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Szanowni Państwo,
→ z satysfakcją przekazuję w Państwa ręce publikację pokonferencyjną opra-
cowaną w ramach Projektu Kierunek Kultura. Mazowieckie Centrum Kultu-
ry i Sztuki zorganizowało konferencję otwierającą Projekt Kierunek Kultura  
5 i 6 marca 2009 w Warszawie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Pu-
blikacja, którą Państwu przedkładamy, zawiera materiały konferencyjne, wy-
wiady, prezentacje, artykuły dotyczące roli kultury w rozwoju lokalnym, pro-
mocji, marketingu miejsc.
→ Realizując Projekt Kierunek Kultura chcemy pokazać instytucjom kultury, 
samorządom oraz organizacjom pozarządowym na Mazowszu, jak przełożyć 
kapitał kulturowy i społeczny miasta, regionu na rozwój. W publikacji przed-
stawiamy polskie i zagraniczne przykłady kreacji i promocji własnej marki 
przez kulturę. Wskazujemy na konieczność przełamywania barier między ad-
ministracją i twórcami w ramach partnerstwa lokalnego, na rolę współpracy 
samorządów i instytucji kultury z partnerami społecznymi i mieszkańcami. 
W opracowaniu zamieszczamy prezentacje socjologów, specjalistów od ko-
munikacji, praktyków marketingu miejsc. Na przykładzie Liverpoolu przed-
stawiamy dobre praktyki współpracy metropolii z regionem, by wypromować 
się przez kulturę. Prezentujemy pracownikom instytucji kultury narzędzia 
pozwalające wzmocnić promocyjną funkcję realizowanych przedsięwzięć  
artystycznych.
→ Ważnym elementem projektu jest Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura na 
projekty budujące zainteresowanie lokalną kulturą regionu oraz wykorzy-
stujące miejscowe tradycje historyczne. W niniejszej publikacji przedstawia-
my Państwu zwycięskie projekty w dwóch kategoriach: inicjatywy realizowa-
ne i pomysły na projekty. Niektóre z nich, np. Olenderskie Cmentarze – śladami 
mazowieckiej wielokulturowości, czy Strajk szpularek z 1883 roku w Żyrardowie 
– inscenizacja wydarzeń historycznych są warte naśladowania. A nowe pomy-
sły np. Powrót do korzeni – I festiwal filmowy braci Warner w Krasnosielcu, czy 
Czarna Płyta – Ogólnopolski Festiwal piosenki z czarnej płyty w Pionkach zasłu-
gują na realizację. Będziemy do tego dążyć przy kolejnych edycjach konkursu.
→ Konferencja otwiera serię pięciu warsztatów w subregionach Mazowsza 
wokół byłych miast wojewódzkich. Będą służyły zebraniu przy jednym stole 
samorządowców, przedstawicieli instytucji kultury oraz partnerów społecz-
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Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki jest instytucją Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Naszą misją jest wspomaganie twórczości artystycznej, pro-
mocja mazowieckiej kultury i dziedzictwa oraz działania edukacyjne na rzecz 
mazowieckich instytucji kultury. Nasze projekty koncentrują się m.in. na: 

→ prezentowaniu sztuki mieszkańcom ośrodków oddalonych od centrów kul-
turowych

→ upowszechnianiu kultury i sztuki oraz edukacji artystycznej
→ szkoleniach dotyczących zarządzania kulturą dla pracowników mazowiec-

kich instytucji kultury
→ wspieraniu artystów oraz lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych

Organizujemy konferencje i warsztaty, konkursy, festiwale, wystawy, koncer-
ty. Wydajemy książki, nagrania i multimedia. Prezentujemy w Polsce i za gra-
nicą wystawy plastyczne. Działamy na polach: muzyki, plastyki, tańca, te-
atru. Prowadzimy projekty edukacyjne, w tym m.in. warsztaty i konferencje 
prezentujące mazowieckim instytucjom kultury najnowsze trendy w zarzą-
dzaniu kulturą. Od 2009 roku instytucja posługuje się hasłem promocyjnym 
„Kto sztuka nie błądzi”. Unowocześniliśmy identyfikację wizualną Centrum
i poszczególnych projektów. O naszych działaniach częściej i lepiej mówi się 
w mediach, a projekty coraz bardziej widać w przestrzeni miejskiej i w re-
gionie. Zwiększa się liczba osób sięgających po informacje o programie. Za-
notowaliśmy dwukrotny (od początku 2008 roku) wzrost oglądalności strony 
internetowej. W planach jest wykorzystanie nowych form obecności w prze-
strzeni publicznej: happeningów i działań bezpośrednio adresowanych do  
mieszkańców.

nych, zdiagnozowaniu kapitału kulturowego regionu, stworzeniu zarysów 
strategii rozwoju i promocji przez kulturę. Warsztaty zostaną podsumowane 
kolejną publikacją planowaną na koniec 2010 roku. 
→ Czekamy na Państwa opinie, uwagi, propozycje współpracy. Tymczasem 
zachęcamy do lektury proponowanej Państwu, ciekawej a zarazem tak po-
trzebnej publikacji. 

 ALEKSANDRA KIELAN

 p.o. Dyrektora MCKiS 
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O PROJEKCIE „KIERUNEK KULTURA”...
Projekt Kierunek Kultura, w ramach którego ukazuje się ta książka, jest ponad-
dwuletnim, wielowątkowym przedsięwzięciem i obejmuje swym zasięgiem 
całe województwo mazowieckie. Idea projektu powstała w Mazowieckim Cen-
trum Kultury i Sztuki a zadanie koordynowania projektu przypadło mi, jako 
jednemu z pomysłodawców. Oto syntetyczny opis projektu, który w chwili wy-
dania tej książki nie dotarł jeszcze do półmetka. Zachęcam do zapoznania się 
z tym, co już w ramach projektu wypracowaliśmy, ale przede wszystkim za-
chęcam do czynnego uczestnictwa w dalszej części projektu: cyklach warszta-
tów planowanych na II połowę 2009 i cały 2010 rok.

MARCIN ŚLIWA

koordynator projektu

Cele projektu:
→ rozwój Mazowsza w oparciu o kapitał kulturowy regionu;
→ przełamywanie barier w relacjach pomiędzy administracją publiczną a part-

nerami społecznymi: animatorami kultury, artystami oraz mieszkańcami;
→ stworzenie w subregionach Mazowsza partnerstw lokalnych wokół strategii 

rozwoju opartych o kulturę;
→ zarekomendowanie wspólnotom lokalnym Mazowsza narzędzi służących 

tworzeniu i promocji ich własnych marek poprzez kulturę; 
→ prezentacja narzędzi pozwalających wzmocnić promocyjną funkcję realizo-

wanych przedsięwzięć artystycznych.

Adresaci projektu:
→ samorządy lokalne: organy wykonawcze, radni, administracja; 
→ instytucje kultury na Mazowszu;
→ partnerzy społeczni: organizacje pozarządowe, aktywne środowiska, twór-

cy, animatorzy kultury.
→ Działania w trakcie projektu (październik 2008 – grudzień 2010):
→ przygotowanie koncepcji projektu i konferencji inaugurującej (październik 

2008 – luty 2009);
→ I Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura na projekty kulturalne przyczyniają-

ce się do rozwoju lokalnego i istotną promocyjnie (marzec 2009);
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→ konferencja inaugurująca Projekt Kierunek Kultura (Warszawa, Szkoła Wyż-
sza Psychologii Społecznej, 5 – 6 marca 2009);

→ publikacja pokonferencyjna zaprezentowana na VIII Mazowieckim Forum 
Samorządowym (28 – 29 maja 2009); 

→ II Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura na projekty kulturalne przyczynia-
jące się do rozwoju lokalnego i istotne promocyjnie (wiosna 2010);

→ pięć cykli warsztatów w pięciu subregionach Mazowsza, służących wypra-
cowaniu – w ramach partnerstw lokalnych – lokalnych koncepcji rozwoju 
przez kulturę (jeden cykl w II poł. 2009 r. i cztery cykle w 2010 r.); 

→ wydawnictwo podsumowujące cały projekt: (grudzień 2010).

Organizator projektu: 
→ Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. 

Współorganizatorzy:
→ Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Mazowieckiego,
→ Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
→ Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie,
→ Polskie Stowarzyszenie Public Relations.

Koordynator projektu:  
→ Marcin Śliwa, m.sliwa@mckis.waw.pl ; tel.: 22 58 64 250, 0 664 114 080

Zespół projektowy:
→ Joanna Erbel– socjolożka specjalizująca się w zagadnieniach przestrze-

ni publicznej i partycypacji społecznej, członkini „Krytyki Politycznej”, 
współzałożycielka stowarzyszenia „Duopolis”,

→ Ilona Iłowiecka-Tańska– trenerka, specjalistka od przełamywania barier 
przy wprowadzaniu zmian, negocjacji społecznych, 

→ Wojciech Kłosowski– ekspert w zakresie rozwoju regionalnego, wykła-
dowca zarządzania w Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza, współautor i kon-
sultant ok. 70 opracowań o charakterze strategicznym dla jednostek samo-
rządu lokalnego i regionalnego,

→ Marcin Śliwa– koordynator projektu, animator kultury, pracownik Ma-
zowieckiego Centrum Kultury i Sztuki,

→ Joanna Zięba– prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, związana ze spe-
cjalizacją „animacja kultury” w Instytucie Kultury Polskiej UW.
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KULTURA 
A ROZWÓJ 
LOKALNY

01
↘

↘

Pierwszy rozdział zawiera dwa teksty poświęcone fundamentalnym rozwa-
żaniom o rozwoju lokalnym i roli kultury w nim. Czytelnik śmiało może trak-
tować ten rozdział jako ogólne wprowadzenie do całej pozostałej zawarto-
ści książki. 
→ Wojciech Kłosowski przedstawia ogólne spojrzenie na rozwój lokalny 
i stawia tezę, że kultura powinna być traktowana jako twardy czynnik spraw-
czy rozwoju lokalnego. 
→ Jordi Pascual pisze o politykach kulturalnych, rozwoju społecznym i in-
nowacyjności instytucjonalnej, odpowiadając przekonująco na pytanie, dla-
czego potrzebujemy Agendy 21 dla kultury?





Kultura 
jako czynnik sprawczy 
rozwoju lokalnego

01

↘

WOJCIECH KŁOSOWSKI

a

↘

↘

↘



WOJCIECH KŁOSOWSKI jest specjalistą w dziedzinie strategicznego plano-
wania rozwoju lokalnego, rewitalizacji obszarów miejskich i lokalnych po-
lityk społecznych. Doradca licznych samorządów regionalnych i lokalnych 
w Polsce i za granicą. Jest autorem kilkunastu publikacji dotyczących stra-
tegii rozwoju lokalnego, oraz ponad 100 opracowań eksperckich. Prowadzi 
szkolenia dla władz samorządowych i ich partnerów społecznych. Wykłada 
zarządzanie w Wyższej Szkole im. Tyszkiewicza. 

↘
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→ Najtrudniej objaśnia się podobno te prawdy, które w oczach badacza są 
oczywistościami, ale w praktyce społecznej zostały zepchnięte na margines 
przez dominujący i przeciwny im stereotyp. Taką bodajże sytuacje mamy, gdy 
zaczynamy rozmawiać o roli kultury w rozwoju lokalnym: dla badacza funda-
mentalna rola kultury w tej mierze nie ulega wątpliwości. Tymczasem utrwa-
lony wśród decydentów lokalnych stereotyp sytuuje kulturę gdzieś na margi-
nesie spraw istotnych, w roli – w najlepszym razie – pewnego luksusowego 
dodatku do rozwoju, a w gorszym przypadku – w roli kłopotliwego kosztu roz-
woju. Koszt ten – powiada ów stereotyp – należy możliwie ograniczać i po-
nosić tylko w takim stopniu, w jakim już rzeczywiście uniknąć go się nie da. 
Jeśli nawet powyższe sformułowanie zostało nieco przerysowane, to prze-
cież autor, jako praktyk-doradca wielu samorządów w całej Polsce, może za-
świadczyć, że jest ono niepokojąco szeroko obecne w polskim samorządzie, 
że wręcz dominuje. Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie, patrzą na 
kulturę jako na tę dziedzinę, która „zajmuje” część środków tak potrzebnych 
na cele istotne: remonty dróg, budowę stadionu czy nowego gimnazjum. Je-
śli w ogóle powstaje w głowach tej części samorządowców skojarzenie między 
kulturą a rolą promocyjną i działaniami w obszarze marketingu lokalnego, to 
tylko na tej zasadzie, że kultura – podobnie jak marketing terytorialny – jest 
odbierana jako coś irytująco zbędnego wśród poważnych przedsięwzięć pro-
rozwojowych. Zadaniem tego artykułu jest przełamanie takiego stereotypu. 
Jak długo ten stereotyp będzie pokutował – będziemy skazani albo na drepta-
nie w miejscu, albo na ślepy i nierozumny marsz tam, gdzie liczne miasta eu-
ropejskie zabrnęły w pierwszej połowie XX wieku i skąd właśnie z mozołem 
próbują wyjść. Tymczasem dziś bez odrzucenia takiego myślenia o roli kultu-
ry w ogóle nie da się poważnie rozmawiać o rozwoju lokalnym. 

→ 15

Kultura, wielki wynalazek człowieka 
(być może największy ze wszystkich, 
meta-wynalazek inspirujący ludzką wynalazczość 
i umożliwiający powstanie 
wszystkich innych wynalazków) [...]
 sprawia, że życie ludzkie, 
życie świadome własnej śmiertelności, 
staje się do zniesienia – 
na przekór logice i rozsądkowi.

