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Streszczenie 

 

Przedmiotem rozważao niniejszej pracy jest analiza i opis kultury oraz motywacji i 

motywowania w niemieckiej organizacji Offener Kanal Quiz. Badania przeprowadzałam 

za pomocą metody etnograficznej zakorzenionej w perspektywie interpretatywnej 

teorii organizacji. Celem moich badao było poznanie potrzeb oraz motywacji ludzi 

pracujących w organizacji pozarządowej. Na tej podstawie staram się stwierdzid, jaki 

model motywacji stosuje się w Offener Kanal Quiz oraz jak powinno się skutecznie 

zarządzad organizacją non-profit. W ciągu pięciu miesięcy przeprowadziłam jedenaście 

wywiadów z uczestnikami Offener Kanal Quiz, które były za zgodą rozmówców 

nagrywane a następnie transkrybowane i poddane szczegółowej analizie. Ponadto, 

opieram się na obserwacji, analizie dokumentów oraz notatniku badacza.  
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1. WSTĘP 

 
Nie staraj się tłumid pragnieo, ponieważ stracisz energię życiową. Będziesz pozbawiony 

energii, a to jest straszne. Pragnienie, w zdrowym sensie, to nic innego niż energia, a im 

więcej mamy energii, tym lepiej. Nie chciej więc tłumid owych pragnieo, ale zrozum je. 

Zrozum je, powtarzam. Zmierzaj do tego, by nie tyle swe pragnienie zaspokoid, ile je 

zrozumied. Nie wyrzekaj się obiektów twoich pragnieo, zrozum je, ujrzyj ich prawdziwe 

oblicze. Zobacz, ile są tak naprawdę warte. Jeśli zwyczajnie stłumisz swe pragnienia i 

odrzucisz przedmiot swego pożądania, to prawdopodobnie zwiążesz się z nim jeszcze 

mocniej. 

 

Anthony de Mello (2008, s.74) 

1.1. Tło 

Ostatnio wiele się mówi o rosnącym znaczeniu organizacji pozarządowych. Trzeci 

sektor staje się partnerem w świecie biznesu, nie tracąc jednocześnie swojego 

powołania do niesienia ludziom pomocy. Idea wolontariatu w organizacjach non-profit 

zyskuje z każdym rokiem na znaczeniu, pozwalając lepiej rozwijad się zarówno 

konkretnym społecznościom, jak i samym wolontariuszom. Zafascynowana 

pozytywnym przesłaniem, jakie bije z działalności organizacji pozarządowych, 

postanowiłam w 2011 roku wziąd udział w programie europejskim EVS i wyjechad na 

rok do Niemiec jako wolontariuszka. W miejscowości Quiz, w której pracowałam, 

poznałam jeszcze sześd innych organizacji trzeciego sektora, które także przyjmowały 

wolontariuszy europejskich. Jedna z nich stała się bohaterem niniejszej pracy.  

Zawsze lubiłam oglądad filmy czy też wybrane programy telewizyjne, jednak nigdy nie 

zastanawiałam się jak one powstają. Aspekt techniczny tworzenia tego typu produkcji 

był mi zatem zupełnie obcy. Taki stan utrzymałby się pewnie do dziś, gdyby nie wielki 
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entuzjazm i szczere zadowolenie ze swojego projektu mojej koleżanki Haliny. 

Odbywała ona swój wolontariat z programu EVS w organizacji Offener Kanal Quiz, 

zajmującej się tworzeniem lokalnej telewizji. Wielokrotnie opowiadała mi wiele 

dobrego o swojej pracy, co rozbudziło moją ciekawośd, gdyż często słyszałam historie o 

niekoniecznie udanych projektach EVS. Wybór Offener Kanla Quiz jako obiektu moich 

badao wyniknął zatem, przede wszystkim, z ciekawości odkrycia, co powoduje, że 

miejsce to funkcjonuje lepiej niż inne znane mi organizacje pozarządowe? Ponadto 

możliwośd poznania obcego dla mnie świata telewizji była niezwykle kusząca. Co 

więcej, osobiście uważam, że należy wspierad pozytywne inicjatywy oraz ludzi, którzy 

chcą dodatnio wpłynąd na rozwój otaczającego ich świata. Rozpoczynając swoje 

badania miałam w związku z tym nadzieję, że odkrywając sekret funkcjonowania 

Offener Kanal przyczynię się do polepszenia jakości działania także innych organizacji 

trzeciego sektora.  

1.2. Sformułowanie problemu 

Tematem pracy jest analiza i opis kultury oraz motywacji i motywowania w niemieckiej 

organizacji Offener Kanal Quiz. Na podstawie przeprowadzonych antropologicznych 

badao terenowych oraz bazując na hierarchii potrzeb Maslowa, wyodrębniam 

potrzeby, jakie uczestnicy Offener Kanal Quiz zaspokajają dzięki przebywaniu w tej 

organizacji.  

Problem badawczy, jaki przyjmuję, to dynamika motywacji w małej organizacji z branży 

kreatywnej działającej w trzecim sektorze w odniesieniu do uznanych powszechnie 

modeli motywacji pracownika/ uczestnika organizacji.  
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Celem niniejszej pracy jest, w pierwszej kolejności, zbadanie: jakie konkretnie potrzeby 

motywują ludzi do uczestniczenia w życiu i działalności badanej organizacji? Po drugie, 

interesuje mnie rodzaj tych potrzeb – czy są one podstawowe czy może bardziej 

wyrafinowane? Dzięki zebranym wnioskom chcę odpowiedzied na pytania: jak 

powinno się zarządzad organizacją non-profit, tak aby ludzie czuli się zmotywowani, by 

w niej pracowad? Czy wyciągnięte wnioski spowodują koniecznośd przeformułowania 

teorii Maslowa? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

1.3. Struktura pracy 

W poniższej pracy prezentuję badania jakościowe w formie etnografii organizacji, 

składającej się z czterech części. 

Pracę otwiera wstęp, mający na celu wprowadzenie Czytelnika w tło moich badao, 

objaśnienie problemu badawczego oraz opis generalnej struktury pracy.  

W rozdziale drugim, przygotowuję Czytelnika na spotkanie z badanym terenem.  Robię 

to „na sucho”, poprzez przywołanie odpowiednich zagadnieo teoretycznych, takich jak: 

kultura, motywacja oraz zarządzanie organizacjami kultury. 

Każdą teorię należy sprawdzid w praktyce, co też uczynię w rozdziale trzecim.  W 

pierwszej kolejności zapoznam tam Czytelnika z metodologią przeprowadzonych 

przeze mnie badao. Chcę bowiem, aby moje dalsze relacje były jak najbardziej 

zrozumiałe. Częśd empiryczna nabiera szczególnych rumieoców, gdy zaczynam 

opisywad cechy badanej organizacji oraz mówid o motywacji i motywowaniu jej 

pracowników. Jest to dla mnie, jako badacza oraz autora powyższej pracy, 
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najważniejsza częśd, gdyż udzielam w niej głosu samemu terenowi, co pozwala 

Czytelnikowi na wyciąganie także własnych wniosków.  

W części czwartej, przedstawiam swoją propozycję interpretacji wyników badao. W 

ramach podsumowania, na podstawie zebranych materiałów, opisuję model 

motywacji, który moim zdaniem istnieje w badanej przeze mnie organizacji. W ramach 

zamknięcia niniejszej pracy, podejmuję się porównania wyciągniętych wniosków z 

zagadnieniami teoretycznymi. Na tej podstawie rozszerzę nieco swoją teorię i 

przedstawię nie tylko model lokalny, lecz także propozycję,  jak powinno się efektywnie 

motywowad ludzi w małej organizacji z branży kreatywnej.  
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2. CZĘŚD TEORETYCZNA 

2.1. Kultura 

Kostera (2010), bazując na Smircich (1983), przedstawia trzy definicje kultury 

organizacyjnej, przedstawiając ją jako: zmienną niezależną, zmienną wewnętrzną oraz 

jako metaforę rdzenną: 

Kultura jako zmienna 
niezależna 

Kultura jako zmienna 
wewnętrzna 

Kultura jako metafora 
rdzenna 

 narodowe style zarządzania 

 podobieostwa i różnice  
w sposobie zarządzania  
w różnych krajach 

 
Związek efektywności  
i kultury narodowej 

 zarządzanie kultura 
przedsiębiorstwa 

 
 
 
Związek efektywności  
i kultury organizacyjnej 

 wspólne znaczenia  
i symbole 

 organizacja ucząca się 
 
 
Badanie organizacji jako  
formy ludzkiej ekspresji 

Ujęcie zorientowane na stan 
Ujęcie zorientowane na 

proces 

Tabela nr  1. 
Definicje kultury organizacyjnej. 
Źródło: Kostera (2010, s.148)  
 

Posługując się definicją kultury rozumianą jako zmienną niezależną lub wewnętrzną 

(zależną), opisujemy wówczas jej stan. W takim wypadku przydatne są metody 

ilościowe, ponieważ pozwalają one na generalizację wniosków pochodzących z badao 

na statystycznie istotnej próbie. Natomiast decydując się na rozumienie kultury jako 

metafory rdzennej, traktujemy ją jako proces. Przy takim podejściu wskazane jest 

korzystanie z metod jakościowych, dzięki którym wnioski wyciąga się korzystając z 

dynamicznych modeli procesów i długoterminowych obserwacji (Kostera, 2010). W 

związku z tym, iż w mojej pracy traktuję kulturę organizacji właśnie jako formę ludzkiej 

ekspresji, wyjaśnię teraz nieco bliżej na czym to konkretne ujęcie polega:  

Kultura [rozumiana jako proces] to system znaczeo, umożliwiających ludziom 

zrozumienie świata i komunikowania się z innymi. Kultura pozwala ludziom nadawad 
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życiu sens, dzięki niej ludzie poznają świat poprzez specyficzne kulturowo ramy 

odniesienia. *…+ Rola kultury organizacji polega przede wszystkim na tym, że umożliwia 

ona komunikowanie się, w tym także wspólne działanie i koordynacj. [Kostera, 2010, 

s.152]. 

Najważniejszy jest tu przede wszystkim aspekt ludzki. Badane są ludzkie postawy, 

motywacje i wartości. Pozostałe elementy organizacji są jedynie środkami i 

przedmiotami, którymi uczestnicy posługują się na co dzieo (Kostera, 2010). Bazując na 

Hatch (2002) Kostera  (2010) prezentuje kołowy model dynamiki kulturowej: 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 1. 
Dynamika kultury organizacyjnej. 
Źródło: Kostera (2010, s.153) 

 

Powyższy model (rys. nr 1.) tłumaczy jak współdziałają cztery główne procesy tworzące 

kultury: Po pierwsze, manifestacja założeo zakłada, że wartości tworzone są na bazie 

tego, co w kulturze przyjmuje się za prawdziwe i ważne. Po drugie, realizacja polega na 

konkretnym odzwierciedleniu założeo za sprawą artefaktów. Z kolei symbolizacja 

zachodzi wtedy, gdy dane artefakty przechodzą w symbole danej organizacji, 

tłumaczące organizacyjną rzeczywistośd. Ostatecznie, w procesie interpretacji 

odczytuje się znaczenie symboli, opierając się na wcześniejszych założeniach lub też je 

podważając. W krótkim okresie kultura jest względnie stabilna, bowiem dąży się do 

zachowania tradycji organizacji. W długim okresie natomiast, kultura powoli akceptuje 

Wartości 

Artefakty 

Symbole 

Założenia 

realizacja 

symbolizacja interpretacja 

manifestacja 
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zmiany, co pozwala na jej stopniową ewolucję (Kostera, 2010). Mnogośd znaczeo 

słowa: „kultura” podkreśla Krzyworzeka (2008), który stara się te różnorodne 

koncepcje uporządkowad. Z jego opracowania na podstawie Susan Wright (1998) 

wynika, że starsze definicje kultury skupiają się bardziej na jej krótkoterminowym 

aspekcie. Mówi się w nich o niezmienności, homogeniczności, zestawie zdefiniowanych 

cech oraz powszechności kultury. W nowszych definicjach nacisk kładziony jest raczej 

na kontekst długoterminowy, charakteryzujący się zmiennością, dynamiką, 

powiązaniami i różnorodnością. W związku z tym, przy opisywaniu kultury powinno 

stosowad się tzw. opis gęsty Geertza (Krzyworzeka, 2008). Podkreśla on znaczenie 

interpretacji samych uczestników interakcji. Geeertz twierdzi, że analiza kulturowa 

powinna w pierwszej kolejności odgadywad znaczenia, następnie oceniad je, by z 

najtrafniejszych z nich, wyciągad na koocu objaśniające wnioski. 

2.2. Motywacja 

Motywacja najczęściej rozumiana jest jako charakterystyczny stan wewnętrznej 

gotowości człowieka do podjęcia określonego działania. Motywowanie natomiast, to 

jedna z funkcji zarządzania polegająca na pobudzaniu innych osób do podjęcia jakiegoś 

działania. Wyróżnia się trzy podstawowe podejścia do motywacji: behawioralne, 

humanistyczne (psychodynamiczne) oraz poznawcze (Kostera, M., Kownacki, S. i 

Szumski A., 2006).  

Pisząc etnografię, traktuję motywację uczestników badanej przeze mnie organizacji 

jako wynik ludzkich emocji i potrzeb.  Wierząc, że kluczowy wpływ na ludzkie 

zachowanie mają czynniki wewnętrzne a nie zewnętrzne, wykorzystuję w swojej pracy 

odpowiednio humanistyczne podejście do motywacji. Zakłada ono, że bodźce 



14 

 

zewnętrzne nabierają znaczenia motywacyjnego dopiero po „obróbce” w każdym z nas 

(Kostera, M., Kownacki, S. i Szumski A., 2006).  

Jedną z najbardziej znanych koncepcji psychodynamicznych jest hierarchia potrzeb 

opracowana przez amerykaoskiego psychologa Maslowa. Według niego, ludzi 

motywuje hierarchiczny model pięciu podstawowych potrzeb (rys. nr 2.), z którego to 

modelu z kolei, wynika ścisły związek między potrzebami człowieka a jego motywacją 

do pracy (Kostera, M., Kownacki, S. i Szumski A., 2006). 

  

Rysunek nr 2. 

Piramida potrzeb A. Maslowa. 

Źródło: Kostera, M., Kownacki, S. i Szumski A. (2006, s.316) 

 

W pierwszej kolejności, człowiek stara się o zaspokojenie swoich najbardziej 

podstawowych, tzw. fizjologicznych potrzeb, jak: głodu, pragnienia, snu, seksu. 

Pojawiają się one regularnie i z dużą siłą, stąd nie można ich długo ignorowad. Ludzie 

zdobywają środki do ich zaspokojenia głównie dzięki pracy, stąd też w społeczeostwach 

o niższym rozwoju gospodarczym ludzie gotowi są ciężko pracowad za stawkę 

Samo-
realizacja

Szacunek

Afiliacja

Bezpieczeostwo

Potrzeby fizjologiczne
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pozwalającą zaspokoid im chociażby ten jeden rodzaj potrzeb. Ludzkie działanie 

uruchamia się tylko poprzez potrzeby niezaspokojone i aktywizuje zachowania ludzi w 

konkretnej kolejności. Człowiek bowiem nie będzie myślał o zaspokajaniu potrzeb 

wyższych, jeśli najpierw nie zapewni sobie zaspokojenia potrzeb niższych w hierarchii 

(Kostera, M., Kownacki, S. i Szumski A., 2006). 

Człowiek jest istotą wymagającą i rzadko, z wyjątkiem krótkich chwil, osiąga stan 

pełnego zaspokojenia. Jeśli jedno pragnienie zostaje zaspokojone, to na jego miejsce 

pojawia się inne. Kiedy z kolei to jest zaspokojone, jeszcze inne wysuwa się na pierwszy 

plan itd. Dla istot ludzkich charakterystyczne jest to, że niemal zawsze, przez całe życie 

czegoś pragną [Maslow, 2006, s.52]. 

Drugą potrzebą, również zaliczającą się do potrzeb niższego rzędu, jest 

bezpieczeostwo, rozumiane jako pewnośd, stałośd, opieka, wolnośd od strachu itd. 

Odgrywa ono szczególną rolę we wczesnych fazach rozwoju człowieka a także są ważną 

siłą napędową aktywności zawodowej. Jednakże ulega łatwo zachwianiu przy okazji 

jakichkolwiek zmian.  

Trzecią w kolejności jest potrzeba afiliacji, czyli przynależności do grupy. Jest ona 

kształtowana od wczesnego dzieciostwa a i dominuje szczególnie u ludzi młodych. Jest 

to postawa skierowana na innych, dlatego też pozytywne wzmocnienia wynikają z 

„bycia” w grupie. W kontekście pracy, zaspokajaniu potrzeb społecznych sprzyja 

demokratyczny styl kierowania nastawiony na ludzi.  Dobre lub złe więzi emocjonalne 

determinują atmosferę pracy, wpływając jednocześnie na jej jakośd i wydajnośd. 

Potrzebą zdecydowanie wyższego rzędu jest kwestia szacunku. Zależy ona od typu 

kultury, bowiem chodzi o uznanie przez innych znaczenia i atrakcyjności 

wykonywanego zawodu oraz organizacji, w której się uczestniczy. W kulturze 

europejskiej uznanie społeczne, czyli tzw. prestiż, uzyskuje się poprzez wysokie 
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wskaźniki sukcesu, którymi mogą byd pieniądze, dobra materialne czy też zakres 

władzy. 

Najwyższą w hierarchii jest potrzeba samorealizacji, czyli np. urozmaiconej pracy, która 

zapewnia swoistą swobodę działania, wymaga twórczego myślenia oraz dokonywania 

wyborów. Jednostka jest na tym poziomie nastawiona na to, co wykonywana praca 

może jej dad, nie zaś, jaki dana osoba może mied wkład w swoją pracę. Chodzi tu także 

o odczuwanie szacunku do samego siebie. W ramach samorealizacji wyróżnia się także 

potrzeby poznawcze, dążące do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości oraz 

potrzeby estetyczne, będące radością z odczuwania piękna (Kostera, M., Kownacki, S. i 

Szumski A., 2006).  

W swojej pracy postaram się odpowiedzied na pytanie: jakie potrzeby w głównej 

mierze pragną zaspokoid uczestnicy badanego przeze mnie terenu? A także, jakie w 

związku z tym stosuje się w Offener Kanal Quiz sposoby motywowania? 

2.3. Zarządzanie organizacjami kultury 

Z punktu widzenia zarządzania kultura jest systemem, wewnątrz którego można – 

poprzez świadome ludzkie działanie – kształtowad, tworzyd i ukierunkowywad rozwój. 

Jednym słowem, w ramach tego systemu mogą byd organizowane warunki do 

uprawiania działalności kulturalnej, *…+ a także metody i sposoby jej odbioru przez jak 

najszersze grono odbiorców [Dragidevid–Šešid i Stojakovid, 2010, s.17+. 

W związku z tym, w tym wypadku rolą zarządzania jest reagowanie na potrzeby 

społeczeostwa. Odbywa się to dzięki planowemu działaniu ludzi oraz takiemu 

kierowaniu pracą twórczą, by przyniosła ona jak największą korzyśd życiu kulturalnemu 

danej wspólnoty (Dragidevid–Šešid i Stojakovid, 2010).  
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Często organizacje kultury działają „non profit”, czyli nie należną do sfery życia 

gospodarczego. Wówczas są to organizacje pozarządowe, działające autonomicznie w 

odniesieniu do paostwa i tym samym należące do tzw. trzeciego sektora. Étienne 

Grosjean (cytowana w: Dragidevid–Šešid i Stojakovid, 2010) wyróżnia następujące cechy 

charakteryzujące pozarządowe stowarzyszenia obywatelskie: 

1. dobrowolnośd w przyjmowaniu celów jak i udziału w ich realizacji; 

2. organizacja, będąca czymś więcej niż tylko zwykłym zgromadzeniem członków. 

Istniejące reguły określają wzajemne relacje uczestników i osób trzecich, jak 

również sposób uzyskiwania, wydawania i kontroli środków, którymi 

stowarzyszenie dysponuje1;  

3. określenie pola działania i wspólnych celów; 

4. zbiór wspólnych wartości; 

5. autonomicznośd przy ustalaniu i kontroli sposoby działania organizacji, rewizji 

celów i samych wartości stanowiących podłoże stowarzyszenia.  

Organizacje pozarządowe wykorzystują zdobyte środki pieniężne do zaspokojenia 

duchowych bądź materialnych potrzeb społeczeostwa. Nie należy zatem postrzegad 

zarządzania kulturą głównie w kategoriach metod zarabiania pieniędzy.  Równie ważne 

są wszystkie formy marketingu, które pełnią rolę pośredniczącą, animującą oraz 

edukacyjną w dziedzinie kultury (Dragidevid –Šešid i Stojakovid, 2010).  

                                                 
1 Stowarzyszenie jest z założenia podmiotem prawnym, zarejestrowanym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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Wiele z organizacji pozarządowych można zaliczyd do grupy tzw. „przemysłu 

kreatywnego”, którego koncepcja pojawiła się niedawno, bowiem pod koniec lat 90. XX 

wieku w Wielkiej Brytanii. Brytyjski Departament Kultury, Mediów i Sportu2 (2013) 

zdefiniował wówczas przemysły kreatywne jako: „aktywności, które mają swoje źródło 

w indywidualnej kreacji, zdolnościach i talencie, mające potencjał tworzenia dobrobytu 

i miejsc pracy, poprzez produkcję i eksploatację własności intelektualnej”. Do 

przemysłów kreatywnych zalicza się między innymi:  film, video, fotografię, publikacje 

elektroniczne, muzykę, sztuki wizualne i sceniczne, telewizję czy też radio (Janowska, 

2011).  

 

 
  

                                                 
2 United Kingdom Department of Culture Media and Sport 
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3. CZĘŚD EMPIRYCZNA 

3.1. Przygotowanie do podróży   

Zanim zaproszę Czytelnika do podróży w świat badanego przeze mnie terenu, 

chciałabym opowiedzied, jak ja przygotowałam się do tej wyprawy. Mam nadzieję, że 

poniższy opis ram teoretycznych, jakimi posłużyłam się w swoich badaniach 

etnograficznych, pomoże Czytelnikowi w lepszym zrozumieniu mojego punktu 

widzenia a także uporządkuje i uwiarygodni moją empiryczną relację.   

W pierwszej kolejności, przedstawię paradygmat, jaki wyznawałam podczas 

prowadzonych badao. Następnie przejdę do sformułowania i wyjaśnienia 

wykorzystanej przeze mnie metafory epistemologicznej. Swój opis zakooczę natomiast 

przedstawieniem metod badawczych, które przyjęłam podczas pracy. Taki przebieg 

procesu badawczego, będącego spójnym ciągiem wyborów, zaczerpnęłam z rysunku 

Kostery (2003) na podstawie Morgana (1987). 

 

 

Rysunek nr 3. 

Proces badawczy. 

Źródło: Kostera 2003, str. 18 
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3.1.1. Paradygmat  

Paradygmat, to innymi słowy, zbiór podstawowych założeo ontologicznych i 

epistemologicznych, które leżą u podstaw działalności naukowej w danej dziedzinie, 

danym miejscu i czasie [Morgan, 1983/1987, cytowany przez Kostrę, 2003, s. 15]. 

 

Burrell i Morgan (1979, cytowani przez: Kostera, 2003) zdefiniowali cztery główne 

paradygmaty w naukach społecznych, w zależności od orientacji społecznej i założeo co 

do roli nauki: fukcjonalistyczny, interpretatywny, radykalnego strukturalizmu oraz 

radykalnego humanizmu. Sugerując się wskazówkami tych dwóch brytyjskich 

naukowców, zdecydowałam się w swojej pracy na badanie społecznej rzeczywistości 

przy użyciu paradygmatu interpretatywnego. Wybrałam go, gdyż najbardziej pasuje do 

moich osobistych przekonao, stanu wiedzy, świadomości i wrażliwości społecznej. 

Mianowicie, zakłada on, że rzeczywistośd społeczna ciągle się zmienia, a więc, że jest 

tworem nietrwałym. Po drugie, ludzie żyjący w danym świecie społecznym tworzą 

swoją rzeczywistośd w sposób subiektywny, czyli względem własnego punktu widzenia. 

Każdy uczestnik społecznej rzeczywistości kreuje ją we własnym umyśle, a nie 

przyjmuje gotowy wzorzec z zewnątrz.  

Uczestnicy tego świata widzą go jako oczywisty, lecz zadaniem badacza jest ukazanie 
jak został stworzony (interpretacja). Nauka jest zatem zbiorem gier językowych, 
opartych na pojęciach i regułach, które są skonstruowane  przez używających język 
(poprzez język nadajemy światu sens i interpretujemy go) [Kostera, 1996, s. 34].  

 

Paradygmat interpretatywny pełni ponadto funkcję opisującą, co oznacza, że stara się 

przedstawid rzeczywistośd w celu poszerzenia ludzkiej wiedzy oraz aby zainspirowad 

nowe rozwiązania (Burrell i Morgan, 1979, cytowani przez: Kostera, 2003). Taki też jest 

cel mojej pracy. 
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3.1.2. Metafory epistemologiczne  

Dokonawszy wyboru paradygmatu, *…+ badacz bezwzględnie powinien trzymad się jego 

epistemologicznych, a dalej – metodologicznych implikacji [Kostera, 2003, s.17]. 

A zatem, korzystając z paradygmatu interpretatywnego przy opisywaniu badanej 

rzeczywistości, musiałam użyd adekwatnej metafory epistemologicznej, czyli innymi 

słowy, odpowiedniego języka. W potocznym znaczeniu: „metafora jest figurą 

stylistyczną, polegającą na odniesieniu jakiegoś zjawiska do innego, czyli na próbie 

zrozumienia jednego fragmentu rzeczywistości przy pomocy innego” (Kostera, 2003, s. 

19). Mówiąc o metaforze epistemologicznej mamy dodatkowo możliwośd opisu 

studiowanych zjawisk, zatem jest to pojęcie szersze. W zakresie wybranego przeze 

mnie paradygmatu interpretatywnego mówi się o czterech metaforach 

epistemologicznych: teatru, kultury, świątyni lub tekstu (Kostera, 1996). Podczas moich 

badao, za metaforę rdzenną przyjęłam kulturę jako coś, czym organizacja jest, a nie 

jako to, co organizacja ma (Kostera, 2003). Takie podejście:  „promuje widzenie 

organizacji jako form ekspresji, manifestacji ludzkiej świadomości. Organizacje są 

rozumiane i analizowane nie tylko w kategoriach ekonomicznych lub materialnych, ale 

w swoich ekspresyjnych, ideacyjnych i symbolicznych aspektach” (Smircich, 1983: 347-

348, cytowany przez: Kostera, 2003, s.31). Innymi słowy, takie rozumienie kultury 

pozwala na analizę organizacji patrząc na nią z różnych perspektyw: poznawczej, 

symbolistycznej i strukturalnej, a więc na obserwację zjawisk organizacyjnych w ich 

specyficznym kontekście (Kostera 2003, na podstawie: Smircich 1983).  
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3.1.3. Metodologia  

Ostatnim etapem procesu badawczego jest dobór odpowiedniej metodologii, która to 

odpowiada na pytanie: jakie rodzaje strategii badania rzeczywistości będą odpowiednie 

do naukowego światopoglądu z jednej strony, a badanego zjawiska – z drugiej?  

(Kostera, 2003, s.20). Przyjmując w mojej pracy paradygmat interpretatywny oraz 

kulturową metaforę epistemologiczną, trafnym wyborem okazała się etnograficzna 

tradycja metodologiczna (Kostera, 2003), gdyż: „etnografia organizacji jest 

metodologią, która służy badaniu tworzonych przez ludzi sieci działao, zwanych 

organizacjami, widzianych jako kultury” (Kostera, 2003, str.15). Opisywane sieci działao 

są nowymi bądź nietypowymi zjawiskami, które badacz chce przedstawid w ich 

rzeczywistym kontekście. Etnografia należy do grupy metodologii jakościowych i 

„stanowi rodzaj podejścia do badao terenowych (empirycznych) typu indukcyjnego, 

czyli polegającym na zbieraniu materiałów empirycznych, a następnie budowaniu z 

nich bardziej abstrakcyjnych modeli czy teorii (Kostera 2003, str. 41). 

Krzyworzeka (2008), idąc za Gellner i Hirsch (2001) wyróżnia trzy rozumienia etnografii: 

jako to, co się robi – konkretne badania terenowe, jako to, co się myśli – otwartośd 

umysłu (brak oczywistości) oraz to, co się pisze – efekt koocowy badao w postaci 

spisanej etnografii.  

Przeprowadziłam zatem w interesującym mnie terenie badania jakościowe, dzięki 

którym mogłam poznad i zrozumied wszechstronne relacje zachodzące w badanej 

organizacji.  Moim zadaniem, jako etnografa, było poznanie codziennego życia w 

organizacji, jednocześnie nie zakłócając normalnego funkcjonowania danej 

społeczności (Kostera 2003). Jako, że nigdy wcześniej nie miałam do czynienia ze 
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środowiskiem telewizyjnym czy filmowym, starałam się jak radzi Krzyworzeka (2008) 

mied otwarty umysł, patrzed na wszystko z ciekawością dziecka i poprzez zadawanie 

pytao odkrywad nieznany dla mnie dotąd świat. Wzorując się na rysunku Kostery 

(2003), proces badawczy podzieliłam na trzy etapy: 

Rysunek nr 4. 

Metodologia jako proces. 

Źródło: Kostera 2003, str. 22 

 

W przypadku etnografii, jak pisze Kostera (2003), najważniejszym momentem są 

badania empiryczne, czyli jak mówił Krzyworzeka (2008) – to, co się robi: 

Na tym [empirycznym] etapie od badacza wymaga się największego rygoryzmu i 

zdania najbardziej pełnej relacji z tego co było przezeo badane i w jaki sposób. 

Interpretacja  i spisanie także jest istotne, lecz istnieje tu o wiele większa swoboda 

[Kostera 2003, str. 22]. 

 

3.1.4. Metody i procedury badawcze przyjęte w moich badaniach 

Moje badania terenowe trwały od lutego do czerwca 2012 roku. W swojej książce o 

teorii ugruntowanej (2000), Krzysztof Konecki zaleca wykorzystanie tzw. metody 

triangulacji podczas przeprowadzania badao jakościowych. Ma ona na celu 

uwierzytelnienie przedstawionych później wniosków. W trakcie moich badao 

zdecydowałam się na triangulację metodologiczną, czyli użyłam więcej niż jednej 

metody zbierania danych empirycznych (Denzin 1978, cytowany przez: Konecki, 2000). 

Głównym źródłem mojej wiedzy są wywiady przeprowadzone z uczestnikami badanej 

organizacji. Ich wiarygodnośd poparłam obserwacją nieuczestniczącą, zastosowałam 
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notatnik badacza oraz uzupełniłam częśd informacji analizując odpowiednią 

dokumentację.  

a) Wywiad  

Głównym źródłem mojej wiedzy na temat badanej organizacji były informacje zdobyte 

bezpośrednio od dziesięciu uczestników interesującego mnie terenu, z którymi 

przeprowadziłam łącznie 11 wywiadów. Miały one w większości formę luźnej rozmowy, 

a zatem byłyby niestrukturalizowane. Były one jednak częściowo standaryzowane, gdyż 

zawsze miałam ze sobą na wszelki wypadek listę zagadnieo (moim zdaniem) wartych 

poruszenia. Miały one na celu zmniejszenie poziomu mojego stresu w sytuacji 

niezręcznej ciszy, która faktycznie czasem zapadała. Poniżej zamieszczam listę 

przykładowych tematów, o jakich chciałam porozmawiad z uczestnikami Offener Kanal 

Quiz (tab. nr 2): 

Jak trafili do OKQ? 

Dlaczego zdecydowali się tam podjąd pracę/praktyki? 

Rodzaj wykonywanej pracy 

Zwykły dzieo pracy 

Przerwy i ich spędzanie 

Co lubią w swojej pracy? 

