej 

nie traktują jednak jako sposobności do nawiązywania ani 

pogłębiania takich relacji. Rzadko dyskutują o obejrzanych 

filmach i serialach. Częściej uważają, że przedstawienia, wy-

stawy i koncerty nie są po to, żeby o nich rozmawiać, niż 

mają przeciwne zdanie. Także inne przekonania Tradycyj-

nych nieuczestników wskazują, że sztuka stanowi dla nich 

strefę oddzieloną od codziennego życia. Częściej niż inni 

sądzą, że przedstawienia i wystawy nie powinny odnosić się 

do aktualnych problemów społecznych. Częściej również 

potępiają nagość w teatrze. Obejrzane filmy i seriale prze-

ważnie nie zmieniają ich sposobu myślenia i niezbyt często 

poruszają emocje.

Tradycyjni nieuczestnicy są stosunkowo sceptyczni co do 

tego, że warto wydawać pieniądze, żeby chodzić na przed-

stawienia, wystawy i koncerty. Na uczestnictwo w kulturze 

wydawali niewiele albo wcale. Również w wydarzeniach 

bezpłatnych brali udział sporadycznie. 

Swoją sytuację materialną Tradycyjni nieuczestnicy ocenia-

ją gorzej niż inni mieszkańcy Warszawy. Tylko nieliczni mają 

wykształcenie wyższe, natomiast znaczna część średnie lub 

zasadnicze zawodowe (łącznie ponad cztery piąte). Ponad 

połowa ma co najmniej 60 lat. Wielu jest już na emerytu-

rze. Prawdopodobnie dlatego jako barierę ograniczającą 

korzystanie z oferty kulturalnej rzadziej niż inni wskazują 

brak czasu. Natomiast szczególnie często przeszkodą jest 

dla nich zmęczenie. Ponadto przeszło co dziesiątemu zły 

stan zdrowia utrudnia wykonywanie codziennych czynności. 

W tej grupie kobiet i mężczyzn jest tyle samo.  

TRADYCYJNI NIEUCZESTNICY
Mało aktywni w sferze kultury oprócz oglądania filmów i seriali. Bardzo rzadko są zainteresowani innymi 

dziedzinami sztuki. Filmy i seriale oglądają przeważnie w telewizji. W niewielkim stopniu korzystają 
z dostępu do kultury przez Internet. Sztukę traktują jako dziedzinę odrębną od codziennego życia. 

Religia jest dla nich ważniejsza od zabawy.

22%
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Bardzo często oglądają filmy (dziewięciu na dziesięciu 

częściej niż raz w miesiącu) i seriale. Robią to nieomal wy-

łącznie w telewizji. Muzyki słuchają znacznie częściej niż 

pozostali warszawiacy. Dociera do nich przede wszystkim 

z telewizora i przez radio, które towarzyszy im szczególnie 

często. Z pozostałymi mediami mają kontakt rzadziej niż inni 

warszawiacy.

Nie odwiedzają sal koncertowych. Jeżeli już uczestniczą 

w koncertach (co zdarza się rzadko), to w plenerowych. 

Szczególnie często słuchają disco polo, wyjątkowo rzadko 

natomiast muzyki klasycznej lub jazzu. Tylko nieliczni ko-

rzystają z dostępu do filmów i muzyki przez Internet. Nato-

miast całkiem często mają konta w popularnych serwisach 

społecznościowych (połowa korzysta z nich co najmniej raz 

w miesiącu). 

Zdecydowana większość nie ma żadnych doświadczeń 

w odbiorze bardziej wymagających form sztuki, takich jak 

opera, balet czy performance. Nie ma wśród nich osób, które 

kiedykolwiek zajmowały się własną twórczością. Nie ma też 

prawie nikogo, kto kiedykolwiek uczęszczał na zajęcia ar-

tystyczne. Towarzyscy nieuczestnicy nie są zainteresowani 

częstszym kontaktem z jakąkolwiek dziedziną sztuki.

Jeśli Towarzyscy nieuczestnicy w cokolwiek się angażują, to 

głównie w aktywności związane z kontaktami towarzyskimi. 

Składają wizyty i przyjmują gości, gotują nowe potrawy, spę-

dzają czas na piknikach, przy ogniskach i grillach oraz (rza-

dziej) w kawiarniach. Oprócz tego stosunkowo często maj-

sterkują. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że wielu z nich 

podobne prace wykonuje zawodowo. 

Chętnie dyskutują z innymi osobami o filmach. Zdecydo-

wana większość odrzuca opinię, że wydarzenia kulturalne 

nie są po to, żeby o nich rozmawiać. Częściej niż jakakolwiek 

inna grupa sądzą, że dobre wydarzenie kulturalne powin-

no przede wszystkim sprzyjać spędzaniu czasu ze znajo-

mymi lub bliskimi. Wydaje się, że rozmowy o filmach oraz 

udział w wydarzeniach kulturalnych traktują jako okazję do 

kontaktów społecznych. Choć niekoniecznie najlepszą. Oso-

by, na których opinii im zależy, rzadko cenią udział w wyda-

rzeniach tego rodzaju. 

JEŻELI TOWARZYSCY NIEUCZESTNI-
CY W COKOLWIEK SIĘ ANGAŻUJĄ, TO 
GŁÓWNIE W AKTYWNOŚCI ZWIĄZANE 
Z KONTAKTAMI TOWARZYSKIMI.

Bardzo ograniczonemu kontaktowi ze sztuką towarzyszy 

otaczanie jej szczególnym szacunkiem. Towarzyscy nie-

uczestnicy powszechnie odrzucają opinię, że nie warto wy-

dawać na kulturę (ale często również nie mają w tej sprawie 

wyrobionego zdania). W większości nie akceptują nagości 

w teatrze. Na tradycyjne pojmowanie sztuki wskazuje rów-

TOWARZYSCY NIEUCZESTNICY
Oglądają filmy i seriale oraz słuchają muzyki. Niektórych interesuje jeszcze literatura. Natomiast 
pozostałe rodzaje sztuki mogłyby dla nich nie istnieć. Telewizor i radio towarzyszą im szczególnie często. 
Rzadko korzystają z dostępu do kultury przez Internet. Nie bywają w salach teatralnych, kinowych ani 
koncertowych. Nie ma wśród nich osób zajmujących się własną twórczością. Szczególnie ważne są dla 
nich relacje z innymi. Chętnie rozmawiają o obejrzanych filmach. Jeżeli coś mogłoby ich zachęcić do 
udziału w wydarzeniach kulturalnych, to prawdopodobnie względy towarzyskie.