ZYGMUNT BAUMAN
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CO TO JEST ROZWÓJ LOKALNY?
→ Żeby sensownie dyskutować, czy kultura jest, czy też nie jest czynnikiem 
rozwoju lokalnego, trzeba zacząć od fundamentalnego pytania: co to jest roz-
wój lokalny? Wbrew pozorom nie jest to pytanie banalne: od przyjętej defi-
nicji będą zależały przyszłe fakty społeczne i gospodarcze, w tym jakość na-
szego życia, a sama kultura w każdym z ujęć rozwoju znajdzie sobie całkiem 
inne miejsce. Tymczasem rozwój lokalny bywał definiowany bardzo różnie 
i w tej różnorodności, czy jak kto woli – bałaganie pojęciowym, niektóre defi-
nicje nadal są używane siłą bezwładu, choć od lat wiadomo, że nie wytrzyma-
ły próby czasu. Wprowadźmy więc taki porządek pojęciowy, który uchroni nas 
przed podążaniem na manowce.
→ Nie ułatwi nam zadania fakt, że o rozwoju lokalnym wypowiadają się spe-
cjaliści różnych dziedzin nauki i każdy z nich chętnie używa własnego apa-
ratu pojęciowego i własnej metodologii. Jednak dla samorządowca-praktyka: 
burmistrza lub prezydenta zarządzającego miastem czy wójta zarządzającego 
gminą wiejską, potrzebna jest prosta definicja interdyscyplinarna i zarazem
użyteczna praktycznie: taką definicję sformułujemy za chwilę.

Rozwój jako przyrost bogactwa...
→ Co mówią o rozwoju ekonomiści? Tu i ówdzie pokutuje jeszcze definicja
rozwoju, w myśl której rozwój znaczyłby to samo, co wzrost gospodarczy. Sły-
szy się, że wzrost produkcji dóbr wyrażony wzrostem PKB (całkowitego i per 
capita) to wystarczająca i obiektywna miara rozwoju ekonomicznego. Właś-
nie z takiego ujęcia wywodzi się znaczna część nieufności samorządowców 
wobec kultury, bo – błędnie, co wykażemy dalej – widzą oni w kulturze ośro-
dek kosztów a nie ośrodek zysków. 
→ Oczywiście takie ujęcie, gdzie miarą rozwoju jest przyrost zamożności, 
może mieć formę nieco mniej karykaturalną: przecież nie chodzi o to, że roz-
wojem jest sam przyrost kwot pieniężnych w odpowiednich rubrykach, tyl-
ko o to, co za te pieniądze jest na danym terenie kupowane, czyli o nabywa-
nie dóbr. Pieniądz ma przede wszystkim funkcję transakcyjną i jeśli jest go 
na danym terenie więcej, to należy zakładać że ludzie będą nabywać więcej 
dóbr, a z kolei te dobra mogłyby być miarą rozwoju. Nie kwestionując kuszą-
cej wygody takiego ujęcia odnotujmy, że poważna ekonomia od lat nie posłu-
guje się już tak uproszczonym rozumieniem rozwoju. Zamożność ani zakupy 
nie mogą być dobrą miarą rozwoju. Dlaczego? Odpowiedź ułatwi nam prosty 
przykład: załóżmy, że nasz teren ma szansę wzbogacić się bardzo znacznie 
w skutek lokalizacji na nim pewnej firmy wytwórczej, co wiązałoby się z duży-
mi odszkodowaniami za uciążliwość w postaci wydzielanego fetoru. Czy decy-
zja o lokalizacji takiej produkcji byłaby naszym zdaniem prorozwojowa? Prze-
cież podniesie zamożność! Jeżeli nasza odpowiedź brzmi „nie” lub chociażby 
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wahamy się, co odpowiedzieć, to znaczy że dostrzegamy inne prócz zamożno-
ści elementy rozwoju i uznajemy, że sam wzrost zamożności jeszcze nie jest 
rozwojem lokalnym. Istotne jest przecież, z jakimi kosztami niepieniężnymi 
wiąże się ów wzrost zamożności. Załóżmy na chwilę, że zamiast cuchnącej 
wytwórni władza lokalna chce wzbogacić swój teren przez radykalne oszczęd-
ności na kulturze. Mielibyśmy wówczas ten sam dylemat: jak porównać pie-
niężną korzyść z niepieniężną stratą, która wszak jest dla mieszkańców  
dotkliwa i konkretna. 
→ Rozwojem bowiem chcielibyśmy nazywać nie sam wzrost bogactwa (który 
przecież miał miejsce także w sąsiedztwie naszej cuchnącej wytwórni) ale ta-
kie zmiany, w wyniku których ludziom w sumie żyłoby się coraz lepiej. Roz-
wój określa się raczej jako „ogół procesów, w wyniku których rośnie dobrobyt 
społeczeństwa”. 

Rozwój jako zwiększanie się dobrobytu...
→ W takim razie: czym jest dobrobyt społeczeństwa? To pytanie zadajemy 
między innymi po to, by upewnić się, czy przy tworzeniu tak rozumianego do-
brobytu jest jakieś miejsce dla kultury. 
→ Wiemy już że dobrobyt to nie sama zamożność, że znaczna część czynni-
ków dobrobytu – i to czynników kluczowo ważnych – nie jest nabywana na 
rynku. Przykładami takich czynników jest: bezpieczeństwo publiczne, czyste 
środowisko, wysokiej jakości przestrzeń publiczna, do której mamy faktycz-
nie równy dostęp itd. Tego rodzaju czynniki dobrobytu ekonomiści nazywają 
ogólnie dobrami publicznymi. Od dóbr prywatnych różnią się one tym że nie 
konkurujemy o nie (jeśli konsument K1 korzysta z bezpieczeństwa publiczne-
go, to przecież przez to nie ubywa bezpieczeństwa konsumentowi K2), oraz 
– że nie można nikogo wykluczyć z korzystania z nich (np. nie da się zabro-
nić nikomu oglądać pokazu sztucznych ogni, nawet gdybyśmy sprzedawali na 
pokaz bilety i dany konsument nie zapłaciłby za ten pokaz). Czy kultura jest 
dobrem publicznym? Część z niej – tak: piękna architektura miasta, obiekty 
sztuki dostępne w przestrzeni publicznej, bezpłatnie dla mieszkańców wyda-
rzenia artystyczne, to przykłady dóbr publicznych. Ale pamiętajmy, że znacz-
na część uczestnictwa w kulturze ma inny charakter: film na telewizyjnym
kanale Kultura jest wprawdzie dobrem niekonkurencyjnym (to że ogląda go 
widz w1 nie uszczupla praw widza w2), ale z uczestnictwa w nim jest wyklu-
czony ten, kogo nie stać na kablówkę (ekonomiści nazywają takie dobra klu-
bowymi). Z kolei z delektowania się bliskością obiektu sztuki w przestrzeni 
publicznej – niechże to będzie przykładowo Dotleniacz Rajkowskiej – wpraw-
dzie nikt nie może być wykluczony, ale popyt na przebywanie przy Dotlenia-
czu bywa tak duży, że czasami brakuje przy nim miejsca, więc jest to dobro 
konkurencyjne (ekonomiści mówią tu o wspólnych zasobach). Wreszcie wiele 



 KIERUNEK KULTURA

18 →

form uczestnictwa w kulturze ma po prostu charakter nabywania dóbr pry-
watnych: kupowania obrazów, książek, filmów i nagrań, płacenia za prywat-
ne lekcje gry, rezerwowania galerii sztuki na prywatne imprezy. 
→ Jak zmierzyć, na ile kulturalne dobra prywatne i publiczne budują dobro-
byt? W ekonomii wprowadza się w tym celu pojęcie użyteczności ekonomicz-
nej, przez którą rozumie się tę właściwość dóbr, że mają one zdolność zaspo-
kajania określonych potrzeb. Przykładowo: wszystkie wymienione wcześniej 
formy uczestnictwa w kulturze zaspokajają jakieś potrzeby, a więc sumują się 
w doznawaną przez nas użyteczność ekonomiczną, charakteryzowaną przez 
funkcję użyteczności ui = (xi, G), gdzie xi reprezentuje spożycie dóbr prywat-
nych (zindywidualizowane), a G – spożycie dóbr publicznych (z definicji iden-
tyczne dla wszystkich konsumentów). A suma doznawanej użyteczności to 
właśnie nasz dobrobyt.
→ Ekonomia szuka nie tylko metody porównywania pomiędzy użytecznościa-
mi zestawów dóbr x1, x2 itd dla konsumenta k (porównania intrapersonalne), 
ale także – porównywania pomiędzy użytecznością zestawu dóbr x dla kon-
sumentów: k1, k2 itd. (porównania interpersonalne). I o ile wydaje się możliwe 
(choć niełatwe) przebadanie, czy ktoś miał więcej użyteczności z obejrzenia 
spektaklu S, czy przeczytania książki K, o tyle bardzo trudno wyobrazić sobie 
porównanie, czy z obejrzenia spektaklu S więcej użyteczności miał widz w1 czy 
widz w2. Toteż sama możliwość interpersonalnego porównywania użyteczno-
ści jest dla wielu ekonomistów kontrowersyjna. 
→ Jak wybrnąć z tego problemu? Jak mierzyć doznawaną użyteczność i jak ją 
porównywać? Klasyczny utylitaryzm był gotów mierzyć całość zaspokojenia 
potrzeb ludzkich poziomem osiągniętego zadowolenia 
czy satysfakcji (jako wyniku zaspokojenia potrzeb)1. Na-
rzędziami właściwymi do takich pomiarów byłyby narzę-
dzia psychometryczne, identyczne z tymi, jakich używa 
psychologia społeczna. O tym, czy dany fakt zwiększył 
dobrobyt, przesądzi więc ostatecznie dopiero poczucie 
ludzi doznających tego faktu. W myśl tego podejścia oce-
na, w jakim stopniu wybudowanie drogi, teatru czy base-
nu przyczyniło się do rozwoju miasta, jest możliwa tylko 
poprzez zbadanie, o ile ludzie są dzięki temu bardziej zadowoleni, usatysfak-
cjonowani. 
→ Uznając wstępnie taki kierunek myślenia o rozwoju za obiecujący, zauważ-
my jednak, że ekonomia wprawdzie potrafi obserwować pewne zachowania
związane z odczuwaniem i zaspokajaniem potrzeb ludzkich, lecz nie potrafi
zdefiniować dobrze samych potrzeb, które wszak są zjawiskiem psychologicz-
nym a nie ekonomicznym. Co na temat potrzeb ludzkich mówi psychologia? 
Bodajże najpowszechniej zaakceptowaną teorię potrzeb ludzkich sformuło-

1 Pogląd taki, 
sformułowany przez 
Jeremy’ego Benthama, 
był szeroko uznawany 
przez ekonomistów, 
by wymienić choćby 
Fracisa Y. Edgewortha, 
Alfreda Marshalla, 
czy twórcę „starej” 
ekonomii dobrobytu, 
Arthura C. Pigou.
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wał amerykański psycholog Abraham Maslow2. Stwier-
dza on, że potrzeby ludzkie tworzą stałą, pięcioszczeblo-
wą hierarchię (tzw. Piramidę Maslowa) a z hierarchii tej 
wynika też kolejność odczuwania i zaspokajania potrzeb. 
Potrzeby wyższych pięter ujawnią się i będą domagały się zaspokojenia dopie-
ro wówczas, gdy najpierw zaspokoimy kolejno potrzeby pięter niższych. 

Ryc. 1. Piramida Maslowa – hierarchia potrzeb ludzkich

Rys. Autora

→ Na najniższym, podstawowym piętrze sytuują się potrzeby biologiczne-
go przetrwania: zaspokojenie głodu i pragnienia, schronienia przed warun-
kami atmosferycznymi. Na drugim piętrze hierarchii potrzeb pojawiają się 
i domagają zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa, oparcia i ładu. Z kolei po 
ich zaspokojeniu pojawia się trzeci poziom: potrzeba miłości i przynależno-
ści do grup (afiliacji). Czwarte piętro to potrzeba uznania i prestiżu. Wresz-
cie na piątym piętrze pojawia się potrzeba samorealizacji (spełniania swego 
osobistego potencjału, realizowania rozwoju osobistego). W tym kontekście 
czytelniejszy jest sens myśli Monteskiusza: „Dla człowieka, który nie ma nic, 
jest w pewnym sensie obojętne, pod jakim rządem żyje-
”3. Potrzeby ludzkie ujawniają się nie wszystkie na raz, 
lecz – kolejno, według sekwencji wynikającej z Pirami-
dy Maslowa. Należy więc brać pod uwagę, że w miarę za-
spokajania kolejnych potrzeb pojawia się nie tylko chwi-
lowa satysfakcja z ich zaspokojenia, ale przede wszystkim natychmiastowy 
niedosyt wywołany pojawieniem się nowych i póki co niezaspokojonych  

2 A. H. Maslow: 
Motivation and 
Personality. Harper 
Book, New York 1954 

3 Montesquieu: Myśli. 
PIW, Warszawa 1987, 
myśl 109 (przekł.  
L. Gluck)
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potrzeb wyższego z szczebla hierarchii Maslowa. W miarę zaspokajania po-
trzeb zadowolenie ludzi wcale nie rośnie. Dlatego nie możemy uznać satys-
fakcji i zadowolenia ludzi za miarę poziomu zaspokojenia potrzeb, a co za 
tym idzie – dobrobytu. 