Co im w niej przeszkadza? 

Z czym miewają kłopoty? 

Z kim w firmie mają najczęstszy/najlepszy kontakt? 

Czy jest tak jak się spodziewali? Lepiej? Gorzej? 

Jakie mają plany na przyszłośd? 

Tabela nr 2. 
Przykładowe tematy badawcze. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych materiałów 
 

Wywiady trwały zazwyczaj około godziny. Najdłuższe zajmowały ok. 70 minut, 

natomiast jeden najkrótszy trwał zaledwie 25 minut. Wynikało to z tego, że moja 
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rozmówczyni była użytkownikiem badanej przeze mnie organizacji i nie miałam z nią aż 

tyle do czynienia co inni moi interlokutorzy. Poniżej przedstawiam tabelkę (tab. nr 3.) 

ukazującą pseudonimy moich rozmówców oraz dokładny czas faktycznie 

przeprowadzonej rozmowy: 

Nr. 
Pseudonim 

rozmówcy 
Czas rozmowy 

1. Halina 1h + 45 min. 

2. Beata 50 min. 

3. Fabian 1h 

4. Arek 1h 10 min. 

5. Katarzyna 1h 10 min. 

6. Martyna 1h 

7. Włodzimierz 45 min. 

8. Mane 25 min. 

9. Andrzej 1h 10 min. 

10. Mariusz 1h 

Tabela nr 3. 
Czas trwania wywiadów. 
Źródło: opracowanie własne 
 

Przed rozpoczęciem każdego wywiadu uczestnicy organizacji pytali się mnie o czym 

dokładnie chcę pisad i dlaczego. Stąd prawie każda rozmowa poprzedzona była moim 

krótkim wstępem na temat formy mojej pracy oraz zapewnieniem o pełnej 

anonimowości zarówno moich rozmówców, jak i całej organizacji. Dlatego też, 

wszystkie imiona oraz nazwy własne pojawiające się w tej pracy zostały zmienione w 

celu ochrony danych. Tych wstępnych rozmów nie nagrywałam aby uczestnicy nie czuli 

się od wejścia „zaatakowani” dyktafonem. Chciałam najpierw zadbad o zaufanie, chod 

muszę przyznad, że tłumaczenie uczestnikom o czym będę pisad w mojej pracy było dla 
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mnie dośd kłopotliwe. Wchodząc w teren miałam bowiem sformułowany temat jedynie 

roboczo, zgodnie z zaleceniami Kostery: 

Ważne jest, że jeśli rozmówca spontanicznie poruszy jakiś temat, nie planowany przez 

badacza, badacz powinien podchwycid go. Plany bywają przygotowywane, lecz nie są 

traktowane dogmatycznie. Najciekawsze wątki mogą pojawid się – i pojawiają się –

poza planami [Kostera 2003, str. 125]. 

Nie chciałam jednak peszyd swoich rozmówców mówiąc, że temat pracy zależy od 

tego, co i ile mi na dany temat powiedzą. Nie chcąc im niczego sugerowad, 

opowiadałam o celu mojej pracy bardzo ogólnie. Ku mojemu zaskoczeniu, nie 

wzbudzało to u nikogo większych podejrzeo, nawet u głównej szefowej. Była ona raczej 

zaskoczona, że nie interesuje mnie jedno konkretne zagadnienie, lecz praktycznie 

wszystko, co dotyczy organizacji i jej uczestników.  

Najbardziej przygotowywałam się do pierwszych trzech wywiadów. Nigdy wcześniej nie 

przeprowadzałam z nikim podobnych rozmów, toteż bałam się, czy sobie poradzę. 

Czytałam o tym, jak powinien wyglądad wywiad antropologiczny i jego wolnośd 

wywoływała u mnie więcej strachu niż swobody. Najbardziej obawiałam się tego, że 

moi rozmówcy będą opowiadali bardzo krótko i wyłącznie na temat, przez co trudno 

mi będzie płynnie poruszad kolejne wątki. Co więcej, miałam świadomośd tego, że 

większośd osób z którymi będę rozmawiała przeprowadza wywiady na co dzieo i wie 

dużo więcej ode mnie, jak powinny one wyglądad. Martwiłam się, czy będąc mniej 

profesjonalna i doświadczona od nich, zyskam ich szacunek, zaufanie i szczere 

odpowiedzi. Drugą moją bolączką był sam język, w którym wywiady miały zostad 

przeprowadzone. Trójka moich interlokutorów szczęśliwie pochodziła z Polski, toteż tu 

zadanie było ułatwione. Częśd zagranicznych rozmówców znało bardzo dobrze język 

angielski, który jest moim pierwszym językiem obcym, toteż mogłam porozumied się z 
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nimi w ten sposób. Jednak zarówno Mane jak i Andrzej zdecydowanie pewniej czuli się 

rozmawiając po niemiecku, który w owym czasie nie był moją najmocniejszą stroną. 

Dlatego też, przeprowadziłam z nimi wywiady już pod koniec badao, gdyż chciałam w 

pierwszej kolejności dojśd do wprawy w prowadzeniu rozmów, a także podszkolid mój 

niemiecki. Na szczęście mój teren okazał się szalenie przyjaznym i otwartym na mnie 

miejscem. Każdy, do kogo zwróciłam się o rozmowę prędzej czy później znajdywał dla 

mnie czas i czułam, że jestem przez nich pozytywnie odbierana. Jedynie użytkownik 

Włodzimierz był dośd oschły w porównaniu z innymi. Moi rozmówcy starali się używad 

zrozumiałego dla mnie języka, upewniając się od czasu do czasu, czy na pewno wiem, o 

co im chodzi. Cierpliwie tłumaczyli mi słowa, których nie rozumiałam, czasem mówiąc 

to samo w inny sposób a czasem szukając wręcz ich dosłownego znaczenia w słowniku 

niemiecko-polskim. Było to dla mnie niezwykle miłe doświadczenie widzied, że 

naprawdę im zależy abym ich zrozumiała. Spotykając się z tak ciepłym przyjęciem, stres 

szybko ustąpił miejsca ciekawości a ja już w trakcie trzeciej wizyty w badanym Offener 

Kanal Quiz czułam się jak u siebie. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że ja 

lepiej rozumiem funkcjonowanie i relacje panujące w tej organizacji, niż w swojej 

własnej, w której pracuję. To było dośd szokujące a jednocześnie fascynujące uczucie. 

Pierwszy wywiad przeprowadziłam z moją „wtyczką”, czyli z osobą, dzięki której 

usłyszałam o Offener Kanal Quiz. Była to moja bliska koleżanka, która tak jak ja 

przebywała w Quiz w ramach programu wolontariatu europejskiego, jednak w innej niż 

ja organizacji. To ona zainspirowała mnie swoimi licznymi opowieściami do wybrania 

właśnie jej miejsca pracy jako terenu moich badao. Jestem jej za to bardzo wdzięczna. 

Miejsce naszej pierwszej rozmowy było zdecydowanie nietypowe. Mówiąc szczerze, 

zupełnie nie spodziewałam się, że mój pierwszy wywiad przeprowadzę w… pociągu. 
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Podczas wspólnej podróży na trasie z Frankfurt am Main do Quiz miałyśmy dużo 

wolnego czasu, który spontanicznie postanowiłyśmy przeznaczyd na wywiad. 

Przygotowałam się do niego dużo wcześniej, stąd zdecydowałam, że należy skorzystad 

z okazji. Nie wiedziałam wówczas zbyt dużo o Offener Kanal, stąd wszystko, co Halina 

mówiła wydawało mi się jednakowo interesujące. Ten, jak i inne wywiady nagrywałam 

na dyktafon. Podczas tego wywiadu, byłam jednak tak przejęta i zaaferowana, że 

zapomniałam prowadzid jakichkolwiek notatek. Podczas kolejnych rozmów 

zapisywałam najczęściej wrażenia z rozmowy czy wizyty w biurze tuż po zakooczeniu 

wywiadu czy opuszczeniu terenu. Wolałam skupid pełną uwagę na tym, co mój 

rozmówca mówi oraz utrzymywad z nim kontakt wzrokowy, w czym robienie notatek 

mi przeszkadzało. Ogólnie wywiady uważam za udane, gdyż w ostatecznym efekcie z 

każdego z nich wyciągnęłam pewne ważne informacje. Nie wszystkie jednak poszły 

łatwo. Szczególnie nieswojo czułam się rozmawiając z główną szefową, która niezwykle 

konkretnie odpowiadała na pytania, co w efekcie dało mi wywiad typu: „karabinu 

maszynowego”, jak to w żargonie antropologicznym zwykło się mówid. Uzyskałam 

wówczas wiele cennych informacji, aczkolwiek rozmowa miała zdecydowanie 

charakter: pytanie – odpowiedź, a nie snucia opowieści. Również rozmowa z 

Włodzimierzem stanowiła dla mnie problem, ponieważ ten z kolei odpływał zupełnie 

od tematu i opowiadał mi dużo o tym, co sam robi a niekoniecznie o tym, jaki to ma 

związek z samym Offener Kanal. Obie rozmowy były dla mnie jednak pouczające i 

pozwoliły mi na rozwój w roli badacza. Byd może, mój osobisty dyskomfort wynikał 

także ze sporej różnicy wieku między nami. Pozostali moi rozmówcy byli mniej więcej 

moimi rówieśnikami, stąd rozmowy były zdecydowanie bardziej swobodne i panowała 
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w nich atmosferze wzajemnego zrozumienia. Poniżej przedstawiam tabelkę (tab. nr 4.) 

charakteryzującą w skrócie aktorów mojego terenu, dzięki którym moja praca  

powstała. Chcę bowiem dad lepszy obraz postaci, którym udzielam w tej pracy głosu. 

 

Tabela nr 4. 
Portrety aktorów badanej organizacji OKQ w 2012 roku. 
Źródło: opracowanie własne 
 

 

Pracę nad materiałem badawczym, który udało mi się zgromadzid, podzieliłam na dwa 

etapy. W pierwszej części, transkrybowałam wszystkie wywiady po polsku i po 

angielsku w miarę na bieżąco, jeszcze podczas prowadzenia badao. Transkrypcji 

wywiadów po niemiecku oraz analizy zebranego materiału badawczego podjęłam się 

już po zakooczeniu badao w terenie, opuszczeniu miejscowości Quiz i powrocie na 

stałe do Polski. Dałam sobie czas aby spojrzed na zebrane informacje z szerszej, może 

bardziej obiektywnej perspektywy. 

Portrety aktorów 

Fikcyjne 

imię 
Płed Wiek Pochodzenie 

Stanowisko 

w OKQ 

W jakim okresie 

związani z OKQ 

Halina k 24 Polska 
Wolontariuszka 

EVS 

od X 2011 do dziś 

(planowany koniec: 

IX 2012) 

Beata k ok. 50 Niemcy Główna szefowa od 1998 do dziś 

Fabian m 20 Polska Wolontariusz EVS od X 2010 do VIII 2011 

Arek m 22 Niemcy Praktykant od X 2011 do dziś 

Katarzyna k 20 Niemcy Ausbilder od II 2011 do dziś 

Martyna k 19 Polska 
Wolontariuszka 

EVS 
od X 2009 do IX 2010 

Włodzi-

mierz 
m ok. 60 Niemcy Użytkownik od 2006 do dziś 

Mane k ok. 25 Gruzja Użytkownik od X 2011 do II 2012 

Andrzej m 22 Niemcy Ausbilder 

od 2010 do dziś 

(planowany koniec: 

IX 2012) 

Mariusz m 28 Niemcy Media Assistance od 1998 do dziś 
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Największą udręką w całym procesie badawczym była zdecydowanie sama transkrypcja 

wywiadów. Spisanie jednej rozmowy trwała o kilka godzin dłużej, niż sam wywiad. 

Wielokrotne słuchanie tych samych słów czy też zgadywanie co właściwie zostało 

powiedziane, szczególnie w obcym języku, było zdecydowanie męczącym zajęciem. 

Nauczyło mnie to jednak cierpliwości, systematyczności oraz dostosowania możliwości 

programów komputerowych tak aby ułatwiały mi one pracę. Po przelaniu wszystkich 

rozmów na papier okazało się, że czeka mnie analiza łącznie ponad stu stron tekstu, 

które następnie wydrukowałam. Każdy wywiad przeczytałam jeszcze raz, uważnie 

zapisując jakie tematy porusza każdy z fragmentów tekstu. Dzięki temu stworzyłam 

listę wątków, jakie moi rozmówcy poruszyli. W następnym kroku stworzyłam tabelkę, 

w której wypisałam w po jednej stronie wszystkie te wątki, natomiast po drugiej numer 

wywiadu. Środek tabelki zawierały natomiast numery stron, na których dany temat się 

znajdował wraz z odniesieniem, z którego wywiadu pochodzi. Dzięki temu mogłam 

zaobserwowad jakie tematy zostały najczęściej poruszane i na tej podstawie podęłam 

decyzję o konkretnym temacie swoich badao. Selekcja materiału nie była łatwa, ale nie 

była też bardzo trudna. Znałam bowiem główny wątek, jaki mnie interesuje a także 

zebrałam wystarczająco dużo materiału aby osadzid go w odpowiednim kontekście. 

Dzięki temu w mojej pracy udało mi się wykorzystad zdecydowaną większośd 

materiałów, jakie zebrałam. Niezwiązane z tematem okazały się kwestie analizy 

konkretnych programów telewizyjnych, obserwacja bezpośrednia sposobu kręcenia 

programu na żywo czy też analiza części zebranych materiałów promocyjnych. 

Uzupełniły one moją wiedzę o badanej organizacji, były dla mnie w danym momencie 

ciekawe, natomiast bezpośrednio nie bazuję na nich pisząc o motywacji. Wytłumaczę 

jednak, w dalszej części tego rozdziału, jak je zdobyłam dla zachowania wierności 
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procesu przeprowadzonych badao. W poniższej pracy, zdecydowanie najczęściej 

powołuje się na cytaty zaczerpnięte z wywiadów. Wszystkie z nich, przeprowadzone w 

innym języku niż polski, są tłumaczone przeze mnie oraz redagowane. Starałam się 

jednak zachowad jak najwięcej z oryginalnych wypowiedzi. Moim celem było 

stworzenie przystępnej dla Czytelnika opowieści, dzięki której pozna on samą 

organizację Offener Kanal Quiz, jej uczestników a także ich motywację, która sprawia, 

że miejsce to funkcjonuje tak dobrze, jak funkcjonuje.  

b) Obserwacja 

Drugą zastosowaną przeze mnie metodą badawczą była obserwacja nieuczestnicząca 

(Kostera, 2003). Jest ona uważana za jedną z bezpieczniejszych form obserwacji i 

zwykle badacze korzystają z niej na początku prowadzonych badao, starając się 

wówczas zaobserwowad jak najwięcej i zorientowad się wstępnie w terenie. W moim 

przypadku było zupełnie inaczej, gdyż użyłam jej dopiero pod koniec prowadzenia 

badao terenowych. Przed przyjściem do Offener Kanal Quiz bałam się, że będę się tam 

czuła nieswojo, trochę jak intruz. Pamiętam jak pierwszego dnia, przed samym 

wejściem do organizacji, cofnęłam się na moment, wzięłam kilka głębokich wdechów i 

wciąż z naturalnym lękiem przed nieznanym ruszyłam wolno po schodach kamienicy. 

Nie bardzo wiedziałam, czego mam się spodziewad. Na szczęście dzięki zażyłości z 

Haliną, odwiedzając teren po raz pierwszy, od razu zostałam tam ciepło przyjęta. 

Halina przedstawiła mnie swoim kolegom i koleżankom, wyjaśniając im w skrócie, po 

co przyszłam. Uczestnicy sympatycznie na mnie reagowali i byli przyjaźni, toteż już 

pierwszego dnia udało mi się zdobyd kontakt do kilku osób w celu umówienia się na 

wywiady. Wówczas obserwacja nieuczestnicząca wydawała mi się bardzo nienaturalna 
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i sprzeczna mojej gadatliwej naturze. Skupiłam się zatem na spotkaniach z 

uczestnikami i rozmowach indywidualnych. W połowie wywiadów zostałam jednak 

zaproszona przez główną szefową na spotkanie z potencjalnym sponsorem Offener 

Kanal Quiz, podczas którego zależało im na frekwencji. To była dla mnie świetna okazja 

do obserwacji nieuczestniczącej, gdyż chodziło tylko o zapełnienie sali. Nikt nie 

spodziewał się, że będę się udzielała podczas tego spotkania. Miałam wówczas 

wyjątkowo dużo czasu na obserwację zachowao każdej z osób po kolei. Zaproszony 

prelegent przedstawiał po niemiecku coś na kształt systemu funkcjonowania jego firmy 

i planów, jak OKQ mogłoby się wpisad w te plany. Z obserwacji uczestników było jasne, 

że większośd (jeśli nie wszyscy, włączając w to mnie) kompletnie nie rozumieją, o czym 

prelegent mówi. Ich miny były znudzone a oczy samoistnie zamykały się raz po raz. 

Mimo tego, każdy z uczestników dzielnie wytrzymał do kooca spotkania. Patrzyłam na 

nich z podziwem, że tak angażują się dla dobra organizacji, dzielnie siedząc na nudnym, 

nieobowiązkowym spotkaniu. Chodziło bowiem o to, żeby owy prelegent w efekcie 

zainwestował w Offener Kanal Quiz. Zrozumiałam wówczas, że uczestnikom tej 

organizacji szczerze zależy na działaniu dla jej dobra.  

Drugim momentem, gdzie swobodnie mogłam zastosowad obserwację 

nieuczestniczącą był moment nagrywania na żywo programu muzycznego TOP. 

Zostałam zaproszona na plan tego magazynu przez jego głównego organizatora, 

Mariusza. Nie chcąc w niczym przeszkadzad, usiadłam z tyłu reżyserki i obserwowałam 

jak ok. 12 osób pracuje nad nadaniem nowego odcinka. Niewiele rozumiałam z 

komend, jakie do siebie kierują ani kto jest do kooca za co odpowiedzialny. Musiałam o 

te i inne ciekawiące mnie rzeczy zapytad już po zakooczeniu programu. Zobaczenie 

uczestników w akcji było ciekawym doświadczeniem. Znałam już ich relacje, podejście 



33 

 

do pracy i nieco historii, więc nie czułam się wśród nich obco. Zgodnie z zaleceniami, 

starałam się byd blisko terenu a jednocześnie umied się od niego oderwad. Z racji tego, 

że jestem raczej osobą otwartą początkowo wydawało mi się to niemożliwe. Ku 

mojemu zaskoczeniu odkryłam, że owszem, wiem sporo o uczestnikach Offener Kanal 

Quiz, ale jednocześnie oni nie wiedzą o mnie prawie nic. To pozwalało mi zachowad do 

nich wewnętrzny dystans.  

c) Notatnik Badacza 

Tradycyjnym sposobem rejestrowania danych z terenu przez etnografa jest także 

prowadzenie notatnika badacza (Hammersley i Atkinson, 2000). Traktowałam je jednak 

tylko jako uzupełnienie przeprowadzonych przeze mnie wywiadów i obserwacji. Mimo, 

iż na początku planowałam prowadzenie skrupulatnych notatek, z datami i godzinami, 

rzeczywistośd zweryfikowała te plany. Mój notatnik stał się raczej zbiorem luźnych 

kartek zapisywanych „na kolanie” tuż po przeprowadzonym wywiadzie czy wizycie w 

organizacji. Nie prowadziłam go też systematycznie, lecz w momencie, gdy coś 

wyjątkowo zwróciło moją uwagę. Mój notatnik badacza bynajmniej nie wyglądał 

profesjonalnie, aczkolwiek kilka kwestii w mojej analizie udało mi się dopełnid właśnie 

dzięki zawartym w nim zapiskom. Dlatego też uważam, że nawet niedbałe pisanie 

notatnika bywa lepsze od jego zupełnego zaniechania.  
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d) Studia nad dokumentacją 

Kolejną metodą, która pomogła mi w zrozumieniu badanej organizacji była analiza 

zdobytej dokumentacji. Materiały, którymi dysponowałam były swoistym śladem, jaki 

pozostawia po sobie organizacja (Kostera, 2003). Zapoznałam się mianowicie ze 

stronami internetowymi, zdjęciami, dokumentacją wewnętrzną, ulotkami, nalepkami i 

innymi drobnymi materiałami promującymi Offener Kanal Quiz.  Mając je do 

dyspozycji, mogłam łatwiej zrozumied komunikację OKQ z użytkownikami, 

przeanalizowad nadawany przez nich program, poznad relacje OKQ z innymi Kanałami 

Otwartymi a także dowiedzied się bardziej szczegółowo o systemie finansowania 

badanej organizacji. Informacje te były bardzo pomocne i z pewnością wzbogaciły moją 

wiedzę na temat terenu. 

Inspirowana opisem gęstym Geertza (Krzyworzeka, 2008) starałam się aby moja 

opowieśd napisana była z perspektywy uczestników organizacji Offener Kanal Quiz. 

Chciałam dzięki temu uzyskad efekt wielogłosowości rzeczywistego świata. W mojej 

pracy przedstawiam ponadto charakterystykę zarówno samej organizacji jak i 

bezpośrednio związanych z nią osób. Czytelnik ma zatem wgląd w teren z perspektywy 

jego wnętrza. W moich badaniach, ze względu na ograniczenia techniczne, pominęłam 

kwestię tego, jak Offener Kanal Quiz jest postrzegany przez osoby postronne. Nie będę 

w związku z tym analizowała, jak środowisko odbiera działania badanej przeze mnie 

organizacji. 
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3.2. Relacja z badao 

W tej części mojej pracy, opowiem na wstępie o tym, skąd pochodzi sama idea Kanału 

Otwartego, na czym ona polega oraz gdzie obecnie funkcjonuje. Następnie 

przeanalizuję interesujący mnie Offener Kanal Quiz, pod kątem jego cech 

organizacyjnych oraz związanych z nim uczestników. W ten sposób, przedstawię pełen 

obraz omawianej organizacji i będę mogła przejśd do głównego zagadnienia, jakim jest 

opis sposobu motywowania pracowników w OKQ. Na podstawie przeprowadzonych 

badao wyciągnę wnioski, jakie motywatory są istotne w opisywanej przeze mnie 

organizacji i jak w związku z tym motywuje się uczestników Offener Kanal Quiz.   

3.2.1. Idea Kanału Otwartego 

Jak dowiadujemy się od Olsona (2000), ideę Kanału Otwartego stworzyła Federalna 

Komisja Łączności w Stanach Zjednoczonych, pomiędzy 1969 a 1971 rokiem. 

Landesverband Offener Kanäle3 (2013) wyjaśnia, iż jest to tzw. „nadawanie trzeciego 

rodzaju”, obok publicznych i komercyjnych operatorów. Kanał Otwarty występuje w 

formie radiowej oraz telewizyjnej. Jest to stacja nadająca prywatnie, w dosłownym 

znaczeniu tego słowa. Program tworzą bowiem audycje nagrywane przez mieszkaoców 

lokalnej społeczności, kierowane do obywateli danego obszaru. W przypadku idei 

Kanału Otwartego zacierają się więc różnice pomiędzy producentami przekazywanych 

treści a ich konsumentami, bądź w idealnym przypadku zanikają one zupełnie. 

Niezależnie od wielkości zasięgu, oglądalności, czy generowanych przez dany Kanał 

Otwarty przychodów, jego użytkownicy mają zagwarantowaną wolnośd słowa, 

wypowiedzi oraz formy realizacji swoich audycji. Ponadto oferuje się im intensywne 
                                                 
3 Federalny Związek Kanałów Otwartych 
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szkolenia w zakresie  korzystania z mediów, obsługi kamery czy ogólnie pracy w 

telewizji. Dzięki temu, użytkownicy Kanału Otwartego mogą łatwiej pokonywad 

problemy związane z tworzeniem własnej audycji czy całego programu. Kamp wraz z 

grupą ekspertów Offener Kanal (2013) uściślają, iż Kanał Otwarty jest instrumentem 

przeznaczonym zarówno dla osób indywidualnych jak i grup, instytucji, stowarzyszeo 

itd. Mogą oni w wybrany przez siebie sposób przedstawiad i przekazywad w Kanale 

Otwartym wszelkie interesujące ich treści. Każdy bez wyjątku, niezależnie od wieku, 

płci, pochodzenia, intencji czy przesłania jakie chce nieśd, ma prawo wyrazid się 

poprzez stworzenie własnej audycji (jest kilka wyjątków prawnych, o czym piszę więcej 

w części: „Działania na rzecz społeczności lokalnej”, w podpunkcie: „Działania 

wewnętrzne”). Stąd Kanały Otwarte nie pełnią tylko funkcji komunikacyjnej na masową 

skalę, lecz tworzą swoistą częśd demokratycznej kultury, wspomagając jej dalszy 

rozwój. Idea Kanału Otwartego pozwala mieszkaocom umacniad demokrację poprzez 

korzystanie z podstawowego prawa do otwartego komunikowania swojej osobowości i 

własnego zdania. 

Obecnie idea Kanału Otwartego rozszerzyła się ze Stanów Zjednoczonych na wiele 

innych krajów świata, takich jak: Kanada, Afryka Południowa, Australia, Nowa Zelandia, 

Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Austria czy Niemcy. Wspomina o tym także szefowa 

omawianej przeze mnie organizacji: 

[MCh:] Czy w Polsce również działają Kanały Otwarte? 

[Beata:] Nie. Ta idea pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Potem rozwinęła się w Szwecji 

i w Niemczech. Najwięcej Kanałów Otwartych jest w Niemczech. Nie wiem, może w 

Stanach też mają ich dużo. Są na pewno jeszcze w Szwecji i w Austrii. A, i teraz chyba 

też w Luksemburgu. Ale ja nie wiem w jakiej formie one są prowadzone na świecie i 
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skąd mają pieniądze. Może są w tym duże różnice, nie wiem. Ja znam tylko sytuację w 

Niemczech4. 

The Global Village CAT (2013) prezentuje pełną listę krajów świata, w których działają 

Kanały Otwarte. Na ich stronie internetowej można również znaleźd bezpośrednie linki 

do wszystkich funkcjonujących Kanałów Otwartych w poszczególnych krajach. 

Do dnia dzisiejszego na terenie Niemiec rozwinęło się łącznie ponad 70 telewizyjnych i 

radiowych Kanałów Otwartych, zwanych w języku niemieckim Offener Kanal. Są one 

odbierane poprzez sygnały naziemne jak również za pośrednictwem sieci kablowych. 

W Bundeslandzie XYZ znajduje się siedem Kanałów Otwartych (die Offenen Kanäle), 

które zrzeszyły się w ramach Landu i wybrały miejscowośd Quiz na siedzibę główną. Z 

pomocą Medienanstalt XYZ5 (MXYZ) nadają one swój program bezpłatnie poprzez 

lokalną sied kablową. Programy i audycje nie są cenzurowane, lecz wyświetlane na 

własną odpowiedzialnośd ich twórców (Landesverband Offener Kanäle, 2013).  

  

                                                 
4 Cytaty zawarte w niniejszej pracy redagowane są przez MCh 
5 Instytucja Środków Masowego Przekazu Bundeslandu XYZ 
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3.2.2. Offener Kanal Quiz jako organizacja 

Każda organizacja charakteryzuje się szeregiem podstawowych cech, które tworzą jej 

generalny obraz. W tym rozdziale przedstawię Offener Kanal Quiz jako organizację, 

analizując jego poszczególne składowe. Swój opis rozpocznę od przedstawienia historii 

OKQ oraz widocznych zmian, jakie wraz z upływem czasu w nim zachodziły. W drugiej 

kolejności, omówię występującą w OKQ strukturę i opiszę istniejące tam stanowiska. 

Następnie wytłumaczę jak ta organizacja pozarządowa jest finansowana. Analizę cech 

organizacji zakooczę opisując jakie działania Offener Kanal Quiz podejmuje na rzecz 

społeczności lokalnej. 

3.2.2.1. Cechy organizacji 

a) Historia  

Offener Kanal Quiz (OKQ) powstało w 1998 roku, w stolicy landu XYZ, o czym 

opowiedziała mi jego założycielka i zarazem główna szefowa, Beata:  

[Beata:] Offener Kanal założyliśmy tu w trójkę w 1998 roku. To był nasz pomysł i 

projekt, który chcieliśmy zrealizowad. Wcześniej w tej części Niemiec prasa nie była 

wolna i nie do pomyślenia było, żeby prowadzid coś takiego jak Offener Kanal. 

Czwartą osobą w stałym zespole tej organizacji był Mariusz, który zdradził mi więcej 

szczegółów na temat początków OKQ:  

[Mariusz:] Zacząłem od wypożyczania sprzętu technicznego. Oni oficjalnie otworzyli 

OKQ jakoś 31. października 1998. Ale ja tam byłem już 4. października, bo 

użytkowników wpuszczali na miesiąc przed rozpoczęciem nadawania. I tak zacząłem 

pracę jako użytkownik. Potem stałem się takim no… prezenterem. [...] Biuro było dwa 

razy mniejsze niż teraz, bo za dzisiejszymi toaletami była ściana. A za nią czyjeś inne 

biuro. Naprzeciwko głównych drzwi były biura, a teraz one są na koocu, tam z tyłu. 

Początkowo OKQ nie nadawał dużo, bo raz w tygodniu. W resztę dni leciały powtórki, 

jakieś informacje itp. Z czasem ilośd materiału zaczęła się zwiększad i nadawali więcej i 



39 

 

więcej. 

Jak czytamy na ich oficjalnej stronie internetowej (Offener Kanal Quiz, 2013), OKQ jest 

wspierany przez Medienanstalt XYZ i dzięki temu dociera do ok. 100.000  gospodarstw 

domowych w mieście Quiz oraz 250.000 gospodarstw domowych w całym północnym 

regionie XYZ. Jest on odbierany na zlecenie przez telewizję kablową, urządzenia 

mobilne oraz jako strumieo na żywo w Internecie.  

Od momentu swego powstania aż do dnia dzisiejszego w OKQ nastąpiło wiele zmian, 

zarówno w wyglądzie i w wielkości samego biura OKQ, jak i w jakości nadawanego 

programu. O tym, jak dziś wygląda siedziba Offener Kana Quiz opowiedziała mi obecna 

wolontariuszka EVS, Halina: 

[Halina:] Jak się wchodzi, to jest długi korytarz. Ale po lewej stronie jest biuro, gdzie są 

3 komputery. I gdzie zazwyczaj przychodzą ludzie, którzy chcą wypożyczyd sprzęt. Czyli 

wchodzisz, od razu chcesz wypożyczyd sprzęt, patrzysz na lewo no i zaraz Cię ktoś po 

prostu obsłuży. Po prawej stronie jest studio nagraniowe i jest podzielone na dwie 

części: reżyserkę, gdzie masz po prostu kontrolowanie wszystkiego i takie 

reprezentatywne miejsce do kręcenia, czyli ze światłem, z różnymi tłami, gdzie są różne 

audycje na żywo kręcone. Jak się idzie dalej, to jest ogromny pokój-salon, gdzie można 

coś zjeśd, albo wyjśd na balkon zapalid albo gdzie mamy zawsze zebrania w każdą 

środę. Potem jak się idzie dalej korytarzem wzdłuż to jest kuchnia, dwie toalety, i na 

samym koocu biuro kierowniczki, a potem po prawej są dwa pomieszczenia do 

montowania, potem jest sala konferencyjna, gdzie nie mają wstępu ludzie z zewnątrz. 

Tylko na przykład praktykanci, wolontariusze. 