7%

nież częstsze niż w innych grupach odmawianie statusu 

dzieła Pozdrowieniom z Alej Jerozolimskich Joanny Rajkow-

skiej (czyli palmie na rondzie de Gaulle’a).

Oprócz relacji z innymi, Towarzyscy nieuczestnicy jeszcze 

bardziej niż pozostali warszawiacy cenią odpoczynek. Ale 

także przeżywanie emocji, doświadczanie piękna oraz za-

chowywanie tradycji. Zdecydowanie mniej ważne niż dla po-

zostałych jest dla nich zmienianie rzeczywistości na lepsze. 

Nie zależy im również szczególnie na rozwijaniu się i dosko-

naleniu ani na zdobywaniu wiedzy.

Towarzyscy nieuczestnicy stosunkowo pozytywnie oceniają 

swoją sytuację materialną. Mimo to nie wydają na kulturę. 

Prawdopodobnie przyczynia się do tego brak kompetencji 

potrzebnych do korzystania z oferty kulturalnej, będącej 

czymś więcej niż jedna z okazji do kontaktów towarzyskich. 

Ponad połowa Towarzyskich nieuczestników ma wykształce-

nie średnie, a około jedna trzecia zawodowe. Co drugi ukoń-

czył 60 lat. Oprócz licznej grupy emerytów i rencistów jest 

wśród nich wielu pracowników przemysłowych i rzemieślni-

ków. Kobiety są wśród Towarzyskich nieuczestników podob-

nie liczne, co mężczyźni.

NIEWZRUSZONE
(opiekująsię dziećmi)

Brakuje im powodu do głębszego zaangażowania się w uczestnictwo w kulturze. Kultura ich nie porusza. 
Dają jej do tego niewiele okazji, zajęte obowiązkami zawodowymi i nauką. Tylko w niewielkim stopniu 

zapoznają ze sztuką dzieci, którymi się opiekują. 

9%

Na uczestnictwo w kulturze poświęcają niewiele czasu. Wy-

bierają najbardziej popularne dziedziny. Podobnie często 

jak przeciętni warszawiacy oglądają seriale i filmy oraz słu-

chają muzyki. Nieco rzadziej sięgają po literaturę. Są (umiar-

kowanie) zainteresowane częstszym udziałem w tych dzie-

dzinach, natomiast innymi bardzo rzadko.

Filmy stosunkowo rzadko oglądają na dużym ekranie, a mu-

zyki rzadko słuchają na koncertach. Jeżeli to robią, to prawie 

zawsze w towarzystwie. Prawdopodobnie traktują wydarze-

nia kulturalne jako jeden ze sposobów spędzania czasu. 

Niewzruszonych przeważnie nie interesuje kontakt ze 

sztuką wymagający większego zaangażowania lub kre-

atywności. Zazwyczaj nie oglądają przedstawień ani wy-

staw. Dwie trzecie nigdy nie widziało przedstawienia ope-

rowego ani baletowego, dwie piąte teatralnego (innego niż 

opera i balet), a prawie połowa wystawy. Bardzo rzadko 

zdarza się, żeby słuchały muzyki klasycznej lub jazzu. Tyl-

ko sporadycznie biorą udział w zajęciach artystycznych lub 

uprawiają własną twórczość. Wyjątkiem jest tworzenie i od-

nawianie przedmiotów, czym zajmują się podobnie często 

jak pozostali mieszkańcy Warszawy. Również w inne aktyw-

ności angażują się tylko z przeciętną częstotliwością. Naj-

częściej przyjmują gości lub kogoś odwiedzają albo spędza-

ją czas na piknikach, przy ogniskach lub grillach.

Do oglądania filmów Internet wykorzystują przeciętnie czę-

sto. Natomiast aktywnie używają mediów społecznościo-

wych. Jest to jedyny rodzaj mediów, z których korzystają 

częściej niż pozostali warszawiacy. Informacje czerpią po-

nadto głównie z telewizji, radia oraz bezpłatnych stron in-

ternetowych.

Niewzruszone opiekują się dziećmi. W niewielkim stop-

niu angażują je w korzystanie z kultury artystycznej. Za-

razem dzieci nie mobilizują ich do aktywności kulturalnej. 

Niewzruszone rzadko chodzą z nimi na przedstawienia albo 

wystawy. Często uważają, że smutne filmy, przedstawienia 

lub książki są dla dzieci nieodpowiednie.



76

AK
TY

W
NO

ŚĆ
 K

UL
TU

RA
LN

A 
W

AR
SZ

AW
IA

KÓ
W

. 
SE

GM
EN

TA
CJ

A

Deklarują, że warto wydawać na chodzenie na przedsta-

wienia, wystawy i koncerty. A także, że nie należy żałować 

pieniędzy na posyłanie na wydarzenia kulturalne dzieci. Za-

razem same na korzystanie z kultury wydają niewiele albo 

wcale. Również w bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych 

uczestniczą rzadko.

NIEWZRUSZONE UWAŻAJĄ, ŻE MOGŁY-
BY WYDAWAĆ NA UDZIAŁ W KULTURZE 
SPORO WIĘCEJ. ALE ZAPEWNE NIE 
WIEDZĄ, PO CO MIAŁYBY TO ROBIĆ.

Obejrzane filmy i seriale, wysłuchana muzyka czy przeczyta-

ne książki prawie nigdy nie zmieniają ich sposobu myślenia 

i nieszczególnie często poruszają emocje. W ich otoczeniu 

korzystanie z kultury nie spotyka się ze szczególnym uzna-

niem. Niewzruszone rzadko uważają za ważne oglądanie lub 

słuchanie tego, co jest piękne.