Rozwój jako wzbogacenie pola szans...
→ Wobec tego pozostaje jeszcze inna możliwość mierzenia rozwoju lokalne-
go i tę autor rekomenduje czytelnikom z przekonaniem: miernikiem nie była-
by w tym wypadku użyteczność (ani w znaczeniu ilościowo ujętych wyborów 
konsumenckich, ani w znaczeniu satysfakcji, zadowolenia). Miernikiem były-
by suma dostępnych poszczególnym mieszkańcom szans indywidualnego roz-
woju, suma indywidualnych możliwości zaspokojenia kolejnych potrzeb ludzi 
a ostatecznie – możliwości spełnienia swego osobistego potencjału przez każ-
dego człowieka. Dobrobyt jako cel rozwoju lokalnego byłby w tym ujęciu wi-
dziany wcale nie jako suma zaspokojonych potrzeb ludzkich, ale jako suma 
szans na zaspokojenie tych potrzeb. Jako potencjał, a nie – jako spełnienie. 
Podkreślmy to wyraźnie: nie będziemy mierzyli samego stopnia zaspokoje-
nia potrzeb w społeczeństwie; będzie nas interesowała jedynie suma udostęp-
nionych szans na ich zaspokojenie. A czy ludzie zechcą następnie skorzystać 
z tych szans, to już odrębna sprawa. Indywidualne szan-
se, to możliwości wyboru, bez których inne dobra, także 
te rozdawane przez władzę w ramach paternalistyczne-
go widzimisię, nie mają smaku i nie tworzą prawdziwego 
dobrobytu. Powiada wszak Seneka: Ante des oportet mihi 
arbitrium mei, deinde beneficium4. A noblista w dziedzi-
nie ekonomii, Amartya Sen, stwierdza po prostu: „rozwój 
można pojmować jako proces poszerzania wolności, któ-
rą cieszą się ludzie”5. 
→ Jak wykazują bardzo liczne badania nad rozwojem 
miast w różnych krajach, ani infrastruktura, ani zasoby siły roboczej, nie są 
już dziś wystarczającym czynnikiem rozwoju. Pracowitość, która była moto-
rem rozwoju miast jeszcze w XIX i pierwszej połowie XX wieku, dziś nie na-
pędza już rozwoju. Upadek miast przemysłowych, ośrodków ciężkiej, mrów-
czej pracy, obserwujemy gołym okiem od lat. W Polsce wystarczy przyjrzeć się 
sytuacji dzisiejszego Bytomia, Wałbrzycha, Radomia, aby uświadomić sobie, 
o czym mówimy. Liderami rozwoju stają się zupełnie inne 
ośrodki, często nie kojarzone wcale z etosem pracowito-
ści. Dlaczego tak się dzieje? Przez ostatnie dziesięciolecia 
zgodnie z koncepcją A. Tofflera6 wyjaśniano ten fenomen 
wyłącznie schyłkiem tzw. drugiej fali cywilizacji i utratą znaczenia przemysłu 
na rzecz usług opartych na wiedzy. Warunkiem pomyślnego rozwoju w epoce 

4 „Najpierw daj mi 
swobodę wyboru, 
zanim obdarzysz mnie 
dobrodziejstwami”; 
De Beneficiis II 19, 2 
(przekł. autora)

5 A. Sen: Rozwój 
i wolność. Zysk i S-ka, 
Warszawa 2002 (tytuł 
oryg.: Development as 
Freedom)

6 A. Toffler: Trzecia 
fala. Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 2003 
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informacyjnej byłby kapitał ludzki, przez który rozumiemy nie tyle siłę robo-
czą, co sumę wiedzy i wysokich kwalifikacji profesjonalnych. Ale współcze-
sne badania podważają tak proste wyjaśnienie: mamy przecież do czynienia 
z miastami, które nie odnotowują rozwoju pomimo posiadania imponujące-
go kapitału ludzkiego i potencjału wiedzy. Zauważono, że sam także kapitał 
ludzki rozumiany jako określona „masa kompetencji profesjonalnych i wie-
dzy” nie wystarczy już dla pomyślnego rozwoju miasta. 
→ Badania Richarda Floridy nad sytuacją Pittburgha, pokazują, że nawet ma-
jąc do dyspozycji kapitał wiedzy nie jest łatwo wdrapać się na grzbiet trzeciej 
fali. Porównując procesy rozwojowe pięćdziesięciu miast amerykańskich dys-
ponujących różnymi potencjałami i odnoszącymi z tego tytułu różnej skali suk-
ces, Florida zauważył, że tradycyjnie rozumiany kapitał ludzki nie gwarantuje 
już rozwoju: pracowitość i kompetencja profesjonalna wykształconych kadr, 
to dziś za mało. Gdy obserwujemy napływ do poszczególnych miast inwesty-
cji z gałęzi przemysłu nasyconych najwyższym poziomem innowacji technolo-
gicznych, okazuje się, że napływ ten nie jest wcale proporcjonalny do kapita-
łu wykształcenia w poszczególnych miastach i koreluje precyzyjniej z całkiem 
innymi czynnikami lokalnymi. 
→ Sformułowana przez Floridę teoria kapitału kreatyw-
nego7 stwierdza, że tempo rozwoju miast jest proporcjo-
nalne do posiadanego przez nie kapitału kreatywnego, na 
który składają się trzy czynniki (trzy „T”): technologia, 
talent i tolerancja. 
→ Wskaźnikiem kreatywnego potencjału technologicz-
nego (nie należy go mylić z twardą infrastrukturą technologiczną) będzie ilość 
wniosków patentowych zgłaszanych na danym terenie. 
→ Wskaźnikiem kreatywnego potencjału talentu będzie odsetek zatrudnio-
nych na stanowiskach „twórczych”: artystów, aktorów, muzyków, ale także – 
konsultantów, naukowców, designerów i innych zawodów kreatywnych. 
→ Wreszcie wskaźnikiem kreatywnego potencjału tolerancji danej społeczno-
ści będzie zespolony wskaźnik różnorodności, który mierzy trzema miarami 
cząstkowymi otwartość danej społeczności na wielobarwność i różnorodność 
społeczną (co ciekawe, główną miarą cząstkową obrazującą poziom toleran-
cji okazuje się odsetek w danej populacji homoseksualistów, tzw. Gay index). 
→ Z teorią kapitału kreatywnego dobrze współbrzmią poglądy innych auto-
rów na to, co warunkuje sukces miast, krajów i kontynentów we współcze-
snym świecie. Antoni Kukliński pisząc w przenikliwy sposób o potrzebie stra-
tegicznego spojrzenia na szanse kreatywności w Europie wymienia trzy filary
takiej oczekiwanej kreatywności: wiedzę, wyobraźnię i wolność. Te trzy „W” 
Kuklińskiego zarysowują w istocie trójkąt bardzo podobny do wyznaczonego 
wcześniej trzema „T” Floridy. 

7 R. Florida: The 
Rise of the Creative 
Class: And How It’s 
Transforming Work, 
Leisure, Community 
and Everyday Life. 
Basic Books, Nowy 
Jork 2002
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→ Teoria kapitału kreatywnego wyjaśnia, że przemysł wy-
sokich technologii bywa przyciągany do niektórych miast 
przez ich kapitał kreatywności, wyrażający się twórczością 
wynalazczą danej społeczności, jej aktywnością artystycz-
ną oraz tolerancją, której zewnętrznym przejawem jest bo-
gactwo niekonwencjonalnych, a choćby i ekstrawaganc-
kich stylów życia, akceptowanych z sympatią przez ogół. 
Można jednak zapytać z kolei, dlaczego przemysł wyso-
kich technologii szuka właśnie wielobarwnych populacji 
kultywujących różnorodność? Jaki jest mechanizm zamie-
niający obecność w naszym mieście środowiska cygane-
rii artystycznej, gejów, imigrantów i ekscentryków w stru-
mień szans dostępnych zwykłym mieszczanom? Z pomocą 
przy wyjaśnianiu tego fenomenu przychodzą nam bardzo 
interesujące wyniki badań społecznych. Scott Page, profe-
sor Uniwersytetu Michigan, w opubli-
kowanej w 2007 r. książce8 wyjaśnia 
ten mechanizm. Page badając, w jaki 
sposób myślimy w grupie, wykazuje 
na podstawie licznych eksperymen-
tów, że zróżnicowane zespoły ludzkie 
wynajdują lepsze rozwiązania niż wy-
bitne jednostki pracujące samodzielnie. Lecz co dziwniej-
sze – także zespoły złożone z samych ekspertów w danej 
dziedzinie okazują się przegrywać z zespołami, w skład 
których wchodzą obok ekspertów różnorodni laicy. Dla-
czego? Odpowiedz leży właśnie w różnorodności. Postęp 
i innowacyjność w mniejszym stopniu zależą od wysokie-
go IQ, a w większym – od burzliwej wymiany idei i inspira-

cji. „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy” – przypominają się słowa same-
go Alberta Einsteina. W różnorodnej grupie nieporównanie łatwiej jest zdobyć 
się na myślenie wykraczające poza konwencję i śmiało schodzić z utartych 
ścieżek. Właśnie w ten sposób – przekonuje Page – grupy o zróżnicowanych 
perspektywach wygrywają z grupami podobnie myślących ekspertów. Zróż-
nicowanie wygrywa z homogenicznością zarówno wśród naukowców w labo-
ratorium, jak i wśród obywateli w lokalnej społeczności. Wielobarwna spo-
łeczność, w której akceptuje się życzliwie artystów, gejów, cudzoziemców, to 
doskonałe środowisko kreatywności i innowacyjności. 
→ Różnorodność społeczną można traktować także po prostu jako wskaźnik 
wolności, z jakiej dana społeczność korzysta, a z drugiej strony – jako wskaź-
nik złożoności pola szans indywidualnego rozwoju dostępnych mieszkańcom: 

Roczna ilości wniosków 
patentowych (PPMP*)
Japonia 2884
Korea Płd. 2189
USA 645
Niemcy 587
Australia 479
Nowa Zelandia 402
Finlandia 385
Dania 347
Norwegia 335
Wielka Brytania 320
Szwecja 308
Austria 275
Francja 237
Izrael 227
Szwajcaria 217
Rosja 160
[średnia światowa] 148
Singapur 147
Holandia 134
Kanada 125
Włochy 111
Białoruś 108
Ukraina 86
Polska 62
*Patents Per Milion People – ilość wniosków 
patentowych mieszkańców danego kraju 
na 1 mln ludności w 2004 r. (WIPO i Bank 
światowy: World Development Indicators)

8 S. E. Page: The 
Difference. How The
Power of Diversity 
Creates Better Groups, 
Teams, Schools, and 
Societies. Princeton 
University Press 2007
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im większa różnorodność dostępnych szans, tym większa wielobarwność w lo-
kalnej społeczności. A w wielobarwnym środowisku łatwiej powstają wielo-
barwne idee, rozwiązania i pomysły; różnorodność sprzyja więc kreatywności 
i vice wersa: kreatywność owocuje różnordnością.Owo wielobarwne środowi-
sko przesiąknięte niewidzialną twórczą atmosferą, ów kreatywny genius loci 
unoszący się nad niektórymi miastami czy niektórymi dzielnicami miast, ma 
w literaturze swoją nazwę: mówimy o creatiwe milieu – twórczym otoczeniu 
(a może lepsze jest tłumaczenie zaproponowane przez Bendyka i Żakowskie-
go: twórcza atmosfera?). 
→ Pojęcie creative milieu wprowadził do obiegu myśli naukowej współcześnie 
Charles Landry, światowej sławy ekspert w dziedzinie rewitalizacji miast, pra-
cujący dla metropolii w ponad dwudziestu krajach. Landry we wczesnych la-
tach 90-tych, po blisko 20 latach własnych doświadczeń eksperckich, wpro-
wadził pojęcie miasta twórczego. W swojej książce pod 
takim właśnie tytułem9 Landry przekonywająco udo-
wadnia, że przyszłość należy właśnie do creative cities. 
Co to takiego: miasto twórcze? To właśnie miasto w któ-
rym unosi się niewidzialna atmosfera creative milieu – 
otoczenia sprzyjającego twórczości. To pulsujące życiem teatry, galerie, puby 
i ulice, w dzień i do późna w nocy pełne artystów, kolorowej bohemy, eks-
centryków, ludzi niekonwencjonalnych, pełne muzyki, ożywionych dyskusji 
i radości życia. To ośrodek tętniących życiem wielkich festiwali i koncertów, 
a jednocześnie – pełen kameralnych miejsc o niepowtarzalnej atmosferze 
przyciągających artystyczną bohemę. To miasto, gdzie nowe, kolorowe i wy-
zywające graffiti na murze, to powód do radości, a nie – do niepokoju władz
miejskich. Landry zauważa jednak, że twórcza atmosfera wymaga twardej 
infrastruktury i konkretnych działań ściągających do danego ośrodka czyn-
niki kreatywności, a przede wszystkim – kreatywnych ludzi. Władza lokal-
na dbająca o perspektywę rozwoju swego miasta, musi inwestować mądrze  
i z rozmachem w teatry, galerie, sale koncertowe, musi sponsorować festiwa-
le, spektakle i koncerty. 
→ A z drugiej strony – władza musi chuchać i dmuchać na rodzące się enkla-
wy życia środowisk twórczych: tę najsubtelniejszą część tkanki creative mi-
lieu, której jako niemal jedynej, nie da się w żaden sposób zadekretować od-
górnie. Samorząd powinien powstawanie takich enklaw 
z dużą delikatnością popierać i wspomagać, ale – bar-
dzo ważne jest, aby powstrzymał się od prób sprawowa-
nia mecenatu w stylu florenckim, zaborczego i pełnego
oczekiwań10. Trzeba pamiętać, że creative milieu rozkwi-
ta często na przekór władzom, jest niepokorne, zbunto-
wane, przeczulone na punkcie własnej niezależności 