Jako, że biuro znajduje się na piętrze w kamienicy, korytarze są bardzo szerokie, sufit 

jest wysoki, a pomieszczenia przestrzenne. Wystrój jest raczej surowy – gdzieniegdzie 

znajdziemy tablice informacyjne, porozwieszane plakaty, sporadycznie kwiaty 

doniczkowe (Notatnik Badacza).  
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Na przestrzeni lat, jakośd emitowanych przez OKQ programów zmieniła się w bardzo 

dużym stopniu. O ogromnej poprawie jakości prezentowanych materiałów filmowych 

usłyszałam w czasie rozmowy z Beatą:  

[Beata:] Zmiany nastąpiły na różnych polach. Jedną z ogromnych zmian, jakie miały 

miejsce, jest wyższa jakośd programów. Na początku, była ona naprawdę kiepska, 

ponieważ nikt nie miał pojęcia jak właściwie kręci się film. No więc robiliśmy mnóstwo 

rzeczy źle. Źle, ale z dużą kreatywnością i świetnie się przy tym bawiąc. Dziś wielu z tych 

rzeczy nie zrobilibyśmy ponownie, bo są zwyczajnie nieprofesjonalne. Z jednej strony to 

co robiliśmy było słabe, ale z drugiej bardzo dobre, bo bardziej interesujące. Teraz jak 

patrzę na program, to mam wrażenie, że jest zbyt idealny. Bo jak ludzie patrzą na te 

reportaże to w głowie im się nie mieści, że sami mogliby coś takiego też zrobid, bo to 

jest zwyczajnie za dobre. [...] Dlatego uważam, że w takim Kanale Otwartym powinno 

się mied mieszankę programów – trochę profesjonalnych, a trochę amatorskich. A to 

jest zawsze kwestia umiejętności balansowania tego. To bardo trudna sztuka. 

Włodzimierz – organizator licznych wymian młodzieżowych, użytkownik różnych 

Kanałów Otwartych w XYZ oraz koordynator wolontariuszy EVS w Quiz – wyjaśnił mi 

przyczynę tak szybkiego skoku jakości audycji tworzonych przez zwykłych 

mieszkaoców. Otóż dziś, technika poszła bardzo do przodu i profesjonalny sprzęt 

techniczny jest dużo taoszy i dużo łatwiej dostępny niż kiedyś. Dlatego też ludzie 

tworzą coraz to lepsze nagrania, w coraz krótszym czasie. Z drugiej strony, 

zapotrzebowanie na korzystanie z bardzo zaawansowanego sprzętu jaki mają Kanały 

Otwarte spadło, gdyż społeczeostwo zadowala się produktami przeciętnej jakości, 

dostępnymi na rynku po stosunkowo niskich cenach. Włodzimierz nakręcając filmy 

pamiątkowe ze swoich projektów młodzieżowych, jeszcze 10-15 lat temu był 

pionierem w tworzeniu dokumentacji filmowej, ponieważ zdobycie jakiejkolwiek 

kamery było wówczas czymś wyjątkowym. Co więcej, materiał nie był składany przy 

pomocy komputera, lecz film cięto za pomocą specjalnej maszyny. Bez pomocy 

organizacji takich jak Kanały Otwarte, powstanie wówczas takiego filmu pamiątkowego 
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byłoby niemożliwe, bądź niezwykle trudne i kosztowne. Dziś, każdy projekt jest 

udokumentowany w postaci filmu i najczęściej wystarcza do tego domowy sprzęt 

średniej jakości. W związku z tym, nie ma już aż tak dużej potrzeby ze strony 

społeczeostwa, aby przychodzid do Kanału Otwartego po sprzęt lub by dowiedzied się 

jak obsługiwad podstawowe funkcje kamery czy też pochwalid się nakręconym 

materiałem przed znajomymi. O sytuacji tej wspomniał w rozmowie ze mną jeden z 

wieloletnich pracowników OKQ, Mariusz: 

[Mariusz:] Codzienna praca z użytkownikami jest ważna, ale moim zdaniem robienie 

projektów jest zdecydowanie ważniejsze niż wszystko inne. *…+ Wielu użytkowników 

zaczęło ciąd filmy itd. w domu. Swoje rzeczy mogą umieścid w Internecie a większośd 

ludzi tworzy filmy tylko po to, żeby pokazad je znajomym. A Internet daje im taką 

szansę omijając nas. Dlatego ci, którzy przychodzą teraz do Kanału Otwartego, to 

użytkownicy którzy chcą coś wyemitowad. Więc zmienił się typ naszych użytkowników. 

Stąd zmiana w funkcjonowaniu OKQ polega również na tym, iż obecne Kanałami 

Otwartymi interesują się w większym stopniu osoby, dla których średnia jakośd obrazu 

i przeciętna wiedza na temat kręcenia filmów nie jest wystarczająca lub którzy pragną 

aby ich filmy zostały wyemitowane w lokalnej telewizji.  

Bardzo ciekawym wątkiem była dla mnie kwestia przyszłości Offener Kanal Quiz. Sama 

szefowa nie myśli o niej wcale. Według Beaty, OKQ dostaje pieniądze za to, by tworzyd 

lokalną telewizję i organizowad projekty z lokalnymi mieszkaocami. To właśnie robią, 

robili i nadal robid będą: 

[Beata:]  Jesteśmy niejako zamknięci, zafiksowani na naszych zadaniach. Ja nawet nie 

wiem, w jakim kierunku mielibyśmy się rozwijad czy na czym się specjalnie skupiad. 

Nasze zadanie jest jasne I ono będzie takie same w przyszłości, jakie jest teraz. [...] 

Wizją było stworzenie Kanału Otwartego I oto on jest. Nie wiem, co jeszcze miałoby tą 

wizją byd. Może, żeby więcej ludzi do nas przychodziło tworzyd program. W sensie, 

żeby więcej grup ludzi korzystało z OKQ. Ale nie mam innej wizji naszej organizacji.    
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Wygląda zatem na to, że OKQ nie dąży do rozwoju w konkretnym kierunku, lecz skupia 

się na doraźnym funkcjonowaniu, myśląc ewentualnie o generalnym polepszeniu 

warunków pracy i zwiększeniu liczby swoich użytkowników.  

b) Struktura  

Struktura Offener Kanal Quiz charakteryzuje się małą ilością szczebli zarządzania oraz 

dużą rozpiętością kierowania (rys. nr 5.). Szefowa organizacji ma stały kontakt ze 

wszystkimi pracownikami i wpływa częściowo na sprawy związane z każdą z nich. 

Wszyscy pracownicy dopiero zgłębiający tajniki pracy z kamerą mają takie same prawo 

prosid o pomoc swoich uczących się kolegów i próbowad odkrywad wiedzę we własnym 

zakresie, jak i zwracad się z pytaniami do doświadczonego Media Assistance Mariusza 

czy też Amadeusza, specjalizującego się w obsłudze sprzętu technicznego. Stąd też, 

mamy tu do czynienia z płaską strukturą organizacji: 

Rysunek  nr 5. 

Struktura organizacji Offener Kanal Quiz 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Aby w dalszej części mojej pracy łatwiej było zrozumied zależności pomiędzy 

pracownikami oraz wykonywane przez nich zadania, przedstawiam poniżej opisy 

poszczególnych stanowisk, jakie znajdziemy w OKQ: 
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Główna Szefowa: Jest najważniejszą osobą w organizacji. Pełni rolę reprezentacyjną 

OKQ, zajmuje się szukaniem źródeł finansowania projektów, przyjmowaniem 

pracowników, a także sprawami organizacyjnymi, takimi jak ustalanie urlopów czy 

harmonogramów pracy. Jest główną przełożoną europejskich wolontariuszy EVS 

(European Voluntary Service) oraz niemieckich FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr), ale także 

wysłucha każdego z pracowników, który chciałby z nią coś skonsultowad.  

Dział Księgowości: Jednoosobowy dział zajmujący się sprawami finansowymi OKQ. 

Sprawdza źródła finansowania, kontroluje koszty, wydatki oraz wypłaca 

wynagrodzenia.  

Obsłucha Techniczna: Zajmuje się konserwacją sprzętu technicznego, jego 

magazynowaniem, wynajmem oraz doradztwem jak należy z niego korzystad. Jest 

niezwykle pomocna, gdy ludzie nie mają dużego doświadczenia przy nagrywaniu 

filmów. 

Realizacja Programów – Media Assistance: Zajmuje się wszystkim, co jest związane z 

pracą w studio. Prowadzi programy telewizyjne, pomaga w przebudowie studio, tak 

aby pasowało do innego programu, koordynuje ludzi pracujących na planie, pomaga w 

cięciu materiału i przygotowaniem audycji pod względem technicznym.  

Praktykanci Robiący tzw. „Ausbildung”: To osoby uczące się konkretnego zawodu, na 

zasadzie podobnej do polskiego technikum. Mają one obowiązek nauki przez 3 lata, 

gdzie tydzieo w miesiącu uczą się teorii w szkole, natomiast resztę czasu (po 40 godzin 

w tygodniu) spędzają robiąc praktyki w wybranej przez siebie firmie i zdobywając tym 

samym doświadczenie w pracy. Są niezwykle ważni dla OKQ, gdyż pracują tam przez 

dłuższy czas niż pozostali uczący się pracownicy, mają potrzebne kwalifikacje i 
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motywację do pracy, a także nie kosztują OKQ aż tak dużych pieniędzy. Zajmują się 

wszystkim po trochu – od utrzymywania porządku w OKQ, poprzez pracę z 

użytkownikami, przygotowywanie reportaży, warsztatów dla szkół, koordynację nagrao 

programów w studio aż po realizację własnych projektów. 

Zwykli Praktykanci: Są to osoby potrzebujące zdobyd doświadczenie praktyczne w 

pracy związanej z mediami, którzy zgłaszają się OKQ w celu odbycia kilkutygodniowych, 

bezpłatnych praktyk. Ich zadania są ustalane w zależności od czasu, jaki spędzą w OKQ. 

Wolontariusz Fsj (Niemiecki): Jest to jedna osoba wybierana na okres 12-stu miesięcy, 

pracująca 40 godzin w tygodniu, pochodząca z Niemiec, która pragnie odbyd roczny 

wolontariat socjalny (Freiwilliges Soziales Jahr) w dziedzinie mediów. W zależności od 

jej kwalifikacji oraz chęci, pełni podobne zadania do zwykłych praktykantów bądź tych 

robiących „Ausbildung”. FSJ jako idea narodowego wolontariatu jest opłacane z puli 

paostwowych środków finansowych, stąd jest to także atrakcyjne stanowisko dla OKQ. 

Wolontariusz Evs (Europejski): Tak jak w przypadku wolontariuszy FSJ, jest to także 

jedna osoba wybierana raz na okres 12 miesięcy. Pracuje on/ona oficjalnie 35 godzin w 

tygodniu i w miarę możliwości nie jest proszony/a tak często jak wolontariuszy FSJ o 

pracę w weekendy (aby dad im możliwośd podróżowania i lepszego poznawania 

Niemiec). Jego/jej zadania są w zasadzie podobne do zadao wolontariuszy FSJ. On/ona 

może uczyd się montażu, pracy z dźwiękiem czy realizacji audycji filmowych na żywo. 

W zależności od indywidualnych umiejętności może także prowadzid warsztaty w 

szkołach czy realizowad swój własny projekt filmowy. W związku z tym, że 

wolontariusze EVS nie mówią po niemiecku tak dobrze jak narodowi wolontariusze FSJ, 

szczególnie na początku otrzymują oni większą dowolnośd niż FSJci w doborze 
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wykonywanych zadao. Ich obowiązki mogą także różnid się ze względów kulturowych, 

osobistych kwalifikacji, zainteresowao czy motywacji. Za swą pracę dostają nieco 

większe wynagrodzenie niż FSJ-ci, ponieważ jest ono ufundowane przez Unię 

Europejską a nie samorząd lokalny, tak jak w przypadku wolontariatu narodowego. 

Zwykli Wolontariusze czyli tzw. Użytkownicy: Są to mieszkaocy miasta Quiz i okolic, 

którzy mają ochotę nakręcid reportaż, film, video, program telewizyjny lub cokolwiek 

innego, co OKQ mogłoby potem wyemitowad na swojej antenie. Mogą to byd także 

osoby pragnące nauczyd się jakiejś specjalnej umiejętności przy pracy z kamerą, 

dźwiękiem czy podczas montażu. Nie ma znaczenia ich wiek, płed, pochodzenie, kolor 

skóry czy wyznanie. Każdy bez wyjątków, jest w OKQ mile widziany. 

c) Finansowanie  

Źródłem wiedzy na temat finansowania Offener Kanal Quiz były dla mnie wywiady z 

główną szefową Beatą oraz wieloletnim realizatorem programów telewizyjnych 

Mariuszem, a także oficjalny dokument opracowany wewnętrznie przez dział 

księgowości OKQ. Przedstawiał on uproszczone plany finansowe na lata 2011 oraz 

2012. Na owym dokumencie wyraźnie dało się zauważyd, iż Medienanstalt XYZ jest 

głównym źródłem finansowania OKQ.  Powód takiego stanu rzeczy wyjaśniła Beata: 

[Beata:] W Niemczech pierwszy Kanał Otwarty został założony w 1984 roku i od tego 

czasu jest on opłacany z podatku narodowego. My mamy tu duży sektor mediowy. Jeśli 

masz w domu telewizor, to musisz zapłacid podatek. To jest jakieś 25-30€ co miesiąc. 

Dzięki temu masz dostęp do publicznej telewizji za darmo. Prywatna telewizja jest 

opłacana z reklam. A telewizja publiczna jest pomieszana – trochę pieniędzy mają z 

reklam, ale głównie utrzymują się z tego podatku narodowego [abonamentu radiowo-

telewizyjnego – przyp. autora]. No I Kanały Otwarte też biorą udział w podziale tego 

podatku narodowego. Toteż my mamy taki bardzo mały, mały, mały budżet, żeby 

tworzyd telewizję publiczną za darmo.  
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Gdy wczytywałam się w kwoty widniejące w danym mi do wglądu planie finansowym, 

natychmiast rzucił mi się w oczy fakt, iż MXYZ w 2012 roku, w porównaniu do roku 

poprzedniego, znacznie zmniejszył kwotę przeznaczoną na funkcjonowanie Offener 

Kanal Quiz. Suma ta spadła z 229.328,35€ w 2011 roku do kwoty 187.000,00€ w roku 

2012. Co więcej, MXYZ w 2011 roku przeznaczyło OKQ dodatkowo 3.500,00€ tzw. 

przydziału na projekty realizowane dla samego MXYZ, czego rok później już nie 

uczyniło. OKQ jest dodatkowo wspierane przez osoby trzecie, które łącznie 

dofinansowały organizację w 2011 roku w wysokości 25.541,40€, a w 2012 w kwocie 

27.352,60€. Niestety, o ile w 2011 roku aż 43.418,75€ zostało przydzielone OKQ przez 

osoby trzecie na projekty specjalne, o tyle w 2012 roku ani MXYQ, ani osoby trzecie nie 

dały na dodatkowe projekty żadnych pieniędzy. Z rozmowy z Beatą wiem, że Kanały 

Otwarte z racji otrzymywania pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego, nie 

mają prawa zarabiad na emisji reklam czy wydarzeo komercyjnych, dlatego też środki 

od MXYZ i innych sponsorów są dla nich tak ważne. Głównym zadaniem Beaty jest 

pozyskiwanie dotacji na prowadzenie działao przez OKQ. Ubiega się ona o 

dofinansowanie ze środków unijnych, od władz Niemiec, samorządów lokalnych, 

sponsorów i wszelkich innych instytucji. Jest to długi i skomplikowany proces, w 

którym należy złożyd wiele szczegółowych wniosków wyjaśniających celowośd i 

potrzebę realizacji każdego z planowanych projektów. Sytuacja jest o tyle trudna, iż 

pieniądze otrzymywane od MXYZ są przeznaczane w pierwszej kolejności na opłatę 

kosztów stałych, takich jak czynsz i utrzymanie biur w czystości, wypłaty dla 

pracowników, koszty administracyjne czy realizacji programów telewizyjnych. Dlatego 

też, często bywa tak, że po odliczeniu kosztów stałych nie zostaje nic, lub bardzo 

niewiele, na realizację projektów specjalnych. Stąd działania Beaty są kluczowe dla 
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funkcjonowania i rozwoju OKQ. Z roku na rok odgrywają one ważniejszą rolę, gdyż 

pieniędzy z różnych przyczyn regularnie ubywa. Wynika to m.in. z faktu starzenia się 

społeczeostwa, jak wyjaśniła mi Beata: 

[Beata]: Teraz następują ogromne zmiany demograficzne, tu w XYZ.  A wysokośd 

podatku narodowego zależy od ilości osób, które go płacą. Teraz mamy mniej ludzi, 

więc płacą oni ogółem mniej. I to jest nasz główny problem.[...] Po upadku Muru 

Berlioskiego w 1989 wskaźnik urodzeo spadał z minuty na minutę. W czasach DDR 

każda kobieta miała średnio 2,5 dziecka. Obecnie kobiety rodzą ok. 1,2 dziecka.  

Mariusz natomiast za problemy finansowe OKQ wini w głównej mierze decyzje 

instytucji MXYZ, o czym opowiedział mi podczas naszego spotkania:  

[Mariusz:] Finansujące nas MXYZ ma z nami specjalny układ, ponieważ żaden z 

Kanałów Otwartych nie jest w 100% częścią MXYZ. Gdybyśmy byli w 100% częścią 

MXYZ sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale nie jesteśmy. Nami zarządza 

niekomercyjne stowarzyszenie, które jest finansowane tylko w 90% przez MXYZ. To ma 

nam pozwolid na bycie zupełnie niezależnymi, ale to też ułatwia MXYZ podejmowanie 

decyzji o zmniejszeniu budżetów dla nas. Bo nie jesteśmy ich integralną częścią. [...] To 

mnie frustruje, ponieważ ja wiem jak działa budżetowanie w MXYZ. Ja wiem, że oni 

mają pieniądze, tylko chcą je wydad na coś innego. Mamy tu siedem Kanałów 

Otwartych w XYZ. Nie sądzę, że to dobry pomysł, aby robid im cięcia dotąd, aż 

przestaną w koocu pracowad. Lub kiedy będą funkcjonowad na minimalnych obrotach. 

Moim zdaniem powinno się np. zamknąd jeden Kanał Otwarty, ale wspierad wszystkie 

pozostałe. Nam ucięli koszty najbardziej, w porównaniu z innymi. Innym zmniejszono 

środki o jakieś 2 do 5%. To nie dużo, chod oczywiście jest odczuwalne.  Ale my 

musieliśmy oddad aż 25% naszego budżetu! To jest kompletnie niesprawiedliwe. 

Zasłaniali się tym, że my mamy i tak największy budżet. Tak, to prawda, ale my też 

mamy najwięcej pracy. Jesteśmy w największym mieście, mamy najwięcej 

użytkowników [...] i emitujemy mnóstwo programów, które są nadawane też przez inne 

Kanały Otwarte. 

W konsekwencji, OKQ musiało wprowadzid cięcia wszędzie, gdzie tylko było to 

możliwe. Odbiło się to także na wynagrodzeniu pracowników. Jak dowiedziałam się od 

Mariusza i innych moich rozmówców, w całych OKQ tylko cztery osoby są zatrudnione 

na etat (rys. nr 6.) – Beata (szefowa), Mariusz (Media Assistance), Krystyna (księgowa) 

oraz Amadeusz (obsługa techniczna).  
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Rysunek nr  6. 

Pracownicy OKQ w 2012 roku oraz zachodzące między nimi zależności. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Pozostali pracownicy OKQ są to osoby, które uczą się fachu robiąc różnego rodzaju 

praktyki lub też odbywające w OKQ specjalne programy wolontariatu, które są 

planowane na dany okres czasu. Zazwyczaj też na każde z tych stanowisk jest specjalnie 

zdobyta przez Beatę dotacja finansowa. Można także działad dla OKQ bez żadnych 

zobowiązao ani wynagrodzenia. Jest się wtedy zwykłym użytkownikiem, działającym w 

nieregularnych odstępach czasu.  

Co ciekawe, żadna z osób zatrudnionych na pełen etat nie pracuje oficjalnie przez 40 

godzin tygodniowo. Na przykład Mariusz dostaje pensję za 18 godzin tygodniowo, a 

sama szefowa, tylko za 32 godziny. Oczywiście każde z nich pracuje dla OKQ 40h 

tygodniowo a często i więcej. Wypłat jednak starcza na niepełny wymiar czasu. 

Jedynymi osobami, które oficjalnie przebywają w OKQ 40 godzin tygodniowo są 

praktykanci robiący tzw. Ausbildung (Andrzej i Katarzyna) oraz specjalni niemieccy 

wolontariusze – FSJ-ci (Milena).  
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d) Działania na rzecz społeczności lokalnej 

Działania Offener Kanal Quiz na rzecz społeczności lokalnej można podzielid na dwie 

kategorie: na działania wewnętrzne oraz na  działania zewnętrzne. Opiszę zatem każdą 

z tych kategorii oddzielnie.  

d.1) Działania wewnętrzne  

Celem wewnętrznego działania OKQ jest umożliwienie lokalnej społeczności tworzenia 

programów telewizyjnych, reportaży, filmów czy teledysków, które poruszą 

interesujące ich samych tematy. Tym samym organizacja ta przyczynia się do 

propagowania pozytywnych zachowao społecznych, wspiera aktywizację lokalnych 

mieszkaoców oraz pełni rolę informacyjną, nagłaśniając kwestie bezpośrednio 

związane z okoliczną ludnością. W celu realizacji swych założeo, OKQ dysponuje dużą 

ilością wolnego czasu antenowego, specjalistycznym sprzętem, pomieszczeniami do 

przygotowywania materiałów do emisji oraz odpowiednimi ludźmi, którzy chętnie 

niosą pomoc nowym i niedoświadczonym użytkownikom. Każdemu z tych czynników 

warto jest przyjrzed się bliżej, stąd poniżej wyjaśniam bardziej szczegółowo jak Offener 

Kanal Quiz dokładnie działa. 

Jak OKQ sam o sobie pisze na swojej stronie internetowej (Offener Kanal Quiz, 2013), 

jego program jest tak różnorodny i ciekawy, jak ludzie, którzy go tworzą. Bywa 

zarówno poważny jak i zabawny. Czasem jest nowatorski, kontrowersyjny, ambitny czy 

też pouczający. Może byd również marzycielski, czy też stąpad twardo po ziemi. 

Słowem, wszystko co przeciętny odbiorca miałby ochotę zobaczyd, potencjalnie może 
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tam znaleźd. O odpowiedzialności za treśd nagrao wspomniała mi podczas rozmowy 

Beata: 

[Beata:] Producent, czyli osoba, która tu przychodzi, żeby coś nakręcid, jest w pełni 

odpowiedzialny za swój materiał. [...] Nie ma żadnego szefa, który mu mówi, co jest 

dobre a co jest złe. To na prawdę bardzo demokratyczny system, bez żadnej hmmm… 

kontroli. [...] Każdy, kto tu przychodzi musi podpisad oświadczenie, że działa w zgodzie z 

prawem. Czyli na przykład, że reportaż nie będzie zawierał przemocy, reklamy czy 

pornografii. [...]Więc jeśli coś w jego materiale okaże się niezgodne z prawem, to on 

ponosi za to odpowiedzialnośd, nie ja. 

Z analizy programu OKQ zamieszczonego na ich stronie internetowej (Offener Kanal 

Quiz, 2013) oraz po rozmowach z pracownikami można zrozumied, jak to jest możliwe, 

że tak mała lokalna telewizja nadaje program 24 godziny na dobę, siedem dni w 

tygodniu. Otóż nowości programowe puszczane są zwyczajnie tylko od poniedziałku do 

piątku, zaczynając od godziny 18:00. Nowy materiał powinien mied minimum dwie 

godziny, a najlepiej, jeśli trwałby cztery.  Jeśli OKQ nie ma tyle materiału, aby zapełnid 

całe 4 godziny, wówczas wyświetla materiały dostarczone mu przez inne Kanały 

Otwarte działające na terenie XYZ. Następnie taki 4-rogodzinny blok jest powtarzany aż 

do godziny 18:00 następnego dnia. W weekend sytuacja jest nieco inna, bowiem 

puszczane są wyłącznie powtórki z całego tygodnia. Przy czym w soboty, powtórki lecą 

zaczynając od poniedziałku a na piątku koocząc. Natomiast w niedzielę, kolejnośd 

powtórek jest odwrócona, czyli nowy program z piątku puszczany jest jako pierwszy a 

poniedziałkowy jest ostatni. W ten sposób każdy odbiorca ma szansę obejrzed 

interesujący go program. 

Ramówka OKQ jest dośd bogata, jak na tak małą telewizję. W każdy wtorek wieczorem 

emitowany jest na żywo program muzyczny TOP , który jest bardzo popularny także 

poza granicami Bundeslandu XYZ. Raz w miesiącu natomiast można obejrzed bardzo 
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lubiany magazyn młodzieżowy Teenager, poruszający tematy bliskie młodym ludziom, 

zarówno polityczne jak i kulturalne. Martyna – pierwsza wolontariuszka EVS w historii 

Offener Kanal Quiz, zwróciła mi uwagę na jeszcze inne rodzaje programów oraz na 

szeroko rozumianą grupę docelową odbiorców OKQ: 

[Martyna:] Ich widzem jest mieszkaniec Quiz. Oni tak to ukierunkowują. Bo oni mają 

różne programy. Mają różne młodzieżowe rzeczy, mają nawet coś dla dzieci i mają 

sporo talk show. Ale to jest taka ramówka jakby… przeciętnej telewizji bym 

powiedziała. Tyle, że nie pokazują normalnych filmów tylko rzeczy, które nakręcili 

zwykli ludzie, którym chciało się coś zrobid. [...] To jest tak, że oni mają takie stałe 

programy, które są kręcone co tydzieo, i które są skierowane do ludzi powiedzmy 

starszych, [...] ponad 40 lat. Bo to są programy o mieście, o tym jak udoskonalad 

miasto, jest program o kulturze w Quiz, ale też nie o kulturze młodzieżowej tylko 

bardziej o kulturze w sensie muzeum. I jest dużo talk showów, które mówią też o 

polityce.  

Sam fakt zobaczenia własnego programu w telewizji jest dla wielu ekscytujący. Innych 

do nakręcenia własnego materiału zachęca możliwośd podzielenia się z ludźmi swoimi 

spostrzeżeniami, pasjami czy problemami. Odbiorcy bierni mogą z OKQ czerpad 

informacje, rozrywkę, inspirację czy też motywację do działania. Pole pozytywnego 

działania jest tu niezwykle szerokie. Od czego zatem zacząd? 

Niezwykle ważny przy kręceniu filmu jest dobrze dobrany sprzęt. Jest to nie tylko 

kamera, ale także ton, światło, czy sam program do cięcia i obróbki nakręconego 

materiału. Całe to wyposażenie można nie tylko za darmo wypożyczyd w Offener Kanal 

Quiz, ale też nieodpłatnie skorzystad z doświadczenia pracujących tam osób, które z 

chęcią pomogą każdemu zainteresowanemu w doborze najodpowiedniejszego sprzętu. 

O dokładnym procesie wypożyczania takiego profesjonalnego sprzętu, dowiedziałam 

się od trzeciej (obecnej) wolontariuszki EVS w OKQ – Haliny: 

[Halina:] Przychodzisz do OKQ i  zakładasz sobie konto w naszej bazie danych [...] 

Potem podpisujesz, że zdajesz sobie sprawę, że jesteś odpowiedzialna za ten sprzęt i 
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jeśli on się uszkodzi, to ileś tam z Twojego ubezpieczenia zostanie potrącone, i że 

użytkowanie to jest tylko na określony czas. Na przykład godzina oddania sprzętu jest 

bardzo ważna. Czyli zyskujesz świadomośd jakie są reguły korzystania ze sprzętu. I 

potem przechodzisz do pomieszczenia, gdzie się wypożycza sprzęt i mówisz, że chcesz 

kamerę, np. światło, ton i coś tam. [...] Możesz np. wypożyczad ten sprzęt w każdy 

poniedziałek, przez 5 miesięcy. I potem montowad to sobie. [...] Tylko ważne jest to, że 

nie można na przykład wypożyczyd sprzętu, żeby nagrad swoje wesele. To może byd np. 

próba Twojej wypowiedzi artystycznej w formie filmowej, ale potem powinnaś 

udostępnid ten film dla OKQ, żeby oni mogli to też wyemitowad, jeśli będą chcieli.  

[MCh:] A czy jest ktoś, kto doradza jaki sprzęt powinno się na jaką okazję wypożyczyd? 

[Halina:] Od tego są właśnie pracownicy w OK. Czyli np. ja Ci mogę zrobid warsztaty z 

tego, jak korzystad ze sprzętu, jeżeli akurat będę miała czas. Mogę z Tobą ten film 

zrealizowad i swoją fachową pomoc służyd.  

Z rozmów z  pracownikami OKQ wiem, że użytkownicy pojawiają się tam prawie 

codziennie. Są takie osoby, które orientują się dośd dobrze w temacie kręcenia oraz 

takie, które swoich sił chcą spróbowad po raz pierwszy. Każdy jest w OKQ ciepło 

przyjmowany i oferuje się mu potrzebne wsparcie. Zazwyczaj najwięcej czasu i uwagi 

poświęcane jest użytkownikom w fazie cięcia nakręconego przez nich materiału, gdyż 

w tej kwestii trzeba ich często wszystkiego uczyd od podstaw. Są jednak osoby, które 

mają duże pokłady zarówno chęci jak i cierpliwości i troszczą się o każdego laika. 

Gotowy materiał eksportuje się do bazy danych OKQ, a następnie emituje się go w 

uzgodnionym przez obie strony terminie. Co więcej, od Haliny dowiedziałam się, że w 

OKQ panuje porządek organizacyjny i wszystko, co zostało wypożyczone czy nagrane 

jest dokładnie odnotowywane i dobrze przechowywane:  

[Halina:] Jest świetna archiwizacja materiałów, które były tam puszczane. Świetnie 

mają bazy danych sporządzone… No to są Niemcy! Mają segregator, w którym jest 

wypożyczony sprzęt. Wszystko jest pozaznaczane – tu kamera, tu światło, tu to. Czy 

zwrócone było w porządku. 
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Podsumowując można uznad, że wizyta w Offener Kanal Quiz może byd zatem 

niezwykle owocnym spotkaniem dla każdego, kto ma ochotę zainteresowad się bliżej 

tematem telewizji i zostawid po sobie w mediach jakiś ślad.  

d.2) Działania  zewnętrzne   

Jeśli chodzi o działania zewnętrzne na rzecz ludności lokalnej, Offener Kanal Quiz ma 

na swoim koncie wiele projektów angażujących różne grupy społeczne. Najbardziej 

znanym przedsięwzięciem jest współpraca ze szkołami na terenie całego Quiz. OKQ 

organizuje w nich warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży, integrując tym samym 

uczestników i pokazując im alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. Potwierdza 

to Halina: 

[Halina:] Warsztaty w szkole mają na celu, by ta młodzież miała okazję poznad coś 

innego – na przykład jak się realizuje film rzeczywiście. Żeby spróbowad ich też jakoś 

zaanimowad w taki ciekawy sposób. Żeby zrobid z nimi coś innego, nietypowego.  Byd 

może okazało by się, że ktoś z nich byłby tym zainteresowany a byd może będzie to dla 

nich fajną zabawą po prostu. Nauką przez zabawę. 