Wśród Niewzruszonych przeszło połowa ma od 25 do 34 lat. 

Ponad trzy piąte stanowią kobiety. Pod względem wykształ-

cenia nie odbiegają od ogółu warszawiaków. Stosunkowo 

często pracują w usługach. Wiele czasu poświęcają na obo-

wiązki zawodowe lub naukę.

MASOWI KONSUMENCI
Konsumenci kultury masowej. Zazwyczaj wybierają treści, które nie wzbudzają w nich większego 
zaangażowania. Bierni odbiorcy. Lubią zaszyć się w domowym zaciszu, ściągając za darmo filmy czy 
seriale z Internetu. Ich kontakt z kulturą polega głównie na oglądaniu filmów i seriali oraz szczególnie 
częstym słuchaniu muzyki. Nie przejawiają zainteresowania mniej popularnymi dziedzinami sztuki.

18%

Prawie wszyscy oglądają filmy i słuchają muzyki. Czę-

ściej niż inni warszawiacy wykorzystując do tego Internet, 

przy czym korzystają głownie z filmów i nagrań dostępnych 

w sieci bezpłatnie. Blisko połowa w ciągu ostatniego roku 

czytała lub słuchała literatury. Nie są natomiast bywalca-

mi teatrów, muzeów ani galerii sztuki. Sami nie mają ambi-

cji artystycznych. Praktycznie nie zajmują się aktywnościami 

wymagającymi większej kreatywności: własną twórczością 

czy udziałem w zajęciach artystycznych.

SZCZEGÓLNIE CZĘSTO WYBIERAJĄ 
ŁATWE GATUNKI MUZYCZNE: POP 
I DISCO POLO, NATOMIAST RZADZIEJ 
NIŻ POZOSTALI WARSZAWIACY MUZY-
KĘ KLASYCZNĄ LUB JAZZ.

Rzadziej niż inni czytają wiersze (ale także komiksy). Spo-

śród gatunków teatralnych preferują komedie. Na wysta-

wach przeważnie oglądają zabytkowe przedmioty. 

Kulturą masową są nienasyceni. Słuchaniem muzyki oraz 

oglądaniem filmów i seriali wielu Masowych konsumentów 

chciałoby się zajmować częściej. Natomiast nie przejawiają 

zainteresowania mniej popularnymi dziedzinami: wystawa-

mi lub przedstawieniami teatralnymi, a zwłaszcza operowy-

mi czy baletowymi. 

Wybory Masowych konsumentów mogą wiązać się z tym, że 

sztuka rzadko zmienia ich sposób myślenia. Zresztą wie-

dza nie jest dla nich szczególnie istotna. Podobnie sprawy 

społeczne. Jeżeli już czytają gazety, to przede wszystkim 

tabloidy. Spośród warszawiaków wyróżniają się częstym słu-

chaniem radia i odwiedzaniem bezpłatnych stron interneto-

wych. Jednak podobnie jak inni korzystają przede wszystkim 

z telewizji.

Wśród Masowych konsumentów nieco większą część niż 

wśród ogółu warszawiaków stanowią osoby z wykształce-

niem zasadniczym zawodowym. Mniejszą natomiast osoby 

z wykształceniem wyższym. Masowi konsumenci rzadko 

oceniają swoja sytuację materialną jako korzystną. Jednak 

mimo to deklarują, że na kulturę mogliby wydawać znacznie 

więcej niż dotychczas. Pod względem wieku są podobni do 

ogółu warszawiaków. Grupa Masowych konsumentów skła-

da się mniej więcej w połowie z kobiet i z mężczyzn.

KONWENCJONALNI BIBLIOFILE

Interesują się głównie popularnymi treściami. Najchętniej sięgają po literaturę, bywają na 
przedstawieniach i wystawach, natomiast kompletnie stronią od muzyki. Są jednak gotowi poszerzać 

swoje doświadczenia z kulturą artystyczną. Akceptują podejmowanie przez artystów aktualnych 
problemów społecznych. Natomiast przedstawienia i wystawy rzadko zmieniają ich sposób myślenia lub 

poruszają emocje.

11%

Są wielbicielami literatury. Książki czytają przeważnie 

w tradycyjnej formie, rzadko korzystają z e-booków. Bywa-

ją na przedstawieniach i wystawach. W muzeach i galeriach 

rzadko oglądają grafikę, plakaty i sztukę użytkową, a insta-

lacje artystyczne tylko sporadycznie. Częściej niż innych 

gości muzeów i galerii przyciągają ich natomiast wystawy 

dokumentujące wydarzenia historyczne. Stosunkowo wielu 

Konwencjonalnych bibliofilów zajmuje się tworzeniem lub 

odnawianiem przedmiotów.

Mają natomiast mały kontakt z muzyką. Nie słuchali jej 

uważnie w ciągu ostatnich 3 lat (w badaniu nie uwzględ-

niano muzyki słyszanej „w tle”). Nie oznacza to jednak, że 

całkowicie się od niej odcinają.

ZNACZNA CZĘŚĆ NIESŁUCHAJĄCYCH 
MUZYKI CHCIAŁABY TO ROBIĆ.

Ponadto wielu Konwencjonalnych bibliofilów chętnie oglą-

dałoby więcej filmów i seriali, częściej chodziło na przedsta-

wienia i wystawy oraz poświęcało więcej czasu literaturze.

Konwencjonalni bibliofile częściej niż inny warszawiacy do 

istotnych wartości zaliczają sprawy społeczne. Częściej 

także akceptują odnoszenie się przedstawień i wystaw do 

aktualnych problemów społecznych. Natomiast przedsta-

wienia i wystawy rzadko zmieniają ich sposób myślenia lub 

poruszają emocje.