9 Ch. Landry: The 
Creative City. A Toolkit 
for Urban Innovators. 
Earthscan, Londyn 
2000

10 Wystarczy 
może przytoczyć 
destrukcyjne 
interwencje 
samorządów 
w działalność słynnej 
bytomskiej „Kroniki” 
czy bielskiej Galerii 
BWA.
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i – właśnie takie ma być! Przemysłowe miasta drugiej fali, obumarłe lub za-
padające się na naszych oczach, trzeba dziś ratować, uruchamiając w nich na 
wielką skalę programy rewitalizacji. A istotą tych programów bywa właśnie 
próba zbudowania w rewitalizowanych dzielnicach miast, na obszarach po-
przemysłowych czy powojskowych, owego twórczego otoczenia.
→ Warto na koniec podkreślić jeszcze jeden aspekt znaczenia kreatywności 
dla rozwoju: wprawdzie Florida odnosi swą teorię do metropolitan areas – 
obszarów wielkomiejskich, ale warto podkreślić, że inni badacze poszli da-
lej i potwierdzają badaniami znaczenie creatuve milieu także dla obszarów 
pozametropolitalnych a nawet na obszarach wiejskich. W połowie 2006 r. na 
konferencji „Szanse i wyzwania stające przed wiejską gospodarką kreatyw-
ną” Amerykanie: Timothy R. Wojan, Dayton Lambert i David A. McGranahan 
zaprezentowali swoje bardzo ciekawe badania z lat 1990 – 2000, porównują-
ce dla badanych hrabstw stanu Connecticut udział zatrudnienia związanego 
ze sztuką ze standardowymi wskaźnikami dynamiki gospodarczej. Badania 
Wojana, Lamberta i McGranahana odkrywają, że istnieje wyraźne powiąza-
nie wskaźnika udziału zatrudnienia związanego ze sztuką dla poszczególnych 
hrabstw z ogólnymi wskaźnikami dynamiki gospodarczej.
→ „Jako tacy, artyści służą jako gatunek wskaźnikowy istnienia creative milieu, 
które również przyciąga bardziej kreatywnych pracowników i przedsiębior-
ców”– piszą Wojan, Lambert i McGranahan – „Nasze rezultaty potwierdzają 
hipotezę, że niewidzialne twórcze otoczenie, które przyciąga artystów, zwięk-
sza dynamikę lokalnej gospodarki”11. 
→ Nie przesądzając, w jakim stopniu wyniki amery-
kańskie mogą być przekładalne na realia polskie, warto 
podkreślić, że i u nas mamy przykłady rozkwitu małych 
miasteczek i obszarów niezurbanizowanych w oparciu 
o creative milieu. Przykładem pozytywnym może być Ka-
zimierz Dolny nad Wisłą – miasteczko żyjące od lat ze 
swego niepowtarzalnego creative milieu. Negatywne 
przykłady niestety są liczniejsze. 
→ Odwołując się raz jeszcze do słów ekonomicznego no-
blisty A. Sena, iż rozwój można pojmować jako poszerza-
nie pola wolności, z której korzystają ludzie, podkreśl-
my iż jednym z ważnych obszarów tej wolności (a więc 
– jednym z obszarów poszerzającego się pola ludzkich 
szans) jest prawo mieszkańców do faktycznego, żywe-
go uczestnictwa w kulturze. Chodzi nie tylko o możliwość uczestnictwa bier-
nego (w roli widza, słuchacza, czytelnika) ale i uczestnictwa czynnego (jaki 
amatora-twórcy, czy wykonawcy artystycznego). Warto zdiagnozować w swo-
jej społeczności co najmniej:

11 na podst.: T. R. 
Wojan, D. Lambert, 
D. A. McGranahan: 
Emoting with Their 
Feet. Bohemian 
Attraction to Creative 
Milieu – materiał 
prezentowany 
na warsztacie 
pokonferencyjnym 
konferencji NAREA: 
Opportunities and 
Challenges Facing 
the Rural Creative 
Economy; która 
odbyła się w Mystic 
(Connetticut, USA), 
13-14 czerwca 2006 r. 
(przekł. autora)
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→ dostęp do instytucji kultury; nie tylko samo ich istnienie, ale faktyczne 
funkcjonowanie: ofertę, sposób działania, faktyczną dostępność i faktycz-
ne uczestnictwo publiczności, ich polityka cenowa i promocyjna;

→ obecność w lokalnym życiu społecznym spektakularnych wydarzeń kultu-
ralnych: festiwali, przeglądów, corocznych „świąt kultury”, zarówno wyso-
kiej, jak i popularnej;

→ amatorską aktywność artystyczną i twórczą: formy zrzeszania się, tradycje, 
sukcesy, krąg odbiorców, skalę zjawiska; instytucje upowszechniania kul-
tury wspierające twórczość amatorską i aktywność hobbystyczną w obsza-
rze uczestnictwa w kulturze;

→ styk kultury i rozrywki: kluby muzyczne, formy rozrywki połączonej z wy-
konawstwem artystycznym: kabarety, salony, kawiarnie artystyczne, stałe 
miejsca spotkań artystycznych (lub brak takich form);

→ aktywność kulturalną poza oficjalnymi instytucjami i finansowaniem pu-
blicznym: twórczość w środowiskach młodzieżowych, alternatywnych, 
sztukę jako kontestację;

→ nastawienie społeczne wobec kultury i uczestnictwa w niej: poziom zainte-
resowania, rodzaj i poziom odbioru, skalę akceptacji dla czasami obrazo-
burczej roli kultury; nastawienie społeczne do środowiska bohemy.

→ Wolność kulturowa we współczesnym zróżnicowanym świecie wyraża się 
zarówno istnieniem w mieście filharmonii z wartościowym, ciekawym reper-
tuarem, ambitnego festiwalu teatralnego, jak i – funkcjonowaniem w mieście 
alternatywnych scen muzycznych i żywą muzyką w alternatywnych klubach, 
specjalnie przygotowanymi miejscami w przestrzeni publicznej, gdzie moż-
na legalnie malować graffiti, obecnością w przestrzeni miasta artystycznych
vlepek itd. Warto obserwować obecność (lub brak obecności) takich najnow-
szych zjawisk żywej miejskiej kultury, jak „gry miejskie” – wydarzenia an-
gażujące miasto jako żywą scenę częściowo reżyserowanej akcji, happenin-
gi typu flash mob czy inne, o których jeszcze nie wiemy w momencie pisania 
tego artykułu, a które pojawią się niewątpliwie w ciągu najbliższych miesię-
cy i lat. Właśnie miasta są bowiem od zawsze (i pozostają także dziś ) centra-
mi cywilizacyjnymi: skupia się w nich myśl, kultura, sztuka. Miasto nie tylko 
ma w swej przestrzeni teatry, stadiony, muzea, ale też samo – jak zauważył już 
Irving Goffman – jest teatrem, muzeum, stadionem... Miasta mają szansę jak
magnes przyciągać potencjał kreatywności i obracać ten potencjał w główny 
czynnik swojej prorozwojowej atrakcyjności.
→ Jesteśmy już o krok od zadowalającego zdefiniowania rozwoju lokalnego:
stwierdziliśmy, że rozwój lokalny to proces zwiększania sumy szans indywidu-
alnego rozwoju poszczególnych mieszkańców, a następnie dodaliśmy do tego 
jeszcze warunek różnorodności tych szans: nie wystarczy, że szans jest wiele, 
muszą być jeszcze możliwie zróżnicowane, aby istniał faktyczny wybór. 
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→ Teraz jednak przyszedł czas na zmierzenie się z jeszcze jednym problemem 
teoretycznym, bez rozstrzygnięcia którego nasza definicja byłaby poważnie
ułomna: to problem sprawiedliwego rozkładu szans. Wyobraźmy sobie teo-
retyczną społeczność lokalną, w której jakaś decyzja planistyczna pogorszy 
o połowę indywidualne szanse dziewięćdziesięciu pięciu procent mieszkań-
ców, ale za to pozostałym pięciu procentom zwiększy szanse dziesięciokrot-
nie. Zauważmy że zsumowany wzrost korzyści tych pięciu procent mieszkań-
ców byłby wtedy arytmetycznie większy od zsumowanej straty wszystkich 
pozostałych i „średnio każdemu poprawi się o 2,5%”. Jednak nie nazwiemy 
przecież prorozwojową takiej zmiany, na której niemal wszyscy tracą połowę 
dotychczasowego dobrobytu! Dlatego sam przyrost sumy szans nie wystarczy 
do oceny, czy dane posunięcie zarządcze jest prorozwojowe. Potrzebny jest 
jeszcze sprawiedliwy rozkład szans.
→ Trzeba to wyraźnie podkreślać: z równości szans nie ma wyniknąć i nigdy 
nie wyniknie równość osiągniętego sukcesu. Ludzie są zróżnicowani choćby 
pod względem zdolności, pracowitości, motywacji, kreatywności. Sytuacja 
obiektywna i czynniki losowe także nie układają się idealnie równo. Nie dąży-
my więc do żadnego sztucznego zrównywania wszystkich do jednego pozio-
mu. Mówimy tylko, że obowiązkiem samorządu odpowiedzialnego za lokal-
ny rozwój jest walka z utrwalaniem się wykluczenia społecznego grup i osób, 
które już na wstępie przekreśla wolną konkurencję, w tym – dbałość o równe 
szanse uczestnictwa mieszkańców w kulturze.

Definicja rozwoju lokalnego
→ I tak doszliśmy do miejsca, w którym możemy przedstawić definicję roz-
woju lokalnego uwzględniającą jego wszystkie właściwości i prawidłowości, 
o których mówiliśmy dotychczas. Definicja ta brzmi:
→ Rozwój lokalny to proces wzbogacania pola szans indywidualnego 
rozwoju poszczególnych członków danej wspólnoty lokalnej.
→ Przez „pole szans” będziemy tu rozumieli po prostu ogół ludzkich szans 
dostępnych danej społeczności. Jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy cechy tak ro-
zumianego pola: jego rozległość (czyli – ilość dostępnych szans), złożoność 
(czyli – różnorodność dostępnych szans) i równomierność (czyli – egalitar-
ność rozkładu dostępnych szans), to przez wzbogacenie pola szans będziemy 
rozumieć taką jego zmianę, w wyniku której co najmniej jedna z tych trzech 
cech pola nasila się i zarazem żadna inna nie słabnie.
→ Z tej definicji wynika ważna wskazówka dla decydentów lokalnych: nie
można traktować jako prorozwojowe takich działań, które przykładowo po-
prawiają sytucję w zakresie infrastruktury technicznej, jeśli odbywa się to 
kosztem różnorodności pola szans, na przykład zrezygnowania w danym 
roku z działalności kulturalnej, „bo pieniądze poszły na drogi”. Trzeba stale 
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pamiętać, że koncentrowanie srodków na priorytetach może się odbywać tyl-
ko w ramach zachowania co najmniej obecnego poziomu równomierności  
dostępu do szans i różnorodność dostępnych szans.

JAK KULTURA GENERUJE ROZWÓJ LOKALNY?
→ Jak kultura generuje indywidualne szanse rozwoju? Wskażemy tu na trzy 
sfery ludzkich szans generowanych poprzez kulturę, zastrzegając się wszela-
ko, że nie są to napewno jedyne szanse tworzone przez kulturę, a może nawet 
nie zawsze te akurat szanse są naważniejsze. Autorowi jednak chodzi w tym 
momencie o podanie przekonywujących i inspirujących przykładów, a nie ko-
niecznie o zbudowanie wyczerpującego katalogu. Oto trzy tezy, które za mo-
ment rozwiniemy.

→ Kultura pomaga przetrwać we współczesnym świecie. Jest już nie tylko de-
serem dla elit, ale także oparciem dla najsłabszych.

→ Kultura kształtuje osobistą kreatywność ludzi, a przez to umacnia ich oso-
bisty potencjał niezbędny do odnoszenia życiowych sukcesów.

→ Kultura pomaga zarabiać pieniądze.