Zawsze ukoronowaniem takich projektów jest materiał filmowy, który jest następnie 

emitowany na antenie OKQ. Często są to warsztaty tylko jedno-, bądź kilkudniowe, ale 

bywają także przedsięwzięcia dużo większe, trwające po kilka tygodni. O jednym z 

takich dużych  wydarzeo opowiedziała mi w wywiadzie Beata: 

[Beata:] W zeszłym roku zrobiliśmy bardzo bardzo długi i duży program – to był projekt 

z uczniami dwóch szkół.  Telenowela. To było dla nas bardzo dobre I miłe 

doświadczenie. Brało tam udział 15 osób I zrobiliśmy telenowelę składającą się tylko z 

trzech części, więc malutką *śmiech+. Moim zadaniem było znalezienie kamerzysty, 

kogoś , kto napisze scenariusz… no i żeby to wszystko zorganizowad. To był taki projekt 

o tym, jak posługiwad się mediami, można powiedzied. Celem tego przedsięwzięcia była 

praca z młodzieżą, pokazanie im, na czym polega telewizja, tworzenie programu, praca 

z kamerą, jak nagrad film itd. Chcieliśmy ich do tego  zachęcid.  
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Drugim działaniem o którym chciałabym wspomnied jest organizowanie bezpłatnych 

warsztatów filmowych dla osób bezrobotnych. Jak zdradziła mi Beata, projekty te są 

bardzo trudne w realizacji. Chodzi przede wszystkim o to, aby namówid ludzi bez pracy, 

żeby wyszli z domu i zrobili coś dla siebie. Czasem jest to niezmiernie trudne, gdyż 

mówimy tu między innymi o próbie wyciągnięcia ich np. z depresji. Dlatego też 

najtrudniejsze w tym przedsięwzięciu jest namówienie ludzi, by zechcieli wziąd w nim 

udział. Wolontariuszka EVS Halina także wypowiedziała się na ten temat: 

[Halina:] To chodzi o to, że dużo osób bezrobotnych jest w takim marazmie. Im się nic 

nie chce robid po prostu. Czasami ludzie bezrobotni są bezrobotni w takim kręgu – że 

jest bezrobotny, szuka pracy, nie jest niczym zainteresowany… To jest taki sposób na 

danie im bodźca, żeby zrobili coś zupełnie odmiennego i byd może to sprawi, że 

pomyślą: „zrobiłem coś fajnego w filmie, byd może mogę byd dobry także w jakiejś 

pracy?”. Nie sądzę, żeby to miało na celu, że oni rzeczywiście potem będą pracowad w 

telewizji, tylko żeby to był taki dodatkowy bodziec do rozwoju.  

Rzadko zdarza się, że po skooczonych warsztatach ktoś kontynuuje swój rozwój w 

dziedzinie filmu. Zdecydowana większośd nie pojawia się ponownie w OKQ. Nie mniej, 

w OKQ wierzy się, że organizacja tego typu projektów ma ogromne znaczenie 

społeczne i w miarę możliwości powinna byd kontynuowana.  

Kolejnym sposobem aktywizacji społeczności lokalnej jest wspieranie i promowanie 

różnego rodzaju konkursów, wydarzeo kulturalnych, akcji społecznych, czy też 

prowadzenie relacji z różnorakich wydarzeo lokalnych. Aby zwiększyd swoją 

efektywnośd, Offener Kanal Quiz współpracuje także z pozostałymi sześcioma Kanałami 

Otwartymi na terenie XYZ. Wymieniają oni między sobą programy telewizyjne, sprzęt 

techniczny czy też organizują wspólnie wydarzenia, takie jak na przykład istniejący od 

15 lat październikowy konkurs filmowy Teenager Movie Price. Przez 11 lat konkurs ten 

miał miejsce zawsze w Quiz, natomiast od 4 lat co roku odbywa się w innych 



55 

 

miejscowościach. Podczas finału, wybierane są trzy filmy, w trzech różnych 

kategoriach: „Początkujący”, „Profesjonaliści” oraz „Umiejętnośd posługiwania się 

mediami”. W ostatniej kategorii biorą udział głównie dzieci, wspierane przez 

studentów bądź profesjonalistów. Są trzy grupy jurorów, gdzie każda przyznaje 

nagrodę w swojej kategorii. Jest o co walczyd, bowiem jury rozdziela 2 500 euro na 

trzy, bądź czasem i cztery nagrody. Podział pieniędzy zależy od decyzji jury i może się 

różnid z roku na rok. Pieniądze pochodzą od wszystkich siedmiu Kanałów Otwartych, 

samorządu lokalnego oraz od sponsorów. Jest to zdecydowanie spore przedsięwzięcie 

jak na rozmiary Kanałów Otwartych w XYZ. Społecznośd lokalna ma dzięki temu okazję 

zaprezentowad swoją twórczośd także w innych rejonach XYZ, aniżeli tylko w swej 

bezpośredniej okolicy. Ponadto otrzymanie nagrody oprócz korzyści finansowych jest z 

pewnością ogromnym wyróżnieniem i powodem do dumy, dla jej zdobywcy.  

Podsumowując, Offener Kanal Quiz aktywnie działa także poza murami swojej siedziby. 

Organizacja ta angażuje się w szereg ważnych społecznie przedsięwzięd, takich jak 

oswajanie młodych ludzi z mediami, dzięki współpracy ze szkołami, organizowanie 

warsztatów filmowych dla bezrobotnych, promowanie i relacjonowanie wielu 

lokalnych wydarzeo kulturalnych, akcji społecznych czy też prowadzenie różnego 

rodzaju konkursów filmowych. 
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3.2.3. Motywacja i motywowanie pracowników Offener Kanal Quiz 

W tej części mojej pracy, w pierwszej kolejności, przybliżę różnorodne cechy 

uczestników Offener Kanal Quiz oraz postaram się zrozumied sposób ich codziennego 

funkcjonowania. Następnie, przedstawię relacje między pracownikami OKQ aby móc 

na koocu określid panującą w tej organizacji atmosferę pracy. Jako podsumowanie, 

wyodrębnię rodzaje istotnych motywatorów, które uczestnicy organizacji wymienili 

podczas przeprowadzonych z nimi rozmów oraz porównam je z istniejącymi teoriami 

motywacji i motywowania. 

3.2.3.1. Cechy uczestników  

Uczestnikiem organizacji Offener Kanal Quiz jest każda zatrudniona w niej osoba, 

niezależnie od rodzaju umowy, oraz tzw. użytkownicy, czyli zgłaszający się do OKQ 

okoliczni mieszkaocy, pragnący zetknąd się ze światem mediów. Indywidualne cechy 

uczestników OKQ, ich potrzeby oraz motywacje kształtują w dużej mierze 

organizacyjną rzeczywistośd.  

Analizę owych uczestników rozpocznę od ustalenia ich wewnętrznych postaw wobec 

pracy. Następnie przyjrzę się bliżej temu, jak rozkładany jest czas pracy oraz kiedy 

przyznawane są pracownikom urlopy.  W dalszej części krótko opiszę ubiór 

przebywających w OKQ osób oraz ich stosunek do wyglądu w pracy. Podrozdział ten 

zakooczę analizą procesu nauki oraz rozwoju kompetencji uczestników omawianej 

organizacji.  
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a) Postawa własna wobec pracy 

Z rozmów z uczestnikami OKQ wynika, iż istnieje wiele różnych powodów, dla których 

ludzie trafiają do tej organizacji. Jednakże, praktycznie każda z poznanych przeze mnie 

osób znalazła się w OKQ świadomie, z własnej, nieprzymuszonej woli. Zdecydowana 

większośd usłyszała o OKQ od znajomych lub zna go z telewizji lokalnej. Pozostali 

dowiedzieli się o istnieniu OKQ z Internetu, najczęściej szukając programów praktyk 

bądź wolontariatu.  

Realizacja wolontariatu EVS czy FSJ jest wyborem zupełnie dobrowolnym i zależy 

wyłącznie od indywidualnych chęci i zainteresowao poszczególnych osób. Jak każde 

działanie społeczne, odbycie takiego wolontariatu jest pozytywnie postrzegane przez 

przyszłych pracodawców, natomiast nie jest warunkiem koniecznym do np. znalezienia 

w późniejszym okresie pracy. Dlatego też, decyzja o odbyciu takiego 

długoterminowego projektu społecznego jest całkowicie dobrowolna i wynika z 

wewnętrznej potrzeby rozwoju w danym kierunku. W przypadku wolontariuszek 

europejskich – Martyny i Haliny, decyzja o przyjechaniu do Quiz i pracy dla OKQ była 

prosta. Obydwie chciały wziąd udział w programie unijnym EVS aby wyjechad za granicę 

i działad w wartościowy sposób dla lokalnego społeczeostwa oraz robid zarazem coś 

ciekawego dla nich samych. Projekt oferowany przez Offener Kanal Quiz spełniał zatem 

ich główne oczekiwania: 

[Martyna:] Ja bym nie pojechała na cokolwiek, tylko chodziło mi o rzeczy związane z 

mediami, czy szeroko pojętym artem. Ale do tego zalicza się też wszystko, co jest 

związane z telewizją, kręceniem czy filmem. Także dla mnie to było wręcz idealne. Jak 

to znalazłam, to naprawdę byłam zachwycona. A jak się okazało, że jeszcze dostałam 

to miejsce, to już w ogóle, naprawdę fajna rzecz się zdarzyła. Nie to, że jeśli bym nie 

znalazła nic z filmem, to bym nic nie wzięła, ale chciałam, żeby to było związane z tym, 

co już kiedyś wcześniej robiłam, co mnie interesowało. 
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Wewnętrzne nastawienie Martyny do pracy w OKQ było zatem od samego początku 

pozytywne. Dostanie się na ten konkretny projekt traktowała ona jako wielką szansę, z 

której zamierzała skorzystad. 

Dla Haliny najważniejszym czynnikiem w wyborze wolontariatu był język, w jakim 

będzie on realizowany. W drugiej kolejności zależało jej na odpowiedniej tematyce 

projektu, który rozwijałby jej filmowe zainteresowania: 

[Halina:] Chciałam pojechad do Niemiec na EVS’a i szukałam projektu, który by mnie 

interesował. A że interesuję się kręceniem filmów i znalazłam ofertę właśnie w OKQ, 

czyli w telewizji, zdecydowałam się, że to byłaby moja wymarzona praca i 

zdecydowałam się, że Quiz, okay, to jest mój EVS. [...] Zależało mi głownie na tym, by 

byd w Niemczech, by uczyd się języka niemieckiego no i drugi cel to była możliwośd 

kontynuowania tego, czym się zajmuję, czyli kręcenia filmów. [...] Jak zaznaczałam, co 

bym chciała robid dokładnie, to był to właśnie mój własny projekt filmowy, byd może 

realizacja warsztatów filmowych w szkole no i że montowanie mnie interesuje. [...] To 

była idealna oferta dla mnie. Od razu jak to zobaczyłam, poczułam, że muszę to zrobid. 

Jak widad, osobiste podejście Haliny do pracy w OKQ było takie samo, jak Martyny. Ta 

wolontariuszka również przyjechała do Quiz z wielkim entuzjazmem i zapałem do 

pracy. 

Jeśli chodzi o Fabiana – drugiego wolontariusza europejskiego w historii OKQ, w 

przeciwieostwie do Martyny i Haliny, tematyka projektu nie miała dla niego większego 

znaczenia. O wyborze Fabiana zadecydował wyłącznie kraj wyjazdu oraz wielkośd 

miejscowości, w której projekt wolontariatu miał się odbyd: 

[Fabian:] Szukałem EVS’a. Chciałem wyjechad gdziekolwiek. Znaczy nie gdziekolwiek – 

chciałem wyjechad do Niemiec, ale do jakiegoś większego miasta gdzie coś będzie się 

działo i w sumie projekt był dla mnie mniej istotny. 

Widad zatem, że główną motywacją Fabiana do podjęcia wolontariatu w Offener Kanal 

Quiz były czynniki zewnętrzne, niezwiązane bezpośrednio z samą organizacją. W 
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dalszej części mojej pracy, we fragmencie poświęconym zagadnieniu czasu pracy 

pracowników6, będą wyraźnie widoczne i opisane konsekwencje takiego podejścia. 

Zaangażowanie Fabiana w życie OKQ jest spore natomiast nie robi on więcej aniżeli jest 

to od niego bezpośrednio wymagane. To oczywiście różni go od postaw własnych 

Martyny i Haliny wobec pracy.  

Podczas gdy wolontariat jest kwestią całkowicie dobrowolną, odbywanie praktyk już 

takie byd nie musi. W zdecydowanej większości przypadków aby pomyślnie ukooczyd 

naukę na uniwersytecie, należy odbyd obowiązkowe praktyki, będące bezpośrednio 

związane z kierunkiem studiów i trwające przez określony czas. Jest to zatem 

najczęściej aktywnośd obligatoryjna, lecz można ją odbyd w dowolnej organizacji 

spełniającej dane kryteria. Stąd też, wybór akurat Offener Kanal Quiz na miejsce 

odbycia praktyk jest zupełnie dobrowolny, aczkolwiek pewnego wyboru należy 

bezwzględnie dokonad, chcąc pomyślnie zakooczyd naukę. Arek, studiujący Media 

Literacy - Visual Culture and Communication7, odbył w OKQ 3-miesięczne praktyki, w 

pełnym wymiarze godzin. Po tym okresie zdecydował, że zostanie dłużej w OKQ i 

będzie tworzył program jako użytkownik. W tym charakterze jest on już w OKQ ponad 

pół roku: 

[Arek:] Teraz jestem tu prawdziwym wolontariuszem. Nie dostaję żadnych pieniędzy, 

ale nadal tu jestem i robię nasze show. Wszystko za darmo. [...] Zostałem, bo mi się tu 

podobało. Myślę, że zawsze jest coś nowego, czego jeszcze można się nauczyd. A poza 

tym ja naprawdę kocham nasze show. Lubię… robid swoje. To co chcę. I jak nikt mi nic 

nie narzuca. 

                                                 
6 Rozdział 3.2.3.1.b 
7 Umiejętnośd Posługiwania się Mediami - Kultura Wizualna i Komunikacja 
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Zostanie wolontariuszem po odbyciu praktyk pokazuje, że podejście Arka do pracy w 

Offener Kanal Quiz jest bardzo osobiste. Określenie: „kocham nasze show” 

jednoznacznie pokazuje, iż ten były praktykant wkłada w pracę dla OKQ całe serce. 

Podobnie do zwykłych praktykantów ma się sytuacja osób robiących tzw. Ausbildung. 

Oni także muszą znaleźd organizację, w której będą odbywad staż i ów wybór zależy od 

nich samych. Jednakże miejsce odbycia go jest najważniejszą decyzją, jaką stażyści w 

związku z robieniem Ausbildung muszą podjąd. Wynika to z faktu, że uczą się oni 

potem w wybranej przez siebie organizacji konkretnego fachu w praktyce, przez okres 

trzech lat. Dlatego też, podjęcie pracy dla Offener Kanal Quiz w ramach robienia 

Ausbildung jest zazwyczaj kwestią dużo bardziej przemyślaną aniżeli gdy chodzi o 

krótkoterminowe praktyki. Katarzyna, obecnie ucząca się specjalizacji Media Designer 

– Sound and Vision8, zanim trafiła jako Ausbilder do OKQ, pracowała w dwóch innych 

organizacjach jako praktykantka. Jednakże zarówno rodzaj wykonywanej pracy jak i 

panująca w owych firmach atmosfera oraz stosunki międzyludzkie nie odpowiadały jej 

oczekiwaniom. O przejściu do OKQ i rozpoczęciu tam trzyletniej nauki Katarzyna 

zdecydowała się po namowie znajomego. Zakooczył on już swoją edukację w OKQ jako 

Ausbilder i był bardzo zadowolony z całokształtu współpracy. Dla Katarzyny przejście 

do Offener Kanal Quiz było zatem ciekawą alternatywą. Po dokładnym zapoznaniu się z 

warunkami stażu oraz pomyślnie zakooczonej rozmowie kwalifikacyjnej, Katarzyna 

stała się stałym członkiem zespołu OKQ i zaczęła się rozwijad w ciekawszym dla niej 

kierunku. Jej przejście do OKQ było umotywowane po pierwsze, chęcią polepszenia 

dotychczasowych warunków pracy, po drugie, możliwością zmiany środowiska pracy 

na bardziej otwarte na ludzi i ich potrzeby oraz po trzecie, szansą zdobycia tytułu 

                                                 
8 Projektant Mediów – Dźwięk i Obraz 
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Technika Dźwięku i Obrazu. Widad więc, że wewnętrzna postawa Katarzyny wobec jej 

nowej pracy opierała się na wielu pozytywnych czynnikach.  

Andrzej, drugi Ausbilder w Offener Kanal Quiz, ubiegając się o swoje stanowisko, był w 

o wiele trudniejszej sytuacji aniżeli Katarzyna. Dla niego dostanie się na trzyletni staż 

do OKQ było absolutnym priorytetem. Początkowo Andrzej studiował kierunek Medien 

und Technik9. Szybko jednak zorientował się, że to co robi na uniwersytecie zawiera za 

dużo teorii a za mało praktyki. Rzucił zatem studia i spróbował swych sił odbywając 

praktyki w jednym z mniejszych miast w XYZ a następnie w Berlinie. Jednakże zajęcia te 

wymagały od niego za dużo pracy i czasu, w porównaniu do pieniędzy i satysfakcji jakie 

mu one dawały. Po znalezieniu w Internecie oferty Offener Kanal Quiz i zapoznaniu się 

z warunkami pracy jako Ausbilder, Andrzej był bardzo zdeterminowany, by dostad się 

na to stanowisko:  

[Andrzej:] Zaprosili mnie na rozmowę no i stałem tu, ubrany elegancko w garnitur. [...] 

Wiele osób już tak nie robi, ubierają się normalnie i tyle. Ale ja wolałem to zrobid 

elegancko. [...] Denerwowałem się, bo to miało ogromny wpływ na moje życie. Jakbym 

się tu nie dostał, to bym musiał do Bitterburga jechad. Znowu się przeprowadzad i to 

dużo dalej od domu. Z resztą to brzydkie miasto, dawali mało pieniędzy i więcej pracy… 

Dlatego to było dla mnie takie ważne! Nie miałem wcale ochoty byd w Bitterburgu, ale 

coś w życiu trzeba robid, nie tylko siedzied w domu. Toteż wiedziałem, że muszę się 

pokazad z jak najlepszej strony. Tyle od tego zależało! 

W przypadku Andrzeja chodziło zatem o uniknięcie niewygód związanych z 

koniecznością przeprowadzki do mało interesującego miasta, pracą w większym 

wymiarze godzin oraz dużo większym oddaleniem od rodzinnego domu. Po dostaniu 

się do upragnionej organizacji, Andrzej wykazuje ogromne zaangażowanie a jego 

wewnętrzny stosunek do pracy jest godny podziwu i naśladowania:  

                                                 
9 Media i Technika 
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[Andrzej:] To dobrze, że mamy tu taką rodzinną atmosferę. Mam tylko nadzieję, że te 

bliskie relacje nie zepsują naszego przebiegu pracy. Jak to w rodzinie, pytamy się 

nawzajem co słychad i dużo ze sobą rozmawiamy. Nie powinno to jednak przeszkadzad 

w pracy. Praca jest tak samo ważna i nie powinna leżed odłogiem. 

 

Szefowa organizacji OKQ jak sama twierdzi, także woli pracowad w Quiz aniżeli w 

jakimkolwiek innym mieście. Jednak na co dzieo z przyjemnością mieszka w odległości 

50 km od stolicy XYZ. Beata poza pracą ceni sobie ciszę i spokój, natomiast do 

prowadzenia Kanału Otwartego zdecydowanie bardziej nadaje się duże miasto. 

Pomimo wielu trudności szefowa kolejny już rok nieprzerwanie walczy o przetrwanie i 

ciągłośd rozwoju OKQ. Jako jego pomysłodawczyni i główna założycielka, Beata traktuje 

Offener Kanal Quiz jako dzieło swojego życia i chce by przetrwało jak najdłużej. Jej 

wewnętrzny stosunek do pracy jest zatem bardzo osobisty i pomimo wielu 

przeciwności losu jakim OKQ musi stawid czoło, Beata nie zamierza zmieniad miejsca 

pracy.  

Mariusz, który w OKQ jest od samego początku, także nie może rozstad się z tą 

organizacją. Pomimo niskiej płacy za niepełny wymiar godzin i natłoku obowiązków, 

Mariusz nie myśli o odejściu: 

[Mariusz:] Sęk w tym, że to nie jest moja jedyna praca. Ja jeszcze pracuję dla innej 

telewizji i stacji radiowej. Ale nie w biurze tylko raczej w produkcji. Kiedyś myślałem o 

tym, żeby odejśd z OKQ, ale potem zrozumiałem, że jest mnóstwo rzeczy, które mogę 

robid tylko tutaj w takiej formie w jakiej chcę. [...] Na przykład mogę robid 

cotygodniowe show muzyczne w całkowicie wolny i niezależny sposób. To się 

praktycznie nie zdarza w innych stacjach. Także to jest dla mnie luksus. [...] Jak masz 

250 000 odbiorców, to odpowiedzialnośd za program jaka na Ciebie spada jest dużo 

mniejsza, niż kiedy nadajesz na przykład na całą Europę. Jak tu coś zrobisz nie tak, to 

nikt Cię za to nie zamorduje. Jak coś pójdzie źle w wielkim radiu czy telewizji, to mogą 

Cię za to wylad. [...] Poza tym, dzięki temu, że oficjalnie mam tu byd tylko 18h, nie mam 

problemu z tym, żebym pracował jeszcze gdzieś indziej. Jestem elastyczny i w zasadzie, 

to te moje inne prace finansują mój pobyt tutaj. Tu nie zarabiam zbyt wiele, ale mogę 

dorabiad gdzieś indziej.   
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Mariusz traktuje Offener Kanal Quiz jako swoistą odskocznię. Miejsce, w którym może 

tworzyd niezależne produkcje według własnego gustu. Ta możliwośd, połączona wraz z 

brakiem odpowiedzialności w razie niepowodzenia, tworzy dla Mariusza bezcenne 

warunki pracy, które on docenia, szanuje i z którymi nie chce się rozstawad. Dla OKQ 

posiadanie takiego pracownika jak Mariusz to skarb. 

Wolnośd nadawania, niezależnośd i prawo do popełniania błędów skłania także wielu 

obcokrajowców, do spróbowania swoich sił w niemieckiej telewizji lokalnej. Z rozmowy 

z użytkowniczką OKQ Mane – Gruzinką, która kilka miesięcy temu przeprowadziła się 

na stałe do Niemiec, dowiedziałam się, jak ważnym przeżyciem było dla niej 

nagrywanie reportaży dla Offener Kanal Quiz: 

[Mane:] Byłam zachwycona, że w ogóle mogłam coś zrobid w niemieckiej telewizji. *…+ 

W OKQ miałam ogromną swobodę. Nie było cenzury ani niczego takiego. Z czymś takim 

jeszcze nie miałam do czynienia. *…+ To było fascynujące. Bardzo cieszyłam się, że moje 

imię pojawia się gdzieś w niemieckiej telewizji i że coś mogłam dla nich sama nakręcid. 

Byłam z tego bardzo dumna. [...] Jako, że jestem obcokrajowcem, mam zdecydowanie 

mniejsze szanse by pracowad jako dziennikarka. Bo wiadomo, że w niemieckiej telewizji 

trzeba mówid lepiej, niż przeciętny Niemiec. Dlatego jestem taka wdzięczna OKQ, że 

dali mi szansę dla nich coś robid. 

Jednymi z najlepszych motywatorów do pracy jest fascynacja wykonywanym zajęciem, 

duma z otrzymanych rezultatów oraz wewnętrzne poczucie wdzięczności. Podczas 

naszej rozmowy, Mane wielokrotnie podkreślała swoje zobowiązanie wobec OKQ za 

danie jej szansy rozwoju w interesującym ją kierunku oraz wielką radośd, którą dawała 

jej współpraca z tą organizacją. Trudno o bardziej wdzięcznego i zaangażowanego 

użytkownika. 

Podsumowując, w Offener Kanal Quiz postawa własna uczestników organizacji wobec 

pracy ma różnorodne podłoże, natomiast w każdym przypadku jest to postawa 

pozytywna.  Wynika ona z wewnętrznej chęci i potrzeby rozwoju samych uczestników. 



64 

 

Dla jednych praca w OKQ to szansa nauki języka obcego i poznania nowej kultury. Dla 

innych jest to możliwośd poszerzenia zainteresowao,  kontynuowania nauki w danym 

kierunku, zdobycia tytułu naukowego czy też szansa niezależnego tworzenia według 

własnych pomysłów. Trafiają tam także osoby szukające odpowiedniejszych dla nich 

warunków pracy, jak na przykład bardziej otwartego środowiska na ludzi i ich potrzeby. 

OKQ bywa też schronieniem dla tych, którzy nie chcą opuszczad Quiz w poszukiwaniu 

pracy w mediach w innych miastach. Dla stałych pracowników OKQ organizacja ta jest 

dziełem ich własnych rąk i sam ten fakt motywuje ich do pozytywnego stosunku do 

pracy. Ponadto uczestnicy OKQ mają możliwośd eksperymentowania w każdej 

interesującej ich dziedzinie, bez obaw o poniesienie nieprzyjemnych konsekwencji w 

razie porażki. Poczucie niezależności oraz prawo do uczenia się na własnych błędach 

sprawia, iż Offener Kanal Quiz jest tak pozytywnie odbieranym miejscem przez 

wszystkie odwiedzające go osoby. Najlepszą pointą oraz dowodem na pozytywną 

wewnętrzną postawę wobec pracy, jaką reprezentują sobą uczestnicy Offener Kanal 

Quiz, jest komentarz wypowiedziany przez wolontariusza europejskiego, Fabiana:  

[Fabian:] Tam przychodzą ludzie z energią. Oni naprawdę przychodzą i chcą coś robid. 

Przecież nikt ich nie zmusza, żeby tam przychodzili. Przychodzą, bo chcą. Bo to jest ich 

pasja, więc fajnie z takimi ludźmi się pracuje. 
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b) Czas pracy  

Analizę czasu pracy uczestników Offener Kanal Quiz przeprowadzę przyglądając się 

ilości godzin, jakie poszczególne osoby spędzają na wykonywaniu zadao dla omawianej 

organizacji. Przeprowadzając swoje badania byłam ciekawa, czy w organizacji 

pozarządowej typu Kanał Otwarty powszechne są nadgodziny i kto kontroluje czas 

pracy uczestników. Interesowało mnie również, jaki stosunek pracownicy mają do 

punktualności i na ile elastycznie podchodzi się do zmian godzin rozpoczęcia bądź też 

zakooczenia pracy. W tej analizie przedstawię także tryby pracy, jakie uczestnicy 

preferują oraz wynikające z nich konsekwencje rozkładu godzin pracy.  

Z rozmów z uczestnikami tej organizacji dowiedziałam się, że czas pracy w Offener 

Kanal Quiz nie jest z góry jednolicie ustalony. Każdy pracownik może w zasadzie 

dostosowad swój grafik zajęd do własnych potrzeb. Osoby, które według kontraktu 

powinny przebywad określoną liczbę godzin w tygodniu w OKQ mają mniej więcej 

ustalane plany pracy, natomiast mogą byd one elastycznie zmieniane w zależności od 

okoliczności. Na przykład wolontariusz europejski powinien przebywad w OKQ 35 

godzin w tygodniu. To, jak zostanie ten czas rozłożony zależy w dużej mierze od 

preferencji samego wolontariusza. Dla Fabiana od początku bardzo istotna była 

regularnośd godzin pracy, co od razu zakomunikował szefowej Beacie. Jego prośba 

została przyjęta bez oporu i faktycznie starano się aby jego czas poświęcany dla OKQ 

był w większości przypadków stały:  

[Fabian:] Tak, to były godziny regularne. Znaczy generalnie jest tak, że ludzie pracują 

tam bardzo nieregularnie. Mają bardzo dużo pracy i oni musza się tej pracy bardzo 

poświęcad. To znaczy, że jeśli mają tam jakąś produkcję do zrobienia, i ona ma byd na 

wtorek, to ona ma byd na wtorek i koniec. Oni siedzą w swoim wolnym czasie i to tną i 

w ogóle. Ale ja się starałem tego unikad. Czyli starałem się  pracowad regularnie. [...] Ja 
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przychodziłem do pracy od poniedziałku do piątku od dziesiątej do szesnastej [...] 

Generalnie Beata jest taką szefową, że u niej można wszystko dogadad. Czyli jak się 

spóźnisz, nie ma problemu, jak musisz wyjśd wcześniej – nie ma problemu. Przerwy 

robisz sobie w tym czasie, w którym chcesz. Jak nie masz co robid, to możesz sobie 

zrobid przerwę i tyle. [...] Mnie się generalnie rzadko zdarzało zostad dłużej. Zazwyczaj 

udawało mi się wszystko zrobid w tych godzinach. No jak była ta młodzież z Radomia, 

to spędziłem z nimi cały tydzieo od ósmej do dwudziestej czwartej praktycznie. To było 

hardcorowe. No, ale generalnie to mi się udawało zrobid wszystko do tej szesnastej. 

Czasami tam ewentualnie zdarzało mi się z godzinę przedłużyd. Ale generalnie ja 

miałem takie podejście, że mi zależało, żeby to był normowany czas. Gdybym chciał, to 

bym mógł tam dużo więcej czasu spędzad poza pracą. 

Jak widad, w oczach Fabiana stałośd godzin pracy w OKQ jest rzadkością. Wolontariusz 

wskazuje na powszechnośd poświęcania się pracy także w swoim czasie wolnym, czego 

on sam starał się unikad. Fabian raczej sam kontrolował swój czas pracy, czasami 

konsultując go z Beatą. Punktualnośd nie była od niego wymagana i z dalszej rozmowy 

z nim wiem, że bardzo często spóźniał się do pracy. W sytuacjach wyjątkowych Fabian 

poświęcał danemu projektowi więcej czasu niż wynikałoby to z jego obowiązków, 

natomiast z jeszcze innej jego wypowiedzi wiem, że owe nadgodziny Fabian odbierał 

sobie w postaci dodatkowych dni wolnych. Bardzo istotną dla niego kwestią był 

wyraźny podział pomiędzy czasem poświęcanym na wolontariat a jego czasem 

wolnym, co też starano się w OKQ respektowad.  

Obecna wolontariuszka EVS, Halina, preferuje zupełnie inny tryb pracy. Działa ona 

bardziej projektowo, spontanicznie i elastycznie. Rzadko można przewidzied, jak będzie 

wyglądał jej kolejny tydzieo pracy: 

[Halina:] Nie jest to tak, że mam pracę w rozumieniu „od-do”. Zdecydowanie nie. Na 

przykład teraz jak pracowałam przy projekcie: „Spielmann” dla Charlotte Bade, to był 

pomysł na film muzyczny. Tak więc częśd na przykład spotykałam się u Charlotte w 

firmie od jedenastej do trzynastej a potem jechałam do OKQ jak miałam czas. Czyli to 

wygląda tak, że ja tak naprawdę muszę sobie zdawad sprawę ile czasu mam poświecid 

dla OKQ. Na przykład w Dzieo Demokracji  pracowałam od dziesiątej do dwudziestej Bo 

było kręcenie od dziesiątej do czternastej a od piętnastej montowanie.  
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[MCh:] Czy ktoś jeszcze kontroluje Twój czas pracy czy tylko Ty jesteś za to 

odpowiedzialna? 

[Halina:] Ja czuję się za to odpowiedzialna. Chociaż mam jeszcze „Google Calendar” i 

tam są informacje np., że nie ma mnie od tego do tego, albo, że kręcę dziś audycję na 

żywo, albo, że w tym dniu Halina ma seminarium albo coś takiego. Więc jest to 

oficjalnie. Nie jestem takim typowym wolnym strzelcem, że przychodzę kiedy mi się 

podoba. Tylko jest to jakoś ustalane. I z moją szefową jest tak, że informuję ją o tym, że 

dziś przychodzę później, bo jestem u Charlotte. Żeby ona wiedziała. Ale to wynika tylko 

z mojej inicjatywy. Ja nie czuję takiego przymusu, tylko wydaje mi się, że to powinno 

tak wyglądad.  