Oprócz książek Konwencjonalni bibliofile częściej niż inni 

warszawiacy czytają prasę, czerpią informacje z Internetu 

i korzystają z mediów społecznościowych. Rzadziej od po-

zostałych mieszkańców stolicy słuchają radia. Jednak w po-

równaniu z innymi mediami, z radia korzystają stosunkowo 

często (podobnie, jak z bezpłatnych stron internetowych). 

Pierwsze miejsce zajmuje telewizja.

Pod względem wieku grupa Konwencjonalnych bibliofilów 

jest podobna do ogółu warszawiaków. Nieco częściej niż po-

zostali warszawiacy mają wykształcenie wyższe. Swoją sy-

tuację materialną oceniają podobnie do pozostałych miesz-

kańców Warszawy. Stosunkowo wielu Konwencjonalnych 

bibliofilów urodziło się w innym mieście. Wśród Konwencjo-

nalnych bibliofilów kobiety liczebnie przeważają nieco nad 

mężczyznami, ale nie jest to przewaga istotnie większa, niż 

wśród wszystkich mieszkańców Warszawy.
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ODKRYWCY

Zaangażowani widzowie filmów i seriali oraz słuchacze różnych gatunków muzycznych. Uczestnicy 
koncertów i seansów filmowych. Dość licznie zainteresowani również wystawami, pomimo że dotychczas 
uczestniczyli w nich bardzo rzadko, a także przedstawieniami. Wydarzenia kulturalne cenią szczególnie 
jako szansę poznania czegoś nowego. Kontakt z dziełami kultury często zmienia ich sposób myślenia lub 
porusza emocje.

12%

Prawie wszyscy słuchali w ciągu ostatniego roku muzyki. 

Podobnie często co na słuchanie muzyki poświęcali czas 

na oglądanie filmów oraz seriali. Gustują w różnorodnych 

gatunkach muzycznych. Częściej niż inni wybierają zarów-

no muzykę klasyczną, jak i hip-hop. Częściej także oglądają 

mniej popularne gatunki filmów: muzyczne, horrory, thrille-

ry, fantastyczne i science-fiction.

Odkrywcy są intensywnie zaangażowani w kontakt ze sztu-

ką. Mają karnety na filmy i koncerty, uczestniczą w festiwa-

lach. Nie wysypiają się, żeby uczestniczyć w wydarzeniach 

kulturalnych. Chodzą na wykłady o sztuce i dyskutują na jej 

temat. Kontakt z dziełami kultury często zmienia ich spo-

sób myślenia lub porusza emocje.

ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNĄ CECHĘ 
DOBRYCH PRZEDSTAWIEŃ, WYSTAW 
I KONCERTÓW UWAŻAJĄ MOŻLIWOŚĆ 
POZNANIA CZEGOŚ NOWEGO.

Są stosunkowo otwarci na postrzeganie sztuki w nietra-

dycyjny sposób. Osoby, które uznają Pozdrowienia z Alej 

Jerozolimskich Joanny Rajkowskiej (czyli palmę na rodzie 

de Gaulle’a) za dzieło sztuki, są wśród Odkrywców tylko nie-

znacznie mniej liczne niż te, które sądzą przeciwnie.

Odkrywcy lubią wychodzić na miasto. Częściej niż pozostali 

warszawiacy bywają na seansach, spektaklach i koncertach. 

Ale także w kawiarniach, restauracjach, dyskotekach i klu-

bach. W wydarzeniach kulturalnych zazwyczaj biorą udział 

w towarzystwie, najczęściej partnera, partnerki lub znajo-

mych. Częściej niż ogół warszawiaków mają poczucie, że 

chodzenie na wystawy, przedstawienia i koncerty jest do-

brze widziane w ich otoczeniu.

Do oglądania filmów i słuchania muzyki wykorzystują rów-

nież Internet. W porównaniu z innymi stosunkowo często 

korzystają również z treści dostępnych odpłatnie. Ze wszyst-

kich rodzajów mediów – oprócz telewizji – korzystają czę-

ściej niż pozostali warszawiacy. Jednak również dla nich to 

telewizja i radio, a następnie bezpłatne strony internetowe 

i media społecznościowe, są najczęściej wykorzystywanymi 

źródłami informacji.

Odkrywców interesuje częstsze oglądanie filmów, seriali 

i przedstawień oraz słuchanie muzyki. Ale także odwie-

dzanie wystaw, na które dotychczas chodzili bardzo rzad-

ko. Stosunkowo wielu z nich chciałoby podjąć własną twór-

czość lub rozpocząć udział w zajęciach artystycznych.

Na udział w kulturze wydają umiarkowane kwoty, lecz de-

klarują, że mogliby wydawać więcej. Dość często biorą 

udział w bezpłatnych wydarzeniach (ale nie w Nocy Muze-

ów – rzadko bywają na wystawach). Odkrywcy nieco częściej 

niż ogół mieszkańcy Warszawy mają wyższe wykształcenie. 

Są również nieco młodsi. Natomiast nie odbiegają od ogółu 

warszawiaków pod względem oceny własnej sytuacji ma-

terialnej. Znaczna część Odkrywców przeprowadziła się do 

Warszawy z innych miejsc. Kobiety są w tej grupie podobnie 

liczne, co mężczyźni.

DZIECIOSTEROWNE
(opiekująsię dziećmi)

Wielbicielki filmu i literatury. Wszystkożerne muzycznie. Muzyka, filmy i książki wpływają na ich 
sposób myślenia i emocje. Z większości dziedzin sztuki korzystają co najmniej tak samo często, jak 

pozostali warszawiacy. Wolałyby znacznie częściej, niż im się to udaje, chodzić na wystawy i oglądać 
przedstawienia. Stosunkowo wiele z nich chciałoby znaleźć czas również na własną twórczość lub 

udział w zajęciach artystycznych. Angażują swoje dzieci w to, co same lubią. Zarazem same są przez nie 
mobilizowane do korzystania z kultury.

5%

Gatunków takich jak pop czy disco polo słuchają podobnie 

często jak pozostali warszawiacy, a mniej popularnych 

(w tym muzyki klasycznej i jazzu) częściej niż oni. Muzyka 

gra im zewsząd: z radia, z telewizora, z Internetu, ale i z płyt. 