Kultura pomaga przetrwać we współczesnym świecie
→ Dobrym wstępem do tego fragmentu naszych rozważań będzie myśl Zyg-
munta Baumana przytoczona jako motto całego artykułu: Bauman stwierdza, 
że dzięki kulturze „[...] życie ludzkie, życie świadome własnej śmiertelności, 
staje się do zniesienia – na przekór logice i rozsądkowi”. Wydaje się że pogłę-
biona refleksja Baumana odkrywa tę rolę kultury niejako od nowa: w czasach
zwanych nowoczesnością, gdzie tempo życia nieuchronnie selekcjonuje ludzi 
na tych, którzy utrzymują się w głównym nurcie i na wykluczonych, którzy 
dawno przestali za tym nurtem nadążać, właśnie kultura jest ostoją egalitar-
nego udziału we wspólnocie. Nie każdemu będzie dane bogactwo, władza, 
odpowiadające potrzebom miejce zamieszkania, a choćby zgodne z aspiracja-
mi wykształcenie. Ale – społeczność może każdemu zaproponować uczestnic-
two w kulturze na zasadach bliskich egalitarnej równości szans, bez wyklu-
czania kogokolwiek. 
→ Kultura pozostaje też ostatnią nicią żywego kontaktu pomiędzy main-
stream’em a obszarami wykluczenia. Zamożny warszawiak może i z niepoko-
jem myśli o ewentualnej konieczności wieczornej eskapady na Pragę, na której 
nie ma żadnych interesów, ale – przełamie tę nieufność przy okazji spekta-
klu w Fabryce Trzciny, czy koncertu w Klubie M25. Rewitalizacja zamarłych 
obszarów miast – starych centrów czy dzielnic poprzemysłowych – poprzez 
pobudzanie w nich aktywności kulturalnej, to jak na razie najskuteczniej-
szy, a może jedyny skuteczny sposób na wydźwignięcie ich z cywilizacyjnego 
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upadku. Za ożywieniem kultural-
nym napływa creative milieu, za 
nim moda na daną dzielnicę, za nią 
prestiż a w końcu – kapitał. Miasto 
odżywa, rozkwita. 
→ Tymczasem droga na skróty – 
wlewanie w upadły obszar kapi-
tału w postaci inwestycji i „odma-
lowywania elewacji” – kończy się 
zawsze porażką. Miasto to nie tyl-
ko mury i ulice, ale także ludzie 
i ich marzenia – to bodajże myśl 
św. Augustyna. „Fasadowa” war-
stwa rewitalizacji ma swoje pozy-
tywne znaczenie tylko w komplecie 
z działaniami aktywizującymi, na-
stawionymi na uczestnictwo. Przy-
kłady wielu miast – że przytoczymy 
Tiranę w Albanii, jako przykład re-

witalizacji w obszarze skrajnego ubóstwa i kumulacji problemów – pokazują, 
że skoordynowane działania: reanimowanie oddolnej aktywności, w tym kul-
turalnej, oraz inwestowanie w jakość przestrzeni publicznej pomaga lokalnej 
społeczności podźwignąć się z kolan i podjąć walkę o poprawę swojego życia. 
W piękniejącej dzielnicy, w której tętni życie kulturalne, rodzą się też aspira-
cje osobiste, jednostkowe, wzrasta apetyt na wykorzystanie szans swojego in-
dywidualnego rozwoju.
→ Spotkanie w sferze kultury ma wielką moc przełamywania podziału na 
„swoich” i „obcych”. Autor miał wielokrotnie okazję obserwować, jak w Kra-
kowie i Łodzi – miastach znanych z powtarzających się, bardzo smutnych 
antysemickich wybryków – znakomicie jednak funkcjonują festiwale pre-
zentujące kulturę żydowską. Dałbym głowę, że wśród tłumu tańczącego do 
klezmerskiej muzyki na ulicach krakowskiego Kazimierza podczas Festiwa-
lu Kultury Żydowskiej są też, wmieszani gdzieś anonimowo, być może w kap-
turach naciągniętych na oczy dla niepoznaki, młodzieńcy z Nowej Huty; słu-
chają, tańczą i na moment wyparowuje im z głów codzienny stereotypowy 
antysemityzm. Podobnie jestem przekonany, że niejednego łódzkiego kibica 
ŁKS-u, na co dzień wypisującego na murach „Widzew – Żydzew”, spotkamy 
potem na imprezach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Kultura ma moc prze-
łamywania stereotypów i pacyfikowania nieufności przed „innymi”. Pozbycie
się zaś nieufności jest już pierwszym krokiem ku tak pożądanej wielobarwno-
ści społecznej – ostoi kapitału kreatywnego.

Tirana. Fot. M. Mosiewicz
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Kultura kształtuje osobistą kreatywność
→ Kreatywność, to cecha osobista, która daje we współczesnym świecie prze-
wagę istotniejszą, niż sama tylko wiedza. Tym smutniej brzmi następująca 
konstatacja: w naszym społeczeństwie kreatywność jest rzadkością i to w do-
datku rzadkością niedocenianą. Wydaje się, że na kreatywność nie ma miej-
sca w polskim systemie edukacji: uczeń kreatywny, to uczeń kłopotliwy. Szko-
ła wydaje się często nie tyle uczyć kreatywności, co właśnie – oduczać jej. 
Tymczasem „grzeczni uczniowie” są potem na współczesnym rynku pracy wy-
konawcami prostych prac za minimalną płacę, lub – klientami pośredniaków. 
Rynek poszukuje nie ludzi „grzecznych” ale – kreatywnych. Potrzebujemy już 
nie tylko kreatywnych menedżerów, ale także kreatywnych robotników. W do-
bie automatyzacji kurczy się w szalonym tempie rynek prac prostych, a rośnie 
rynek prac wymagających podejścia twórczego, pomysłowości, śmiałego po-
szukiwania rozwiązań. Kto jest kreatywny, na tego czeka praca. Kto nie jest 
kreatywny, ten sam czeka na pracę.
→ Gdzie mamy nauczyć się kreatywności, skoro nie w szkole? Może właśnie 
w wielobarwnej społeczności lokalnej, gdzie różnorodność jest poszukiwa-
ną wartością. Może szkołą kreatywności jest właśnie debata w heterogenicz-
nych grupach ludzi o odmiennych perspektywach, gdzie każdy jest ciekaw 
poznanie punktów widzenia innych? Wydaje się, że nie ma lepszej szkoły kre-
atywności, niż uczestnictwo w kulturze. Autor nie zamierza tu wprowadzać 
twardego podziału na czynne i bierne uczestnictwo; nie wydaje mi się, aby 
zawsze przewagę dawało bycie amatorskim twórcą w stosunku do bycia od-
biorcą dzieł profesjonalnych, lub odwrotnie. Czy możemy stanowczo twier-
dzić, że bycie filmowcem-amatorem rozwija kreatywność bardziej lub mniej,
niż uczestnictwo w DKF-ie? Pewne jest tylko to, że i jedno i drugie jest znako-
mitą okazją do ukształtowania i rozwinięcia kreatywności.
→ A osobista kreatywność rozszerza od razu nasze szanse na globalnym ryn-
ku pracy. Zauważmy za Turowem: praca jest dziś mobilna na dwa sposoby: ci 
spośród nas, którzy są kreatywni, jadą tam gdzie czeka na nich najatrakcyj-
niejsza praca, natomiast niekreatywni są niemobilni i praca prosta jest prze-
noszona w taki zakątek świata, gdzie niekreatywni wykonają ją najtaniej.

Kultura pomaga zarabiać pieniądze 
→ Kultura, jak już wykazaliśmy, wzbogaca lokalną społeczność w sposób 
mniej banalny, niż po prostu generując strumień pieniężny. Jednak pamiętaj-
my także i o tej roli kultury: ona po prostu jest jedną z gałęzi nowoczesnej go-
spodarki. Światowe obroty wartościami prawnymi i niematerialnymi (a więc 
przede wszystkim – prawami autorskimi i pokrewnymi) są obecnie większe, 
niż światowe obroty przemysłu motoryzacyjnego czy światowe obroty hurto-
wego rynku paliw. 
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→ Jak kultura zarabia pieniądze? Bezpośrednie dochody z kultury (używamy 
nawet pojęcia przemysłów kultury) nie są tym, na czym powinny się skupiać 
lokalne społeczności. Wielkie wydarzenia kulturalne i spektakularne obiek-
ty kultury bywają raczej dotowane, niż przynoszą kokosy. Wobec tego: jakie 
inne korzyści przynoszą lokalnym społecznościom takie wydarzenia, jak wro-
cławski festiwal Era Nowe Horyzonty (do którego miasto dopłaca corocznie 
2 mln zł), czy wspomniany łódzki Festiwal Dialogu Czterech Kultur, (do które-
go nie najbogatsza przecież Łódź dopłaca ponad milion zł)? 
→ Pierwsze, co wymienia się na ogół w odpowiedzi na tak postawione pyta-
nie, to profity z turystyki, czy szerzej – w ogóle z przyjazdów. Obroty lokal-
nych hoteli, gastronomii, sklepów, wszelkiego rodzaju drobnych usług, lokal-
nego transportu i stu innych branż wielokrotnie zwiększają się w terminach 

Wenecja. Fot. B. Nowak
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wielkich imprez. Miasto poniesie koszty doraźne: nie tylko dotowania festi-
walu, ale też dodatkowego sprzątania, wywózki dodatkowych odpadów i usu-
nięcia nieuchronnych drobnych szkód w infrastrukturze miejskiej, ale następ-
nie zwróci mu się to z nawiązką w zwiększonych wpływach podatkowych od 
zwiększonych dochodów lokalnej gospodarki. Wenecja, niespełna 300-ty-
sięczne miasto, gości co roku grubo ponad 20 milionów turystów i żyje z nich 
znakomicie.
→ Czy polskie miasta i miasteczka umieją czerpać dochody ze swej atrak-
cyjności kulturowej? Wydaje się, że jesteśmy w tej dziedzinie w przedszkolu. 
Aby awansować do podstawówki, zachęcam, poobserwujmy, jak radzą sobie 
miasta czeskie: nie tylko Praga (od której wszak Warszawa mogłby się wie-
le, wiele nauczyć), ale także małe historyczne miasteczka, w których wokół 
nieszczególnie atrakcyjnego zameczku natychmiast wyrasta program imprez, 
widowisk historycznych, koncertów, rój knajpek i hotelików. Jest nie tylko co 
obejrzeć, ale przede wszystkim – jest w czym uczestniczyć i jest gdzie zosta-
wić swoje pieniądze. 
→ Współczesny turysta nie przyjeżdża już do atrakcji „statycznych”: zabyt-
ków i pięknej przyrody; to ogląda się w telewizji. Przyjeżdżamy raczej przycią-
gani możliwością żywego uczestnictwa w wydarzeniach. Raczej nie tyle Piaz-
za di San Marco, co – karnawał w Wenecji, raczej nie tyle rynek poznański, 
co Malta. Uczą się tego szybko najlepsze galerie a nawet placówki muzealne. 
Muzealnictwo, uważane do niedawna jeszcze za ostoję konserwatyzmu w ob-
szarze uczestnictwa w kulturze, przeżywa przyśpieszony kurs nowoczesności; 
Muzeum Powstania Warszawskiego prezentuje już żywe, interaktywne wy-
darzenia, a nie gabloty z martwymi okruchami historii i filcowe kapcie. Mot-
to nowoczesnego muzealnictwa brzmi: prosimy dotykać eksponatów! To dało 
się odczuć, gdy ocenialiśmy tegoroczny Konkurs Mazowsze: Kierunek Kultura: 
wielka liczba zgłoszonych projektów to wydarzenia oparte na żywym uczest-
nictwie. Większość finałowych projektów ma właśnie taki charakter, więc mają
one szanse przyciągnąć strumień turystów, a wraz z nim – strumień pieniędzy. 
→ Jeżeli mówimy: wydarzenia, żywe uczestnictwo, to nie znaczy, że spekta-
kularne obiekty nie mają już dziś żadnej siły przyciągania. Mają ją pod wa-
runkiem, że po pierwsze żyją i przyciągają nie tylko formą, ale i eventem, a po 
drugie – że są to obiekty naprawdę spektakularne, roz-
poznawalne w skali kraju, kontynentu czy nawet świa-
ta. Wystarczy zauważyć, jakim bodźcem rozwojowym dla 
Bilbao stało się Muzeum Guggenheima. Niepowtarzalny 
budynek projektu Franka Ghery’ego – jak trafnie zauwa-
ża Jałowiecki12 – w ciągu kilku miesięcy trwale usytuował 
to niewielkie górnicze miasto na kulturalnej mapie świa-
ta, na której dotychczas było zupełnie nieobecne. 

12 B. Jałowiecki: 
Przestrzenie ludyczne 
– nowe obszary 
metropolii [w] 
M. Malikowski, 
S. Solecki: Przemiany 
przestrzenne w dużych 
miastach polski 
i Europy Środkowo-
Wschodniej; Nomos, 
Kraków 2007, s. 23



→ Jest jednak druga warstwa dochodowości kultury i właśnie tę warto pod-
kreślać, bo jest chyba mniej uświadamiana przez samorządowych decyden-
tów. Otóż kultura znakomicie umacnia wizerunek miasta, podnosi jego roz-
poznawalność i prestiż, a to przelicza się na atrakcyjność w najróżniejszych 
aspektach. W mieście o prestiżowym wizerunku nie tylko chętniej inwestu-
je się, ale też chętniej się w nim mieszka i chętniej się je odwiedza. A więc 
trzy ważne grupy docelowe lokalnego marketingu – potencjalni inwestorzy, 
mieszkańcy i turyści – mogą być usatysfakcjonowani mocnym udziałem kul-
tury w wizerunku miasta. 

***
→ Autor ma nadzieję, że konkretna i sprawcza rola kultury w rozwoju lokal-
nym będzie przez polskich samorządowców zauważona i doceniona szybciej, 
niż się to obecnie może wydawać. W polskich samorządach następuje nie tyl-
ko przemiana pokoleniowa, ale też – rewolucja mentalna związana z otwar-
ciem na Europę i świat. Sięgając po europejskie fundusze polscy urzędnicy 
samorządowi muszą przy okazji uczyć się w pośpiechu, na co i pod jakimi wa-
runkami można otrzymać owe fundusze, a więc – co w Europie jest cenioną 
wartością, którą Wspólnota jest skłonna finansować. To napawa optymizmem
co do przyszłości.
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WPROWADZENIE
→ Dyskusje na temat związku między kulturą i rozwojem zyskują na popu-
larności w programach globalnych. Różnorodność kulturowa nie jest uzna-
wana za równie ważną jak różnorodność biologiczna, ale ten pogląd ulega 
zmianie. Niniejszy tekst jest próbą połączenia pewnych wątków na temat kul-
tury i zrównoważonego rozwoju. Ma on również na celu wyjaśnienie, dlacze-
go potrzebna jest Agenda 21 dla kultury, stworzona przez miasta i samorządy 
lokalne. 

