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Rosnąca festiwalizacja kultury jest procesem,
którego istnieniu nie da się zaprzeczyć. Festi-
wal jest tak ważnym punktem odniesienia, że
podczas rywalizacji o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016 władze Warszawy zdecydowały się
na hasło „Warszawa miastem festiwali”. W od-
powiedzi na to hasło (będące bardzo czytelnym
odzwierciedleniem kulturalnej polityki mia-
sta), Inicjatywa Warszawa 2020 zorganizowała 
debatę, której podstawowe pytanie brzmiało:
czy jest to dobra tendencja1. Choć podaję przy-
kład Warszawy, festiwalizacja nie jest trendem
ograniczającym się wyłącznie do stolicy. 

Strona internetowa Poznania, fi rmowana 
przez Urząd Miasta2aa , w dziale poświęconym
kulturze wylicza 22 festiwale odbywające się
w stolicy Wielkopolski pod mecenatem tej jed-
nostki. Choć ta lista na pewno nie wyczerpuje

1 Za: Debata o festiwalizacja kultury Na Chłodnej,
StacjaKultury.pl, http://stacjakultura.
pl/2,11,16091,Debata_o_festiwalizacja_kultury_Na_
Chlodnej,artykul.html (20.02.2013).

2 Za: kulturapoznan.pl, http://www.poznan.pl/mim/main/
festiwale,poi,4240,21131/ (22.05.2013).

wszystkich festiwali odbywających się w Pozna-
niu, nie udało mi się znaleźć pełnego ich wyka-
zu. Nawet jeśli ograniczymy się do danych ze
wspomnianej wcześniej strony, można stwier-
dzić, że oferta festiwalowa Poznania jest bar-
dzo szeroka: od Festiwalu Kultury Komiksowej
Ligatura, poprzez Transatlantyk Poznan Inter-
national Film and Music Festival, aż po najsłyn-
niejszą poznańską perełkę – Malta Festival.
Nieprzypadkowo wybrałam powyższe festiwale
– podczas każdego z nich (i jeszcze kilku in-
nych) byłam zaangażowana jako wolontariusz.

Trudna defi nicja wolontariatu
Zgodnie z danymi przedstawionymi w komu-
nikacie z badań Centrum Badania Opinii Spo-
łecznej ogłoszonym w maju 2011 aż 76% ankie-
towanych deklaruje, że w ciągu ostatnich 12
miesięcy zaangażowało się w jakąś formę wo-
lontariatu (48% osób w wolontariat bezpośred-
ni, natomiast 28% w wolontariat pośredni)3. 
Te wyniki można uznać za niejednoznaczne
ze względu na rozbieżności między defi nicją 
wolontariatu a potocznym rozumieniem tego
zjawiska. Wspomniany komunikat defi nicję
wolontariatu podaje za Centrum Studiów nad
Społeczeństwem Obywatelskim na Uniwer-
sytecie Johna Hopkinsa: „Wolontariatem jest 
nieodpłatna, dobrowolna praca świadczona 
na rzecz osób nieznajomych (spoza rodziny 
lub najbliższego grona przyjaciół, sąsiadów),
środowiska naturalnego, społeczeństwa lub
społeczności lokalnej, podejmowana indywi-
dualnie lub w ramach organizacji lub instytucji
publicznej”4.

3 Młody, bogaty, wykształcony, religijny – mit polskiego 
wolontariusza, oprac. G. Makowski, komunikat CBOS,
Warszawa, maj 2011, s. 3.