Porusza ich emocje (podobnie jak film, literatura i przedsta-

wienia), a nawet zmienia sposób myślenia. Sporo również 

czytają, oglądają filmy (nawet kosztem snu), bywają w te-

atrze, natomiast nie odwiedzają wystaw. Do kina, teatru i na 

koncerty chodzą przeważnie z partnerem lub partnerką. Ko-

rzystają również z filmów i nagrań dostępnych w Internecie, 

stosunkowo często również odpłatnie.

Dzieciosterowne lubią sztukę nie tylko poznawać, lecz 

również o niej rozmawiać, zwłaszcza o filmach. Wyjątkowo 

ważne w życiu jest dla nich zdobywanie wiedzy. Podobnie 

wysoko cenią relaks.

TO JAK SPĘDZAJĄ CZAS, CZĘSTO 
BYWA DYKTOWANE POTRZEBAMI DZIE-
CI ALBO CHĘCIĄ ZAJĘCIA IM CZASU.

Chętnie czytają dzieciom, odtwarzają filmy, bajki i muzykę. 

Dziecko prawdopodobnie bywa powodem wyjścia z domu: 

do teatru lalkowego, na festyn, do ZOO, cyrku czy parku roz-

rywki. Dzieci zmieniają też przyzwyczajenia rodziców, na 

przykład otwierają dorosłych na gry planszowe i kompute-

rowe. Dzieciosterowne same rzadko chodzą na kursy arty-

styczne, natomiast częściej posyłają na takie zajęcia dzie-

ci. A kiedy chcą „uciec” od swojego potomstwa, wybierają 

choćby imprezy taneczne i kabaret. 

Zarazem Dzieciosterowne szczególnie często wskazują, 

że opiekowanie się dzieckiem ogranicza ich możliwości 

korzystania z kultury. Jeszcze częstsze przeszkody to brak 

czasu i zmęczenie. Stosunkowo częstą barierę stanowią dla 

nich także „czyjeś zastrzeżenia”. Być może chodzi o zastrze-

żenia ze strony osób, z którymi dzielą się obowiązkami. 

Z papierowej prasy codziennej, telewizji i radia Dziecioste-

rowne czerpią informacje z podobną regularnością jak po-

zostali warszawiacy. Natomiast z innych mediów korzystają 

nieco częściej. 

Segment składa się w blisko dwóch trzecich z kobiet. Poło-

wa należących do niego osób ma od 25 do 34 lat. Są nieco 

lepiej wykształcone od ogółu warszawiaków. Zdecydowana 

większość pracuje (znaczna część na stanowiskach specjali-

stycznych lub techników i średniego personelu). Przeważnie 

nieźle im się powodzi finansowo.
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KULTURALNE SPECJALISTKI
(opekująsię dziećmi)
Angażują się w wiele różnych dziedzin kultury artystycznej. Poświęcają czas również na szereg innych 
aktywności. Są wciąż zajęte, ale zainteresowane dalszym pogłębianiem kontaktu ze sztuką. Bywalczynie 
instytucji kultury. W uczestnictwo w kulturze artystycznej chętnie włączają dzieci.

4%

Na kulturę poświęcają mniej więcej tyle czasu, co pozosta-

li warszawiacy. Udaje im się to, chociaż są od nich bardziej 

zapracowane. Wyróżnia je duża liczba dziedzin sztuki, któ-

rych są odbiorczyniami. Seriale oglądają tylko nieznacznie 

rzadziej od pozostałych warszawiaków, a filmy podobnie 

często. Natomiast we wszystkie pozostałe dziedziny anga-

żują się częściej. Dotyczy to zwłaszcza oglądania wystaw 

i przedstawień, również operowych i baletowych. Stano-

wią jedną z dwóch grup (obok Superkulturalnych) z naj-

wyższym udziałem słuchaczy muzyki klasycznej. Muzyka 

szczególnie często porusza ich emocje. Ponadto częściej 

niż inni tworzą lub odnawiają przedmioty, uprawiają inną 

własną twórczość oraz chodzą na zajęcia artystyczne. 

SĄ BYWALCZYNIAMI INSTYTUCJI KULTURY.

Spędzają czas wolny poza domem w bardzo różnorodny 

sposób. Są bywalczyniami instytucji kultury, również lokal-

nych, takich jak domy kultury i biblioteki. Ale także ogrodów 

zoologicznych, botanicznych lub planetariów, obiektów za-

bytkowych, parków rozrywki i wesołych miasteczek. Zapew-

ne ma to związek z tym, że opiekują się dziećmi. Nie stronią 

także od aktywności domowych. Częściej niż inni oglądają 

filmy i słuchają muzyki przez Internet – również płacąc za 

dostęp. Gotują według nowych przepisów, grają w gry. Z pra-

wie wszystkich rodzajów mediów korzystają bardziej inten-

sywnie niż inni warszawiacy. Oprócz telewizji i radia czerpią 

informacje przede wszystkim z bezpłatnych stron interneto-

wych oraz z mediów społecznościowych.

Kulturalne specjalistki starają się żyć pełnią życia. Podobnie 

jak pozostali warszawiacy, za szczególnie ważny uważają re-

laks. Natomiast częściej od nich zależy im ma rozwijaniu się 

i doskonaleniu, zdobywaniu wiedzy, ale także na zabawie.

W uczestnictwo w kulturze chętnie angażują swoje dzie-

ci. Zdecydowanie częściej niż inni opiekunowie zabierają 

je na przedstawienia i wystawy. Doceniają rolę kultury ar-

tystycznej. W zdecydowanej większości sądzą, że warto wy-

dawać pieniądze na oglądanie przez dziecko przedstawień 

i wystaw oraz słuchanie koncertów. Częściej niż inne osoby 

opiekujące się dziećmi uważają, że również smutne fabuły 

są odpowiednie dla dzieci. Są także szczególnie często prze-

konane, że z dzieckiem warto rozmawiać o filmach, przed-

stawieniach i książkach.