CO TO JEST KULTURA? 
→ Pojęcie „kultury” jest niezmiernie trudne do zdefiniowania, a jego seman-
tyczne pole znaczeniowe jest na tyle szerokie, że nieuchronnie prowadzi do 
błędnej interpretacji lub nieporozumień. Może ono oznaczać: pewne działania 
związane ze sztuką i dziedzictwem, sposób życia społeczeństwa czy dynamiczny 
proces formowania. Współczesne definicje kultury, np. opracowane przez UNE-
SCO (w 2001 i 2005 r.) lub przez Agendę 21 dla kultury (w 2004 r.), odzwierciedla-
ją fakt, iż rozumienie kultury może kierować się w stronę – a może należałoby 
powiedzieć „powracać” do – swojego oryginalnego znaczenia jako „dynamicz-
nego procesu tworzącego swobodę osób i społeczności”, procesu formowania. 
Nie można uniknąć wielokrotnego używania słowa „kultura”. Nie należy jed-
nak zapominać jego prawdziwego znaczenia. Z tego względu obecnie kultu-
ra powinna podkreślać swój związek z prawami człowieka. Jest to jedyny spo-
sób, aby uniemożliwić wykorzystywanie kultury lub różnorodności kulturowej 
do usprawiedliwienia ucisku, wykluczenia lub popełniania zbrodni przeciwko 
ludzkiej godności. Art. 2 ust. 1 Konwencji w sprawie ochrony i promowania róż-
norodności form wyrazu kulturowego z 2005 r. stwierdza, że: 

→ „Różnorodność kulturowa może być chroniona i promowana jedynie wte-
dy, gdy zagwarantowane są prawa człowieka i podstawowe wolności, takie 
jak wolność wypowiedzi, informacji i komunikowania a także gdy jednost-
ka ma możliwość wyboru form wyrazu kulturowego. Nikt nie może powo-
ływać się na postanowienia niniejszej konwencji w celu naruszenia praw 
człowieka i podstawowych wolności określonych w Powszechnej deklara-
cji praw człowieka lub zagwarantowanych prawem międzynarodowym ani 
w celu ograniczania ich zakresu.

KULTURA A ROZWÓJ SPOŁECZNY; POTRZEBA POLITYK KUL-
TURALNYCH
→ Związek kultury z prawami człowieka ma znaczenie bliskie „rozwojowi spo-
łecznemu”. Laureat Nagrody Nobla Amartya Sen miał wpływ na prace Pro-
gramu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development 
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Programme - UNDP) i obliczanie wskaźnika rozwoju społecznego (Human De-
velopment Index – HDI). Mark Malloch Brown, przez kilka lat przewodniczą-
cy UNDP, powiedział niedawno, że: „Rozwój społeczny przede wszystkim po-
lega na umożliwieniu ludziom prowadzenia takiego życia, jakie wybiorą, oraz 
na zapewnieniu im narzędzi i możliwości dokonania tego wyboru” (UNDP, 
2004.). Rozwój społeczny jest projektem indywidualnie traktującym każdą 
osobę. Obecnie, w XXI wieku, proces rozwoju społecznego nie jest kompletny 
bez wkładu w dziedzinie kultury. Bez indywidualnych przekonań o kreatywno-
ści, wspomnień, obrzędowości lub wiedzy krytycznej jesteśmy mniej ludzcy. Ze 
względu na dynamiczną różnorodność kultura rozszerza możliwości wyboru 
i pozwala każdemu człowiekowi na większą swobodę. Art. 3 Powszechnej De-
klaracji UNESCO o różnorodności kulturalnej wyraźnie stwierdza, że: 

→ „Różnorodność kulturalna rozszerza możliwości wyboru stawiane przed 
każdym (...) jako środek dostępu do satysfakcjonującego bytu intelektual-
nego, uczuciowego, moralnego i duchowego.” 

→ Wiąże się to z indywidualną odpowiedzialnością. Docieranie do granic swo-
body jest celem indywidualnym. Jednakże, jak wyjaśnia Amartya Sen, trzeba 
zbudować pomosty pomiędzy „surową zdolnością”, „możliwością” i „działa-
niem”. Potrzebne są polityki publiczne, aby wypełnić przestrzeń między „su-
rową zdolnością” i „możliwością” oraz między „możliwością” i „działaniem”. 
Z tego względu obecnie polityki kulturalne stały się ważne dla rozwoju spo-
łecznego. Jeżeli swoboda i rozwój społeczny wiążą się z kulturą, instytucje pu-
bliczne muszą opracować przepisy i polityki, a następnie programy i projekty 
gwarantujące, że zarówno przy pomocy kultury i poprzez nią wszyscy oby-
watele / mieszkańcy mogą w pełni osiągnąć rozwój społeczny. Polityki kultu-
ralne tworzą możliwości, których nie zapewnia żadna inna sfera publiczna. 
Polityki te oparte są na tzw. wartości kultury samej w sobie, która obejmuje 
pojęcia takie jak: pamięć, kreatywność, wiedza krytyczna, obrzędowość, do-
skonałość, piękno, różnorodność, a być może też inne. 

OBAWY INSTRUMENTALIZACJI KULTURY A PERSPEKTYWA 
PRAW CZŁOWIEKA
→ Fundamentalizm religijny, nacjonalizm i relatywizm zagrażają swobodom 
kulturowym. W krajach Zachodu „przejściu” od fordyzmu do postfordyzmu, 
od nowoczesności do postnowoczesności towarzyszyła nowa rola kultury jako 
„ostatniej szansy” lub „instrumentu”. Kultura ma tworzyć miejsca pracy, po-
prawiać wizerunek miasta, rewitalizować dzielnice... Wiele osób, artystów 
i podmiotów kulturalnych obawia się, że kultura i podmioty kulturalne mogą 
utracić niezależność. Obawiają się – obawiamy się – że kultura może stać się 
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tylko towarem, a treść krytyczna stanowiąca jej istotę zatrze się lub zniknie. 
Na całym świecie istnieją obawy, że kultura używana jest jedynie do zabawie-
nia się na śmierć (Neil Postman) w przytłaczającym societé du spectacle (Guy 
Débord). Moim zdaniem perspektywa praw człowieka wzmacnia i uzasadnia 
refleksje na temat polityk kulturalnych. Perspektywy tej brakuje, jeśli kultura
uzasadniana jest jedynie jako instrument służący osiąganiu innych celów (go-
spodarczych, społecznych lub ekologicznych). Związek miedzy kulturą i pra-
wami człowieka jest jednak rzadko uwzględniany przy tworzeniu polityki kul-
turalnej.

KULTURA – CZWARTY FILAR ROZWOJU
→ Potrzebujemy polityk kulturalnych. Jak jednakże mamy opowiadać się 
za kulturą w formułowaniu zasad polityki publicznej, jeżeli polityki opar-
te są jedynie na trzech filarach, a żaden z nich nie jest kulturą? Rozwój spo-
łeczeństw opiera się na trzech filarach: filar gospodarczy dotyczy tworzenia
bogactwa (XVIII wiek); filar społeczny rozdziela to bogactwo (XIX w.), nato-
miast trzeci filar, ekologiczny (XX w.), czuwa nad obowiązkami wobec środo-
wiska naturalnego. Tworzą one „trójkąt” zrównoważonego rozwoju. Pojęcie 
zrównoważonego rozwoju powstało w drugiej połowie lat 80., a najważniej-
szym dokumentem na jego temat jest raport Gro Harlem Brundtland. Zo-
stało ono z powodzeniem utrwalone w latach 90., a obecnie stosowane jest 
w strategiach lokalnych, krajowych i światowych jako wzorzec analizy i dzia-
łań publicznych. Kilka przykładów obrazujących stosowanie tego trójkąta: na 
szczeblu globalnym trójkąt ten stanowi podstawę pracy UNDP w krajach roz-
wijających się; na szczeblu lokalnym, w Europie na trójkącie tym oparta jest 
strategia lizbońska (podstawa polityk Unii Europejskiej do 2010 r.); na szcze-
blu lokalnym trudno jest nie znaleźć długoterminowej inicjatywy w zakresie 
planowania, która nie opierałaby się na tym trójkącie.
→ Australijski badacz Jon Hawkes sformułował potrzebę stworzenia nowe-
go „filaru” w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Jego praca Czwarty  
filar zrównoważonego rozwoju – podstawowa rola kultu-
ry w planowaniu publicznym1 uznawana jest za arcydzieło 
w zakresie formułowania zasad polityki lokalnej w wielu 
europejskich miastach. My, podmioty i działacze kultu-
ralni, lepiej niż ktokolwiek inny wiemy, że krąg rozwoju 
nie może przekształcić się w kwadrat bez czwartego filaru
– kultury. Ramy zaproponowane przez Jona Hawkesa są 
niezwykle mocne. My jako podmioty i działacze kulturalni potrzebujemy sil-
nych metafor i obrazów, aby poszerzyć wiedzę na temat kulturowego wymia-
ru rozwoju społecznego oraz zapewnić kulturze znaczną rolę w działaniach 
publicznych. 

1 Jon Hawkes: 
The fourth pillar 
of sustainability – 
Culture’s essential role 
in public planning. 
Common Ground 
Publishing Ltd, 
Melbourne 2001 
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→ Trudno jest opowiadać się za kulturą nie zbliżając się do innych sfer spra-
wowania rządów. Czwarty filar umożliwia nam popieranie przypisania kul-
turze tego samego znaczenia dla rozwoju społeczeństwa, co czynnikowi go-
spodarczemu, społecznemu i ekologicznemu. Nie lekceważy on ani pewnego 
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stopnia pokrywania się z pozostałymi filarami, ani ich wzajemnego uzupeł-
niania się. Czwarty filar zapewnia silną metaforę i tworzy mocne pomosty.
→ W społeczeństwie o rosnącej różnorodności (nie tylko etnicznej), które po-
winno cenić wiedzę i uczenie się przez całe życie i połączone jest (przynaj-
mniej potencjalnie) ze wszystkimi innymi społeczeństwami świata... ja, ty, 
on, ona, my... musimy zbudować filar kulturowy, który pomoże nam zrozu-
mieć świat poprzez odkrycie, że nasze korzenie, tradycje, kultury nie są oczy-
wiste, jak również poprzez rozwój społeczny za pośrednictwem dostępu do 
działań kulturalnych i praktykowania ich.

PUBLICZNE KOMPETENCJE KUTUROWE RZĄDÓW I SAMO-
RZĄDU LOKALNEGO
→ Od połowy lat 90-tych dyskutowano na temat różnych inicjatyw mających 
na celu zapewnienie światowym rządom solidniejszych publicznych kompe-
tencji kulturowych. Na szczeblu globalnym ośrodkiem tych dyskusji staje się 
UNESCO, a obecny impet różnorodności kulturowej powstał po zatwierdze-
niu przez UNESCO deklaracji (2001 r.) i konwencji (2005 r.) o różnorodności 
kulturowej. Unia Europejska również wykorzystała okazję, tworząc m.in. ta-
kie inicjatywy jak: Europejska Agenda Kultury (2007 r.), tzw. lata tematyczne: 
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008) oraz Europejski Rok Kre-
atywności i Innowacji (2009), platformy dyskusji ze społeczeństwem obywa-
telskim oraz otwartą metodę koordynacji z państwami członkowskimi.
→ W debacie na temat roli kultury w globalizacji nie może zabraknąć udzia-
łu miast i samorządów lokalnych. Witalność oferty kulturalnej miasta jest czę-
ściowo uwarunkowana możliwością wdrożenia publicznych polityk kultural-
nych. Obywatele korzystają z praw kulturalnych na szczeblu lokalnym. Miasta 
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są przestrzeniami, w których globalizacja jest wyraźnie i natychmiast widocz-
na. Procesy twórcze mają miejsce w społecznościach lokalnych. W społeczno-
ściach lokalnych powstają nowe, wspólne wyobrażenia itp.
→ Rosnące znaczenie miast i samorządów lokalnych ma potężne skutki po-
lityczne. Na szczeblu krajowym samorządy lokalne nie zawsze uważane są 
za ważne czynniki w krajowym sprawowaniu rządów. Pewna liczba najnow-
szych raportów Organizacji Narodów Zjednoczonych ciągle podkreśla potrze-
bę, aby krajowe, międzynarodowe i międzyrządowe organy słuchały głosu 
miast i współpracowały z nimi nad wdrażaniem strategii. Jest to m. in. raport 
na temat relacji między ONZ a społeczeństwem obywatelskim, znany jako Ra-
port Cardoso (2004 r.) oraz raport Jeffreya Sachsa na temat milenijnych celów
rozwoju i światowej walki z ubóstwem (2005 r.). W raportach tych uznaje się, 
że miasta i samorządy lokalne odgrywają najważniejszą rolę jako elementy 
demokratyzacji i efektywności. Pod koniec XX w. miasta zdobyły miejsce na 
scenie międzynarodowej. Kamieniem milowym bez wątpienia było powstanie 
stowarzyszenia Zjednoczone Miasta i Samorządy Lokalne (United Cities and 
Local Governments – UCLG). Stowarzyszenie to powstało w maju 2004 r. i peł-
ni rolę wspólnego wyraziciela opinii i światowego orędownika demokracji.