4 Młody, bogaty, wykształcony, religijny..., op. cit., s. 6.

Poznanie kilku praw
zwiększa szanse na przeżycie
w świecie wolontariatu.
Podstawowe zasady są trzy: 
(1) jesteś na dole hierarchii,
(2) zawsze coś się popsuje,
(3) ćwicz cierpliwość. 
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W dalszej części komunikatu zostaje poruszo-
na istotna w kontekście tego tekstu kwestia 
nieodróżniania wolontariatu od stażu i prak-
tyk zawodowych: „Kolejny przykład niezrozu-
mienia to mylenie wolontariatu ze stażem lub 
praktykami (16%), traktowanymi często jako 
etap kariery zawodowej. Wynik ten jest częścio-
wo pochodną regulacji prawnej wolontariatu. 
Ustawa o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie z 2003 roku w istocie usank-
cjonowała wolontariat jako instrument rynku 
pracy. Taki był bowiem w owym czasie cel usta-
wodawcy usiłującego ograniczyć ponad dwu-
dziestoprocentowe bezrobocie. Promowano 
wówczas wolontariat jako formę przygotowa-
nia do rozpoczęcia kariery zawodowej – aktyw-
ność o rygorze nieco luźniejszym niż praktyka 
czy staż. W kolejnych latach wizerunek ten 
utwierdził się. Świadczy o tym częste wykorzy-
stywanie świadectw o zaangażowaniu w wolon-
tariat przez osoby młode wchodzące na rynek 
pracy lub migrujące do Wielkiej Brytanii, gdzie 
tego rodzaju dokument często ułatwiał zdoby-
cie posady”5.

W omawianym przeze mnie zjawisku pra-
cy wolontariackiej przy festiwalach bardzo 
trudno jest wprowadzić rozróżnienie między 
stażem (czyli darmową pracą mającą na celu 
zwiększenie kwalifi kacji zawodowych) a wo-
lontariatem rozumianym według powyższej 
defi nicji. Moje doświadczenie wskazuje, że 
wynika to głównie z niejednoznacznych mo-
tywacji osób podejmujących ten rodzaj aktyw-
ności. By unikać chaosu pojęciowego, będę ten 
rodzaj aktywności określała wolontariatem, 
odwołując się tym samym do wewnętrznego ję-
zyka festiwalowego, który osoby pracujące przy 
danym wydarzeniu dobrowolnie i nieodpłatnie 
określa właśnie mianem „wolontariuszy”.

5 Ibidem.

Popularność festiwali

Dlaczego festiwale są tak popularne? Zmiany 
w modelu fi nansowania kultury po 1989 roku
wymusiły na instytucjach kultury myślenie bar-
dziej komercyjne i sponsorskie. Zmniejszyło
się fi nansowe wsparcie państwa i organizacje
zajmujące się upowszechnianiem kultury zo-
stały zmuszone do poszukiwania pozabudżeto-
wych źródeł środków fi nansowych, tym samym
wchodząc w realia wolnorynkowe. Kultura mu-
siała zacząć być sprzedawana w formie atrak-
cyjnej zarówno dla potencjalnych odbiorców,
jak i dla sponsorów, ponieważ „sponsoring nie
jest formą jakiejś wspaniałomyślnej, szlachet-
nej dzielności charytatywnej. Sponsor robi pe-
wien interes, a sponsorowany jest jego w nim
partnerem”6.

Przy takim układzie sił festiwal jest formą 
szczególnie atrakcyjną dla obu stron. Michał
Miłosz Zieliński w 51. numerze „Kultury En-
ter”, poświęconym zjawisku festiwalizacji,
dokonał zwięzłej i trafnej analizy tego zjawi-
ska na przykładzie Międzynarodowego Festi-
walu Teatralnego „Konfrontacje Teatralne”:
„Różnorodność i podbicie festiwalu uznanymi
twórcami są równocześnie magnesem dla me-
diów i widzów. Organizatorom jest dużo łatwiej
wypromować jedno duże wydarzenie niż kilka 
małych. To w oczywisty sposób odbija się na za-
interesowaniu widzów i sprzedaży biletów, któ-
re w przypadku Konfrontacji po prostu znikały 
z kas. Jak łatwo się domyślić, idea pod tytułem
«festiwal» jest magicznym wabikiem dla spon-
sorów. Mogę szczerze współczuć komuś, kto
w 1996 roku szukałby sponsora dla pojedyncze-
go spektaklu teatralnego, choćby to  była naj-
większa gwiazda świata. Bez szans. Tymczasem
festiwal oferował klucz do  sejfu ewentualnych