Bardziej niż pozostali warszawiacy są skłonne akceptować na-

gość w teatrze (w przedstawieniach dla pełnoletnich widzów). 

Ponad połowa z nich aprobuje także odnoszenie się przedsta-

wień i wystaw do aktualnych problemów społecznych. 

W SZTUKĘ ANGAŻUJĄ SIĘ INTENSYW-
NIE, POMIMO ŻE MAJĄ MAŁO WOLNEGO 
CZASU.

Nie wysypiają się, żeby oglądać filmy i czytać. Dyskutują 

o filmach i serialach, przedstawieniach i książkach. Uczest-

niczą w festiwalach. Mają karnety lub abonamenty na wyda-

rzenia kulturalne. 

SUPERKULTURALNI

„Wszystkożerni” konsumenci oferty kulturalnej. Wrażliwi na sztukę. Kontakt z nią często wpływa na ich 
emocje, a także zmienia sposób myślenia. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych przede wszystkim, 
żeby poznać coś nowego. Wciąż nienasyceni – pragną zwiększać aktywność we wszystkich dziedzinach. 

Dotknięci mordęgą wyboru między fajnym, a jeszcze fajniejszym.
Nie ustępują innym warszawiakom częstotliwością kontaktów z najbardziej powszechnymi dziedzinami 

sztuki. Natomiast w dziedzinach mniej popularnych biorą udział znacznie częściej niż pozostali. Są 
wszystkożerni wobec dziedzin, gatunków i form korzystania z kultury artystycznej. W ciągu ostatniego 

roku podobnie wielu Superkulturalnych oglądało filmy i słuchało muzyki, co odwiedziło wystawę. 
Podobnie wielu oglądało seriale, co czytało książki.

9%

Tłumnie odwiedzają instytucje kultury (a co piąty prze-

kazał nawet instytucji kultury swoją opinię na jej temat). 

Ale często korzystają również z filmów i muzyki dostępnej 

w Internecie, także odpłatnie. Na udział w kulturze nie ża-

łują pieniędzy, a zarazem ponad dwukrotnie częściej niż 

pozostali warszawiacy biorą udział w wydarzeniach bez-

płatnych. Żadna inna grupa nie ogląda równie wielu przed-

stawień. Wśród Superkulturalnych jest najwięcej osób, 

które w ciągu ostatniego roku oglądały balet lub operę, 

oraz takich, które słuchały muzyki klasycznej lub jazzu. 

Ale także wyjątkowo wielu bywalców imprez tanecznych, 

gości festynów ulicznych oraz osób uprawiających sport. 

Nie brakuje również kibiców. Wyjątkowo często chodzą do 

restauracji i kawiarni, a także zwiedzają zabytki. Słuchanie 

muzyki disco jest wśród nich mniej popularne niż klasycz-

nej, ale wielu nie stroni również od tego oraz od innych po-

pularnych gatunków.

W DZIEDZINIE KULTURY SĄ WCIĄŻ 
GŁODNI NOWOŚCI I NIENASYCENI.

Kulturalne specjalistki są zainteresowane jeszcze częstszym 

kontaktem ze sztuką i deklarują, że mogłyby na to wydawać 

więcej. Główne bariery, które uniemożliwiają im jeszcze 

większe zaangażowanie, stanowią brak czasu oraz zmęcze-

nie. Wynika to zapewne z intensywnej pracy zarobkowej 

oraz opieki na dziećmi. 

Są stosunkowo zadowolone ze swojej sytuacji materialnej. 

Szczególnie często pracują jako specjalistki. Blisko dziewięć 

na dziesięć jest pomiędzy 25. a 44. rokiem życia. Prawie 

dwukrotnie częściej niż wszyscy warszawiacy mają wyższe 

wykształcenie. Około dwie trzecie segmentu stanowią ko-

biety. 
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Możliwość poznania czegoś nowego jest dla nich najważ-

niejszym powodem udziału w wydarzeniach kulturalnych. 

Wyróżniają się chęcią jeszcze większej aktywności we 

wszystkich dziedzinach. Bywa, że nie wysypiają się z powo-

du książki, filmu czy muzyki. 

Wielu (ponad połowa) ma poczucie, że udział w wydarze-

niach kulturalnych jest dobrze widziany przez osoby, na któ-

rych opinii im zależy. Na seanse, spektakle i koncerty chodzą 

często w towarzystwie. Często rozmawiają o filmach, przed-

stawieniach, muzyce, wystawach i literaturze. Przeważnie 

uważają, że dzieła sztuki służą również temu. Wydarzeń nie 

traktują jednak przede wszystkim jako okazji do spędzenia 

czasu z bliskimi lub znajomymi. Sztuka silnie oddziałuje na 

ich sposób myślenia i emocje. 

Znacznie częściej uważają, że sztuka może odnosić się do 

aktualnych problemów społecznych, niż są przeciwnego 

zdania. Częściej niż pozostali warszawiacy uważają Pozdro-

wienia z Alej Jerozolimskich Joanny Rajkowskiej (czyli palmę 

na rondzie de Gaulle’a) za sztukę. 

Częściej niż inni uważają za ważny własny rozwój, a także 

zdobywanie wiedzy. Relaks i odpoczynek cenią podobnie 

wysoko jak te wartości, ale mniej niż pozostali warszawia-

cy. Dla Superkulturalnych mniej ważne niż dla innych są 

również religia i duchowość, poznawanie i podtrzymywanie 

tradycji.

Jedyne, co przeszkadza w uczestnictwie w kulturze ponad 

połowie z nich, to brak czasu. Zapewne wynika to z obowiąz-

ków, ale również ze świadomości, jak wiele możliwości kon-

taktu ze sztuką jest dla nich dostępnych.

Ze wszystkich mediów – oprócz telewizji – korzystają inten-

sywniej niż pozostali warszawiacy. Oprócz telewizji, najczę-

ściej wykorzystują radio, bezpłatne strony internetowe oraz 

media społecznościowe.

