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1. Opis projektu 

Inicjatywa Maszynownia. Zasilanie kultury zrealizowana przez Małopolski Instytut Kultury z 

pomocą zewnętrznych współpracowników była pilotażowym projektem szkoleniowo-

edukacyjnym, którego pomysłodawcy podjęli się zadania z pozoru banalnego i będącego 

stałym elementem rynku szkoleń: podnoszenia kompetencji technologicznych. Tym jednak co 

zwraca uwagę w przypadku Maszynowni jest niezwykle precyzyjnie aprojektowany odbiorca 

oraz bardzo konsekwentne i z powodzeniem zrealizowane nastawienie na praktykę. 

Beneficjentami projektu nie byli enigmatyczni „młodzi ludzie wkraczający na rynek pracy”, 

ale młodzi aktywiści, osoby już działające, z dorobkiem, zatrudnione przez instytucje kultury 

lub współpracujące z nimi. Na projekcie skorzystać mają także same instytucje kultury 

(wydatnie uwzględniane w procesie projektowania inicjatywy), które zyskają  pracowników i 

stażystów o kompetencjach odpowiadających bieżącemu zapotrzebowaniu. 

2. Przygotowanie do projektu 

Przygotowanie projektu było bardzo skrupulatne i obejmowało szeroko zakrojone konsultacje 

dotyczące potrzeb instytucji kultury i ich problemów związanych z korzystaniem z mediów 

elektronicznych. Zorganizowano wywiady zogniskowane z przedstawicielami krakowskich 

instytucji kultury oraz konsultacje z Centrum Cyfrowym, Koduj dla Polski oraz Otwartą 

Małopolską. Wszystkie te działania (które doprawdy nieczęsto są podejmowane w 

przygotowaniach do projektów szkoleniowych) przełożyły się na dużą świadomość 

zapotrzebowania na kompetencje w instytucjach kultury. Organizatorzy wprawdzie nie 

poświęcili w przygotowaniach tyle uwagi bezpośrednim zainteresowanym i potencjalnym 

uczestnikom projektu, nie prowadząc badań ich oczekiwań, ale jak wskazują wyniki badania 

przeprowadzonego wśród uczestników po zakończeniu kursu, koordynatorom Maszynowni 

udało się trafnie zdiagnozować potrzeby młodych współ/pracowników instytucji kultury. 

 

3. Określenie grupy docelowej, jej selekcja i jej konsekwencje 
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Pomysłodawcy projektu w poszukiwaniu uczestników odeszli od szerokiego zarzucania sieci, 

tak częstego w przypadku podobnych inicjatyw, na rzecz bardzo zogniskowanego 

adresowania swojej oferty. Projekt pomyślany został jako okazja do spotkania oraz nauki dla 

młodych osób, które już rozpoczęły pracę w instytucjach kultury. Owo zawężone adresowanie 

Maszynowni zostało nie tylko zaprojektowane, ale także konsekwentnie przeprowadzone. 

Wielostopniowy proces rekrutacji uczestników nie tylko pozwolił wyłonić tych, którzy 

najaktywniej działają na polu kultury, mają już doświadczenie, ale – jak deklarują sami 

uczestnicy projektu – sprawił, że przyjęcie do projektu traktowali jak wyróżnienie i 

docenienie ich dotychczasowej pracy. Proces rekrutacyjny określony został przez 

uczestników programu jako bardzo wymagający: przebiegał w dwóch etapach w czasie 

których aplikanci mieli opisać swoje dotychczasowe działania, a także wskazać z 

uzasadnieniem te, które uznają za najistotniejsze w swoim dorobku. Chętnych czekała także 

rozmowa rekrutacyjna dotycząca między innymi kompetencji medialnych. Jak wskazują 

uczestnicy proces rekrutacyjny był sporym wyzwaniem, a jednocześnie zaporą dla tych, 

którzy poszukiwali łatwego sposobu na zdobycie kolejnego certyfikatu: 

Formularz zgłoszeniowy był na tyle długi, że trzeba było chcieć go wypełnić.
2
  

To było dla mnie ciekawe, bo to nie była kolejna rzecz, którą się robi się na zasadzie kopiuj-

wklej. Trzeba było dać coś od siebie, zastanowić się co napisać. Były pytania na kreatywność. 