6 J. Grad, U. Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie
kultury w Polsce. Zmiana modelu, Poznań 2005, s. 261.
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mecenasów. Z  oczywistych powodów – działał
efekt skali. O  festiwalu się pisało, w  telewizji
można było obejrzeć tłumy ludzi przed salami
teatralnymi. Z  czasem o  festiwalu zaczęto tak-
że mówić na  ulicach miasta – między innymi
dzięki wprowadzeniu spektakli plenerowych.
Dla sponsora warunki były idealne. Nie ponosił
wielkich kosztów, bo sponsoring czy mecenat 
fi rm nad kulturą był w powijakach. Otrzymywał
natomiast efekt reklamowy, etykietkę mecena-
sa i  możliwość ogrzania swojego ego w  środo-
wisku artystów, ale i samorządowców czy poli-
tyków, którzy przyszli na bankiet”7.

Trzy najważniejsze zasady
Motywacje ludzi decydujących się na wolonta-
riat przy festiwalach są bardzo zróżnicowane.
W moim przypadku były to: obowiązkowe prak-
tyki na studiach, zdobycie doświadczenia pracy 
przy wydarzeniach kulturalnych, chęć zago-
spodarowania wolnego czasu, atrakcyjność sa-
mego wydarzenia oraz możliwość poznania in-
teresujących osób. Za każdym razem oznaczało
to wejście w świat, który rządzi się swoimi pra-
wami, ale poznanie kilku zasad zwiększa szan-
se na przeżycie. Podstawowe zasady są trzy: 
1. Jesteś na dole hierarchii.
2. Zawsze coś się popsuje.
3. Ćwicz cierpliwość.

Wynikają one ze specyfi cznej roli, jaką mają 
odgrywać wolontariusze. Największe zapo-
trzebowanie na ich pracę jest zwykle podczas
samego wydarzenia, dlatego wolontariusze
często nie są wtajemniczani w działanie całej
maszynerii festiwalu, dostają jedynie wycinek 
informacji, minimum potrzebne do działania 

7 M.M. Zieliński, Szybki koniec festiwalu, „Kultura Enter” 
nr 51, Warsztaty Kultury, http://kulturaenter.pl/szybki-
koniec-festiwalu/2013/01/ (22.03.2013).

(zasada nr 1). Rolą większości zaangażowanych
osób jest bycie w pobliżu, czekanie na katastro-
fę, ponieważ gdy coś idzie nie tak, odpowiednio
pokierowani, mogą sytuację uratować albo sku-
tecznie zamaskować ją przed wzrokiem uczest-
ników (zasada nr 2). Nim awaria nastąpi, często
dostają drobne zadania, przetykane długimi
okresami nudy (zasada nr 3). Ktoś musi dbać
o to, by kawa stała na stole, uczestnicy trafi ali
w odpowiednie miejsca, ważni goście zostali
odprowadzeni do hotelu, karteczki zostały roz-
łożone na stołach, by bilety wstępu przedarto,
programy sprzedano, a rzeczy przeniesiono.
Bez tych wszystkich drobiazgów całe wydarze-
nie zaczęłoby wyglądać bardzo nieprofesjonal-
nie i stałoby się uciążliwe dla uczestników. Zwy-
kle reszta bardziej odpowiedzialnych zajęć jest 
już zagospodarowana przez osoby pracujące
(i zarabiające) lub wolontariuszy starszych sta-
żem, związanych bliżej z organizatorami.