Przy takim nieregularnym trybie pracy Halinie często zdarza się pracowad dłużej, niż 

wymagane 35 godzin w tygodniu. Nikt jednak tego od niej nie wymaga ani specjalnie 

tych nadgodzin nie kontroluje. Teoretycznie Halina powinna przychodzid do pracy 

między 10:00 a 11:00, także kwestia punktualności jest tu szeroko rozumiana. Co 

więcej, w OKQ nie ma przymusu każdorazowego zapisywania godziny przyjścia czy też 

wyjścia z pracy. Jest to bardziej kwestia uprzejmości, szacunku do współpracowników 

oraz indywidualnej potrzeby, aniżeli twardego zarządzenia z góry. Istotniejsze jest 

bieżące zamieszczanie adnotacji w Google Calendar o tym, że ktoś danego dnia pracuje 

w terenie aby wiedziano co się z nim/nią dzieje. Według Fabiana, w związku z tym, że 

niewiele osób przebywa na stałe w OKQ, niezależnie od kalendarza każdy mniej więcej 

orientuje się, co inni robią i jak długo. Dowodem na to jest m.in. komentarz Katarzyny, 

dotyczący funkcjonalności zapisywania godzin pracy w systemie Google Calendar: 

[Katarzyna:] My używamy tu Google Calendar, gdzie każdy pisze kiedy pracuje. Na 

przykład wczoraj przyszłam godzinę później i nie mówiłam nic o tym Beacie, tylko 

zapisałam w systemie i tyle. Każdy tak robi. *Ściszonym głosem+ Milena przychodzi 

później, wpisuje to a potem… klik-klik-klik usuwa wpis, hahahaha. Beata też przychodzi 

później, więc tego nie widzi. Ale to nic złego, bo Milena zawsze pracuje w weekendy a 

poza tym nasz program na żywo jest we wtorki wieczorem, więc co tydzieo mamy 3 

godziny wolne. 
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Stąd też, OKQ jest niejako samo kontrolującym się systemem, w którym każdy sam 

organizuje sobie czas wykonywanych zadao i odpowiada za nie w pierwszej kolejności 

przed samym sobą. Wiąże się z tym także czas i długośd robienia przerw obiadowych: 

[Halina:] Mogę mied przerwę obiadową i dwie godziny nawet. I pójśd sobie w tym 

czasie do chioskiej restauracji lub gdziekolwiek. Kwestia jest w wypełnianiu swoich 

obowiązków. Czyli, jeśli mam skooczyd film do dwudziestego siudmego, to on ma byd 

do tego czasu skooczony. I mogę mied przerwę obiadową dwie godziny, ale potem 

muszę dwie godziny dłużej zostad i pracowad. Jest to kwestia wykonania zadao. Jest to 

bardziej praca zadaniowa aniżeli czasowa. Taka, że muszę byd cały czas dyspozycyjna. 

To jest dla mnie super. 

Najważniejsze jest zatem wykonanie zadania na czas, a niekoniecznie czas, jaki mu się 

poświęca. Wymaga to od pracowników poczucia wewnętrznej odpowiedzialności, 

dyscypliny i świadomości ile czasu faktycznie potrzeba na skooczenie danego zadania. 

Halina pracuje więcej niż musi, gdyż ma na to ochotę oraz jak twierdzi, w momencie 

kiedy potrzebny jest jej dodatkowy dzieo wolny od pracy, może liczyd na to, że go bez 

problemu dostanie. W Offener Kanal Quiz panuje bowiem ogólne przekonanie o 

sprawiedliwym systemie podejścia do pracowników, co owocuje dużym 

zaangażowaniem uczestników podczas wykonywania zadao.  

Patrząc na Martynę, wolontariuszka ta z jednej strony zaczynała pracę regularnie o 

godzinie 10:00, a z drugiej strony nigdy nie było wiadomo o której ją skooczy. Wszystko 

zależało od ilości pracy w danym dniu: 

[Martyna:] Te nagrania na żywo, to one chodzą na przykład we wtorki od osiemnastej 

do dwudziestej. A ja zawsze na dziesiątą przychodziłam. I to akurat musiałam zawsze o 

dziesiątej tam byd. Więc pracowałam tak dziesięd godzin pod rząd. I potem to było tak, 

że jak byłam potrzebna, to pracowałam dłużej. Tyle, że z czasem to było tak, że ja wręcz 

chciałam tam zostawad dłużej i w ogóle mi to nie przeszkadzało. I z czasem po prostu 

zostawałam tam i byłam nawet po dziewięd godzin. [...] A jak na przykład nie było nic 

do roboty po południu to wychodziłam wcześniej i o cztery godziny, w zależności po 

prostu od obowiązków. [...] I nie sprawdzano tego jakoś mocno. Ale w kontrakcie 

miałam normalnie siedem godzin.  
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Wyraźna elastycznośd w kwestii godziny zakooczenia pracy, lecz sztywnośd jej 

rozpoczęcia plasuje Martynę pomiędzy sytuacją Fabiana a Haliny. Jej czas pracy 

częściowo był ustalony z góry ze względu na obowiązki, jakie do niej należały, a które 

trzeba było zawsze wykonad rano. Jak czytamy, Martyna chętnie zostawała dłużej w 

pracy, jeśli zachodziła taka potrzeba. Jak powiedziała, nikt tego nie zapisywał ani 

specjalnie nie kontrolował. To był jej wybór. Dowodzi to prawdziwego oddania i 

zaangażowania Martyny w działalnośd Offener Kanal Quiz oraz jej gotowości do 

niesienia pomocy, gdy sytuacja tego wymagała. 

Jak widad, będąc wolontariuszem EVS w OKQ można w dogodny dla siebie sposób 

decydowad zarówno o stylu swojej pracy, jak i o jej czasie. Czy stażyści robiący 

Ausbildung w OKQ również mają taką wolnośd jak wolontariusze EVS czy może są oni 

bardziej ograniczani? 

Z wypowiedzi Katarzyny wynika, że jako Ausbilder ma ona raczej stałe godziny pracy, 

jednak w razie potrzeby mogą byd one elastycznie zmieniane. W planowym, 8-

miogodzinnym dniu pracy jest przewidziany także czas na przerwę obiadową, na którą 

to pracownicy mogą iśd w dowolnym momencie: 

[Katarzyna:] Tak, to są ustalone godziny, od dziesiątej do szóstej. Czyli osiem godzin i w 

tym też jest pół godziny przerwy na obiad. Ale w sumie to może jeśd cały czas *śmiech+. 

No, ale jak jest czas lunchu, to wtedy jemy wszyscy razem. [...] Przerwę obiadową 

można robid, kiedy się chce. Nie ma ustalonej na to pory. Więc pytamy się nawzajem 

kiedy kto chce iśd, żeby zjeśd razem. 

Z cytatu wynika, że pracownikom zależy na spędzaniu razem przerwy na lunch, więc na 

bieżąco ustalają jej czas między sobą.  

Czasem zdarza się, że jakieś nagranie trzeba zrealizowad w weekend bądź w dni 

ustawowo wolne od pracy. Wówczas, po skooczonym projekcie, pracownicy ustalają z 
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szefową które dni chcieliby mied dodatkowo wolne w zamian za wcześniejszą pracę 

poza zwyczajnym grafikiem. A jak kontroluje swój czas pracy sama szefowa? 

Beata, jak mówi, musi byd bardzo elastyczna. Nie wyznacza ona sobie konkretnego 

zadania na konkretny dzieo, lecz wykonuje różną pracę w zależności od zastanych 

okoliczności. Beata osobiście uważa, że pracuje za długo. Pieniędzy wystarcza OKQ na 

opłacenie 32 godzin jej pracy, natomiast przebywa ona tam nie mniej niż 40 godzin w 

tygodniu. Beata chciałaby to zmienid, lecz jak twierdzi, sama nie wie dokładnie jak 

mogłaby to zrobid.  

Jeśli chodzi o użytkowników, takich jak Mane czy Arek, to osoby te przychodzą do OKQ 

raczej nieregularnie. Poświęcają oni Kanałowi Otwartemu ok. 3-4 godziny tygodniowo 

swojego wolnego czasu. Jest to zatem doraźna pomoc w tworzeniu programu, o którą 

na bieżąco OKQ musi się starad. 

Z analizy godzin pracy uczestników Offener Kanal Quiz wynika, że najmniej czasu 

poświęcają organizacji jej użytkownicy (ok. 3-4 godziny w tygodniu). Najwięcej godzin 

(ok. 40 w  tygodniu) pracują tam osoby zatrudnione od lat na etat bądź też stażyści 

robiący Ausbildung. Zaraz po nich plasują się natomiast długoterminowi wolontariusze. 

U zdecydowanej większości zatrudnionych czas pracy jest elastyczny, kontrolują go 

sami zainteresowani a wykonywana przez nich praca ma raczej charakter zadaniowy. 

Punktualnośd rozumiana jest raczej jako terminowe oddanie projektu aniżeli przyjście 

do pracy o konkretnej godzinie. Uczestnicy OKQ muszą zatem wykazywad się dużą 

odpowiedzialnością, wewnętrzną dyscypliną i zaangażowaniem podczas wykonywania 

zadao, co też generalnie daje się wśród nich zauważyd.   
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c) Urlopy  

Mówiąc o czasie pracy, należy również wspomnied o bardzo istotnej kwestii brania 

urlopów. Sposób ich ustalania oraz długośd odzwierciedlają najczęściej stopieo 

elastyczności organizacji, jej poziom biurokratyzacji oraz otwartośd na potrzeby 

pracowników. Offener Kanal Quiz, jak ustaliłam po przeprowadzaniu wywiadów, 

charakteryzuje się dużą wrażliwością na osobistą sytuację uczestników swej organizacji 

i w miarę możliwości stara się wychodzid ich potrzebom naprzeciw. Martyna 

opowiedziała mi o tym, jak w jej przypadku wyglądało ustalanie dni wolnych od pracy:  

[Martyna:] Wiesz co, nie było z tym żadnego problemu. Szłam do Beaty, pytałam czy 

mogę jutro nie przychodzid albo czy za tydzieo, i wiedziałam, że tego dnia nie ma 

żadnych ważnych nagrao (bo jak były nagrania to oczywiście było to bardziej 

skomplikowane). I właśnie szłam do niej, mówiłam, że jest tak a tak, a ona mówiła: 

„Nie ma problemu Martyna, rób jak uważasz”. Wiadomo, że jak były jakieś ważne 

rzeczy, to to było jasne i to było od razu na początku miesiąca mówione, że tego a tego 

dnia musimy wszyscy tutaj byd i nie ma innej możliwości. Ale w innym wypadku to było 

dowolne. To bardziej AGSIE *Organizacja Koordynująca program EVS – przyp. własny+ 

zależało na tym, żeby oni wiedzieli kiedy ja biorę dni wolne a kiedy nie, niż Offener 

Kanalowi. Bo oni tam w OKQ wiedzieli, że ja jestem na projekcie wolontariackim, i że 

mogę sobie pozwolid na więcej urlopu niż oni. Ale ja tam spędzałam naprawdę dużo 

czasu, więc oni też byli wobec mnie też jak najbardziej… po drodze. I szli mi na rękę.  

Widzimy tu, że pracownicy mają prawo do urlopu w czasie dogodnym przede 

wszystkim dla nich. Oczywiście jest kilka ważnych terminów zarezerwowanych na 

istotne działania OKQ, lecz są one wystarczająco wcześniej komunikowane, tak aby 

każdy o nich z góry wiedział i pamiętał. Zadowolenie pracowników jest wręcz 

ważniejsze niż, na przykład, zalecenia organizacji koordynującej program wolontariatu 

europejskiego. Zgadza się z tym także Fabian:  

[Fabian:] Nie było żadnego problemu. Ja miałem więcej urlopu niż powinienem mied. 

[...] Z Beatą wszystko można było dogadad. Włodzimierz [koordynator program EVS – 

przyp. własny+ na początku roku wymyślił, żeby zaplanowad urlop na cały rok do 

przodu. No więc ja coś tam napisałem. Beata to podpisała, ale potem powiedziała, że 
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jak nie chcę, to nie musimy tego przestrzegad, tylko możemy brad urlop kiedy 

potrzebujemy.  

Taki elastyczny sposób ustalania urlopów nie jest jedynie domeną wolontariuszy. 

Wszyscy pracownicy Offener Kanal Quiz pilnie potrzebujący dni wolnych mogą o nie 

poprosid. Na przykład stażyści robiący Ausbildung mają kontraktowo 20 dni wolnych w 

roku. Katarzyna korzysta z nich w zależności od zaistniałych okoliczności: 

[Katarzyna:] Nie ma z tym problemu. Trzy tygodnie temu poszłam do szefowej i 

powiedziałam jej, że muszę coś przygotowad do szkoły, ale nie mam na to czasu. I 

zapytałam, czy mogę wtedy wziąd piątek wolny. Powiedziała, że jasne, nie ma sprawy. I 

tak, przyszłam tu dopiero w poniedziałek. 

Można powiedzied, że OKQ wspiera poczucie balansu pomiędzy pracą a życiem 

prywatnym. Pracownicy mają dużo pracy, natomiast gdy jest im potrzebny urlop, 

dostają go bez problemu bądź szuka się wspólnego rozwiązania i kompromisu.  

Podsumowując, organizacja Offener Kanal Quiz jest środowiskiem bardzo elastycznym, 

przyjaznym i wsłuchującym się w potrzeby przebywających w niej ludzi. Szefowa stara 

się wychodzid naprzeciw prośbom swych współpracowników i traktuje ich zadowolenie 

jako sprawę priorytetową. 
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d) Ubiór  

Wchodząc do Offener Kanal Quiz rzeczą natychmiast rzucającą się w oczy jest prostota 

wystroju pomieszczeo oraz… stroju pracowników. Zdecydowana większośd osób 

pojawiających się w OKQ jest ubrana zwyczajnie – najczęściej w ciemne jeansy i luźną 

bluzę na długi rękaw. Dominują ciemne kolory ubrao i niewyróżniające się wzory 

(Notatnik Badacza). Jedynym kolorowym i oryginalnym wyjątkiem jest Mariusz, co w 

rozmowie na temat ubioru podkreśliła mi Halina:  

[Halina:] Tylko Mariusz jest zawsze „cool”. Ale on prowadzi tę audycję TOP i on ma dla 

mnie trochę taki młodzieżowy styl. [...] Mnie się mówiąc szczerze to nie podoba. No on ma 

taki styl telewizyjny. Wiadomo, że żeby przykud uwagę młodego widza, trzeba byd 

charakterystycznym. Nie można byd ubranym nijako albo zbyt grzecznie, albo zbyt 

elegancko. To musi byd coś takiego… z pomysłem.  Np. jakaś bluzka z napisem 

przykuwającym uwagę, albo w kolorze odpowiednim. Albo spodnie, które muszą byd z 

dziurą. Albo też buty sportowe. I fryzura jeszcze charakterystyczna. On farbuje włosy na 

przykład. Więc jest dla mnie takim show-manem. Ale cała reszta ludzi, to są zwykłe, szare 

ludzie.  

Można powiedzied, że w OKQ nie istnieje żaden obowiązujący kanon mówiący o tym, 

jak należy przychodzid ubranym do pracy. Każdy ma prawo decydowad o tym we 

własnym zakresie i w zależności od chęci może byd postacią bardzo charakterystyczną i 

medialną bądź też zwykłym, nierzucającym się w oczy uczestnikiem. 
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e) Kompetencje  

Osoby przebywające w Offener Kanal Quiz są tam głównie po to, by uczyd się nowych 

umiejętności. Ich wiedza wyjściowa bywa diametralnie różna. Są osoby, takie jak 

Martyna czy Fabian, które przed przyjściem do OKQ nie miały żadnego pojęcia o 

kręceniu filmów. Z drugiej strony mamy Halinę, którą w swoim zakresie kręcenia 

można nazwad profesjonalistką. Długo- i krótkoterminowi praktykanci zazwyczaj 

charakteryzują się pośrednią znajomością fachu, co oznacza, że orientują się w świecie 

telewizji, natomiast jest wiele rzeczy, których musza się jeszcze nauczyd. Najbardziej 

doświadczonymi osobami w OKQ są ludzie pracujący tam na etat od lat. Sam Mariusz 

ma na swoim koncie aż 389 filmów wyprodukowanych dla OKQ. Proces nauki polega 

na wzajemnym wymienianiu się wiedzą i stałej interakcji pomiędzy uczestnikami. OKQ 

nie organizuje bowiem oficjalnych szkoleo dla swych pracowników, lecz promuje 

uczenie się na zasadzie prób i błędów oraz wzajemnego wspierania się: 

[Martyna:] Nie było czegoś takiego, że: „Okay Martyna, dostajesz teraz tydzieo pod 

tytułem: Wszystkiego Cię nauczymy, i wszystko będziesz umiała za tydzieo”. Tylko 

bardziej człowiek uczył się sam. No, ale oni nie są do tego stworzeni. Oni tam mają 

mnóstwo sami roboty, więc na tym to będzie zawsze polegad. Ci praktykanci w mniej 

więcej podobny sposób się uczą, że ktoś im pokazuje na początku o co chodzi i potem 

mają sami kręcid.  

Taki proces nauki wymaga dużej otwartości na potrzeby innych i gotowości do zarówno 

zadawania pytao, jak i cierpliwego odpowiadania na nie. Jeśli jest coś, czego dana 

osoba nie rozumie bądź chciałaby się nauczyd, musi ona o tym zakomunikowad sama. 

Nikt w OKQ nie posiada kogoś w rodzaju osobistego mentora, który regularnie 

czuwałby nad opanowaniem konkretnego materiału przez daną osobę. Chęd nauki 

musi wychodzid wewnętrznie od uczestników. Taki proces podnoszenia swych 

kompetencji sprawiał Fabianowi pewne trudności: 
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[Fabian:] Jeżeli miałem pytania, mogłem pytad. Na początku miałem tak tylko wszystko 

pokazane wstępnie i ogólnie. Potem to tak robiłem trochę na wyczucie cały czas. [...] 

Miałem jednak z tym problem, szczególnie, że ta kamera moja była w języku 

niemieckim. *...+Jeżeli czegoś nie wiedziałem i potrzebowałem pomocy, to musiałem ja 

o tym mówid. [...] Głupio mi było pytad o jedną rzecz po raz setny. Ale… oni byli bardzo 

sympatyczni. Pewnie by mi mogli odpowiadad  tysiąc razy. 

Podsumowując, można powiedzied, że standardową procedurą praktykowaną przez 

Offener Kanal Quiz jest ogólne wprowadzenie nowego uczestnika w świat organizacji i 

podstaw obsługi technicznej a następnie pozostawienie go niejako samemu sobie. Brak 

jest konkretnego planu działania i harmonogramu nauki. Uczestnicy rozwijają się w 

interesujących ich kierunkach i to od nich zależy w jaki sposób oraz jak szybko zdobędą 

potrzebną im wiedzę. Efektywna nauka w OKQ wymaga zatem od uczestników 

dojrzałości, wewnętrznej motywacji oraz zdolności komunikacyjnych.  
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3.2.3.2. Relacje międzyludzkie 

W tej części mojej pracy, poświęconej relacjom międzyludzkim, skupię się na trzech 

wątkach: W pierwszej kolejności opiszę stosunki pomiędzy główną szefową Offener 

Kanal Quiz a uczestnikami tej organizacji. W drugiej części, omówię szczegółowo jak 

wyglądają kontakty interpersonalne pomiędzy pracownikami OKQ. Następnie 

przedstawię stosunek zespołu Offener Kanal Quiz do odwiedzających tę organizację 

użytkowników. Po przeanalizowaniu wszystkich trzech wątków będę mogła 

zdiagnozowad jaka atmosfera pracy panuje w omawianej organizacji. 

a) Relacje pracowników z główną szefową 

Bycie szefem jakiejkolwiek grupy ludzi czy organizacji jest sporym wyzwaniem. Od 

przywódcy bowiem, oczekuje się najczęściej takich cech jak: stanowczośd, 

charyzmatycznośd czy zdecydowanie w działaniu. Z drugiej strony, przełożony powinien 

byd rozsądny, dyplomatyczny oraz wrażliwy na potrzeby otaczającego go środowiska. 

Zadowolenie wszystkich uczestników organizacji ze współpracy z głównym szefem jest 

zazwyczaj bardzo trudne do osiągnięcia, jeśli nie niemożliwe. Ku mojemu zaskoczeniu, 

z wywiadów przeprowadzonych z uczestnikami organizacji Offener Kanal Quiz wygląda 

na to, że wszyscy moi rozmówcy jednogłośnie bardzo sobie chwalą współpracę z 

główną szefową oraz cenią ją za podejście do pracy. Z czego może to wynikad? 

Pierwszym czynnikiem, jaki może świadczyd o pozytywnym postrzeganiu Beaty jako 

szefowej OKQ, jest jej otwartośd na pracowników oraz łatwy do niej dostęp na co 

dzieo. Wspomina o tym Halina: 
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[Halina:] Ona ma takie pomieszczenie, gdzie jest na drzwiach napisane „Leiterin”, czyli 

„kierowniczka” *…+. I te drzwi są zawsze uchylone. Nie są nigdy zamknięte. *…+ To jest 

taka szefowa, do której drzwi są zawsze otwarte. W ogóle wszędzie są zawsze drzwi 

otwarte. Więc to jest takie ciekawe w tym naszym biurze. *…+ Kiedy Beata jest i chcę jej 

coś pokazad, bo skooczyłam jakiś film, to wiem, że ona zawsze jest gotowa to zobaczyd. 

Drugą kwestią, na którą zwrócił mi uwagę Fabian, jest jasnośd i konkretnośd 

przekazów, jakie szefowa komunikuje: 

[Fabian:] Beata jest taką szefową, że raczej nie ma nudy. Ona stara się wszystko mówid 

sprawnie, konkretnie… *…+ Co się będzie działo cały tydzieo i tyle. 

Jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, jakie główna szefowa OKQ wywołuje na ludziach, są 

to najczęściej odczucia pozytywne. Zdarzały się jednak wyjątki, tak jak w przypadku 

drugiego wolontariusze EVS w historii OKQ, Fabiana. Chłopak po pierwszym spotkaniu 

z Beatą wystraszył się jej, ponieważ Beata wydała mu się sroga i zdystansowana do 

niego. Zdecydowanie inaczej wspomina swoje pierwsze spotkanie z Beatą Halina, która 

poczuła się bardzo serdecznie i osobiście powitana: 

[Halina:] Beata potrafi słuchad, więc też pytała się mnie o moje oczekiwania, potrzeby… 

Powiedziała, że się bardzo cieszy, że tu jestem, więc bardzo mnie pozytywnie 

zaskoczyła. 

Martyna także opowiedziała o ich pierwszym spotkaniu w samych superlatywach:  

[Martyna:]  Z Beatą, z tą szefową, to jakoś tak od razu się zrozumiałam. Ona jest 

strasznie w porządku. Z jednej strony jest bardzo odpowiedzialna i tak jakby na 

poważnie bierze wszystko, ale jest jednocześnie taka bardzo otwarta na ludzi i od 

początku miałyśmy jakiś taki dobry kontakt. 

Stażysta Arek dobrze odebrał Beatę z bardziej pragmatycznego powodu. Otóż, 

zaakceptowała ona jego pomysł na filmowe show bez żadnych zastrzeżeo i mógł on je 

realizowad w OKQ dokładnie tak, jak chciał. Bardzo mu się to podobało i dlatego uznał 

Beatę za bardzo miłą osobę.  
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Relacje Beaty z pracownikami mają czasem kluczowy wpływ na atmosferę panującą w 

OKQ. Dla Fabiana szefowa była nieocenionym wsparciem podczas wolontariatu i dzięki 

niej, wspomina on tak dobrze czas spędzony w OKQ: 

[Fabian:] To jest kobieta, dzięki której ja przetrwałem tego EVSa. Bo on był dla mnie 

bardzo ciężki. Ale ona jest super kobietą – jej wsparcie… ona zawsze szła mi na rękę ze 

wszystkim *…+ i odbierała moją pracę bardzo dobrze. Ja mówiłem zawsze, że czuję, że 

to albo tamto zrobiłem źle a ona zawsze mi mówiła, że nie, to jest dobrze, to jest 

dobrze i to jest dobrze… *…+ W ogóle ona była taka bardzo wspierająca. I ona była taką 

postacią najlepszą tam moim zdaniem. I jest super super szefową. *…+ Ja nie mam jej 

nic do zarzucenia. Nawet jednej małej rzeczy. Nic.  Naprawdę super babka. 

W kontaktach ze współpracownikami ważna jest zarówno forma jak i ton wypowiedzi, 

w szczególności jeśli zlecamy komuś jakieś zadanie do wykonania. Beata komunikując 

się z uczestnikami OKQ używa zwrotów grzecznościowych, przyjaznego tonu oraz co 

najważniejsze, pyta się pracowników czy są w stanie spełnid jej prośbę w danym 

momencie. Odzwierciedla to opowieśd Katarzyny:  

[Katarzyna:] Czasem, chod rzadko, szefowa przychodzi i pyta: „Czy mogłabyś to dla 

mnie zrobid?” I pyta o to przyjacielskim głosem. Czasem mogę coś zrobid od razu, ale 

jeśli odpowiem, że w tym momencie jestem zajęta i byłoby to trudne, wówczas ona 

mówi: „Jasne, zatem zrób to proszę później”. Nie ma z tym problemu.  

Sytuacja ta podkreśla dobre podejście szefowej do ludzi. Jej umiejętnośd motywowania 

i wspierania ludzi pozwala Beacie na budowanie  bardzo pozytywnych relacji: 

[Katarzyna:] Jeśli siedzisz sobie gdzieś i z kimś rozmawiasz a Beata właśnie wchodzi i to 

widzi, to nie pyta się z wyrzutem dlaczego nie pracujemy, tylko raczej pyta się co 

słychad i o czym rozmawiamy. Żeby włączyd się do rozmowy. Tak normalnie. Ale nikt 

tego nie nadużywa. To nie jest tak, że my się obijamy. Każdy tu chce pracowad i się 

wykazad. Mamy tu wszyscy do siebie zaufanie. 

Obecnośd Beaty nie wywołuje napięcia czy stresu. Każdy w OKQ wie, co do niego 

należy i przełożony nie musi pracownikom patrzed na ręce. Panuje ogólne zaufanie do 
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siebie i przyjazne nastawienie. O swoim osobistym stosunku do Beaty opowiedziała mi 

także Halina: 

[Halina:] Najlepiej dogaduję się z Beatą. Ja to tak odczuwam. Ale nie mam tego 

kontaktu z nią za dużo. Mam taki tylko od czasu do czasu *…+. Profesjonalny, ale z 

przyjacielską domieszką. To jest dobre, że czasami możemy też sobie szczerze 

porozmawiad na temat naszych wątpliwości filmowych, albo kontaktu z innymi ludźmi 

itd. Ale generalnie… Mam swoich ludzi poza pracą. 

Bardziej krytyczne zdanie o Beacie mają panowie pracujący w Offener Kanal Quiz. 

Cenią oni szefową za jej pracę i osobowośd, jednak zauważają też jej pewne braki. Dla 

Arka Beata powinna byd bardziej surowa I stanowcza. Jej miłe usposobienie sprawia, że 

często nie mówi rzeczy wprost, co pozwoliłoby mu na szybszą weryfikację swoich 

błędów. Arkowi brakuje krytycznego feedbacku, dzięki któremu mógłby byd pewny w 

czym jest dobry a nad czym powinien jeszcze popracowad. Szanuje Beatę i uważa ją za 

dobrego przełożonego, jednak nie ma z nią tak swobodnego kontaktu jak np. z 

Mariuszem. Arek nie wie, czy wynika to z różnicy wieku, pozycji czy zwykłego faktu, że 

Beata jest kobietą.  

Dla Katarzyny z kolei, taki pozytywny odbiór jej pracy, bez śmiałej krytyki, jest dla niej 

motywujący: 

[Katarzyna:] Jak mam już gotowy materiał, to najpierw pokazuję go Beacie. Ona mi 

zawsze daje pozytywny feedback. Szczególnie jeśli wie, że włożyło się w coś dużo pracy i 

zapału. Nawet jak nagranie jest kiepskie, to ona Cię nie skrytykuje od góry do dołu, 

tylko zmotywuje Cię, żeby następnym razem wyszło lepiej. 

Mariusz, znający Beatę od lat, dobrze orientuje się w jej mocnych i słabych stronach. 

Według niego, szefowa jest bardzo dobra w wymyślaniu, rozpisywaniu i zdobywaniu 

różnych projektów filmowych, co obecnie staje się kwestią kluczową dla OKQ. Z drugiej 

jednak strony, zdaniem Mariusza, Beata zupełnie nie potrafi ubiegad się o sponsorów. 
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Nie lubi ona rozmawiad z dużymi komercyjnymi przedsiębiorstwami i prosid ich o 

pieniądze lub inną formę pomocy. Nienawidzi tego do tego stopnia, że całkiem 

przestała to robid. Mariusz twierdzi, że tego typu działania są potrzebne Offener Kanal 

Quiz a bycie głównym szefem ma to do siebie, że trzeba robid rzeczy, których się nie 

lubi, jeśli są ważne. Przedstawił on też ciekawą opinię na temat stylu pracy Beaty, która 

nie do kooca pokrywa się z obrazem przedstawionym mi wcześniej przez Katarzynę:  

[Mariusz:] Na przykład siedzę w biurze, Beata przychodzi i mówi: „Właściwie, to 

musimy zrobid to i to, i musimy to zrobid teraz”. A ja właśnie pracuje nad czymś innym 

w tym momencie i też to musze skooczyd. Więc pytam się jej, dlaczego nie wiedziałem o 

tym kilka dni wcześniej? No, ale ona ma już taki styl pracy. Wszystko na bieżąco. To 

widad, jak się popatrzy na nią przy biurku. Może to jest złe z jednej strony, bo to zawsze 

kreuje swego rodzaju chaos, ale z drugiej, taka forma pracy dla organizacji 

pozarządowej jest dobra. Tak, myślę, że ona jest dobrą szefową.  

Po tej wypowiedzi widzimy, że nie zawsze polecenia Beaty są wydawane w 

odpowiednim czasie oraz że jej styl pracy jest dośd chaotyczny i zależy od bieżących 

potrzeb. Może to się spotkad z negatywnym odbiorem, chod nie determinuje 

generalnej opinii o Beacie, jako o dobrej szefowej Offener Kanal Quiz. 

Podsumowując, Beata sprawdza się w roli zarządzającej OKQ. Jej relacje z uczestnikami 

organizacji są pozytywne i mają dodatni wpływ na ogólną atmosferę pracy. Jej sposób 

bycia, komunikacja z ludźmi oraz nastawienie do uczestników sprawia, że jest cenioną i 

szanowaną osobą w OKQ. Beata, jak każdy człowiek, popełnia błędy i unika czynności, 

których szczerze nie lubi. Nie jest szefową idealną, lecz zdecydowanie nadaje się do 

prowadzenia organizacji pozarządowej i od lat sprawdza się w tej roli. 
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b) Relacje pomiędzy pracownikami 

Relacje pomiędzy pracownikami Offener Kanal Quiz różnią się w zależności od 

uwarunkowao kulturowych, wieku pracowników, ich płci, typu osobowości a także 

długości ich pobytu w OKQ. W tej części pracy, przyjrzę się każdemu z tych czynników z 

bliska oraz postaram się odpowiedzied na pytanie: Jak wpływają one na więzi 

emocjonalne łączące pracowników omawianej organizacji? 

Polka Halina, zapytana ogólnie o jej kontakt z zespołem Offener Kanal Quiz, 

odpowiedziała natychmiast: „To są niemieckie kontakty”. W pierwszym odruchu 

odebrałam ten komentarz jako pejoratywny. Poprosiłam zatem Halinę o wyjaśnienie, 

jak w takim razie postrzega Niemców aby zrozumied, co dokładnie kryje się pod tym 

określeniem: 

[Halina:] Jako ludzi… zdyscyplinowanych, profesjonalnych, skupionych na tym co robią, 

czasami nawet zbyt uporządkowanych i z blokadą w wyrażaniu emocji, troszeczkę. Z 

takim wchodzeniem w bardziej przyjacielskie relacje. Że jest ten dystans. *…+ To nie ma 

znaczenia, czy mówisz do kogoś na Pan/Pani czy na ty. Dystans jest tak czy siak. 