Były też takie, w których trzeba było samemu ocenić swoją dotychczasową pracę i 

doświadczenia. To było fajne, bo zmuszało do tego, żeby się zatrzymać na chwilę i  

zastanowić nad sobą.
3
 

W ten sposób udało się wyłonić aktywną i silnie zmotywowaną grupę unikając sytuacji, która 

bywa bolączką szkoleniowym inicjatyw: uczestników, którzy korzystają z nieodpłatnej oferty, 

którą traktują jako kolejne trofeum w kolekcji dyplomów, a w które nie planują szczególnie 

intensywnie inwestować swojego czasu i energii. 

Sprofilowanie uczestników jako osób już z pewnym doświadczeniem zawodowym pozwoliło 

także na wyższy poziom wyjścia dla prowadzących poszczególne bloki tematyczne.   

Spotkania koncentrować musiały się nie na „wprowadzaniu w temat”, ale na konkretnych 

przykładach i problemach, z naciskiem na praktyczne rozwiązania – tym bardziej, że część 
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uczestników dołączyła do Maszynowni z planem rozwinięcia i dopracowania konkretnych 

projektów. 

Nie sprawdził się proponowany w założeniach projektu podział na kulturalnych 

nietechnicznych (osoby z doświadczeniem w zarządzaniu projektami kulturalnymi, a bez 

kompetencji technologicznych) oraz technicznych niekulturalnych (osoby biegłe w obsłudze i 

projektowaniu rozwiązań medialnych, a bez doświadczeń organizacyjnych). Do projektu 

zrekrutowano ostatecznie przedstawicieli tylko pierwszej grupy. Wydaje się, że rozdźwięk 

kompetencyjny byłby w przypadku uczestników pochodzących z obydwu grup zbyt duży i 

trudno byłoby im znaleźć wspólną płaszczyznę do realizacji projektów. Sądzę także, że dla 

„technicznych niekulturalnych” (jak prognozowali organizatorzy mieliby to być 

„programiści, stażyści w korporacjach, studenci kierunków technicznych, którzy chcieliby 

urozmaicić swoje życie zawodowe lub skanalizować swoje wolne przebiegi w życiu 

kulturalnym”) projekt ten byłby mało atrakcyjny z perspektywy rozwoju zawodowego. Rynek 

pracy w Krakowie sprawia, że programiści mają w perspektywie zawodowej dobrze płatne i 

łatwo dostępne stanowiska. Trudno wyobrazić sobie by zechcieli pracować w instytucjach 

kultury, spodziewałabym się także problemów z dotarciem do tej grupy z informacją o 

szkoleniu. Nie mniej być może warto pomyśleć w przyszłych edycjach konkursu o 

spotkaniach z programistami czy grafikami, którzy podpowiedzieliby uczestnikom w jaki 

sposób komunikować swoje potrzeby, jakich błędów unikać, czego oczekiwać – słowem jak 

współpracować z osobami, które przygotowują strony internetowe, projektują loga czy 

aplikacje. 

Punktem wyjścia w rekrutacji do Maszynowni były także kompetencje medialne, które 

organizatorzy określili ponadprzeciętnymi (nie precyzując jednak co przez ową 

ponadprzeciętność rozumieją). Organizatorzy nie poddali ich weryfikacji polegając wyłącznie 

na samoocenie uczestników – to rzecz którą warto by zmienić. Choć w czasie wywiadu 

uczestnicy zgodzili się, że: 

blok IT był na tyle swobodny, że te osoby, które uczyły się od zera, mogły przychodzić częściej 

i nauczyć się więcej, a te które to znały mogły pominąć te dni (…) każdy mógł wybrać co jest 

mu potrzebne, co chce zrobić, jak mocno chce się zaangażować.
4
 

4. Problem pokolenia born digital 
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Projekt, jakkolwiek w pierwszym momencie wydawać mogłoby się, że niesłusznie zamyka 