Ta banalność zadań może wynikać w dużej
mierze ze sposobu rekrutacji wolontariuszy 
i ich liczby. Metody, z którymi osobiście się spo-
tkałam, są różne: ogłoszenie na uniwersytecie,
zaproszenie na Facebooku, formularz rejestra-
cyjny na stronie wydarzenia, ogłoszenie wśród
nieformalnej grupy zainteresowanej danym
zjawiskiem i – metoda najpopularniejsza – wy-
korzystanie kontaktów osób związanych z daną 
organizacją. Bardzo powszechnym zjawiskiem
jest brak weryfi kacji danych i umiejętności wo-
lontariuszy. Na podpisanie umowy brakuje cza-
su, nie ma też możliwości, by dobrze poznać
ochotników i należycie zagospodarować ich
umiejętności. Wielu wolontariuszy z perspek-
tywy organizatorów nie opłaca się przeszkalać,
ponieważ pewna pula osób szybko rezygnuje
po rozpoczęciu pracy.

Brak jasnego podziału obowiązków (wynikają-
cy zwykle z presji czasu) mógł oznaczać, w za-
leżności od wewnętrznych obyczajów danego
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festiwalu, albo bycie najgorzej poinformowaną 
osobą wśród pracowników festiwalu (zgodnie 
z zasadą, że wolontariuszom o niczym się nie 
mówi), albo pełny dostęp do danych festiwalu. 
Często moje nazwisko znała jedna czy dwie 
osoby z organizatorów, nikt nie spisał pozosta-
łych informacji na mój temat, a ja otrzymywa-
łam klucze do wielu pomieszczeń, dostęp do 
danych gości lub pieniędzy festiwalowych. 

Dzień życia festiwalowego
Kiedy zaczynam dzień pracy przy kolejnym fe-
stiwalu, nie wychodzę z domu bez butelki wody 
w torbie, czegoś do czytania (najlepiej grube-
go) oraz kanapek, ponieważ nawet przy bardzo 
długich zmianach nie wszystkie festiwale za-
pewniają możliwość zjedzenia posiłku. Warto 
zaznaczyć, że w większości wypadków w mojej 
festiwalowej historii mogłam liczyć na to, że 
nie tylko dostanę czas i miejsce, aby coś zjeść, 
ale również zapewniano mi sam posiłek lub też 
próbowano go zapewnić (zasada nr 2).

Najważniejszą cechą osobowości wolontariu-
sza powinna być cierpliwość i odporność na 
stres. Cierpliwość przy czekaniu na zadanie, 
cierpliwość przy czekaniu na kolejne punkty 
programu i odporność na stres, gdy dostaje 
się zadanie przekraczające kompetencje wo-
lontariusza. Zwykle brak kompetencji wyni-
kał z niedoboru informacji na temat samego 
wydarzenia, tych informacji, które nie są do-
stępne w ofi cjalnym informatorze. Obsługa 
kluczowych gości festiwalu bez wcześniejszego 
przeszkolenia, brak dostępu do potrzebnych 
narzędzi, niemożność skontaktowania się 
z głównymi organizatorami wydarzenia w sy-
tuacjach kryzysowych, udzielanie informacji 
uczestnikom bez wiarygodnego źródła tych 
informacji – to tylko kilka sytuacji, na które 
powinien się przygotować potencjalny wolon-

tariusz. I powinien być przygotowany, że jeśli
popełni błąd, pracując w tych trudnych warun-
kach, zostanie on zauważony, ponieważ płynny 
przebieg wydarzeń jest najważniejszy.

Najprzyjemniejszy moment festiwalu to zazwy-
czaj jego zamknięcie. Nie zdarzyło się, by nie
podziękowano mi za pomoc i za poświęcony 
czas. Słowa „nie wiem, jak byśmy sobie bez cie-
bie poradzili” bardzo łechtają ego i zachęcają 
do powrotu w kolejnym roku. Jedyny festiwal,
który wspominam negatywnie, wymagał ode
mnie dublowania pracy wykonywanej przez
stałych pracowników miejsca, w którym od-
bywało się jedno z festiwalowych wydarzeń.
Sprawdzanie biletów, rozdawanie okularów,
czekanie pod salą na koniec seansu w towarzy-
stwie osoby, która za to samo dostawała wypła-
tę, nie wpływają zbyt pozytywnie na motywację
wolontariusza.