Po tej wypowiedzi wnioskuję, iż Halina dostrzega w Niemcach zarówno cechy 

pozytywne jak i negatywne. Jednakże nacisk został przez nią położony na kwestię 

dystansu w relacjach oraz na ukrywaniu emocji. Z rozmów z Haliną wiem, że owe cechy 

są dla niej bardzo istotne w kontaktach międzyludzkich. Dlatego też, moim zdaniem, 

Polka docenia wiele cech Niemców, jednak określenie: „niemieckie kontakty” ma w 

tym kontekście bardziej negatywny wydźwięk, aniżeli neutralny czy też pozytywny. 

Inna Polka, Martyna, która przepracowała rok w OKQ, zapytana o opinię na temat 

niemieckich kolegów z pracy odpowiedziała bardzo podobnie do Haliny: 
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[Martyna:] Niemcy… Hmm… Ja uważam, że to są świetni ludzie, aczkolwiek 

zdecydowanie często bardzo są wycofani jeśli chodzi o jakieś interakcje. No, ale 

uważam, że są w porządku. Tak się mówi, że są bardzo zdyscyplinowani i bardzo 

zorganizowani. To prawda.  

Powtarza się zatem opinia na temat zdyscyplinowania i dobrego zorganizowania 

Niemców oraz ich zdystansowania w kontaktach międzyludzkich. Mamy tu 

potwierdzenie różnic kulturowych pomiędzy Polakami a Niemcami. Polacy są w świecie 

znani m.in. ze swej gościnności, otwartości i zdolności adaptacyjnych. W 

przeciwieostwie do nas, Niemcy postrzegani są m.in. jako naród powściągliwy w 

wyrażaniu emocji i mało elastyczny, w związku z wysokim poziomem szeroko pojętej 

biurokratyzacji. 

Odczucia Polek podziela Gruzinka Mane, która również zauważa duże różnice 

kulturowe pomiędzy Gruzinami a Niemcami: 

[Mane:] Tu [w Niemczech – przyp. własny+ jest zupełnie inna tradycja, kultura, 

całkowicie inni ludzie. To jest wciąż dla mnie trudne. Chyba tak już zostanie, tak mi się 

wydaje. U nas te więzi są zupełnie inne i uważam je za lepsze. Tutaj… wszystko jest 

takie powierzchowne i te przyjaźnie… no nie znam tu nikogo, kto by miał tak bliskich 

przyjaciół jak ja w Gruzji. W Gruzji każdy jest Twoim przyjacielem. Robimy dla siebie 

wszystko, ale tu… Tu tak nie jest. *…+ W pracy ludzie są pomocni i w ogóle, ale czuje się 

ten dystans. Nie zawiera się bliskich kontaktów, chociaż jak potrzebujesz pomocy, to Ci 

pomogą.  

Jak widad, Mane także odczuwa dyskomfort wywołany dystansem Niemców i 

powierzchownością ich kontaktów. Wygląda zatem na to, że kultury gruzioska i polska 

są bardziej do siebie zbliżone niż kultury gruzioska i niemiecka. Rozbieżności w 

cenionych wartościach kulturowych powodują często frustrację i niepewnośd, co nie 

sprzyja zawieraniu bliskich więzi. 
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Szukając dalszego potwierdzenia lub też negacji dotychczas zebranych opinii, 

poprosiłam o wypowiedź także Polaka Fabiana. Wymienił on wiele pozytywnych cech, 

jakimi w jego ocenie charakteryzują się obywatele Niemiec: 

[Fabian:] Mi się podoba w Niemcach to, że oni się bardzo angażują społecznie i mają 

bardzo dobrze rozbudowane społeczeostwo obywatelskie. Znaczy, każdy tam coś robi 

poza swoimi obowiązkami, które ma w pracy albo w szkole. Czyli właśnie udzielają się 

w takich miejsca jak OKQ czy w jakimś teatrze, czy politycznie, czy w ogóle społecznie… 

Każdy coś robi. I to mi się bardzo u nich podoba.  

Zastanawiający jest fakt, że ci zdystansowani, wydawałoby się zimni Niemcy, mają w 

sobie ogólne poczucie wspólnoty i bardzo często udzielają się w organizacjach 

służących na rzecz społeczności lokalnej. Może tylko wydają się byd tacy niedostępni? 

Trudno odpowiedzied na to pytanie wiedząc dodatkowo, że pomimo rocznego pobytu 

w Quiz i wykazywanych chęci, Fabianowi mimo wszystko nie udało się zawrzed żadnych 

bliższych znajomości z Niemcami: 

[Fabian:] Jeżeli chodzi o mentalnośd no to ja żadnej przyjaźni nie zdobyłem będąc przez 

ten okres w Niemczech. Z obcokrajowcami tak. Ale nie udało mi się z Niemcem. Wielu 

moich znajomych tam miało problemy z tym i zawsze o Niemcach wszyscy mówili tak, 

że podobno ciężko jest przełamad te wszystkie lody, ale jak już się je przełamie to 

potem to już jest przyjaźo na całe życie. Mnie się niestety nie udało do tego dojśd. Z 

nikim nie złapałem takiego kontaktu, żeby to się zamieniło w coś więcej. Ale osobiście 

ja nie miałem przykrych doświadczeo z Niemcami. Wiem, że ludzie mieli.  

Na relacje międzyludzkie mają z pewnością wpływ podobieostwa i różnice kulturowe, 

które czasem, mimo szczerych chęci, trudno przezwyciężyd. Pochodzenie z różnych 

kręgów kulturowych może się dlatego odbijad na sposobie oraz na jakości pracy 

uczestników organizacji. Parafrazując poniższe słowa Haliny, nie zauważa ona wyraźnie 

wykazywanych chęci ze strony swych kolegów czy koleżanek z pracy, by bliżej się 

poznad. Halina ma swoich przyjaciół poza OKQ i nie potrzebuje koniecznie integrowad 
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się z ludźmi z pracy. Dlatego też, nie angażuje się ona na siłę w ich projekty, tylko 

skupia się na swoich zadaniach: 

[Halina:] Ani nie czuję takiej potrzeby, i myślę, że to jest jakby podstawa, ani nie czuję 

też  takiego bodźca, który byłby jakąś inspiracją do tej integracji. Bo jak pojawiły się 

dziewczyny  z Ukrainy, Gruzji, Białorusi, to zupełnie było co innego. Od razu zupełnie 

inny kontakt. I od razu aż mi się przyjemniej pracowało. Ta stopa nie była taka tylko 

pracownicza, ale też przyjacielska. A jednak z tymi ludźmi w OKQ nie jest to… *…+ Jest 

kilka osób takich starszych, zwłaszcza panów, którzy *śmiech+ są mili, bardzo mili. Lubią 

opowiadad o swoich pasjach. *…+ Więc dobrze mi się z nimi rozmawia. Ale jakoś z całą 

resztą… *…+ Ja też nie angażuje się w te wszystkie audycje młodzieżowe, jak na przykład 

TOP. *…+ Oni to wszystko organizują razem. *…+ A ja świadomie się w to nie angażuję, 

ponieważ nie jestem tym zainteresowana. Może gdybym się zaangażowała w to i 

wyszła z chęcią pomocy im w tym, to by te kontakty były inne. Ale ja w tym czasie wolę 

siedzied i robid własne rzeczy. Jest to mój własny wybór. 

Trudno zatem jednoznacznie stwierdzid, czy przyjemniejsza atmosfera pracy wśród 

koleżanek ze Wschodu wynikała raczej ze wspólnych zainteresowao czy też faktycznie z 

przybliżonych kręgów kulturowych i wyznawanych wartości. Pozytywny wpływ mógł 

mied dodatkowo podobny wiek współpracujących ze sobą kobiet. Halina bowiem 

wspomniała także o trudnościach związanych z utrzymywaniem kontaktów z młodszą 

od niej ekipą: 

[Halina:] Widad, że praktykanci i Mariusz są już dłużej ze sobą zżyci i są na takiej stopie 

młodzieżowo-coolowej. To jest jednak inny poziom relacji. *…+ Ja jakoś w tej 

młodzieżowo-coolowej stopie się nie odnajduję.  

Praktykanci w OKQ mają mniej więcej od 18-stu do 23 lat. Halina mając 24 lata 

niewiele jest od nich starsza, jednak na poziomie mentalnym nie utożsamia się ona z 

ich sposobem bycia, stylem czy zainteresowaniami. Dla Fabiana z kolei, problem był 

odwrotny. Z jego perspektywy większośd uczestników OKQ była od niego starsza i już 

ze sobą zżyta, co nie pomogło mu w nawiązaniu głębszych przyjaźni:  

[Fabian:] Oni się integrowali pracując na żywo, ale to było coś innego. Oni pracowali ze 

sobą kupę lat i to byli starsi ode mnie ludzie. A osoby, które były w moim wieku to może 
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były ze trzy  tylko. I akurat z nimi nie załapałem tego kontaktu. A oprócz tego to ta 

kadra jest raczej taka w wieku Beaty.  

Jak sam o sobie powiedział, Fabian jest osobą raczej cichą i nieśmiałą. Trafiając do 

zgranego, starszego od siebie zespołu, trudno mu było się przebid, wykazad i zgrad z 

całą ekipą. Chciał nawiązad z nimi kontakt, ale jakoś mu to nie wychodziło. Halinie 

natomiast, w ogóle na tym nie zależy. Jej nie interesuje ani tematyka audycji na żywo 

TOP ani sam Mariusz, który nie wywołuje w niej specjalnie przyjaznych emocji. To 

wszystko sprawia, że, pomimo wzajemnego szacunku do siebie, Halina i Mariusz nie 

tworzą żadnego wspólnego programu ani też nie spędzają ze sobą zbyt dużo czasu: 

[Halina:] Myślę, że to jest Show Man z krwi i kości. Tylko nie w takim wydaniu Show 

Man, jak nam się kojarzy, że ktoś jest: „ahahahaha”. On jest Show Man, ale… 

Deutsch10! Czyli z takim dystansem. Że nie będzie Cię np. zabawiał w życiu codziennym, 

prawda. Tylko będzie taki… „co to nie ja”, dokładnie. *…+ Ale nie… on jest generalnie… 

ja go szanuję i go lubię, bo rzeczywiście on posiada już jakąś wiedzę i jest dobry w tym 

co robi. I szanuję go za tę jego pracę, ale to nie jest osoba, z którą mogłabym jakieś 

bliższe kontakty nawiązad. Zupełnie nie mój typ człowieka. 

Prawdopodobnie kluczem do integracji międzynarodowej jest znalezienie wspólnej 

płaszczyzny zainteresowao, sposobu pracy, ale także i języka. Mariusz potwierdza, że 

Halina realizuje bardzo dużo własnych projektów i w związku z tym ich drogi się mijają. 

Ich kontakty są zatem bardzo ograniczone, ale bezproblemowe. Jeśli chodzi o Fabiana, 

Mariusza uważa go za osobą małomówną i bierną w kontaktach. Rozważa on także 

możliwośd, że nieśmiałośd Fabiana wynikała z jego słabego poziomu znajomości 

niemieckiego i angielskiego, chod w tej kwestii mój rozmówca nie ma pewności. Do dziś 

uważa Fabiana za zagadkę. Brak bliższych relacji tego wolontariusza EVS z uczestnikami 

OKQ wynikał, zdaniem Mariusza, z braku własnej inicjatywy. Chodzi tu o częste 

odzywanie się do współpracowników oraz pokazywanie, że chce się byd częścią 

                                                 
10 niemiecki 
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zespołu, na przykład poprzez czynny udział w audycjach typu TOP. Według Mariusza, 

Fabian robił w OKQ tylko to, co do niego należało i nie szukał specjalnie z innymi 

kontaktu. Dla odmiany, zupełnie odwrotne wrażenie odniosła na Mariuszu Martyna. Ta 

pierwsza zagraniczna wolontariuszka w OKQ jako jedyna utrzymuje do dziś kontakt z 

ludźmi poznanymi w OKQ przed laty. Oto jak wspomina ją Mariusz: 

[Mariusz:] Martyna zawsze starała się byd z nami w kontakcie, zarówno w pracy jak i 

prywatnie. *…+ Robiliśmy razem mnóstwo rzeczy I staliśmy się dobrymi przyjaciółmi, 

którymi jesteśmy do dzisiaj. Ona od samego początku była bardzo zainteresowana 

moim projektem TOP a także pracą tu, w biurze. Nie myślała o robieniu własnych 

projektów, więc bardzo szybko została we wszystko wdrożona, tu na miejscu. Ponadto 

była niezwykle komunikatywną dziewczyną i w jednym momencie była tu, a za chwilę 

>bam!< już była w drugiej sali. 

Nie można zatem wysnud wniosku, że Niemcy w OKQ nie integrują się z 

obcokrajowcami. Wygląda na to, że największą rolę w budowaniu bliskich więzi w 

omawianej organizacji gra zbliżenie charakterów, wspólna płaszczyzna porozumienia, 

zrozumiały język oraz chęci. Pochodzenie uczestników OKQ nie jest w związku z tym 

kluczowym kryterium jakości istniejących między nimi relacji. 

Pomimo niejednokrotnego braku bliskich więzi interpersonalnych pomiędzy 

zagranicznymi uczestnikami OKQ  a stroną niemiecką, kontakty pomiędzy nimi były w 

większości przypadków bardzo poprawne i bezproblemowe. Usłyszałam tylko o jednym 

przypadku długotrwałego konfliktu. Rozgrywał się on pomiędzy niemieckim 

pracownikiem OKQ, odbywającym wolontariat narodowy FSJ a polskim 

wolontariuszem EVS, Fabianem: 

[Fabian:] Nie miałem z nimi [tj. z Niemcami – przyp. własny+ jakiś większych 

problemów. Natomiast miałem jeden problem z chłopakiem, który robił tam FSJ. No to 

z nim miałem naprawdę duży problem, bo on mnie po prostu nienawidził. On 

nienawidził wszystkich obcokrajowców. *…+ Był nacjonalistą. *…+ Ja czułem, że on mnie 

nie lubi, ale generalnie nigdy nie powiedział mi nic prosto w twarz. A on potrafił robid 
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straszne rzeczy. Na przykład przyszedł jakiś Niemiec i zostawił coś dla niego przekazując 

przeze mnie. Ja potem mu to dałem i wszystko było okay, ale on potem zadzwonił do 

tego Niemca i powiedział mu, żeby nie zostawiał rzeczy następnym razem mi, bo ja 

jestem obcokrajowcem i obcokrajowcy wszystko robią źle. No… miałem ogromny 

problem. *…+ Ja na przykład pierwszego dnia miałem takie zadanie, żeby wysyład listy. 

Więc musiałem je zgiąd i włożyd do koperty. To potrafił do mnie podejśd i pokazad mi, 

że ja krzywo zgiąłem kartkę *śmiech+. Ja byłem zdziwiony i myślałem, że on jest 

przewrażliwiony, ale on pewnie twierdził, że jestem obcokrajowcem i nie potrafię… i że 

nie jestem kompetentny w zginaniu kartek. *…+ Ja o tym rozmawiałem z Beatą i Beata 

też miała z nim problem generalnie. Nie chciała robid jakiejś wielkiej afery i go 

wyrzucad, i nie chciała też, żebym przez niego rezygnował.  

Na szczęście, panowie nie musieli zbyt często bezpośrednio ze sobą współpracowad i 

dlatego konflikt między nimi nie odbił się echem wśród innych pracowników. Fabian do 

kooca pobytu czuł dyskomfort w towarzystwie owego wolontariusza, lecz nie był on 

powodem wcześniejszej rezygnacji Fabiana z projektu EVS. 

Drobne konflikty występowały również pomiędzy pierwszą wolontariuszką EVS, 

Martyną, i ówczesnym wolontariuszem FSJ. Oni jednak współpracowali ze sobą bardzo 

dużo i ich niesnaski wynikały z konieczności ciągłego poznawania się i wzajemnego 

docierania się. Pomimo różnic charakterów, zarówno Martyna jak i jej kolega robiący 

FSJ potrafili utrzymad przyjazną atmosferę w pracy: 

[Martyna:] My tam mieliśmy takie bardzo przyjazne kontakty. *…+ Nie było plotek moim 

zdaniem. To znaczy my plotkowaliśmy wszyscy razem! O tym, co się działo poza Offener 

Kanal. Ale nie plotkowaliśmy o sobie. No owszem, w momencie jak ja na przykład 

miałam spięcie z tym moim kolegą, niemieckim wolontariuszem… Bo trzeba przyznad, 

że my na początku nie do kooca się tak dobrze dogadywaliśmy. To znaczy my się 

lubiliśmy bardzo, ale on był takim typem chłopca jeszcze dziecinnego. I ja się tym trochę 

irytowałam. O to, jak on się zachowuje. No, ale to był bardziej przedmiot żartów niż 

jakiś poważnych plotek o tym, że jak go nie lubię. Tylko się wszyscy z tego śmialiśmy, że 

on się zachowuje tak a nie inaczej. Ale to wszystko było bardzo przyjazne i naprawdę 

bardziej się czuło tam rodzinnie niż jak w firmie.  

Podobnie do wypowiedzi Martyny, stażystka Katarzyna także sądzi, iż ludzie w OKQ nie 

plotkują o sobie, nie kłamią ani się wzajemnie nie obgadują. Według niej, wszyscy w 
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OKQ otwarcie z siebie żartują a Beata jest często obecna wśród nich. Interesujący 

wydaje mi się fakt, iż inaczej widzi to męska częśd zespołu. Arek nie kryje przekonania, 

że w biurze owszem, plotkuje się, i to bardzo. W jego mniemaniu mówi się o każdym, 

kogo akurat nie ma w pomieszczeniu i nie istotne jest, czy chodzi tu o szefową czy o 

innego pracownika. Arek podkreśla jednak, że przedmiotem plotek są zwyczajne 

wydarzenia z życia uczestników, nie zaś nieuprzejme czy podłe komentarze. Jeśli ktoś 

rzeczywiście czuje się urażony z jakiegoś powodu lub czyjeś zachowanie mu się nie 

podoba, zdaniem Katarzyny, taka sytuacja jest wyjaśniana na bieżąco, bezpośrednio 

przez osoby, których dana sprawa dotyczy: 

 [Katarzyna:] Bardzo rzadko ludzie są tu na siebie źli. Kiedy ktoś ma z kimś problem, to 

wtedy idzie do tej osoby i mówi: „To i to według mnie nie jest okay, proszę nie rób tego 

więcej” lub: „Czy mógłbyś/abyś zmienid to czy tamto, byłoby miło z Twojej strony”. I ta 

druga strona słucha o co chodzi I mówi: „Okay, cieszę się, że mi o tym mówisz. 

Postaram się to zmienid”. 

Jeśli zdarzają się poważniejsze problemy czy konflikty interpersonalne, istnieje 

możliwośd poruszenia ich i rozwiązania na forum, podczas organizacyjnych spotkao 

całego zespołu OKQ. Powinny one odbywad się cyklicznie w każdą środę ok. godziny 

13:00, chod nie zawsze jest to możliwe. Czasem większośd osób pracuje tego dnia w 

terenie a czasem nie ma takiej konieczności, by spotykali się wszyscy razem. Wówczas 

zebrania odbywają się w mniejszych podgrupach, jeśli zachodzi taka potrzeba. 

Tematyka tych spotkao dotyczy wszystkich zagadnieo jakie mogą byd istotne dla 

funkcjonowania Offener Kanal Quiz: 

[Halina:] W każdą środę o 13.15 mamy spotkania, na których omawiamy czy wszystkie 

komputery są sprawne, czy ktoś potrzebuje wypożyczy kamerę na jakiś dłuższy czas, czy 

stanowiska do montowania są wszystkie zajęte, kto nad czym i z kim pracuje, jak to 

wszystko wygląda, czy jest jakiś problem, kto ma w najbliższym czasie urodziny itd. 
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Jest to zatem dobra okazja do poruszenia zarówno kwestii formalnych jak i 

nieformalnych oraz na szybką reakcję w sytuacjach problemowych. Występowanie w 

ciągu tygodnia takiego stosunkowo regularnego wydarzenia, gdzie cały zespół ma 

szansę się spotkad, jest szczególnie potrzebne w takich organizacjach jak OKQ, gdzie 

przeważa nieregulowany czas pracy. Przy takim trybie bowiem, pracownicy często 

mijają się i trudniej jest ich do siebie zbliżyd. 

W związku z tym, że pracownicy OKQ w większości przypadków sami regulują czas 

wykonywanych przez siebie zadao, robią oni przerwy obiadowe o dogodnych dla 

siebie, różnych porach. Trudno powiedzied czy to sprzyja, czy też hamuje integrację. Z 

jednej strony, pracownikom pozwala się na spożywanie posiłków wspólnie, w 

dogodnym dla nich momencie. Z drugiej strony, trudno jest codziennie zbierad grupę 

ludzi, która w tym samym momencie byłaby głodna i chętna do integracji. Szczególnie, 

jeśli pracownicy dopiero się poznają bądź są z natury indywidualistami i bez odgórnego 

nakazu nie będą szukad towarzystwa. Z tego co wiem od Fabiana i Martyny, kiedy oni 

pracowali w OKQ, wspólne posiłki zazwyczaj były wynikiem przypadku czy też czystej 

improwizacji. Pracownicy bowiem nie umawiali się rano na konkretną godzinę na 

obiad, lecz spotykali się spontanicznie w ciągu dnia, gdy warunki temu sprzyjały i ludzie 

wykazywali taką chęd. Dla przykładu, Halina woli spędzad przerwy po swojemu i w 

samotności, co nikomu nie przeszkadza. Preferencja Haliny po części wynika z braku 

bratniej duszy w OKQ, a z drugiej, z pragmatycznego powodu, którym jest chęd 

zjedzenia posiłku w ciepłym pomieszczeniu: 

[Halina:] W kuchni jest bardzo mało miejsca. I sala do jedzenia tam jest taka, że jak 

wchodzisz i idziesz na wprost, to masz taką bardzo dużą salę, przestrzenną, z 

parkietem, z ogromnym stołem, gdzie mamy zebrania i gdzie jest balkon, gdzie można 

wyjśd i sobie zapalid na przykład. I to jest takie miejsce, gdzie oficjalnie powinno się 
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jeśd. Bo przy stanowiskach pracy nie powinno się jeśd, no bo to są komputery. No nie 

powinno się, po prostu. Tylko teraz jak jest zima, to jest dosyd zimno. To są duże 

przestrzenie, to jest stara kamienica i kaloryfery nie nadążają z ogrzewaniem. Więc ja 

się zamykam w tym moim Seminarraum, czyli to się niby nazywa „sala seminaryjna”, 

ale to jest po prostu dla nas, praktykantów. Tam mamy jakiś swój upatrzony, ulubiony 

komputer  - na nim montuję, na nim pracuję i się cieszę *śmiech+. I tam staram się po 

prostu zamknąd drzwi, żeby było mi cieplej i sobie jem. Sama. Kiedy ja mam ochotę i 

kiedy ja potrzebuję. Tak trochę samotnawo, ale nie jest mi z tym w ogóle źle, bo 

skupiam się na moich zadaniach. No milej by było mied jakąś super sprzyjającą osobę, 

ale nie można mied wszystkiego. 

Od Arka wiem, że owszem, jeśli jest na to czas, pracownicy jadają wszyscy razem. 

Jednak co do zasady, tak jak Halina, on także raczej woli byd sam i decydowad o 

przerwie obiadowej na własną rękę. To wszystko zależy jednak od dnia i od jego 

nastroju, ponieważ czasami miło jest się do kogoś odezwad i razem zjeśd lunch. 

Działanie zatem jest proste: jeśli ktoś w OKQ ma ochotę na towarzystwo, pyta się 

zwyczajnie ludzi, czy ktoś poszedłby z nim/nią na przerwę. I zazwyczaj chętny się 

znajdzie. Jeśli dana osoba woli byd sama, to z taką propozycją nie wychodzi. Katarzyna 

twierdzi, że czasem pracy jest tyle, że nawet nie ma czasu na przygotowanie sobie 

gorącego posiłku. W takiej sytuacji zbiera ona często zamówienia od zainteresowanych 

osób, idzie do pobliskiej piekarni i kupuje wszystkim chętnym zimne przekąski, żeby 

nikt nie był głodny. Gdy ktoś z zespołu ma słodycze, również częstuje nimi 

współpracowników i wszystkim poprawia się natychmiast nastrój. Andrzej uważa, że to 

Katarzyna tworzy w OKQ taką pozytywną aurę. Dzieli on czasy Offener Kanal Quiz na 

dwa okresy – przed i po pojawieniu się w nim Katarzyny. W jego mniemaniu, jest ona 

otwartą, wesołą i bezpośrednią w kontaktach dziewczyną, która wniosła życie do tej 

organizacji. Dzięki niej, nie jest już tam tak cicho i spokojnie. Prawdopodobnie taka 

atmosfera wynikała także z długookresowej przewagi w zespole OKQ płci męskiej nad 

damską: 
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[Andrzej:] Wcześniej byli tu prawie sami mężczyźni. Beata i Krystyna były jedynymi 

kobietami. *…+ Z Katarzyną wszystko jest jasne i nieskomplikowane, bo ona zachowuje 

się trochę jak mężczyzna. Co do zasady, powiedziałbym, że z kobietami trudniej się 

współpracują, bo one bardziej skomplikowanie myślą. I dlatego mogą z tego wynikad 

problemy. Ale z Katarzyną wszystko wychodzi. Teraz wielką zmianą jest, że mężczyźni 

są w mniejszości! I zachowujemy się jak jedna rodzina. 

Ówczesną przewagę mężczyzn nad kobietami w obszarze obsługi technicznej 

potwierdza również Martyna. Dla niej współpraca z płcią przeciwną była dośd trudna, 

ze względu na odmiennośd uzdolnieo, jakie według niej mężczyźni i kobiety naturalnie 

posiadają: 

[Martyna:] Wiesz, większośd to byli chłopcy, którzy tam pracują. Wiadomo, że oni, już 

powiedzmy nawet dorośli faceci,  po dwadzieścia parę lat, nie dośd, że jak byli w szkole, 

to się tego uczyli, to do tego są technicznie bardziej uzdolnieni. No taka jest prawda. To 

łatwiej wszystko łapią. Ja de facto byłam w tym czasie jedyną dziewczyną, która tam 

była. *…+ No oczywiście była tam jeszcze Beata, była taka inna dziewczyna, która tam 

pracowała, była też Krystyna, tylko one wszystkie trzy były odpowiedzialne bardziej za 

rzeczy biurowe i organizacyjne. A za technikę byli odpowiedzialni chłopacy. Tam się 

pojawiły jedna czy dwie dziewczyny praktykantki, ale one były tam po 2-3 tygodnie. A 

ja tam byłam non stop. 

Z wypowiedzi Martyny można wyczytad, że czuła się ona dośd niepewnie wśród samych 

mężczyzn, którzy dodatkowo, jej zdaniem, radzili sobie z pracą dużo lepiej od niej. Nie 

wydaje mi się, żeby w takich warunkach można było mówid o rodzinnej atmosferze. 

Czyżby zatem nowoprzybyłe panie były odpowiedzialne za panującą obecnie w OKQ 

ciepłą atmosferę? Z pewnością mają w tym duży wkład, z Katarzyną na czele. Wcześniej 

nikt tak entuzjastycznie jak ona nie reagował na spotkanie z ludźmi z pracy, a już na 

pewno nie obejmował nikogo na powitanie. To, jak również wspólne jedzenie lunchu, 

zapoczątkowała właśnie Katarzyna. Dla Andrzeja jest to zabawne i ciekawe, jak udaje 

się jej zebrad, prawie dzieo w dzieo, większośd zespołu, włączając w to księgową 

Krystynę, która uważana jest za osobę raczej zamkniętą w sobie. Beaty wśród nich nie 

ma, ponieważ ta z założenia nie jada lunchu w pracy. Takie integrowanie grupy 
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wymaga motywacji i starao ze strony Katarzyny, co jest zauważane i doceniane przez 

współpracowników.  

Ciekawą dla mnie rzeczą okazał się fakt, iż Arek zdecydowanie chętniej integruje się ze 

swoimi kolegami i koleżankami z OKQ po pracy, aniżeli w jej trakcie. Najbliższymi 

przyjaciółmi Arka, z którymi zna się on od dwóch lat, są: szef programu muzycznego 

TOP Mariusz, Jarek współprowadzący z Arkiem audycję filmową dla magazynu 

Teenager oraz Milena, która jest operatorem kamery w ich filmowym show. Spotykają 

się oni często w ich ulubionej restauracji serwującej hamburgery, chodzą razem do kina 

czy też aby w weekend potaoczyd. Częste wspólne wyjścia na różnego rodzaju imprezy 

wynikają ponadto z licznych eventów, które pracownicy OKQ razem nagrywają. Od 

Martyny wiem, że szczególnie młodsza częśd zespołu OKQ po nakręceniu materiału 

zostawała dłużej na danym wydarzeniu i bawiła się tam razem do jego kooca. 

Katarzyna także stara się spędzad swój wolny czas ze znajomymi z pracy, chod jak mówi 

ma go mniej, niż inni: 

[Katarzyna:] Wczoraj uprawiałam sport z Mileną. Tym razem poszłyśmy na łyżwy. Ja aż 

tyle czasu wolnego nie mam, ale Milena spędza mnóstwo czasu z innymi. Oni chodzą 

razem na dyskoteki czy czegoś się napid w weekend. Wszyscy tu się ze sobą rozumiemy. 

*…+ Jesteśmy jak jedna, duża rodzina. 

To wzajemne zrozumienie i poczucie jedności sprawia, że mówiąc o atmosferze pracy 

pracownicy OKQ często używają określenia: „rodzinna”. Co więcej, nauka w przyjaznym 

środowisku sprawia, że uczestnicy OKQ lepiej znoszą swoje porażki. Jak twierdzi 

Katarzyna, każdy w OKQ wzajemnie się wspiera:  

[Katarzyna:] Każda osoba daje Ci tu szansę czegoś się nauczyd. Jeśli np. coś nakręcisz, to 

Amadeusz podejdzie do Ciebie i powie na przykład: „Hmm.. To nie było zbyt dobre, ale 

następnym razem na pewno pójdzie Ci lepiej”. I daje Ci szansę, żeby się można było 

znowu wykazad. *…+ Podczas nagrywania moich pierwszych programów na żywo byłam 
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bardzo zdenerwowana. I oczywiście efekt nie był najlepszy. Nikt nie przyszedł do mnie z 

wyrzutem, tylko wiedzieli, że jestem smutna i podchodzili do mnie mówiąc: „Hej, nie 

było tak źle. Następnym razem pójdzie Ci lepiej”!  

Ważnym elementem jest zatem podtrzymanie wiary w siebie współpracowników oraz 

dawanie im szansy zaczynania od nowa. To sprawia, że ludzie w OKQ wzajemnie sobie 

ufają. 

Osobami, które Katarzyna darzy szczególną sympatią i szacunkiem są: Mariusz, mający 

duże doświadczenie w branży filmowej, oraz Milena, będąca jej bratnią duszą: 

[Katarzyna:] Mariusz jest świetny! Jest odlotowy! On jest gejem a wiadomo, że osoby 

homoseksualne są bardzo otwarte i przebojowe. Poza tym, on ma bardzo duże 

doświadczenie. *…+ Za każdym razem, kiedy mam jakieś pytanie mogę się do niego 

zwrócid. Jesteśmy dla siebie bardzo kochani. Robimy sobie nawzajem masaże barków i 

możemy się też przytulid. Z kolei z Mileną rozmawiamy o naszych problemach i zawsze 

wychodzimy razem na balkon na papierosa.  

Dziewczyna jak widad ceni sobie ludzi podobnych do niej – chętnych do niesienia 

pomocy, wyrazistych, emanujących pozytywną energią. Takie osoby są z reguły częściej 

lubiane niż introwertycy. Jasne i klarowne kontakty są istotne także dla Andrzeja: 

[Andrzej:] Są osoby bardzo otwarte takie jak Mariusz czy Amadeusz, z którymi dobrze 

się rozumiem. Ale Beata i Krystyna są trochę zamknięte w sobie. Dobrze się z nimi 

dogaduję, ale nigdy nie wiem, co naprawdę myślą. I to sprawia, że czuję się przy nich 

niepewnie. Byd może to tylko moje odczucie. 