Są nieco młodsi od ogółu warszawiaków i ponad dwukrot-

nie częściej od nich mają wyższe wykształcenie. Kobiety 

liczebnie nieznacznie przeważają nad mężczyznami. Super-

kulturalnym dobrze się powodzi finansowo. Jest wśród nich 

stosunkowo wielu studentów i specjalistów.

INDYWIDUALNI KONESERZY

Mało zaangażowani w popularne dziedziny sztuki, takie jak filmy i seriale. Natomiast ponadprzeciętnie 
w elitarne, takie jak przedstawienia, również operowe i baletowe. Skłonni do  wybierania mniej 
popularnych gatunków. Często korzystają ze „zdalnego” dostępu do sztuki, być może z oszczędności. 
Chętnie uprawiają własną twórczość oraz biorą udział w zajęciach i kursach artystycznych. Odbioru 
sztuki nie wiążą z relacjami społecznymi, które – jak deklarują – nie mają dla nich szczególnego 
znaczenia.

3%

Podążają wbrew trendom dotyczącym uczestnictwa w kul-

turze. Z jednej strony, wyróżniają się bardzo niewielkim 

udziałem widzów seriali i filmów. Nie są także szczególnie 

zainteresowani ich częstszym oglądaniem. Wśród Indywi-

dualnych koneserów niezbyt powszechne jest również słu-

chanie muzyki i czytanie literatury. Niewiele jest wśród nich 

osób, które oglądają codziennie telewizję. Z drugiej strony, 

wyjątkowo często oglądają przedstawienia (również ope-

rowe lub baletowe oraz inne taneczne) i performance. Po-

nadto wyjątkowo często uprawiają własną twórczość oraz 

biorą udział w zajęciach i kursach artystycznych.

Zainteresowanie Indywidualnych koneserów przedstawie-

niami przejawia się także częstym oglądaniem kabaretu, 

pokazów cyrkowych lub rewii oraz inscenizacji wydarzeń 

historycznych. Zamiłowanie do tańca skłania ich do odwie-

dzania dyskotek i klubów oraz udziału w potańcówkach przy 

muzyce granej na żywo.

Odrębność Indywidualnych koneserów odzwierciedlają 

również wybierane przez nich gatunki. Stosunkowo rzadko 

chodzą na przedstawienia komediowe. Zwiedzając wysta-

wy częściej niż inni oglądają sztukę użytkową i design oraz 

instalacje artystyczne. Stosunkowo niewielu z nich słucha 

popu, rocka, a także disco polo. Chętniej niż inni czytelnicy 

sięgają po komiksy. Są grupą, która najrzadziej miała trudno-

ści z oceną, czy Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich są dzie-

łem sztuki. A zarazem jedną z tych, które najczęściej wyraża-

ły opinię, że nie jest to sztuka.

Rzadziej niż inni amatorzy teatru, opery i baletu zasiadają 

w salach teatralnych. Nadrabiają to jednak dość częstym 

oglądaniem przedstawień plenerowych oraz – przede 

wszystkim – częstszym oglądaniem przedstawień w Interne-

cie. Sztuk teatralnych i literatury często słuchają przez radio. 

Ponadto stosunkowo często czytają e-booki. Większość nie 

ma natomiast smartfona.

Korzystanie ze „zdalnego” dostępu do kultury może wią-

zać się z oszczędnością. Na kulturę wydają stosunkowo 

niewiele. Indywidualni koneserzy są grupą, której większa 

część uważa, że szkoda wydawać pieniądze, żeby chodzić 

na przedstawienia, wystawy i koncerty, niż jest przeciwnego 

zdania.

STOSUNKOWO RZADKO PRZYPISUJĄ 
DUŻĄ WARTOŚĆ RELACJOM Z INNYMI.

Jeszcze liczniejsi są wśród nich zwolennicy poglądu, że 

wydarzenia kulturalne nie są po to, żeby o nich rozmawiać. 

I faktycznie: pomimo znacznego zaangażowania w odbiór 

sztuki, rzadko z kimkolwiek o niej dyskutują. Jeżeli chodzą 

na wydarzenia kulturalne, to często sami. Prawdopodobnie 

jednak nie wszyscy Indywidualni koneserzy są z tego zado-

woleni. Wskazuje na to fakt, że częściej niż pozostali war-

szawiacy jako ograniczenie swoich aktywności kulturalnych 

wskazywali brak towarzystwa. Zresztą wszystkie ogranicze-

nia – oprócz braku czasu i chęci spędzenia go w inny spo-

sób – wskazywali częściej niż inni. Do takich barier należały 

na przykład: długi dojazd, brak informacji o ofercie, czyjeś 

zastrzeżenia. 

Również inne wybory indywidualnych koneserów dotyczące 

spędzania wolnego czasu wskazują, że często obywają się 

bez towarzystwa. Rzadziej niż inni chodzą w odwiedziny lub 

przyjmują gości, rzadziej również wypoczywają na piknikach 

lub przy ogniskach. 

Indywidualni koneserzy stosunkowo rzadko przypisują 

dużą wartość relacjom z innymi. Mniej ważny niż dla po-

zostałych warszawiaków jest dla nich również relaks oraz 

rozwijanie się i doskonalenie. Ponadprzeciętnie ważne są 

dla nich natomiast sprawy społeczne. Jednak przeważają 

wśród nich zwolennicy opinii, że sztuka nie powinna od-

nosić się do aktualnych problemów społecznych. Wysoko 

cenią także zabawę. Rozrywkę uważają za istotną wartość 

dobrego wydarzenia kulturalnego. Ważniejsza niż dla ogółu 

warszawiaków jest dla nich również religia i duchowość.

Zapewne dlatego częściej niż pozostali warszawiacy mają 

okazję zapoznawać się z ogłoszeniami parafialnymi. Czę-

ściej także korzystają z prasy, z informacji dostępnych 

w przestrzeni publicznej, a także wysłuchują ofert składa-

nych przez telefon. Natomiast rzadziej niż inni czerpią infor-

macje z radia i telewizji.