Układ win-win?
Obie strony czerpią pewne korzyści z tej sytu-
acji. Rekrutując wolontariuszy, organizato-
rzy dostają pod swoje rozkazy grupę młodych
(większość wolontariuszy w Polsce to osoby po-
niżej 25. roku życia)8, dobrze wykształconych9

ludzi. Za darmo. Tylko od osoby odpowiedzial-
nej za koordynację wolontariuszy zależy, jak 
dobrze rozpozna i rozdysponuje ich umiejęt-
ności. Ze względu na zróżnicowanie wewnętrz-
ne tej grupy istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że znajdą się w niej osoby posiadające
potrzebne przy danym wydarzeniu kwalifi ka-
cje, znające odpowiednie języki i tym podobne.
Wolontariusze natomiast mogą się wiele na-

8 Raport z badań, Zaangażowanie społeczne Polaków 
w roku 2010: wolontariat, filantropia 1%, oprac.
J. Przewłocka, Warszawa 2011, s. 14–15.

9 Ibidem.
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uczyć dzięki kontaktom z osobami mającymi
ogromne doświadczenie w danej branży, mogą 
obserwować dane środowisko od wewnątrz,
nauczyć się branżowego języka. Festiwale są 
idealnym miejscem do wykształcenia w sobie
trzech umiejętności opisywanych jako pożą-
dane w niemal każdej ofercie pracy: umie-
jętność pracy w grupie, w stresie i pod presją 
czasu. Odwołując się do języka marketingu,
wolontariusze mogą się zmierzyć z nowymi
zadaniami, zdobyć wpis w CV (i ewentualne re-
ferencje) oraz użyteczne kontakty. Dodatkową 
i wymierną zaletą jest fakt, że wolontariusze
często dostają możliwość wolnego wstępu na 
wydarzenia festiwalowe i imprezy towarzyszą-
ce, a czasem nawet otrzymują przepustki „za 
kulisy”, dzięki czemu mogą poznać festiwalowe
gwiazdy osobiście i nawiązać jeszcze bardziej
użyteczne kontakty.

Wydaje się, że mamy do czynienia z sytuacją,
która w teorii gier określana jest sytuacją typu
win-win, czyli korzystną dla obu stron zaanga-
żowanych w relację. Jednak dla wolontariuszy 
niesie ona ze sobą niedostrzegane na pierwszy 
rzut oka zagrożenia. 

Ciemna strona festiwali
Popularność festiwali jako metody upo-
wszechniania kultury wiąże się z rosnącym
zapotrzebowaniem na wolontariuszy, są to
bowiem wydarzenia wyjątkowo sprzyjające
temu rodzajowi współpracy. Atrakcyjność sa-
mego festiwalu, przyciągająca publiczność
i sponsorów, jest też wabikiem na ochotni-
ków. Im bardziej znany (lub przeciwnie – ni-
szowy i adresowany do pasjonatów) festiwal,
tym większe daje poczucia uczestniczenia 
w czymś wyjątkowym. Szybko może się wy-
tworzyć emocjonalna więź z danym przed-
sięwzięciem, dodatkową motywacją dla wo-

lontariuszy są bardzo widoczne efekty „ich”
pracy. Miasto oklejone plakatami, doniesie-
nia w prasie, koncerty czy spektakle groma-
dzące dużą publiczność dają poczucie sen-
sowności podejmowanego wysiłku. 
Ze względu na to, że podczas festiwali zwykle
nie brakuje pracy, natomiast brakuje ludzi, by 
ją wykonać, ochotników można szybko zago-
spodarować do wielu prac niewymagających
wcześniejszego przeszkolenia (umieszczanie
plakatów, przenoszenie pudeł, kierowanie pu-
bliczności w odpowiednie miejsce), odciążając
tym samym resztę pracowników. Dodatkowo
okres pracy wolontariuszy można bardzo pre-
cyzyjnie wyznaczyć (ograniczając się zwykle do
czasu trwania samego wydarzenia, bez okre-
su wcześniejszych przygotowań). Intuicyjnym
momentem zakończenia współpracy jest za-
mknięcie ostatniego dnia festiwalu.