Zastanawiający jest fakt, że Andrzej preferuje osoby otwarte i jasno wyrażające swoje 

zdanie, podczas gdy o nim samym panuje opinia, iż jest raczej zamknięty w sobie i 

spokojny. Nieczęsto jako pierwszy wychodzi do ludzi i przez to nie należy do 

najpopularniejszego kręgu osób. Katarzyna darzy go jednak sympatią. Opisując 

Andrzeja użyła bardzo ciekawego w moim mniemaniu określenia. Mianowicie w 

pierwszej kolejności wspomniała, że jest on katolikiem. Podawanie przynależności do 

danej religii jako pierwszej informacji o człowieku jest dla mnie nowością. W 
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Bundeslandzie XYZ religią dominującą jest protestantyzm i dopiero po rozmowie z 

Katarzyną uświadomiłam sobie, że w OKQ wyznanie może także mied znaczenie przy 

relacjach międzyludzkich. 

Podsumowując, na tworzenie pozytywnych więzi emocjonalnych dodatnio wpływają 

wszelkiego rodzaju podobieostwa. Wspólne priorytety, język, zwyczaje kulturowe czy 

też zainteresowania są tak samo ważne jak podobieostwo charakterów, zbliżony wiek 

czy nawet ta sama płed uczestników. Im więcej uczestnicy Offener Kanal Quiz posiadają 

wspólnych cech na tych różnych płaszczyznach, tym lepszy mają ze sobą kontakt. 

Ponadto wydaje się, że dla strony niemieckiej w OKQ szczególną rolę w zacieśnianiu 

więzi gra także wykazywana przez ludzi inicjatywa. Dla obcokrajowców natomiast, 

istotna jest otwartośd oraz brak wyraźnego dystansu w kontaktach międzyludzkich. W 

związku z tym, szansa na zawarcie prawdziwych, wieloletnich, międzynarodowych 

przyjaźni jest już możliwa przy spełnieniu tych podstawowych dla obu stron wartości, 

nawet przy niewystępowaniu wielu podobieostw na innych polach.  
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c) Relacje pomiędzy pracownikami OKQ a jego użytkownikami 

Większośd osób z zewnątrz, korzystająca z usług Offener Kanal Quiz, robi to 

jednorazowo bądź sporadycznie. Ich przygoda z telewizją zazwyczaj kooczy się zaraz po 

tym, gdy nakręcą interesujący ich temat czy też projekt, który chcieli udokumentowad. 

Niewiele jest osób, których kręcenie filmów zainteresowałoby na tyle, by regularnie 

nagrywad coś dla OKQ. W takich warunkach trudno zatem mówid o zawieraniu 

głębszych relacji pomiędzy pracownikami OKQ a jego użytkownikami. A przecież cała 

idea Kanału Otwartego opera się na współpracy z lokalną społecznością. Jakie zatem 

relacje panują pomiędzy pracownikami Offener Kanal Quiz a jego użytkownikami? 

Dobre stosunki z zewnętrznymi uczestnikami OKQ są dla organizacji niezmiernie 

ważne. Każda osoba, która pojawi się na terenie biura powinna czud się ciepło przyjęta 

i mile widziana. Obsługa na miejscu ma za zadanie wyjaśniad wszelkie wątpliwości oraz 

zachęcad odwiedzających do stworzenia przez nich czegoś własnego. W sytuacji 

idealnej, użytkownik przychodzi do OKQ wtedy, kiedy ma ochotę i od razu jest brany 

pod opiekę przez któregoś ze stażystów czy też praktykantów. Jednak z tego co mówi 

Andrzej, rzeczywistośd wygląda nieco inaczej: 

[Andrzej:] Powinno się ustalid jakiś dogodny dla obu stron termin. Powinno byd tak, że 

ktoś z ulicy przychodzi a my zawsze ten czas dla użytkowników mamy. Ale jest nas tu 

tak niewielu, że czasem się ze wszystkimi zadaniami nie wyrabiamy. Więc jak akurat 

mamy do zrobienia audycję, to ona ma priorytet i taki użytkownik musi czekad. Więc 

lepiej jak taki ktoś do nas wcześniej zadzwoni albo osobiście umówi się na konkretny 

dzieo. Oczywiście jak ktoś przyjdzie bez zapowiedzi a my akurat mamy czas, to jak 

najbardziej ze wszystkim pomożemy. No, ale to już kwestia szczęścia. 

Pocieszający jest fakt, że na taki termin nie czeka się zbyt długo. Wszystkim bowiem 

zależy, żeby potencjalny, nowy materiał powstał jak najszybciej i w jak najlepszej 

jakości. Efekty są oczywiście różne, jako że każdy użytkownik przychodzący do Offener 
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Kanal Quiz jest inny. Pracownicy muszą także wiedzied, w jaki sposób do każdej osoby 

podejśd i jak z nią rozmawiad. To wielka sztuka zważywszy, iż zdarzają się odwiedzający 

w każdym wieku – od nastolatków po osoby starsze. Co więcej, ciągle pojawiają się 

nowe osoby, dlatego pracownicy muszą wykazad się dużą empatią aby zrozumied 

każdego nowego gościa OKQ. Swoim doświadczeniem z użytkownikami podzielił się ze 

mną Andrzej:  

[Andrzej:] Są ludzie, którzy rozumieją wszystko bardzo łatwo lub, którzy już jakieś 

pojęcie o kręceniu mają i szybko łapią o co chodzi. Oczywiście są też i tacy, z którymi to 

wszystko trwa wolniej, więc trzeba  z nimi dłużej siedzied, dłużej tłumaczyd i powtarzad 

różne rzeczy. Ale wydaje mi się, że jeszcze nie trafił mi się taki przypadek, żebym 

powiedział: „no nie, ten gośd nic nie kuma. Głupek jakiś!” Jeszcze taki się nie zdarzył. Co 

faktycznie mnie irytuje w ludziach, to to, że opowiadają za dużo. Gdy mówią więcej niż 

potrzeba. Na przykład zaczynają mi opowiadad o swoim życiu albo inne rzeczy, które 

mnie kompletnie nie interesują. A to się zdarza często. Ja tu jestem po to, żeby 

użytkownikowi pomóc w sprawach technicznych a nie do pogawędki. Nie zależy mi, 

żeby do tych ludzi się zbliżad, tylko żeby ich czegoś nauczyd. I na tym koniec. 

Jest to bardzo ciekawa postawa, nastawiona zadaniowo. Z punktu widzenia Andrzeja, 

użytkownik przychodzi do Kanału Otwartego zdobyd konkretne umiejętności a on jest 

m.in. od tego, aby mu w tym pomóc. Dla Andrzeja zawieranie bliższych znajomości z 

osobami z zewnątrz jest nieistotne, a wręcz nieprofesjonalne. Przeszkadza to bowiem, 

jego zdaniem, w sprawnym wykonywaniu obowiązków. Jak sam Andrzej zauważył, 

Katarzyna ma zupełnie inne podejście. Ta z chęcią rozmawia z każdą napotkaną osobą 

na dowolny temat. Dla niej dobra relacja z użytkownikiem to taka, kiedy może go ona 

czegoś nauczyd a przy okazji poznad tę osobę bliżej. Andrzej ma jednak inny styl pracy i 

jego woli się trzymad. 

Halina natomiast, pracując z użytkownikami musi radzid sobie z zupełnie inną kwestią.  

W jej wypadku wyzwanie polega na efektywnej komunikacji w obcym języku. Jeśli 

zainteresowani są w stanie ją zrozumied i zrobid to, po co przyszli, najlepiej jak umieją, 
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można już mówid o sukcesie. Szczególnie w ciągu pierwszych miesięcy praca w języku 

niemieckim wymagała od Haliny dużego skupienia. Od samego przyjazdu na 

wolontariat radziła ona jednak sobie bardzo dobrze: 

[Halina:] Na przykład praca z młodzieżą w szkole. Jedna z metod, żeby radzid sobie ze 

swoimi kompleksami/problemami, jest po prostu zakomunikowanie ich. Więc od razu 

powiedziałam młodzieży, że ja jestem tu dopiero pierwszy miesiąc i mój niemiecki nie 

jest perfekcyjny, więc nie było to dla mnie żadnym problemem i widziałam, że oni też są 

bardzo zaangażowani, żeby ten film powstał, więc starali się też mnie zrozumied. Więc 

była komunikacja dobra. Też miałam takie szczęście, że kręciłam na początku wywiad z 

człowiekiem z zagranicy – Abdulem, który przyjechał z Afryki. To, że jestem zagraniczna 

wpłynęło jeszcze lepiej na ten wywiad, no bo on się mógł bardziej otworzyd przede mną 

i powiedzied rzeczywiście o swoich uczuciach, bo wiedział, że nikogo nie urazi tak 

naprawdę w tej rozmowie.   

Po tej wypowiedzi widad, że Halina potrafi dojrzale ocenid zastałe warunki pracy i stara 

się wykonywad swoje zadania najlepiej jak potrafi, nie bojąc się komunikowania swoich 

potrzeb czy też problemów. Jej nastawienie jest bardzo dobrze odbierane przez 

użytkowników, z którymi pracuje a obustronna chęd dotarcia do celu powoduje, że 

zarówno Halina jak i jej podopieczni starają się wzajemnie zrozumied i tworzyd jeden 

zespół. Ponadto, swoje słabości Halina potrafi zamienid w atut dobierając na ten 

przykład odpowiednie projekty, w których zagraniczne pochodzenie jest jej mocną 

stroną. Pracując w Abdulem, Halina zdobyła jego zaufanie i sprawiła, że się przed nią 

otworzył. Taka umiejętnośd zjednywania sobie ludzi jest dla OKQ niezwykle cenna. 

Użytkownikiem OKQ nie jest bowiem tylko ten, kto fizycznie kręci audycje, ale także 

aktorzy, którzy wyrażają zgodę na wzięcie  udziału w danym projekcie i pokazanie 

swojej twarzy na antenie OKQ. Czy jednak wszyscy w tej organizacji nastawieni są tak 

samo na osobiste dbanie o użytkowników?  

Ciekawym przypadkiem jest Mariusz, który otwarcie mówi, że nie lubi pracy z 

użytkownikami. Twierdzi, że nie ma on cierpliwości tłumaczyd podstawowych rzeczy 
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ludziom, którzy tej wiedzy nigdy już więcej nie wykorzystają. O ile Katarzyna ceni sobie 

nauczanie innych, gdyż pozwala jej to na utrwalenie wiedzy, użycie w praktyce różnych 

sprzętów i programów na co dzieo oraz naukę tłumaczenia poszczególnych zagadnieo, 

o tyle dla Mariusza jest to kompletna strata czasu:  

[Mariusz:] Nie mam cierpliwości do ludzi, którzy potrzebują wiedzy na jeden raz. 

Tłumaczenie takiemu użytkownikowi jak się kręci film zajmuje naprawdę bardzo dużo 

czasu a on nigdy więcej tej wiedzy zazwyczaj nie użyje. To dla mnie strata czasu. *…+ Ja 

to robię od 10 lat i znam każdy najmniejszy krok jaki tyczy się cięcia programów i tego 

wszystkiego. I mnie to okropnie nudzi, kiedy to wszystko muszę ciągle od nowa 

tłumaczyd. Poza tym, ja nie jestem dobry w tłumaczeniu. Mamy tu do tego dużo 

lepszych ludzi, jak Katarzyna czy Andrzej. Często jest tak, że ja nawet nie mam czasu 

zajmowad się użytkownikami a poza tym oni nie wymagają pomocy na 

skomplikowanym poziomie, żeby od razu mnie do tego potrzebowad. Jeśli są faktycznie 

jakieś duże problemy techniczne, to jeśli się mnie zapyta, to jasne, że pomogę. Ale wolę 

jak nie pyta się mnie o pomoc jako pierwszego, tylko jak faktycznie już nikt nie wie, co 

trzeba zrobid. *…+ Jeśli trafi się taki użytkownik, który widzę, że przychodzi często, 

chętnie wraca i jest faktycznie zainteresowany tematem, wówczas oczywiście poświęcę 

mu czas. Bo to jest tego warte. Jak na przykład nauczanie Katarzyny czy Andrzeja – to 

absolutnie nie jest czas zmarnowany. 

Zdaniem Mariusza, jego wiedza jest na tyle zaawansowana, iż przeciętny użytkownik 

OKQ jej nie potrzebuje. Nie jest on zatem niezbędny przy przyjmowaniu gości z 

zewnątrz. Praca z użytkownikami nie wnosi nic nowego do jego życia, dlatego jeśli tylko 

może, stara się jej unikad. Nie sądzi, aby ktokolwiek na tym ucierpiał, ponieważ jest 

dośd osób z niższymi kwalifikacjami, dla których nauczanie początkujących 

użytkowników jest o wiele bardziej wartościowe, i którzy robią to całym sercem. 

Mariusz pracując musi widzied sens tego, co robi. Dlatego bardziej od jednorazowych 

użytkowników dba on o rozwój pracowników OKQ lub o naukę wybranych osób z 

zewnątrz, które faktycznie wykazują się dużym zapałem, inicjatywą i poważnym 

podejściem do rozwoju w zakresie obsługi mediów. Można zatem powiedzied, że 

Mariusz najczęściej wcale nie wchodzi w relacje z użytkownikami, lecz jeśli pojawi się 

ktoś wyjątkowo zaangażowany, wówczas poświęci mu/jej on tyle czasu ile będzie 
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trzeba i z przyjemnością dołoży starao by taka osoba osiągnęła swój cel. 

Wnioski, jakie nasuwają mi się po przedstawieniu tych konkretnych przypadków 

wskazują, że Offener Kanal Quiz troszczy się o swoich użytkowników. Używając różnych 

metod, wynikających z ich własnych przekonao, pracownicy OKQ starają się dbad o 

swoich użytkowników tak, jak sami uważają to za najlepsze. Każdy kto przyjdzie do tej 

organizacji może liczyd na znalezienie osoby, która będzie umiała mu pomóc. Osobiście 

uważam, że różnorodnośd w podejściu do pracy z użytkownikami jest czymś 

pozytywnym, gdyż odwiedzający OKQ mają bardzo różne potrzeby. Dzięki temu, że 

jeden pracownik skupia się głównie na samym wykonaniu zadania, drugi na połączeniu 

pracy z zawiązywaniem znajomości, trzeci na szczerości w komunikacji a jeszcze inny na 

dostosowaniu kwalifikacji nauczyciela do potrzeb konkretniej osoby sprawia, że 

Offener Kanal Quiz jest jeszcze bardziej profesjonalnym miejscem aniżeli mogłoby się 

wydawad bez przeprowadzenia tej analizy.  

Po przeanalizowaniu powyższych trzech wątków opisujących relacje międzyludzkie w 

Offener Kanal Quiz mogę śmiało stwierdzid, że panująca tam atmosfera jest 

zdecydowanie pozytywna. Ludzie w OKQ otrzymują od siebie wsparcie, odpowiednią 

motywację, darzą się zaufaniem a ich przyjazne nastawienie tworzy rodzinną aurę. 
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3.2.3.3. Rodzaje motywatorów pojawiające się  

w Offener Kanal Quiz 

 

Po wnikliwej analizie przeprowadzonych z uczestnikami Offener Kanal Quiz rozmów 

udało mi się sporządzid listę czynników, które wpływały/wpływają motywująco na 

osoby przebywające w omawianej organizacji. Owe motywatory, istotne dla 

uczestników OKQ, można podzielid na dwie kategorie. Pierwsza z nich, to lista 

czynników, na które zwracały uwagę osoby zainteresowane pracą w OKQ. Innymi 

słowy, motywatory te odpowiadają na pytanie: co zmotywowało uczestników, by 

zdecydowali się na pracę w omawianej organizacji?  Drugą kategorią jest lista 

czynników istotnych już w trakcie pracy w OKQ. W poniższej tabeli (tab. nr 7.) 

przedstawiam owe rodzaje motywatorów. 
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RODZAJE MOTYWATORÓW 

Decydujące o przyjściu do OKQ Istotne w trakcie pracy dla OKQ 

Nauka języka niemieckiego Nauka języka niemieckiego 

Rozwój zainteresowao Rozwój zainteresowao 

Możliwośd nauki/rozwój osobisty Możliwośd nauki/rozwój osobisty 

Wykonywanie pracy społecznej Możliwośd pracy społecznej 

Wyjazd za granicę – 

Lokalizacja OKQ – 

Zmiana środowiska  pracy – 

Łatwośd dostania się – 

Pieniądze Pieniądze 

Tryb pracy Tryb pracy 

– Ustalanie urlopów 

– Samodzielnośd/odpowiedzialnośd 

– Niezależnośd/wolnośd 

Spełnienie marzenia Spełnienie marzenia 

– Zgodnośd oczekiwao z rzeczywistością 

– Osobisty stosunek do pracy 

– Relacje z szefową 

Relacje z ludźmi w pracy Relacje z ludźmi w pracy 

– Kreatywnośd 

– Cisza i spokój 

– Osiągnięcia 

– Uznanie 

– Krytyczny feedback 

Tabela  nr 7. 
Rodzaje motywatorów występujące w OKQ w 2012 roku 
Źródło: Opracowanie własne 
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Jak widad, czynniki częściowo pokrywają się w obydwu kategoriach. Opiszę je teraz 

szczegółowo dla łatwiejszego zrozumienia kontekstu występowania każdego z nich. 

Zacznę od motywatorów decydujących o przyjściu uczestników do Offener Kanal Quiz a 

następnie omówię pozostałe czynniki, należące do drugiej kategorii. 

Nauka języka niemieckiego – z oczywistych względów, aspekt ten jest bardzo 

atrakcyjny tylko dla obcokrajowców. W przypadku Fabiana i Haliny warunkiem 

koniecznym jaki ich program EVS musiał na wejściu spełniad była możliwośd 

podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie języka niemieckiego. Przykładali do tego 

ogromną wagę zarówno w trakcie rekrutacji na wolontariat jak i podczas samego 

projektu. Dla Fabiana nauczenie się języka niemieckiego było głównym celem jego 

wyjazdu, czego udało mu się dokonad: 

[Fabian:] Ja z tego wyciągnąłem przede wszystkim język niemiecki. Osiągnąłem swój 

cel. *…+ No było zdecydowanie lepiej. Ja się na tyle nauczyłem niemieckiego, że ja 

jeszcze w trakcie zdałem maturę z niemieckiego, rozszerzoną. Ustną na 100%, pisemną 

na 80-parę%. I dostałem się na studia w Niemczech, więc wydaje mi się, że ten awans 

zrobiłem dosyd duży w niemieckim. Ale byłem zmotywowany. Ja się uczyłem gramatyki 

prawie codziennie… mi zależało na tym, bo musiałem do tej matury się przygotowad, 

wiesz, tak formalnie. 

Halina również zauważyła u siebie dośd szybko duże postępy w tym zakresie: 

[Halina:] Z czasem, po tych 4 miesiącach, mogę montowad w języku niemieckim, mogę 

też wydawad komendy, że teraz zróbcie to, teraz zróbcie tamto… Nie jest to zawsze 

gramatycznie poprawny język niemiecki, ale jak słyszę siebie z offu, jak tam jestem za 

kamerą sprzed 4 miesięcy i teraz no to słyszę poprawę. 

Dla niej jednak nauka niemieckiego była niezmiernie ważna ze względu na lepsze 

wykonywanie swojej pracy. Nie był to zaś cel sam w sobie. 

Martyna swą pasję do niemieckiego rozwinęła podczas wolontariatu. W 

przeciwieostwie do swoich następców, nie szukała ona projektu realizowanego stricte 
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po niemiecku, lecz takiego, który by ją zainteresował i gdzie miałaby szansę się 

dogadad. Martyna posiadała podstawową znajomośd niemieckiego a projekt EVS 

oferowany przez OKQ należał do kręgu jej zainteresowao. Dlatego też, zdecydowała się 

ona na przyjazd do Quiz. Martyna starała się zasymilowad z pracownikami OKQ poprzez 

szybką naukę ich ojczystego języka: 

[Martyna:] To znaczy mówili najpierw do mnie po niemiecku, bo wiedzieli, że mi na tym 

zależy, bo chcę się nauczyd niemieckiego aczkolwiek jak czegoś nie rozumiałam, to się 

wszyscy przestawialiśmy na angielski. Albo jak ja czegoś nie umiałam powiedzied po 

niemiecku, to mówiłam po angielsku. *…+ Myślę, że to nie trwało zbyt długo. Bardziej 

się starałam mówid po niemiecku. 

 

Rozwój zainteresowao – OKQ oferuje swoim uczestnikom szereg możliwości 

związanych z poznaniem świata mediów i telewizji. Halina miała już wcześniej 

doświadczenie z kręceniem filmów i chciała kontynuowad swój rozwój w tym kierunku. 

Podczas trwania jej wolontariatu Halina wykazuje się ogromnym zaangażowaniem, 

pomysłowością i własną inicjatywą, ponieważ chce robid to, co jest interesujące przede 

wszystkim dla niej: 

[Halina:] To była moja własna inicjatywa. To był wywiad ze śpiewakiem operowym z 

Polski. Szukałam ciekawego tematu, który by mnie zainteresował. Nie, że tylko Bettina 

mówi: „Misia, pojedź tam, bo jest rozdanie nagród i ciekawa grupa hip hopowa”. 

Stwierdziłam, że chce sama poszukad czegoś ciekawego dla mnie. 

Większośd uczestników Offener Kanal Quiz znalazła się tam, bądź nadal się znajduje, 

właśnie ze względu na tematykę, jaką ta organizacja się zajmuje. Na przykład dla 

Martyny projekt związany z mediami łączył się z jej wcześniejszym kręgiem 

zainteresowao, stąd wolontariat w OKQ był dla niej spójną kontynuacją rozwoju jej 

zainteresowao. Arek natomiast od zawsze lubił oglądad filmy i chciał spróbowad swych 

sił w roli recenzenta, na co pozwala mu jego filmowe show nagrywane dla magazynu 
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Teenager. Mane z kolei, studiowała w Gruzji dziennikarstwo i chciała sprawdzid się w 

tej roli w rzeczywistości niemieckiej. Oprócz Fabiana, praktycznie każdy uczestnik OKQ 

przyszedł tam konkretnie ze względu na rozwój swoich zainteresowao filmowych i 

mediowych. 

Możliwośd nauki/rozwój osobisty – rozwój zainteresowao łączy się bezpośrednio z 

procesem nauki, który jest kluczowy dla uczestników OKQ. W celu rozwinięcia swoich 

pasji związanych z filmem uczestnicy omawianej organizacji mają możliwośd 

zdobywania wiedzy w odpowiednim dla nich zakresie oraz w adekwatny sposób. Dla 

Fabiana, który nic wcześniej nie wiedział o telewizji, możliwośd nauczenia się czegoś 

zupełnie nowego, jak obsługa kamery czy programów komputerowych do obróbki 

materiału, była bardzo atrakcyjną perspektywą. Arkowi natomiast zależało na użyciu w 

praktyce swojej wiedzy teoretycznej na temat mediów, którą zdobył na studiach. Po 

odbytych praktykach Arek wciąż czuje chęd i możliwośd rozwoju oraz dalszej nauki, 

stąd nadal udziela się w OKQ jako wolontariusz: 

[Arek:] Nie zdobyłem jeszcze wszystkich umiejętności, jakie bym chciał. Nie jestem w 

niczym perfekcyjny, więc zawsze mogę się jeszcze czegoś nauczyd. Wciąż mógłbym 

wiedzied więcej o edytowaniu czy nauczyd się więcej o obsłudze kamery. 

Katarzyna i Andrzej uczą się fachu w OKQ w celu pomyślnego ukooczenia Ausbildung i 

otrzymania dyplomu technika. Katarzyna pragnie przede wszystkim nauczyd się 

przepisu na udany film. Chce ona robid filmy dobrej jakości, używając różnych technik, 

które ludzie by z zachwytem oglądali. Andrzej natomiast najchętniej uczy się poprzez 

tłumaczenie innym jak poszczególne sprzęty działają, czyli podczas pracy z 

użytkownikami. Czuje on satysfakcję, gdy jego podopieczni faktycznie czegoś się od 

niego nauczą. Mariusz z kolei, ceni sobie uczucie, że to co robi ma sens i go interesuje. 
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Ten doświadczony pracownik rozwija się robiąc programy według własnego pomysłu i 

formy. 

Wykonywanie pracy społecznej – praca na rzecz innych jest szlachetna i dobrze 

widziana. Beata tworząc OKQ kierowała się chęcią robienia czegoś istotnego 

społecznie, co pomagałoby w jakiś sposób ludziom. Także wolontariusze europejscy 

decydując się na przyjazd na projekt EVS robią to m.in. z chęci pomocy innym, przy 

jednoczesnym rozwoju samego siebie. Praca społeczna jest narzędziem, dzięki którym 

można poznad lepiej samego siebie i otaczający nas świat. 

Wyjazd za granicę – pobyt w OKQ dla wolontariuszy europejskich oznacza 

jednocześnie pobyt za granicą, co często jest jednym z pierwszych powodów, dla 

których ludzie interesują się wyjazdami w ramach programu EVS. Możliwośd zmiany 

środowiska, poznania nowej kultury, języka, miejsc jest niezwykle atrakcyjna dla wielu 

młodych ludzi. 

Lokalizacja OKQ – położenie organizacji w Quiz ma duże znaczenie dla wielu osób. 

Zaczynając od samej szefowej, Beata woli mieszkad w spokojnej i cichej miejscowości 

oddalonej 50km od Quiz, natomiast zdecydowanie woli pracowad w stolicy landu. Nie 

ma lepszego miejsca na prowadzenie Kanału Otartego niż największa aglomeracja w 

okolicy. Dla Fabiana wielkośd Quiz była ważna przy wyborze projektu EVS. Zależało mu 

na wyjeździe do większego miasta, w którym by się sporo działo. Arek z kolei, z 

logistycznego punktu widzenia preferował pracę w tej samej miejscowości, w której 

studiował i gdzie ma niedaleko do rodzinnego domu, tak aby uniknąd niewygód 

związanych z częstymi podróżami.  
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Zmiana środowiska  pracy – dobra opinia o atmosferze panującej w OKQ zachęca ludzi 

niezadowolonych z ich warunków pracy do zainteresowania się tą organizacją. 

Katarzyna przyszła do OKQ chcąc pracowad z ludźmi otwartymi, podobnymi do niej i w 

miejscu, gdzie czułaby się swobodnie.  

Łatwośd dostania się – dla Fabiana, który nie miał ściśle określonych wymagao 

dotyczących tematyki jego projektu EVS, głównym czynnikiem decydującym o 

przyjeździe do Quiz był fakt, że akurat tam się dostał na wolontariat. Quiz jest sporym 

miastem jak na Bundesland XYZ a projekt w zamyśle miał byd prowadzony po 

niemiecku, stąd najważniejsze warunki dla Fabiana były spełnione.  Chłopak nie miał 

żadnych ofert alternatywnych, stąd przyjął właśnie tę od OKQ. Dla Arka szukającego 

praktyk łatwośd dostania się na takowe w OKQ była jednym z kluczowych powodów, 

dla których znalazł się w tej organizacji. 

Pieniądze – pomimo dużych pokładów innego rodzaju motywacji, pieniądze także są 

istotne dla części uczestników OKQ. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 

pracowników starszych wiekiem i ogromnie zaangażowanych w swoja pracę. Beata 

poświęca OKQ dużo więcej czasu niż ma ustalone w kontrakcie, gdyż zależy jej na jak 

najlepszym funkcjonowaniu organizacji. Nie wie jednak, jak długo będzie w stanie tak 

robid: 

[Beata:] Prawdziwym rozwiązaniem dla mnie byłoby pracowad mniej. To jest trudne, 

żeby ciągle pracowad więcej, więcej i więcej za coraz to mniejsze pieniądze. Można tak 

robid jak jest się młodym i ma się mnóstwo energii *śmiech+. Ale teraz, jak jest się już 

coraz starszym, i pracuje się w jednej firmie od 12 lat, to to jest trochę frustrujące.  

Beata nie pracuje dla pieniędzy jednak chciałaby byd godziwie wynagradzana za trud, 

który wkłada w swoją pracę od tak wielu lat. Dla Katarzyny i Andrzeja robiących staż w 
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OKQ, stawka dla Ausbildera  jest bardzo atrakcyjna. Był to także jeden z argumentów, 

dla których chcieli oni dostad się do OKQ. Halina traktuje swój wolontariat jako 

przepustkę do przyszłych sukcesów. Nagrywała ona filmy wcześniej w Polsce za 

pieniądze i jej obecną strategią jest nauka fachu w środowisku niemieckim tak, aby w 

przyszłości móc kręcid filmy właśnie w Niemczech, za większe pieniądze aniżeli 

mogłaby to robid w Polsce. 

Tryb pracy – pracownicy mogą dostosowad swój grafik pracy do własnych potrzeb. 

Większośd uczestników pracuje projektowo, przychodząc do OKQ i wychodząc w raczej 

elastycznych godzinach, w zależności od ilości zadao. Jest jednak częśd osób, takich jak 

np. Fabian, dla których stałośd trybu pracy była bardzo ważna. Ta wolnośd wyboru stylu 

pracy jest dodatkowym atutem OKQ. 

Ustalanie urlopów – możliwośd wzięcia wolnego w zależności od potrzeby a nie 

ustalanie urlopu na rok do przodu czy też wieczna niepewnośd kiedy i na jak długo dni 

wolne się dostanie, jest dużą ulgą psychiczną dla pracowników. Elastycznośd oraz 

rozsądna spontanicznośd jeśli chodzi o przyznawanie dni wolnych w OKQ sprawia, że 

pracownicy czują się ludzko traktowani. To z kolei wpływa na ich stosunek do pracy i 

zaangażowanie. 

Samodzielnośd/odpowiedzialnośd – w związku z projektowym stylem pracy, uczestnicy 

sami są odpowiedzialni za dotrzymanie ustalonych terminów. Pracownicy 

przebywający w OKQ o ustalonych godzinach mają także konkretne zadania, których 

stale muszą dopilnowywad. W zależności od osobistych potrzeb i możliwości, każda z 

osób w OKQ dostosowuje dawkę odpowiedzialności, jaką na siebie bierze, do poziomu 

ich samodzielności. W związku z tym, ludzie są bardziej zmotywowani do pracy, gdyż 
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wierzą, że jej podołają.  Samodzielności uczestnicy uczą się między innymi dzięki 

specyficznemu procesowi nauki jak występuje w OKQ, gdzie nacisk położony jest na ich 

własną inicjatywę w zdobywaniu wiedzy. To sami uczestnicy są największej mierze 

odpowiedzialni za to, ile dla siebie wyniosą z pobytu w OKQ. Dla Fabiana, wolontariat 

w tej organizacji był ogromnym krokiem do samodzielności: 

[Fabian]: Pierwszy raz w życiu poważnie pracowałem – było nie było, musiałem się tam 

pojawiad i to była taka regularna praca i robiłem regularne rzeczy i coś szczerze ode 

mnie zależało.  Nauczył mnie to rytmu pracy, pracy w grupie, no na pewno też pracy z 

obcokrajowcami, czyli te wszystkie umiejętności związane z tym „intercultural learning” 

itd. I to tak najbardziej. I sam się na pewno otworzyłem, usamodzielniłem, no i w ogóle 

pojeździłem sobie po Niemczech. Zwiedziłem ten kraj, poznałem go lepiej… 

Projekt z którego Fabian jest najbardziej dumny to reportaż z wymiany młodzieżowej, 

gdzie nastolatki z Radomia przyjechały do Quiz spotkad się z lokalną młodzieżą. Jak 

podkreślił, wszystko tam musiał robid sam, wszystko zależało tylko od niego i to była 

jego pierwsza odpowiedzialna praca. Podobnie czuje Arek myśląc o swoim filmowym 

show. Jest z niego bardzo dumny, ponieważ sam je wymyślił, po czym z pomocą innych 

stworzył i doprowadził do jego regularnej emisji. Jest on za nie odpowiedzialny, lecz ma 

prawo samodzielnie je realizowad według własnego gustu. 