drogą do uczestnictwa młodym osobom, które jeszcze nie pracują, a dla których proponowane 

kompetencje mogłyby być dużym atutem na rynku pracy, stanowi odpowiedź na bardzo 

konkretny problem, z jakim spotykają się młodzi pracownicy instytucji kultury. Te ostatnie 

zdają się znajdować obecnie w pewnym rozdarciu. Z jednej strony istnieje świadomość 

konieczności funkcjonowania w mediach elektronicznych – nie tylko posiadania 

aktualizowanej strony internetowej, ale przede wszystkim aktywnej i nastawionej na kontakt z 

odbiorcami obecności w mediach społecznościowych. Z drugiej jednak ta forma komunikacji 

nadal wydaje się efektownym, modnym dodatkiem w obsłudze którego pracownicy nie mają 

doświadczenia. 

(…)instytucje mają bardzo małe wyobrażenie o social media i takiej formie promocji. Często 

myślą, że to jest łatwe, proste i przychodzi bardzo szybko. Zwłaszcza nam młodym, bo 

wychowaliśmy się w nowych technologiach. Wcale tak nie jest. Dobrze wiemy, że o odbiorcę 

w internecie trzeba się bardzo starać. Trzeba przykładać uwagę do tego, co się wrzuca, jakie 

to są treści, do kogo je kierujemy. Tak naprawdę to jest praca na etat. Nasi pracodawcy nie 

zdają sobie z tego sprawy, wydaje im się że to jest łatwe, a wrzucenie newsa trwa chwilę. 

Potem mają do nas pretensję, że news nie jest tak kreatywny.
5
  

Kiedy przejęłam facebookowy fanpage instytucji w której pracuje, zauważyłam, iż założono, 

że moje kompetencje cyfrowe są najwyższe, ponieważ jestem najmłodsza. Z jednej strony to 

prawda, a z drugiej to właśnie osoby które pracują razem ze mną, czasem radzą sobie lepiej 

ode mnie z tymi zadaniami. Dzieje się tak, ponieważ prowadzenie facebooka konkretnej 

instytucji jest właściwie jej archiwum i wymaga przede wszystkim znajomości zbiorów. Ja 

wiedzę o tym posiadam w znacznie mniejszym stopniu, niż inni pracownicy.
6
  

Wydaje się, że obecność w sieci jest dla wielu instytucji kultury uciążliwym obowiązkiem do 

którego oddelegowywani są najczęściej młodzi współ/pracownicy zgodnie z założeniem, że 

skoro korzystają z mediów elektronicznych na co dzień będą potrafili zarządzać mediowaną 

przez nie komunikacją instytucji. Uczestnicy projektu potwierdzają tę intuicję wskazując na 

swoje osamotnienie i brak wsparcia w tym trudnym i wymagającym zadaniu. Młodzi 

pracownicy zdają się padać ofiarami konceptu pokolenia born digital
7
 - młodych osób 
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wchodzących obecnie w dorosłość i życie zawodowe, które z mediów elektronicznych 

korzystają natywnie, od najmłodszych lat mając kontakt z komputerem i siecią. Ich 

przeciwieństwem byliby cyfrowi imigranci, którzy z mediami elektronicznymi zetknęli się w 

dorosłości i jakkolwiek swobodnie korzystają z ich możliwości, zawsze będą mieć analogowy 

akcent, a ich kompetencje technologiczne będą wyszkolone. Uczestnicy kursu potwierdzają, 

że ich przełożeni traktują ich jako pracowników doświadczonych w zakresie nowych mediów 

niejako z racji wieku (oddelegowanie pracownika by zajął się komunikacją poprzez medium 

telewizyjne dlatego, że ogląda seriale nie jest już taką oczywistością). Jest to także 

konsekwencja lekceważącego stosunku do sieci zakładającego, że posługiwanie się nią nie 

jest niczym skomplikowanym dla osób korzystających z nich.  