AGENDA 21 DLA KULTURY
→ Już w 2004 r. Zjednoczone Miasta i Samorządy Lokal-
ne przyjęły Agendę 21 dla kultury2 jako dokument refe-
rencyjny dla swoich programów kulturowych. Agenda 
21 dla kultury stanowi zobowiązanie samorządów lokal-
nych i obywateli do tworzenia i wdrażania polityk i pro-
gramów w dziedzinie kultury. Można ją również uznać za 
deklarację miast w kwestii praw kulturalnych. Jest ona 
także przykładem innowacji politycznej potrzebnej do 
połączenia kultury z rozwojem społecznym. Agenda 21 
dla kultury ma na celu wzmocnienie filaru kulturowego
naszych miast.
→ Grupa miast i samorządów lokalnych, które czuły się 
„oddane prawom człowieka, różnorodności kulturowej, 
zrównoważonemu rozwojowi, demokracji bezpośredniej i tworzeniu warun-
ków sprzyjających pokojowi”, zdecydowała się sporządzić dokument prze-
wodni dotyczący lokalnych polityk kulturalnych. W okresie od września 2002 
r. do maja 2004 r. wstępne projekty tego dokumentu omawiano na różnych 
posiedzeniach i konferencjach organizowanych przez sieci międzynarodowe. 
Dokument zatwierdzono w Barcelonie 8 maja 2004 r. 
→ Agenda 21 dla kultury nie powstała w próżni. Nie mogłaby ona powstać bez 
doświadczenia wielu miast w zakresie planowania kulturowego w ubiegłej 

2 Agenda 21 dla 
kultury jest obecnie 
dostępna w trzynastu 
językach: angielskim, 
arabskim, bułgarskim, 
francuskim, 
galicyjskim, 
hiszpańskim, 
japońskim, 
katalońskim, 
niemieckim, 
portugalskim, 
serbskim, tureckim 
i włoskim. Wszystkie 
dokumenty dostępne 
są na stronie 
internetowej www.
agenda21culture.net
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dekadzie. Nie istniałaby ona bez inspiracji ze strony wielu badaczy polityk 
kulturalnych oraz organizacji na rzecz rozwoju kulturalnego. Był to pierwszy 
przypadek, kiedy samorządy lokalne z całego świata współpracowały w celu 
uzgodnienia dokumentu przewodniego dotyczącego lokalnych polityk kul-
turalnych. Agenda 21 dla kultury składa się z 67 artykułów podzielonych na 
3 duże części: zasady, zobowiązania i zalecenia. Treść Agendy 21 dla kultu-
ry można również podsumować tematycznie w następujący sposób: (1) kul-
tura i prawa człowieka, (2) kultura i sposób rządzenia, (3) kultura, zrówno-
ważony rozwój i terytorium, (4) kultura i włączenie społeczne oraz (5) kultura  
i gospodarka. 
→ Miasta korzystają z Agendy 21 dla kultury, aby wzmocnić lokalne polityki 
kulturalne. Przyjęcie Agendy 21 dla kultury nie gwarantuje większej ilości za-
sobów, ale ma wielkie znaczenie symboliczne – wyraża zobowiązanie miasta 
do uczynienia kultury częścią miejskich polityk oraz zobowiązanie samorzą-
dów lokalnych do opracowania i wdrożenia polityk i programów w dziedzinie 
kultury wspólnie ze społeczeństwem. Miasta używają również Agendy 21 dla 
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kultury, aby wesprzeć wagę kultury w rozwoju lokalnym w odniesieniu do or-
ganizacji międzynarodowych: Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli 
Ludzkich (UN-Habitat), UNESCO, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Roz-
woju oraz Unii Europejskiej. Ostatnie, ale nie mniej ważne, znaczenie Agendy 
21 dla kultury polega na tym, że jest ona również oznaką solidarności i współ-
pracy miast i samorządów lokalnych na całym świecie, oznaką, która w obec-
nych czasach ma niemałą wagę.
→ Komitet ds. Kultury UCLG koordynuje miasta, które pragną wspierać zna-
czenie kultury w rozwoju lokalnym. Komitetowi przewodniczy Barcelona, 
a wiceprzewodniczącymi są: Sztokholm, Buenos Aires i Lille. W skład Komi-
tetu ds. Kultury wchodzą następujące miasta: Amman, Brazzaville, Kordowa, 
Diyarbakır, As-Sawira, Kazań, Porto Alegre, Quito, Rio de Janeiro, Rzym, Tu-
ryn, Toronto i Wenecja, a także kilka stowarzyszeń władz samorządowych. 
Program prac Komitetu na przyszły rok jest wypełniony: promowanie, bada-
nia, dowody na poparcie dobrych praktyk, gromadzenie funduszy, poprawa 
komunikacji, kampanie... 

CO DALEJ Z AGENDĄ 21 DLA KULTURY?
→ W 2006 r. Komitet ds. Kultury UCLG zatwierdził dwa dokumenty programo-
we: Advice on local implementation of Agenda 21 for culture („Porady dotyczą-
ce lokalnego wdrażania Agendy 21 dla kultury”) oraz Cultural indicators and 
Agenda 21 for culture („Wskaźniki kulturowe a Agenda 21 dla kultury”). 
→ Pierwszy z nich dotyczy głównie zarządzania kulturą na szczeblu lokalnym 
i zawiera ogólne zalecenia, które mogą być przydatne wszystkim samorządom 
lokalnym na całym świecie chcącym wdrożyć Agendę 21 dla kultury. Zalecenia 
te obejmują między innymi: 

→ przywództwo polityczne na najwyższym szczeblu samorządu lokalnego;
→ samorząd lokalny jako katalizator procesów kulturowych: wzmacnianie 

społeczeństwa obywatelskiego, promowanie konsensusu oraz tworzenie 
wzajemnych obowiązków;

→ popieranie i pobudzanie demokratycznego udziału obywateli w formułowa-
niu, wykonywaniu i ocenianiu polityk publicznych w dziedzinie kultury;

→ koordynowanie procesu planowania kulturowego i strategicznych planów 
miasta lub wszelkich innych zintegrowanych procesów planowania lokal-
nego (takich jak: lokalna Agenda 21, umów lokalnych, zintegrowanego pla-
nowania lokalnego...);

→ utworzenie procedur monitorowania uzgodnionych zobowiązań;
→ udział miasta w wielostronnych sieciach i stowarzyszeniach mających na 

celu współpracę kulturalną, wymianę dobrych praktyk oraz promowanie 
znaczenia kultury w programach krajowych i międzynarodowych.
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→ Dokument ten proponuje również cztery przykładowe narzędzia: 

→ Lokalna strategia kulturalna;
→ Karta praw i obowiązków kulturalnych;
→ Rada do spraw kultury;
→ Ocena skutków kulturowych.

KOLOFON
→ Obecnie obywatele na całym świecie rozumieją znaczenie dzisiejszych wy-
zwań w dziedzinie ekologii. Zawdzięczamy to współpracy organizacji między-
narodowych oraz ruchów społeczeństwa obywatelskiego, która rozpoczęła się 
blisko 40 lat temu, w latach 70-tych, i uwidoczniła jej dowody obywatelom. 
Nie posiadamy jeszcze informacji na temat wartości kultury i różnorodności 
kulturowej. Zgromadzenie ich zajmie jeszcze trochę czasu. Doświadczamy 
bardzo ciekawego impetu, którego utrwalenie wymaga czasu, a zrozumienie – 
szerokiej perspektywy czasowej. Agenda 21 dla kultury może stanowić intere-
sujący element w tym procesie: daje ona każdemu miastu możliwość stworze-
nia długoterminowej wizji kultury jako podstawowego filaru rozwoju i, jako
ośrodek kształcenia, łączy miasta na całym świecie.
→ Agenda 21 dla kultury jest prawdopodobnie głównym (oryginalnym i wie-
lostronnym) wkładem miast na rzecz umieszczenia relacji między prawami 
człowieka, kulturą, zrównoważonym rozwojem i demokracją w centrum na-
szych społeczeństw.
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MAZOWSZE: 
KULTURA 
A PROMOCJA 
REGIONU

02
↘

↘

Ten rozdział książki zawiera trzy teksty odnoszące się bezpośrednio do Ma-
zowsza i omawiające jego promocję (lub – potencjał promocji) w kontekście 
regionalnych zasobów kulturowych. 
→ Jerzy Lach przedstawia strategię promocyjną Mazowsza, poszczególne 
elementy potencjału kulturowego regionu i ich znaczenie promocyjne. 
→ Kazimierz Krzysztofek zaprasza czytelnika do refleksji, jak odkryć kapi-
tał kulturowy Mazowsza i podpowiada, jak następnie przełożyć ten poten-
cjał na rozwój regionu. 
→ Dorota Ilczuk upomina się o Strategiczny Program Rozwoju Kulturalnego 
Warszawy, prawdziwie długofalowy, nastawiony na spójność z regionem.
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JERZY LACH jest dyrektorem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego. Poniższy tekst jest 
spisanym z nagrania wystąpieniem konferencyjnym Jerzego Lacha

↘
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→ Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tej 
konferencji. Bardzo dziękuję pani dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury 
i Sztuki, a także pracownikom, którzy przygotowali tę konferencję. Mam na-
dzieję, że będzie ona równie owocna, jak wcześniejsza konferencja dotycząca 
zarządzania muzeami i skłoni nas do refleksji nad tym, jak naprawdę możemy
promować region poprzez kulturę. 
→ Powinniśmy wyjść od pewnej definicji po to, aby w ogóle rozmawiać na te-
mat promocji. Promocja regionu poprzez kulturę jest celowym, umiejętnym wy-
korzystaniem zasobów kultury oraz efektów pracy artystycznej dla osiągnięcia 
zamierzonych materialnych oraz niematerialnych celów promocyjnych. 
→ Pozwolą Państwo, że przytoczę pewną sytuację, która miała miejsce w 2007 
roku. Tuż po objęciu stanowiska dyrektora Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki wyjechałem do Krakowa na konferencję poświeconą kulturze. Bra-
li w niej udział dyrektorzy wszystkich departamentów z całej Polski, a organi-
zatorem było Ministerstwo Kultury i pani doktor Monika Smoleń, która obec-
nie jest sekretarzem stanu. W kuluarach wśród uczestników usłyszałem, że 
ludzie z Mazowsza nie interesują się promocją regionu, ponieważ jest to naj-
bogatszy region.
→ Rzeczywiście, okazało się, że województwo śląskie ma już swoją strate-
gię promocji, województwo małopolskie także; wprowadzają kampanię wi-
zerunkową, a Mazowsze cieszy się tym, że jest najbogatsze, największe, ale 
niekoniecznie najlepsze. Ale to się zmieniło. Minęły dwa lata i mam nadzie-
ję, że w tej chwili jesteśmy gotowi, aby podjąć to wyzwanie, które stawia 
przed nami rynek. Pierwszym punktem, dla nas najważniejszym, było stwo-
rzenie „Strategii promocji regionu”. Jest to dokument, który został przyjęty 
przez sejmik województwa i wyznacza nam konkretne cele i działania. Dru-
gim, równie ważnym, była „Strategia rozwoju kultury”, który to dokument 
jest teraz na ukończeniu. Nie mówiąc już o tych dokumentach, które wcze-
śniej zostały przyjęte, czyli „Strategia rozwoju województwa mazowieckie-
go” i „Strategia informatyzacji na terenie regionu”. W myśleniu o promocji 
regionu należy wyjść od tego, że istnieje „produkt kulturalny”. Jeżeli mówi-
my o produkcie turystycznym, to, dlaczego nie używać terminu produkt kul-
turalny? Przecież to, co się dzieje w kulturze jest tak naprawdę wpisane w ry-
nek. Jeżeli nie zmienimy naszego sposobu myślenia, jakoby samorząd był 
mecenasem kultury nie podlegającym mechanizmom rynku, to nie będziemy 
mogli efektywnie promować regionu. Kryzys bardzo wyraźnie ukazał wszel-
kie słabości, dotyczące zarządzania instytucjami kultury, ale o tym będę mó-
wił nieco później. 
→ Żeby mówić o kulturze, musieliśmy najpierw zinwentaryzować to, co jest 
na terenie Mazowsza. W tej chwili mamy 29 instytucji, 19 muzeów, 5 teatrów, 
5 instytucji zupełnie niezwiązanych z muzeami czy teatrami. Są to innego 
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rodzaju instytucje np. Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Moim zda-
niem takich, które budują nowy wizerunek czy organizują życie wokół sztu-
ki współczesnej, jest zbyt mało. Ale to wcale nie znaczy, że te instytucje, któ-
re do tej pory funkcjonują, są nieważne. One są bardzo potrzebne, ponieważ 
nawiązują do tradycji, kultywują dziedzictwo, które istnieje, ale trzeba mieć 
świadomość, że są potrzebne nowe instytucje, które będą wyznaczały nowy 
kierunek. 
→ Konkursy, jakie organizowaliśmy i organizujemy to „Nagroda Marszałka 
województwa mazowieckiego”, „Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida”, 
„Stolica kulturalna Mazowsza”, „Mazowieckie zdarzenie muzealne Wierzba” 
i „Zasłużonym dla Mazowsza”. Te konkursy mają przede wszystkim promo-
wać ludzi, którzy zajmują się kulturą na terenie Mazowsza. Poprzez tego typu 
inicjatywy staramy się docenić dokonania wielu ludzi w ich subregionach.
→ Ważne dla nas również są wydarzenia i festiwale na Mazowszu. Jest ich bar-
dzo dużo. Nie wszystkie są organizowane przez Urząd Marszałkowski. Część 
z nich po prostu wspieramy finansowo, dzięki czemu wpisują się w naszą tra-
dycję i wzbogacają dziedzictwo narodowe. Paleta tych festiwali jest różno-
rodna. Od organizowanych w regionach, podregionach, gdzie kultywuje się 
tradycję ludową, folklor, po takie miejsca gdzie myśli się już o sztuce współ-
czesnej. Wymienię tu Radom i Festiwal Powstanie Sztuki. 
→ Rozpocząłem tę prezentację od przedstawienia dokumentów, które były 
nam potrzebne do rozpoczęcia całej kampanii wizerunkowej. „Strategia roz-
woju województwa mazowieckiego” była oparta na silnych, profesjonalnych 
narzędziach marketingowych opracowanych wcześniej przez ekspertów, któ-
rzy później uczestniczyli w pracach związanych z planami marketingowymi. 
Ważne dla nas jest zbudowanie nowej marki czy raczej zbudowanie marki 
Mazowsza w ogóle. Podejście, być może bardzo biznesowe, ale tak naprawdę 
wszystkie regiony i miasta idą w tym kierunku. Miasta są już w pewnym sen-
sie w połowie drogi – są po kampaniach wizerunkowych, mają zbudowaną 
nową markę i próbują teraz tylko utrzymać swoją promocję na dotychczaso-
wym poziomie. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich miastach, zaliczają się 
do nich Warszawa, Szczecin, Kraków, Wrocław, z tych najważniejszych. Nato-
miast, jeżeli chodzi o regiony, to jesteśmy dopiero na początku drogi. Budowa-
nie nowej marki regionów i marketing regionalny to nowe dziedziny. 
→ Teraz przedstawię naszą drogę ku tworzeniu nowej marki Mazowsza. Po 
pierwsze, przygotowanie wymienionych już wyżej dokumentów, zaakcepto-
wanych przez sejmik, a więc mających moc urzędową. Dalszy etap to two-
rzenie systemu identyfikacji wizualnej i dokumenty operacyjne, czyli plan
marketingowy związany z kampanią wizerunkową i kampanią turystyczną 
Mazowsza oraz plan marketingowy związany z 2010 rokiem, który dotyczy 
dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. 