W porównaniu z ogółem warszawiaków nieco większą część 

grupy Indywidualnych koneserów stanowią osoby w śred-

nim wieku (35-44 lata), a także mężczyźni. Mężczyzn jest 

wśród Indywidualnych koneserów o dziesięć punktów pro-

centowych więcej, niż kobiet.

Indywidualni koneserzy oceniają również swoją sytuację 

materialną lepiej niż inni. Natomiast nie różnią się od pozo-

stałych warszawiaków pod względem wykształcenia.
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ROZMIESZCZENIE SEGMENTÓW W WARSZAWIE

Poszczególne segmenty nie są w Warszawie rozmiesz-

czone równomiernie. Tradycyjni nieuczestnicy stanowią 

szczególnie dużą część mieszkańców Targówka, Wawra oraz 

Woli i Bemowa. Towarzyscy nieuczestnicy skupiają się na 

Żoliborzu i Ochocie. Niewzruszone są ponadprzeciętnie 

liczne wśród mieszkańców Wilanowa, Masowi konsumenci 

– Wesołej, a Konwencjonalni bibliofile – Białołęki. Odkrywcy 

i Dzieciosterowne mają większy niż gdzie indziej udział na 

Ursynowie, Kulturalne specjalistki w Ursusie, a Superkultu-

ralni w Śródmieściu. Indywidualnych koneserów jest nato-

miast rekordowo wielu wśród mieszkańców Wesołej i Włoch. 

Udział segmentów wśród mieszkańców poszczególnych dzielnic [N=8700]

Tradycyjni nieuczestnicy

Towarzyscy nieuczestnicy

Niewzruszone

Masowi  konsumenci

Konwencjonalni bibliofile

Odkrywcy

Dzieciosterowne

Kulturalni specjaliści

Superkulturalni

Indywidualni koneserzy
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UDZIAŁ SEGMENTÓW W WYDATKACH

Warto również porównać jaką część łącznej kwoty prze-

znaczanej przez mieszkańców Warszawy na kulturę wydaje 

każdy z segmentów. Uwzględniono sumę, którą w miesiącu 

poprzedzającym udział w badaniu jego uczestnicy wydali na 

oglądanie filmów, przedstawień i wystaw, poznawanie lite-

ratury i słuchanie muzyki.

Udział każdego z pierwszych czterech segmentów w wy-

datkach warszawiaków na kulturę jest mniejszy, niż ich 

udział w liczbie mieszkańców Warszawy. Największa dys-

proporcja występuje w przypadku Tradycyjnych uczestni-

ków, którzy stanowią ponad jedną piątą mieszkańców, a ich 

udział w wydatkach wynosi zaledwie 5%. Z kolei Towarzy-

scy nieuczestnicy nie mają żadnego udziału w wydatkach. 

Sześć pozostałych segmentów wydaje więcej, niż wynika-

łoby to z ich liczebności. Dotyczy to zwłaszcza Kulturalnych 

specjalistek oraz Superkulturalnych.

Udział segmentów wśród mieszkańców Warszawy oraz w ich wydatkach na kulturę [N=8700]

Tradycyjni nieuczestnicy

Towarzyscy nieuczestnicy

Niewzruszone

Masowi konsumenci

Konwencjonalni bibliofile

Odkrywcy

Dzieciosterowne

Kulturalne specjaliski 

Superkulturalni 

Indywidualni koneserzy
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KULTURALNA „WSZYSTKOŻERNOŚĆ” WIĄŻE 
SIĘ Z CHĘCIĄ CZĘSTSZEGO UCZESTNICTWA 
W KULTURZE

Różnorodność dziedzin sztuki, której warszawiacy są od-

biorcami oraz ich własna twórczość wiążą się silnie z chęcią 

częstszego uczestnictwa w kulturze artystycznej. Istnieją 

trzy grupy segmentów zbliżonych do siebie pod względem 

tych dwóch cech. Superkulturalni oraz Kulturalne specjalist-

ki angażują się w wiele różnorodnych dziedzin, a zarazem 

wyrażają dużą chęć częstszego uczestnictwa. Konwencjo-

Różnorodność dziedzin sztuki a chęć częstszego uczestnictwa [N=8700]

nalni bibliofile, Dzieciosterowne, Odkrywcy oraz Indywidu-

alni koneserzy angażują się w umiarkowaną liczbę dziedzin 

oraz chcą poszerzać swoje doświadczenia kulturalne w co 

najwyżej umiarkowanym stopniu. Natomiast Masowi konsu-

menci, Tradycyjni nieuczestnicy, Niewzruszone oraz Towa-

rzyscy nieuczestnicy wyróżniają się niskim poziomem obu 

cech.

ZAANGAŻOWANIE W ODBIÓR SZTUKI WIĄŻE 
SIĘ Z CHĘCIĄ CZĘSTSZEGO UCZESTNICTWA 
W KULTURZE

Zaangażowanie publiczności zostało określone na pod-

stawie wielu pytań. Dotyczyły one dyskutowania na temat 

sztuki, chodzenia na wykłady o sztuce, udziału w festiwa-

lach, posiadanie abonamentów i karnetów na wydarzenia 

kulturalne oraz korzystania z kultury kosztem snu. 

Zaangażowanie w odbiór sztuki a chęć częstszego uczestnictwa [N=8700]

Im większe zaangażowanie w kulturę artystyczną, tym więk-

sza chęć częstszego z nią kontaktu. Pod względem obu cech 

rozpatrywanych łącznie podobne do siebie są segmenty: 

1) Superkulturalni oraz Kulturalne specjalistki, 2) Odkryw-

cy oraz Dzieciosterowne, 3) Konwencjonalni bibliofile oraz 

Indywidualni koneserzy, 4) Masowi konsumenci, Tradycyjni 

nieuczestnicy oraz Niewzruszone. Od pozostałych segmen-

tów odróżniają się Towarzyscy nieuczestnicy.
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KULTURALNE SPECJALISTKI

Korelacja Pearsona = 0,473Korelacja Pearsona = 0,466
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