Brak jest także w instytucjach kultury świadomości specyfiki pracy promocyjnej w mediach 

elektronicznych: 

Problem polega (…) na tym, że często inni pracownicy nie chcą z nami współpracować. 

Nieraz musiałam się mierzyć z brakiem współpracy z osobą z PR, która miała mi dostarczyć 

zdjęcia oraz treści do wrzucenia, a ja tych treści nie dostałam na czas. Winą obarczano mnie, 

bo to ja zarządzam fanepagem. Osoby, z którymi pracuję powinny wiedzieć, że muszą ze mną 

współpracować w sprawie wrzucania treści, że sama nic nie zrobię.
8
 

W instytucjach kultury, często są one zhierarchizowane, niektórzy pracownicy boją się, że 

podczas zadań, które robimy, wejdziemy w ich kompetencje. Jeśli okazuje się, że zadania 

wchodzą w ich kompetencje, to albo nie ma z nimi kontaktu (potem są pretensje), albo jest 

kontakt, ale nie taki jakiego człowiek by oczekiwał. Nie mogę zrealizować zadania, którego 

się ode mnie oczekuje, bo osoba jest poza zasięgiem. Efekt końcowy jest uzależniony ode 

mnie, ale aspekty które na to wpływają już nie. To budzi dużą frustrację.
9
 

W konsekwencji młode osoby, postawione przed nowym dla nich i trudnym zdaniem, 

pozostają niejednokrotnie osamotnione i muszą poszukiwać rozwiązań na własną rękę:  

Zaczęłam szukać odpowiedzi jak to zrobić na youtubie, po znajomych i rodzinie.
10
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Ja w pracy przy festiwalu miałam za zadanie tworzyć codziennego newslettera. Było to moje 

pierwsze spotkanie z tego typu pracą. Wzorowałam się na poprzednim newsletterze, ale i 

uczyłam się na bieżąco, jak to się robi.
11

 

Jakkolwiek są to sytuacje trudne – szczególnie dla młodych, nieokrzepłych jeszcze 

pracowników – nie pozbawione są pewnych zalet: 

[Instytucje] wiedzą, że coś można zrobić, ale nie wiedzą jak. Ale to też jest fajne, ponieważ 

mam bardzo dużą dowolność tego, co sobie dobieram. Mogę proponować rozwiązania które 

znam, albo których się nauczę. Mam też luz, bo wiem że nikt mnie z tego nie rozliczy, 

ponieważ nikt nie potrafi tego lepiej ode mnie.
12

 

 

5. Ocena bloków przez uczestników 

 

Dużym atutem projektu było postawienie na kompetencje praktyczne – środkiem 

prowadzącym do tego celu były cztery bloki prowadzone przez praktyków, profesjonalistów 

pracujących na polach: zarządzania treściami, IT, mediów oraz zarządzania projektami. 

Praktyków każdej z zaprojektowanych tematyk zaproszono do poprowadzenia warsztatów, w 

czasie których dzielić mieli się swoją wiedzą, a przede wszystkim doświadczeniem. Ogromną 

zaletą takiej formuły jest możliwość nawiązania kontaktów (nie tylko uczestników między 

sobą, ale także z prowadzącymi), nastawienie na przedstawienie i rozwiązywanie problemów, 

z którymi młodzi aktywiści stykają się na co dzień w swojej pracy.  

W czasie wywiadu zogniskowanego uczestnicy zwracali uwagę na blok IT. Szczególnie 

wysoka ocena dotyczyła kompetencji komunikacyjnych prowadzącego, trafnej selekcji 

materiału, która wynikała z jego dotychczasowych doświadczeń zawodowych („sam jest 

humanistą, pracuje w MIKu i ma doświadczenie w tym co nam może być potrzebne”
13

). 

Zapytani o efekty, które cenią najwyżej uczestnicy zwrócili uwagę na konkretne rozwiązania 

(jak Wordpress), ale także zdolność do analitycznego myślenia. Podobnie jak w przypadku 

pozostałych bloków uczestnicy bardzo chwalili sobie otrzymywane od prowadzących 
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materiały, które świadczyły o ich zaangażowaniu w projekt i włożonej w niego pracy, a 

jednocześnie stanowiły swoistą wyprawkę, zestaw porad i podpowiedzi. 