Gdy się dysponuje armią wolontariuszy, go-
towych wymienić swój czas i umiejętności na 
doświadczenie, zmniejsza się liczba osób,
które trzeba zatrudnić do obsługi danego
wydarzenia. Krótka jest droga do powstania 
elitarnej klasy osób zatrudnionych oraz resz-
ty – obarczanej często odpowiedzialnymi za-
daniami, z bogatym doświadczeniem pracy 
w kulturze, dla których miejsca w tej branży 
nie będzie, gdyż wszystkie możliwe zostaną 
zarezerwowane dla wolontariuszy lub prakty-
kantów, którym nie trzeba płacić. Oczywiście,
awans w hierarchii z jednej grupy do drugiej
jest możliwy, ale wymaga przejścia przez bar-
dzo gęste sito i dotyczy tylko kilku najlepszych
jednostek.

Podczas festiwalu można sobie pozwolić na 
zaangażowanie wielu wolontariuszy, z których
część pozostanie bezczynna, gdyż nie trze-
ba uwzględniać ich wypłat. Duża liczba sta-
nowisk, które musiałyby zostać obsadzone
przez pracowników tymczasowych, zostaje
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zarezerwowana dla pracowników bezpłatnych. 
Czas, który mogliby oni spędzić, zarabiając na 
swoje utrzymanie lub zdobywając szlify w innej 
branży, spędzają w oczekiwaniu na moment, 
gdy będą potrzebni.

Przejście od wolontariusza
do pracownika
Wątpliwości związane z festiwalizacją wpisują 
się w szerszy problem związany z sytuacją mło-
dych ludzi na rynku pracy. Dyskutuje się o ro-
snącym bezrobociu wśród absolwentów szkół 
wyższych. Zgodnie z informacjami podanymi 
przez GUS w raporcie Młodzi 2011, co trzeci ab-
solwent studiów jest zarejestrowany jako bez-
robotny10. Sytuacja tych, którzy znaleźli jakąś 
formę zatrudnienia, często nie jest lepsza: „Po-
łowa zatrudnionych nie pracuje w wyuczonym 
zawodzie, a  studia wyższe nie gwarantują już 
etatu ani dobrej pozycji społecznej. 62% mło-
dych chałturzy na umowach tymczasowych, 
nowicjusze na rynku pracy zaczynają od dar-
mowych staży, często przypominających pracę 
etatową”11. 

Skoro można zaangażować ludzi za darmo do 
odbierania telefonów i segregowania doku-
mentów w biurze festiwalowym, to dlaczego 
nie zrobić tego samego w biurze fi rmowym? 
W ostatnich miesiącach wolontariusze byli 
poszukiwani między innymi do pomocy pod-
czas biletowanego koncertu Alicii Keys czy do 
pracy w call center12, choć zgodnie z prawem 
„wolontariusze nie mogą wspierać swoją pra-

10 M. Rusewicz, Młodzi na rynku pracy – szanse
i zagrożenia, „Dziennik Gazeta Prawna”, 23.03.2012.

11 W. Smoczyński, Prekariusze wszystkich krajów,
„Polityka”, 16.09.2011.

12 A. Rozwadowska, Szukasz pracy za darmo? Call 
center chętnie Cię przyjmie, „Głos Wielkopolski”, 30.04.
– 1.05.2013.

cą działalności gospodarczej. Wolontariusze
nie mogą także zastępować pracowników,
którzy za swoją pracę otrzymują wynagrodze-
nie”13. Za kontrowersyjne można też uznać
wykorzystanie wolontariuszy podczas Euro
2012, które przecież było imprezą komer-
cyjną.