Niezależnośd – wspomniana wyżej wolnośd Arka w tworzeniu jego show wynika z 

wysokiej niezależności, jaka panuje wśród uczestników OKQ. Jest to dla wielu ogromnie 

ważny aspekt. Arek jak mówi, lubi robid swoje i gdy nikt mu niczego nie  narzuca. 

Mariusz tworzy wciąż muzyczne show TOP, ponieważ może je nadawad w całkowicie 

dowolnej formie, która zależy tylko od niego. Dla Mane inspirująca była swoboda 

polegająca na braku cenzury. Andrzeja motywuje natomiast prawo do 

eksperymentowania według własnego pomysłu i do popełniania błędów.  
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Spełnienie marzenia – OKQ jest miejscem, od którego można zacząd w drodze do 

spełnienia swoich marzeo. Dla Haliny, wszystko co zbliża ją do profesjonalnej kariery 

filmowej pomaga jej w osiągnięciu celu, jakim jest tworzenie filmów pozytywnie 

wpływających na świat:  

[Halina:] Marzy mi się kręcid filmy dokumentalne w Ameryce Południowej, w Afryce, w 

Indiach... Które mogłyby rzeczywiście coś ludziom pokazad, przybliżyd jakiś problem… Że 

nasze życie nie kręci się tylko wokół tego, że paznokied nam się np. złamał, tylko, że są 

większe problemy na tym świecie. Chciałabym coś przez moje filmy pomóc! Ale nie 

mam pojęcia co, gdzie… Wysyłam tylko taką myśl do Wszechświata: „Chcę pomóc 

ratowad świat przez moje filmy. Chcę zrobid coś dobrego i ważnego!” *śmiech]. A jak to 

się okaże, to zobaczymy.  

Beata tworząc i prowadząc Offener Kanal Quiz spełniła już swoje wielkie marzenie i 

stara się, by to dzieło jej życia przetrwało jak najdłużej. Dla Arka spełnieniem pragnieo 

jest tworzenie programu według własnych pomysłów a potem oglądanie efektów na 

ekranie, na co OKQ jest idealnym miejscem: 

[Arek:] Przyszedłem tu, bo chciałem robid filmowe show. Dokładnie, żeby robid 

zapowiedzi filmów w kinach. Ale nie tych dużych kin, tylko tych niszowych. *…+ Zawsze 

chciałem tworzyd coś według własnego pomysłu a potem zobaczyd to w telewizji. *…+ 

Teenager okazał się idealną platformą do tego. 

 

Zgodnośd oczekiwao z rzeczywistością – jest to niezwykle ważny aspekt, bowiem 

wyklucza rozczarowanie, które działa raczej destrukcyjnie. Jeśli ludzie przychodzą do 

organizacji, to na wejściu mają o niej jakieś wyobrażenie i na jego podstawie również 

oczekiwania. Stąd ważna jest konkretna, prawdziwa informacja na temat zadao, 

możliwości i realiów pracy zanim przyjdzie się do konkretnego miejsca pracy. 

Pracownicy OKQ są zmotywowani, gdyż jak mówią, robią to, po co tam przyszli i czego 

się spodziewali. Na dowód przytoczę tu słowa wolontariuszek europejskich:  
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[Halina:] Mogłabym bardzo dużo tych rzeczy robid, które były właśnie wymienione w 

projekcie. Więc to wszystko okazało się na miejscy byd autentyczne, nie że podpuchą. 

Z wypowiedzią Haliny w pełni zgadza się poprzednia wolontariuszka, Martyna:  

[Martyna:] To wszystko, co było, to było w opisie. Ale powiedzmy, że na początku 

robiłam te mniej interesujące rzeczy. Ale tak, wszystko się zgadzało. Nie miałam 

żadnych problemów, bo to co mi zaproponowali to było dokładnie to, co miałam robid. 

 

Osobisty stosunek do pracy – powód, dla którego uczestnicy pojawili się w OKQ ma 

wpływ na ich własną motywację do pracy. Jest ważne, czy osoby przyszły tam z 

własnej, nieprzymuszonej woli czy też nie miały innej alternatywy. Beata będąc 

założycielką OKQ traktuje go jako dzieło rąk własnych i bardzo osobiście traktuje 

sytuację organizacji. Fabian natomiast nie dostał żadnej innej oferty EVS, która by 

miała odbywad się w większym niemieckim mieście. Oczywiście, że w takiej sytuacji 

osobisty stosunek wolontariusza do pracy będzie bardziej formalny aniżeli kogoś, kto 

kocha to co robi. Jak na przykład Arek, który z praktykanta stał się wolontariuszem, 

żeby tylko móc dalej kontynuowad swoje filmowe show, czy też Katarzyna, która z 

uśmiechem na twarzy mówi o swojej pracy: 

[Katarzyna:] Kiedy rano się budzisz i myślisz: „Wow, czas do pracy!”, to jesteś 

szczęściarzem. Tak, jestem szczęśliwa idąc do pracy. To bardzo miłe uczucie móc 

powiedzied, że wykonuje się swoją pracę z przyjemnością. 

 

Relacje z szefową – pozytywne stosunki z przełożonym są również istotnym czynnikiem 

motywującym ludzi do pracy. Szczególnie dla Fabiana, wsparcie Beaty było kluczowym 

bodźcem do dalszej pracy i do pozostania w OKQ. Halina czuje się bardzo doceniona 

przez szefową, co jest dla niej dodatkowym motywatorem do jeszcze większego 

zaangażowania w projekty. Katarzyna ceni sobie u Beaty jej umiejętnośd dostrzegania 

ludzkiego wysiłku i chwalenia za indywidualne, chodby drobne osiągnięcia. Dla 
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Mariusza dużym plusem OKQ jest ogólna atmosfera pracy, jaką między innymi 

zawdzięcza się Beacie: 

[Mariusz:] Nie masz tu szefa, który Cię nienawidzi od rana do wieczora albo którego 

musisz się bad. To jest coś bardzo pozytywnego.  

 

Relacje z ludźmi w pracy – ten czynnik łączy się bezpośrednio z atmosferą w pracy. 

Dobre stosunki międzyludzkie oparte na współpracy, zaufaniu i otwartości na drugiego 

człowieka mają ogromny wpływ na wysoki poziom motywacji ludzi do pracy. Halina 

cieszy się, że na początku nigdy nie zostawiono jej samej podczas kręcenia wywiadów 

po niemiecku. Pomoc koleżanek dawała jej duże poczucie bezpieczeostwa i dzięki temu 

mogła ona efektywnie wykonywad swoje zadania. Beata zaś ceni sobie OKQ przede 

wszystkim za jego otwartośd na ludzi: 

[Beata:] Najbardziej lubię ludzi, którzy tu przychodzą. Lubię widzied tu dużo bardzo 

różnych ludzi i grup. Rzadko spotyka się organizacje pozarządowe, które byłyby tak 

otwarte na ludzi. Osoby, które do nas przychodzą są np. z policji, bo akurat robią tam 

jakiś kurs i chcieliby to udokumentowad. A z drugiej strony są np. młodzi rewolucjoniści, 

którzy przychodzą, żeby zrobid film o swoich nocnych eskapadach. I tu mają szansę się 

spotkad. Są też ludzie starsi. *…+ Najstarszy użytkownik ma 87 lat i on współpracuje z 

bardzo młodymi ludźmi, co bardzo mi się podoba. 

OKQ jest zatem miejscem łączącym pokolenia i ludzi pochodzących z zupełnie innych 

światów.  

Kreatywnośd – możliwośd kreatywnego działania w OKQ, robienia zawsze czegoś 

innego oraz panująca tam swoboda dają pomysłowym osobą duże pole do popisu. 

Szansa na kreację czegoś zupełnie nowego według własnego pomysłu jest także 

czynnikiem wspierającym motywację wielu uczestników. 
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Cisza i spokój – możliwośd pracy w skupieniu, gdzie nikt nie przeszkadza. Nie każdy 

bowiem jest w stanie efektywnie pracowad gdy wokół jest gwar i hałas. Przyjazne 

środowisko pracy jest ważne dla równowagi psychicznej uczestników i ograniczenia 

stresu. 

Osiągnięcia w oczach innych/ własnych – odniesienie sukcesu w ramach pracy, na 

konkursach zewnętrznych dzięki pomocy OKQ, czy też za sprawą sprzyjających 

warunków do pracy, jest atrakcyjnym motywatorem, ponieważ uczestnicy z jednej 

strony sami przed sobą czują dumę a z drugiej są zauważani i doceniani w oczach 

innych. Wysiłki przynoszące konkretne osiągnięcia dają zatem wymierne korzyści. 

Podnosi się samoocena jednostki i jej pozycja w grupie.  Zdecydowaną rekordzistką w 

liczbie osiągnięd zdobytych podczas swojego pobytu w OKQ jest Halina, która m.in. 

dwukrotnie wygrała prestiżowe nagrody filmowe, w tym jedną współorganizowaną 

przez Offener Kanal Quiz, a mianowicie Teenager Movie Price 2012: 

[Halina:]  I to był pierwszy raz, kiedy byłam w niemieckiej gazecie! *śmiech+. A potem 

zrobiłam „Poruszenie”. Film na konkurs Unii Europejskiej”: „Lokalni Mieszkaocy Europy 

2012”  – w XYZ. No i wygrałam ten konkurs. Wygrałam 1500 euro, byłam drugi raz w 

gazecie niemieckiej *śmiech+… I teraz kooczę robid trailer, kręcę jeszcze jeden film 

dokumentalny o ludziach, którzy są zza granicy i o ich wrażeniach.*…+ Udało mi się już 

pokazad OKQ mój film, który zrobiłam w Polsce – dokument o pszczelarzu, który przeżył 

Drugą Wojnę Światową i bardzo ciekawie się wypowiada. Był żołnierzem polskim i 

walczył z Niemcami. Więc dosyd ciekawie, zwłaszcza na gruncie polsko – niemieckim 

tutaj. Zrobiłam do tego napisy po niemiecku i był emitowany w telewizji OKQ. I 

będziemy teraz jechad z tym na konkurs do Słowacji.  

 

Uznanie – to pozytywna reakcja otoczenia na działania jednostki jest ważnym 

czynnikiem nie tylko dla początkujących uczestników, ale i dla doświadczonych osób. 

Jak opowiedziała mi Halina, Beatę bardzo zabolał brak uznania jej wysiłków ze strony 
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Unii Europejskiej. OKQ nie przyznano bowiem grantu na projekt społeczny, który Beata 

chciała zorganizowad: 

[Halina:] Beata była bardzo załamana. Powiedziała, że to było dla niej bardzo 

deprymujące, że nie dostała tych pieniędzy. Czyli wykonujesz tę pracę społeczną, 

prawda, a nie zostają Ci przyznane pieniądze na to. Powiedziała, że był to dla niej 

policzek. 

Dla Arka istotne są komentarze jego znajomych na temat jego programu i uznanie w 

ich oczach. Dla Mane natomiast uznaniem był już fakt, że jej produkcje zostały 

faktycznie wyświetlone w niemieckiej telewizji. 

Krytyczny feedback – jest to motywator, który został wymieniony podczas rozmów z 

uczestnikami, natomiast jako taki w OKQ nie występuje. Według Andrzeja 

konstruktywny, krytyczny feedback dany przez doświadczoną osobę, która zna się na 

rzeczy, przydałby się w codziennej pracy w OKQ. Dzięki niemu uczestnicy mogliby 

szybciej weryfikowad swoje umiejętności i efektywniej się uczyd. Obecnie jednak go 

brakuje. 
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4. KONKLUZJE 

Po zapoznaniu się z samą ideą Kanału Otwartego, poszczególnymi cechami organizacji 

Offener Kanal Quiz oraz sposobami motywacji i motywowania jej uczestników, 

przyszedł czas na wyciągnięcie wniosków. W pierwszej kolejności porównam listę 

obecnych w OKQ motywatorów z hierarchią potrzeb Maslowa (Maslow, 2009), by 

ostatecznie odpowiedzied na to pytanie: Jaki jest własny, lokalny model motywowania 

stosowany w omawianej organizacji? 

4.1. Porównanie istniejących w Offener Kanal Quiz w 2012 roku 

motywatorów z teorią motywowania  

Wyodrębnione w podrozdziale 3.2.3. motywatory pozwalają określid istotne dla 

uczestników Offener Kanal Quiz wartości. Aby móc lepiej zrozumied istotę tych 

wartości, przeanalizowałam je pod kątem podobieostw ról, jakie spełniają. Korzystając 

z hierarchicznej teorii potrzeb Maslowa, w Tabeli nr 8., przyporządkowałam każdy z 

wymienionych wcześniej motywatorów do odpowiedniego rodzaju potrzeb. 
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 POTRZEBY 

 
Fizjologiczne Bezpieczeostwa Przynależności 

Szacunku  

i uznania 
Samorealizacji 

M
O

TY
W

A
TO

R
Y

 

Cisza i spokój Lokalizacja OKQ Zmiana 

środowiska  

pracy 

Wykonywanie 

pracy 

społecznej 

Nauka języka 

niemieckiego 

 Łatwośd 

dostania się 

Relacje z 

szefową 

Samodzielnośd

/odpowiedzial-

nośd 

Rozwój 

zainteresowao 

 Pieniądze Relacje z 

ludźmi w pracy 

Niezależnośd/ 

wolnośd 

Możliwośd 

nauki/rozwój 

osobisty 

 Tryb pracy  Osiągnięcia w 

oczach innych 

Osiągnięcia  

w oczach 

własnych 

 Ustalanie 

urlopów 

 Uznanie Wyjazd za 

granicę 

 Zgodnośd 

oczekiwao z 

rzeczywistością 

 Krytyczny 

feedback 

Spełnienie 

marzenia 

    Osobisty 

stosunek  

do pracy 

    Kreatywnośd 

Tabela nr 8. 

Przyporządkowanie motywatorów występujących w OKQ w 2012 roku do teorii motywacji 

(Maslow, 2009). 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jak widad, w OKQ o potrzebie zaspokojenia potrzeb fizjologicznych prawie w ogóle się 

nie mówi. Wymienione zostały jedynie: „Cisza i spokój”, które są ważne w trakcie 

wykonywania pracy wymagającej skupienia. Można zatem założyd, że osoby 

przebywające w OKQ mają w większości zaspokojone potrzeby pierwszego rzędu. Tak 

jak już wcześniej opisywałam11, Mariusz pracuje jeszcze w innej telewizji i stacji 

radiowej, które zapewniają mu środki na życie. Wolontariusze europejscy z kolei mają 

                                                 
11 3.2.3.1.a) 
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zagwarantowane przez swoją Organizacją Koordynującą zakwaterowanie, wyżywienie 

oraz kieszonkowe. Ponadto części z młodych uczestników OKQ pomagają w utrzymaniu 

rodzice. Użytkownicy pracują na co dzieo w różnych organizacjach a do OKQ 

przychodzą w swoim wolnym czasie, mając już zaspokojone potrzeby niższego rzędu. 

Sytuacja ma się inaczej, jeśli chodzi o potrzeby bezpieczeostwa, gdzie swoje miejsce 

znalazło sporo kategorii. „Lokalizacja OKQ” oraz „Łatwośd dostania się” to czynniki 

należące stricte do kategorii motywatorów decydujących o przyjściu uczestników do 

OKQ. Oznacza to, że są one szczególnie ważne na samym początku współpracy. 

„Zgodnośd oczekiwao z rzeczywistością” oraz „Ustalanie urlopów”, mogą zostad 

zweryfikowane dopiero podczas faktycznego pobytu i pracy w organizacji, stąd należą 

do kategorii czynników istotnych już w trakcie pracy. Natomiast motywatory: 

„Pieniądze” i „Tryb pracy” zaliczają się do obydwu kategorii. W związku z tym, można 

powiedzied, że potrzeby bezpieczeostwa są wspominane, a zatem istotne, na każdym 

etapie kontaktu uczestników z OKQ. 

Potrzeby przynależności (afiliacji) zależą od indywidualnych potrzeb uczestników. W 

zależności od charakteru, jedni odczuwają je bardziej a inni mniej. Jednak co do zasady, 

pojawienie się w przyjaznym środowisku pracy ma pozytywny wpływ na rozwój 

dalszych potrzeb człowieka. Relacje międzyludzkie są bez wątpienia istotne dla 

uczestników OKQ aczkolwiek nie są to kwestie najważniejsze.  

Dużo większe znaczenie dla uczestników OKQ ma możliwośd zaspokajania dwóch 

potrzeb najwyższego rzędu: szacunku i uznania oraz samorealizacji. Wykonując pracę 

społeczną, można zyskad szacunek i uznanie otoczenia, ale także mied wewnętrzne 

poczucie misji i wyższego celu wykonywanej pracy. Rozwijanie swojej samodzielności 
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pozwala z czasem na branie na siebie coraz większej odpowiedzialności, czego owocem 

są coraz bardziej profesjonalne produkcje. Swoboda i niezależnośd tworzenia wiążą się 

jednocześnie z koniecznością samodzielnego wymyślenia, realizacji i koordynacji całych 

koncepcji projektów, od początku do kooca. Wymaga to dużego wysiłku i 

pomysłowości, stąd ludzie doceniają osiągnięcia swoich kolegów. Sytuacja idealna 

byłaby wtedy, gdy bardziej doświadczeni uczestnicy, przy zachowaniu szacunku i 

uznaniu osiągnięd kolegów/koleżanek, umieli jeszcze krytycznie spojrzed na ich pracę i 

konstruktywnie ocenid, co w przyszłości mogłoby pójśd jeszcze lepiej.   

Najliczniejsza grupa motywatorów zalicza się do najwyższego szczebla w hierarchii 

potrzeb Maslowa, mówiącej o potrzebie samorealizacji. Wynika z tego, że uczestnicy 

OKQ najbardziej cenią sobie możliwości rozwoju w interesujących ich kierunkach. Łączy 

się to bezpośrednio z motywacją do nauki i pragnieniem osiągnięcia indywidualnych 

celów. Zazwyczaj konsekwencją realizacji owych celów jest także spełnienie się marzeo 

jednostki. Stąd, osobisty stosunek uczestników do pracy odznacza się wysokim 

zaangażowaniem, co często owocuje kreatywnością w szukaniu rozwiązao i sposobów 

wykonania zadao. 

Podsumowując, z Tabeli nr 8. wynika, iż dla uczestników Offener Kanal Quiz istotne jest 

zarówno spełnienie potrzeb niższego rzędu, jak i wyższego. Jednak potrzeby 

bezpieczeostwa powinny byd przede wszystkim spełnione „na wejściu”, czyli w 

momencie podejmowania pracy w OKQ. W trakcie pracy bowiem, najważniejszą 

motywacją dla uczestników staje się spełnienie potrzeb wyższego rzędu, w 

szczególności potrzeby samorealizacji. Aby motywatory wymienione w ostatniej grupie 

mogły faktycznie pozytywnie i efektywnie oddziaływad, konieczne jest zapewnienie 
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szeregu motywatorów wyższego rzędu, w szczególności spełniających potrzeby 

szacunku i uznania.  

4.2. Model motywacji w Offener Kanal Quiz 

W Offener Kanal Quiz motywacja jest pojęciem kluczowym. Bez niej, funkcjonowanie 

tej organizacji z wielu powodów byłoby po prostu niemożliwe. Aby zachęcid ludzi do 

przyjścia do OKQ lub też aby utrzymad motywację pracowników na wysokim poziomie, 

organizacja przez lata wypracowała swój własny, lokalny model angażowania jej 

uczestników do pracy.  

Model motywacji w Offener Kanal Quiz polega przede wszystkim, na traktowaniu 

uczestników jako osób dorosłych, samodzielnych i odpowiedzialnych, dzięki którym 

organizacja pozarządowa, mająca na celu dobro lokalnego społeczeostwa, może 

zwyczajnie przetrwad. Oznacza to, że swoje funkcjonowanie organizacja zawdzięcza 

zaangażowaniu jej pracowników. W związku z tym, nie są oni traktowani wyłącznie 

jako bezosobowe trybiki zasilające system, lecz jako fundamenty istnienia organizacji. 

To ludzie tworzą Offener Kanal Quiz, a nie organizacja dopasowuje uczestników do 

swoich potrzeb. Dlatego, ich zadowolenie i motywacja są dla OKQ takie ważne. 

Oczywiście są sprawy, które muszą byd załatwione w konkretnym terminie i wówczas 

stają się one priorytetem, natomiast co do zasady, jeśli pracownik ma jakąś prośbę, z 

pewnością zostanie on wysłuchany i w miarę możliwości jego potrzeby zostaną 

uwzględnione. W Offener Kanal Quiz pracuje się bowiem na zasadzie symbiozy – 

uczestnicy wnoszą do organizacji swoją energię, zaangażowanie, pomysły i czas, za co 

OKQ oferuje im elastyczne warunki pracy, możliwości rozwoju i szansę zdobycia 

praktycznego doświadczenia w dziedzinie pracy z mediami. Taka relacja wymaga 



119 

 

partnerskiego podejścia – zarówno uczestnicy jak i sama organizacja powinna działad 

dla wzajemnego dobra. Stąd też wynika specyfika sposobu motywowania pracowników 

w OKQ. Każda z zatrudnionych tam osób ma nieco inne cele i potrzeby. Zarządzanie 

OKQ polega między innymi na tym, aby wiedzied co jest dla każdego z pracowników 

ważne i w żaden sposób nie hamowad ich w dążeniu do realizacji marzeo. Rozwój 

zawodowy uczestników w danej dziedzinie, jest jednocześnie rozwojem OKQ, gdyż 

produkują oni więcej nagrao bądź ulepszają dotychczasową jakośd produkcji. Osobiste 

sukcesy pracowników są zatem osiągnięciami całej organizacji. W związku z tym, 

uczestnicy traktowani są w OKQ bardzo osobiście, aby podtrzymywad lub zwiększad ich 

motywację do działania. Najogólniej można powiedzied, że najczęstszą metodą jest 

pytanie się uczestników wprost, czego oczekują, w jaki sposób chcą pracowad i co jest 

dla nich ważne, a potem dostosowywanie możliwości do indywidualnych potrzeb ludzi. 

Chodzi o to, aby każda ze stron była jak najbardziej zadowolona. Relacja między 

organizacją a pracownikami oraz wspieranie ich motywacji opiera się zatem na 

szczerości, otwartości, zaufaniu i elastyczności obu stron.  

Zarządzanie organizacją typu Offener Kanal Quiz jest szczególne, ponieważ ludzie, 

którzy tam przychodzą szukają możliwości realizacji potrzeb wyższego rzędu, 

szczególnie w zakresie samorealizacji. Gratyfikacje pieniężne czy też stałośd 

zatrudnienia nie są zatem kluczowymi motywatorami w ich działaniu. Dlatego też, w 

tego typu organizacjach zauważa się dużą fluktuację uczestników, gdyż opuszczają oni 

miejsce pracy w momencie, w którym zaczynają już czud smak rutyny. Aby zatrzymad 

przy sobie ludzi, organizacja zapewniająca zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu musi 

w związku z tym bardzo dobrze znad swoich pracowników, by na bieżąco wiedzied, co 

jest dla nich faktycznie ważne i motywujące. Zapewnienie przyjaznego środowiska, w 
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którym uczestnicy czują się szanowani i uznawani oraz gdzie rozwijają oni swoje pasje 

jest, moim zdaniem, warunkiem koniecznym prawidłowego funkcjonowania każdej 

organizacji pozarządowej. 

4.3. Model motywowania w małej organizacji pozarządowej 

należącej do przemysłu medialnego 

Wielu uzdolnionych ludzi opuszcza organizację, ponieważ kierownictwo wyższego 

szczebla nie rozumie psychologii satysfakcji pracy – zakłada, że dobre wyniki w pracy 

oznaczają od razu szczęście pracownika. Rzeczywistośd jest taka, że dobre umiejętności 

nie zawsze idą w parze z satysfakcją z wykonywanej pracy [Butler, Waldroop, 1999, 

s.82]. 

Taka tendencja jest szczególnie widoczna w przypadku przemysłów medialnych, 

należących do grupy przemysłów kreatywnych. W tego typu branży własnośd 

intelektualna jest produktem, który eksploatuje się dla zwiększenia dobrobytu i 

zadowolenia społeczeostwa. W takiej sytuacji, pracownik dzięki indywidualnej kreacji, 

zdolnościach i talencie może stworzyd coś użytecznego i interesującego dla odbiorców 

organizacji, jednocześnie jednak, w jego subiektywnym mniemaniu, nie dośd 

dobrego/ambitnego/wyjątkowego, by samemu czud z tego powodu satysfakcję. W 

takim wypadku odniesienie przez owy produkt sukcesu rynkowego nie będzie istotnym 

motywatorem dla pracownika. W związku z tym, aby jego kreatywnośd oraz chęd do 

pracy nie zmalały, lub wręcz się zwiększyły, kierownictwo powinno stosowad inne 

sposoby motywacji.  

Ludzie chcą pracowad w firmach, które ich cenią, które zapewniają obfitujące w 

wyzwania, lecz stabilne warunki pracy, pobudzają i wspierają ich kreatywnośd oraz 

umożliwiają pełne wykorzystanie ich potencjału. Pragną elastyczności w takich 

sprawach, jak godziny pracy, strój czy indywidualne nawyki zawodowe. Poszukują 

miejsca pracy, które zawiera w sobie zarówno wolnośd i elastycznośd mniejszych start-
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upów12, jak i stabilnośd oraz określony kierunek działao większych firm. Jednak 

trajektoria w żadnym wypadku nie prowadzi wstecz do nudy i harówki tradycyjnej, 

zbiurokratyzowanej korporacji [Florida, 2010, s.150].  

Przy takich oczekiwaniach pracowników konieczna jest zmiana sposobu kontroli. 

Tradycyjnie, to kierownictwo decydowało o przebiegu i wartości pracy, dyrygując bądź 

przekupując pracowników. W branży kreatywnej, firmy raczej stawiają na perswazję, 

starają się ludzi motywowad i przekonywad, stosując tym samym tzw. „subtelny model 

kontroli”. Okazuje się bowiem, że taki sposób zarządzania dużo bardziej zachęca 

pracowników do ciężkiej pracy (Florida, 2010). 

Osoby z klasy kreatywnej pracują dla wyzwao, odpowiedzialności, dla uznania oraz 

szacunku. Pracujemy, ponieważ marzymy o zajmowaniu się ciekawymi projektami 

pośród ciekawych ludzi. Pracujemy, ponieważ dla nas, ludzi kreatywnych, praca 

stanowi centralną częśd tego, kim jesteśmy lub kim chcemy byd [Florida, 2010, s.142]. 

W związku z tym firmy stawiają na zapewnienie pracownikom wyzwao, m.in. poprzez 

dawanie im możliwości samodzielnego określania zadao oraz podejmowania większej 

ilości, coraz to bardziej odpowiedzialnych obowiązków. Liczącymi czynnikami dla osób 

kreatywnych są także: możliwośd współpracy z utalentowanymi ludźmi, uznanie ze 

strony współpracowników oraz presja środowiska (Florida, 2010). 

Osoby kreatywne sprzedają za pieniądze swoje idee, pomysły i energię twórczą, ale 

pragną jednocześnie elastyczności, która umożliwi im zajmowanie się tym, co ich 

interesuje, na warunkach, jakie im odpowiadają. Zamieniają bezpieczeostwo na 

autonomię, a konformizm na wolnośd przenoszenia się z jednego zajęcia do drugiego w 

poszukiwaniu ciekawych projektów i działao [Florida, 2010, s.143]. 

Co więcej, kreatywni pracownicy oczekują odpowiedniej nagrody za swoją pracę, gdyż 

postrzegają się jako jednostki jedyne w swoim rodzaju, o unikatowym zestawie 

umiejętności. Gratyfikację chcą otrzymad tu i teraz, jako, że w obecnych czasach 

                                                 
12 Nowych, małych firm. 
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pozostanie w tej samej firmie przez dłuższy czas jest mało prawdopodobne (Florida, 

2010). 

Bazując na zaprezentowanej literaturze opisującej zarządzanie w branży kreatywnej 

oraz posługując się wynikami moich badao nad lokalnym systemem motywowania 

organizacji Offener Kanal Quiz, postaram się wytłumaczyd, na czym, moim zdaniem, 

polega efektywne motywowanie pracowników w przemyśle medialnym działającym 

non-profit (rys. nr 7.).  
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 Rysunek nr 7. 

Piramida efektywnego motywowania ludzi w małej organizacji z branży kreatywnej – 

rozszerzenie lokalnego modelu motywowania stosowanego przez Offener Kanal Quiz. 

Źródło: opracowanie własne 
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Absolutną podstawą w światopoglądzie kierownictwa powinno byd przekonanie, iż to 

ludzie (pracownicy/uczestnicy) stanowią fundament istnienia organizacji, i w związku z 

tym powinno im się poświęcad bardzo dużo uwagi. Przyjmując nowego pracownika, 

powinno mu się proponowad stabilne warunki pracy, jednocześnie pełne wyzwao i  

możliwości. Poprzez pytanie kandydatów wprost, czego oczekują, w jaki sposób chcą 

pracowad i co jest dla nich ważne, kadra już na wejściu zyskuje niezwykle cenne 

informacje, umożliwiające stosowanie subtelnej, lecz efektywnej kontroli. Aby dobrze 

poznad charakter pracowników oraz konkretne kwestie, które rzeczywiście są dla nich 

ważne, konieczne jest systematyczne i bezpośrednie komunikowanie się z nimi. Ludzie, 

którzy przychodzą pracowad w branży medialnej szukają raczej możliwości realizacji 

potrzeb wyższego rzędu, szczególnie w zakresie samorealizacji. Są to kwestie bardzo 

indywidualne, stąd aby nie hamowad ludzi w dążeniu do realizacji ich marzeo należy 

ciągle monitorowad ich potrzeby. Z drugiej strony, jeśli chodzi o wykonywanie zadao, 

kadra powinna traktowad swych podwładnych jak samodzielne, odpowiedzialne, 

dorosłe osoby, które są w stanie działad autonomicznie. Kreatywnośd ujawnia się 

bowiem w warunkach wolności, nie ucisku, stąd należy ją pobudzad i wspierad, nie zaś 

patrzed jej na ręce. W zależności od sytuacji rynkowej, kapitału i przyjętej strategii, 

ludziom do tego gotowym, organizacja powinna zapewniad zwiększenie pola wyzwao i 

odpowiedzialności, tak aby jednostka miała poczucie, że darzy się ją zaufaniem.  

Wówczas, w razie niejasności czy problemów, stosując partnerskie podejście do 

podwładnych można z nimi w otwarty i szczery sposób porozmawiad. Zarówno 

uczestnicy, jak i sama organizacja powinni w związku z tym działad dla wzajemnego 

dobra, na zasadzie symbiozy. Pracownicy wnoszą do organizacji swoją energię, 

zaangażowanie, pomysły i czas, za co organizacja powinna się odwdzięczyd oferując im 
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elastyczne warunki pracy, możliwości rozwoju oraz szansę zdobycia praktycznego 

doświadczenia w dziedzinie pracy w mediach. Rozwój zawodowy uczestników 

powinien z kolei byd traktowany jako rozwój samej organizacji. Dlatego też, 

podnoszenie kwalifikacji winno iśd w parze z uznaniem i szacunkiem. Spełniając 

wszystkie wymienione warunki, mała organizacja non-profit z branży kreatywnej daje 

znacznie większe szanse swoim pracownikom na odnoszenie indywidualnych  

sukcesów. Traktując je następnie jako  osiągnięcia całej organizacji, ludzie mają 

poczucie, iż rzeczywiście są fundamentem efektywnego funkcjonowania, a przez co i 

istnienia, organizacji, w której pracują. 
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