W tym kontekście wysoko oceniony został także blok projektowy. Opisując go uczestnicy 

używali metafory haczyka – prowadzący przedstawiał im rozliczne narzędzia, aplikacje, 

platformy oraz miejsca w sieci, gdzie uczestnicy znaleźć będą mogli potrzebne im materiały. 

Jakkolwiek w toku tej części projektu informacji było tak dużo, że nie byli w stanie ich 

przećwiczyć i przyswoić, znakomicie przygotowane materiały stanowić będą pomoc w 

codziennej pracy w przyszłości. Znów jednak największy nacisk położony został na 

kompetencje o praktycznym charakterze: 

Podano nam mnóstwo adresów stron i portali z których na pewno będziemy korzystać 
14

 

Dowiedzieliśmy się na co zwracać uwagę, skąd ściągać wzory, na przykład umów. 
15

 

Uczestnicy zwracali uwagę na wiedzę dotyczącą creative commons jako najprzydatniejszą, 

którą od razu aplikowali w pracy. 

Oparcie projektu na osobowościach jest dużą zaletą projektu, sprzyja jednemu z ważniejszych 

jego celów tzn. networkingowi, ale niesie z sobą także jednak zagrożenia, które 

koordynatorów projektu nie ominęły. Problemem zgłoszonym przez uczestników projektu był 

jeden z bloków tematycznych, który oparty był na jednej osobie – ekspercie, który całkowicie 

zawiódł (lub rozminął się z oczekiwaniami) jako nauczyciel. Wszyscy badani uczestnicy 

negatywnie ocenili blok dotyczący kompetencji medialnych („To było tylko fajne spotkanie z 

ciekawym człowiekiem”
16

). Zwracali uwagę na anegdotyczny charakter wystąpień 

prowadzącego, niekonkretność („wróciłam do pracy po tym bloku i miałam rozesłać e-maila 

do dziennikarzy. Czyli to, o czym teoretycznie rozmawialiśmy, a ja nie wiedziałam, jak to mam 

napisać”
17

) oraz brak uniwersalnych wytycznych czy wskazówek dotyczących kontaktów z 

prasą („Nie dało się wyciągnąć z tego choćby małej pigułki wiedzy, ponieważ pan mówił o 

sobie, a nie o ogóle dziennikarzy.”
18

). Na uwagę zasługuje propozycja, która wyszła od 

uczestników projektu, by w kolejnych edycjach zajęcia poprowadził nie przedstawiciel 

mediów, ale ktoś, kto zawodowo wchodzi w kontakt z dziennikarzami na przykład specjalista 

Public Relations. 
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6. Rekomendacje 

Teraz wiem już gdzie szukać wsparcia, jak sobie poradzić samemu z problemem. To jest 

najcenniejsze. 
19

 

Ten fragment wydaje mi się najcelniejszym podsumowaniem pilotażowego projektu 

Maszynowni. W moim przekonaniu jest on unikalną szansą na podniesienie kwalifikacji 

zawodowych w zakresie, którego nie znajdziemy w programach nauczania znakomitej 

większości studiów – także tych, dotyczących zarządzania instytucjami kultury. 

Dodatkowym atutem projektu jest udostępnienie zebranych materiałów i przygotowanych 

scenariuszy zajęć. Dzięki nim osoby, które nie są w stanie uczestniczyć z programie będą 

mogły samodzielnie podnosić swoje kompetencje, materiały te wykorzystać też będzie można 

jako pomoc szkoleniową – nawet z dydaktyce akademickiej. Na szczególne uznanie zasługuje 

plan (który, mam nadzieję, nie zostanie zarzucony) przystosowania materiałów dla osób z 

niewidzących i niesłyszących. 

Autorzy pomysłu planują kolejne edycje projektu, co jest znakomitym pomysłem, który mam 

nadzieję uzyska finansowanie. 
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