Kultura, zwykle kojarzona z niedofi nansowa-
niem, jest idealnym obszarem, by się uspra-
wiedliwiać z wykorzystywania pracy ochot-
ników. Pomoc przy festiwalach mogłaby być
idealną okazją do zdobywania pierwszych
szlifów zawodowych dla przyszłych jej pracow-
ników, gdyby nie to, że z powodu popularności
wolontariatu pracy w tym zawodzie najprawdo-
podobniej nie będzie. Analogicznie do sytuacji
w innych branżach powstaje błędne koło napę-
dzane przez marzenia, że rzeczywistość okaże
się bardziej sprzyjająca i ktoś zdecyduje się pła-
cić za coś, co mógłby dostać za darmo. 

Dodatkowym problemem jest wycena pracy,
za którą wcześniej nikt nie płacił. Ze strony 
pracodawców może nastąpić dewaluacja pew-
nych stanowisk, bo zwykle to, co otrzymywane
jest za darmo, uważane jest za mniej znaczące
i wartościowe. Podobny problem pojawia się też
ze strony byłych wolontariuszy. Po kilku latach
udzielania się przy festiwalach, przy negocja-
cji stawki za swoją pracę (o której zdążyłam się
dużo nauczyć) miałam ogromny problem z usta-
leniem kwoty, której powinnam oczekiwać od
pracodawcy. Innymi słowy, byłam zbyt zdziwio-
na, że ktoś jest gotów mi zapłacić za moją pracę,
by wiedzieć, ile warte są moje umiejętności. 

Doniesienia medialne o napiętej sytuacji na ryn-
ku pracy, szczególnie wśród absolwentów wyż-
szych uczelni (z których wielu ma doświadczenia 
wolontariackie), narzekania na absolwentów 

13 Ibidem.



23Festiwalizacja

niespełniających wymagań pracodawców i jed-
nocześnie przyzwyczajenie do pracy za darmo
składają się na system wytwarzający… idealnych
pracowników: zbyt przestraszonych, by domagać
się czegoś więcej, nie znających wartości swojej
pracy, uznających brak stabilności zatrudnienia 
za normę. I psujących rynek pracy swoimi działa-
niami, bo skoro zawsze znajdzie się ktoś gotowy 
pracować za darmo, to po co kłopotać się stwa-
rzaniem miejsca pracy z przewidzianą pensją?
Czy nie tego pragną pracodawcy? A maszyna 
festiwalizacji dostarcza im gotowego produk-
tu, przyzwyczajonego do pracy za obietnice.
Festiwalowych wolontariuszy można uznać
za spełnienie snu, w którym uzyskuje się pro-
dukt po obniżonych kosztach produkcji, dzięki
wykorzystaniu darmowej pracy. Pracują oni
w zamian za mityczną przyjemność bycia czę-
ścią danego wydarzenia. Pracują w warunkach

presji, ponieważ zawsze próbuje im się udo-
wodnić, że mają za niskie kwalifi kacje, by za-
służyć na zwykłe zatrudnienie. Młodzi powin-
ni być zadowoleni, że mogą współtworzyć tak 
fantastyczne wydarzenie jak (tu należy wstawić
dowolną nazwę festiwalu), a od tego jest już
tylko krok, by powtarzać, że równie wdzięczni
powinni być za bezpłatny staż w (tu wstaw na-
zwę fi rmy), i co to jest za pomysł, by domagać
się zapłaty za swoją pracę, skoro wolontariuszy 
trzeba do niej przyuczać?

Pracując jako wolontariusz, spędziłam co naj-
mniej 200 godzin (jeśli nie więcej), dużo się
przez ten czas nauczyłam i poznałam napraw-
dę fantastycznych ludzi, ale mam coraz więk-
sze wątpliwości, czy przez ten czas nie przyczy-
niłam się swoim działaniem do tego, że teraz
nie mogę znaleźć pracy.                       