→ 49

MAZOWSZE: KULTURA A PROMOCJA REGIONU

→ Z Mazowszem kojarzą się takie sformułowania jak „serce Polski – serce Eu-
ropy”, „centralne położenie geograficzne”, „blisko do Warszawy oraz innych
regionów Polski, a także wszystkich stolic europejskich”. Mamy nawet takie 
hasło: „Warszawa jest blisko”. A dlaczego? Dlatego, że do Warszawy jest blisko 
z każdej strony Polski i z każdego regionu Europy. A skoro jest blisko do Warsza-
wy, to blisko jest także na Mazowsze. Kolejne sformułowania to „Polskie cen-
trum dowodzenia. Region, który oddziałuje na cały kraj”, „Idealne miejsce na 
niezapomniany weekend”, „Region atrakcyjny i zróżnicowany turystycznie”. 
→ Pierwotnie zastanawialiśmy się, co tak naprawdę na Mazowszu jest atrak-
cyjnego, co zachęci ludzi do przyjazdu. Największy problem mamy, muszę to 
przyznać szczerze, z Warszawą, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do stolicy, nie-
koniecznie chcą wyjeżdżać na Mazowsze. Naszym zadaniem jest, żeby ludzie 
z Warszawy wyjeżdżali. Stąd pomysł na turystykę weekendową i turystykę 
biznesową. Skoro ludzie przyjeżdżają do stolicy na szkolenia i konferencje, 
to trzeba zrobić wszystko, żeby jeszcze jeden dzień zostali i wyjechali poza 
Warszawę, zobaczyli, co jest na Mazowszu. Naszym zadaniem będzie też po-
kazać mieszkańcom Warszawy, że w czasie weekendu nie muszą jeździć na 
Mazury i stać w korkach; mogą pojechać na pobliskie Pojezierze Gostyniń-
skie, gdzie są czyste, piękne jeziora. Dlaczego jeszcze nie rozpoczęliśmy tych 
działań? Dlatego, że nie jesteśmy na razie na etapie kampanii wizerunkowej, 
a niestety sytuacja kryzysowa spowodowała, że zaplanowana na marzec kam-
pania została przesunięta na drugie półrocze z dwóch podstawowych powo-
dów: po pierwsze nie ma pieniędzy, a po drugie może byłoby to źle odebrane 
przez społeczeństwo. 
→ Oto nowy logotyp Mazowsza z hasłem „serce Polski”. Literka „M” to serce, 
drugie „z” pisane jakby ręcznie. Ci, którzy widzieli ten logotyp po raz pierw-
szy, powiedzieli, że bardzo przypomina im znak „Solidarność”. Bardzo się cie-
szę z tego porównania, ponieważ są to dobre konotacje. Zależało nam na tym, 
żeby pokazać polskość regionu, stąd i biało-czerwona kolorystyka. Poza tym, 
logotyp w innych regionach jest z reguły tylko znakiem, natomiast w tym przy-
padku mamy jednocześnie słowo „Mazowsze”. Jest to i znak, i od razu identy-
fikacja z regionem, czyli nie świętokrzyskie, nie podkarpackie, tylko Mazow-
sze. Jest to jedyny logotyp tego rodzaju w kraju. 
→ Zostały również utworzone piktogramy, które wzbogacają przekaz marki: 
„ekologia” „folklor”, „nauka”, „historia”, „kultura”, „muzyka”, „Chopin”. Są 
to też jedyne w Polsce piktogramy, które towarzyszą marce i logotypowi re-
gionu. Pod tym względem również jesteśmy pionierami i myślę, że to jest bar-
dzo potrzebne, ponieważ ten logotyp nie tylko dotyczy kultury, ale wszystkich 
sektorów, które przynależą województwu mazowieckiemu.
→ Idąc tym tropem, czyli przyjmując stan obecny (mamy tyle i tyle instytucji 
kultury, tyle i tyle festiwali, wydarzeń), poszliśmy trochę dalej. Teraz musimy 
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myśleć o przyszłości. Współpracując z Mazowiecką Regionalną Organizacją 
Turystyczną i z panem prezesem Arturem Boczyńskim, stwierdziliśmy, że te 
dwie strategie, czyli strategia promocji i strategia turystyki, są bardzo kohe-
rentne. Musimy na tym polu współpracować, ponieważ, żeby promować re-
gion, nie można go promować tylko poprzez kulturę. To musi być produkt 
turystyczno-kulturowy. Taką idealną kompilacją turystyki i kultury jest wy-
znaczanie szlaków kulturowo-turystycznych interesujących dla każdego tu-
rysty, który mieszka w Warszawie, a który chciałby wyjechać ze stolicy. Trze-
ba mu pokazać, jakie są szlaki, dokąd może pojechać. Ale też innym, którzy 
przyjeżdżają do Warszawy nie tylko w celach turystycznych, również obcokra-
jowcom. Z takich podstawowych szlaków można wymienić „szlak Fryderyka 
Chopina”, „szlak Stefana Batorego”, „szlak biegiem rzeki Pilicy”, ale jest też 
„szlak książąt Mazowieckich”, wyznaczony przez Mazowiecką Regionalną Or-
ganizację Turystyczną. Powstaje wiele nowych tras, które będą w przyszłości 
ukazywały atrakcyjność turystyczną Mazowsza. 
→ Co jest dla Mazowsza najważniejsze? Od czego zacząć samą promocję? Naj-
ważniejsi są ludzie, miejsca, instytucje. 
→ Ludzie, którzy urodzili się na Mazowszu, którzy tutaj tworzyli i to we 
wszystkich dziedzinach sztuki. Mówimy o pisarzach, poetach, muzykach, ale 
też o ludziach na trwałe wpisujących się w naszą historię. Na Mazowszu rodzą 
się i rozwijają wybitne talenty: m. in. Fryderyk Chopin, Jan Kochanowski, Wi-
told Gombrowicz, Ludwik Maciąg, Maria Curie-Skłodowska. W tej chwili two-
rzymy muzeum Witolda Gombrowicza, wbrew temu, co o Gombrowiczu nie 
tak dawno się mówiło. Powstaje ono we Wsoli, w planach jest utworzenie mu-
zeum Cypriana Kamila Norwida, bo Norwid „wielkim poetą był”, ale na Ma-
zowszu niestety niewiele się o tym mówi. Naszym zadaniem jest przywrócenie 
rangi temu poecie i jego twórczości. 
→ Wielu artystów i ludzi wybitnych pewnie jeszcze poznamy, bo dopiero ro-
dzą się na terenie Mazowsza. Co robi Mazowsze, żeby tym ludziom pomóc? 
Poza nagrodami, o których mówiłem wcześniej, tak samo jak Warszawa, or-
ganizujemy konkursy ofert. Warszawa promuje ludzi, organizacje pozarzą-
dowe działające na jej terenie. U nas też jest konkurs ofert, też promujemy 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i ludzi, którzy działają 
lokalnie. Na Mazowszu trochę inaczej to wygląda. Jest to związane przede 
wszystkim z wyzwalaniem inicjatyw społecznych w tych małych miejscowo-
ściach, gdzie właściwie nie ma pieniędzy na to, żeby finansować przedsię-
wzięcia artystyczne. Od tego jest konkurs ofert, żeby pomagać organizacjom, 
żeby ci ludzie mogli w swoich miejscach zamieszkania tworzyć wydarze-
nia artystyczne. Zależy nam na tym, żeby być mecenasem kultury, żeby od-
krywać talenty i żeby między urzędnikiem i artystą powstawał dialog, a nie 
dystans i rozdźwięk. 
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→ Jakie miejsca na terenie Mazowsza są znane i przeszły do historii, wszy-
scy doskonale wiemy. Te miejsca są przez nas pielęgnowane w taki sposób, 
że dajemy pieniądze na remonty, inwestycje. Mamy program ochrony zabyt-
ków. Środki, które przeznaczamy na ochronę, są duże, ale finansujemy też
nasze instytucje. W tych dwudziestu dziewięciu instytucjach, praktycznie 
we wszystkich, przeprowadzono nowe inwestycje bądź też remonty. To są 
duże pieniądze, ale bardzo racjonalnie wydatkowane, jeżeli chodzi o inwe-
stycje, remonty i konserwacje zabytków. Tworzymy też nową instytucję, bar-
dzo ważną w perspektywie 2010 roku, a mianowicie Europejskie Centrum im. 
Fryderyka Chopina w Sannikach. Być może będzie ono konkurencyjne dla  
Żelazowej Woli.
→ To nie są tylko hasła, że Mazowsze to łamanie stereotypów, ale są to też na-
dzieje i życzenia. Chcielibyśmy, żeby tak się działo i myślę, że z miesiąca na 
miesiąc, z roku na rok będziemy stawać się tym regionem, który łamie ste-
reotypy i w którym dialog miedzy urzędnikami i artystami sprzyja rozwojowi, 
a nie polega na konkurowaniu. 
→ W tym roku chcemy zorganizować trzy duże festiwale w trzech dużych mia-
stach. Festiwal teatralny w Płocku, bo i tam jest nasz teatr, który na mapie te-
atralnej, być może, nienajlepiej funkcjonuje, ale w tej chwili, po remoncie, 
jest najnowocześniejszym teatrem w Polsce. Chcielibyśmy doprowadzić do sy-
tuacji, w której teatr ten, wzorem Torunia czy Wrocławia, będzie u siebie or-
ganizował duży festiwal międzynarodowy i tym sposobem będzie promował 
nasz region. 
→ Festiwal filmowy w Siedlcach: tam z kolei powstaje nowe kino Maxfilmu,
spółki Urzędu Marszałkowskiego. Myślę, że Maxfilm poprawi swój wizerunek,
ponieważ ostatnio otworzył nowe kino w Płocku, a będzie też otwierał także 
kino w Siedlcach. Chcemy, żeby to były kina misyjne, kina artystyczne, o am-
bitnym repertuarze. 
→ Jeżeli chodzi o Rok Chopinowski – są to wszystkie wydarzenia, które wpi-
sano w plan marketingowy i które już realizujemy, albo będziemy realizować 
do 2010 roku, oraz nowe przedsięwzięcia, które będą dopiero wpisane do pla-
nu marketingowego. 
→ Na zakończenie ukłon w stronę Warszawy: bardzo nas cieszy, że mogli-
śmy tę konferencję zorganizować wspólnie. Bardzo nam zależy na współpra-
cy z Warszawą. Uważam, że Warszawa i Mazowsze to system naczyń połą-
czonych. Bardzo nam zależy, żeby to, co się dzieje w Warszawie, mogło także 
zaistnieć na Mazowszu. Jako przykład podam dwa duże festiwale: Festiwal 
Sztuki Ulicy, który w tym roku po raz pierwszy wyjedzie poza Warszawę i War-
szawskie Spotkania Teatralne. W tym roku po raz pierwszy w ramach tego re-
nomowanego festiwalu spektakle teatralne będą pokazywane zarówno w Te-
atrze Dramatycznym im. Szaniawskiego w Płocku, jak i w Teatrze im. Witolda 
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Gombrowicza w Radomiu, mimo że teatr ten nie jest instytucją Urzędu Mar-
szałkowskiego. Ale to dla mnie nie ma większego znaczenia. Uważam, że po-
winniśmy unikać podziałów, wynikających z różnic politycznych. Kultura jest 
jedna i nieistotne jest, czy ktoś rządzi z takiej czy innej opcji. 
→ Festiwal Mozartowski, który organizuje Warszawska Opera Kameralna, jest 
również współfinansowany przez miasto. Podobnie, jeżeli chodzi o Dni Chopi-
na w Warszawie organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. 
W krainie Chopina to kolejny festiwal, który odbywa się na terenie Mazowsza. 
W wielu dziedzinach, związanych z kulturą bardzo dobrze nam się współ-
pracuje z miastem. Przy tej okazji chciałbym podziękować panu dyrektoro-
wi Kraszewskiemu z Biura Kultury oraz pani Czeszejko-Sochackiej, która jest 
pełnomocnikiem pani Prezydent m. st. Warszawy. Ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego zapewniam, że będziemy wspierać Warszawę w uzyskaniu tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury.
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→ Istotna jest wiedza o tym, ile w zasobach Mazowsza jest negatywnego, a ile 
pozytywnego kapitału kulturowego, jakie mamy szanse jego wykorzystania 
i na ile mogą być one pomocne w adaptacji regionu do integracji europej-
skiej, globalizacji, rewolucji informacyjnej i społeczeństwa wiedzy. Związki 
między kulturą a rozwojem są uchwytne zarówno historycznie jak i współcze-
śnie. Każdy dynamizm rozwojowy jest motywowany jakimiś wartościami, któ-
re są przekładalne na określone zachowania i postawy, aktywne bądź bierne. 
Na nich opiera się popularna filozofia życiowa aktorów społecznych.
→ Aby określić rolę kultury w regionie i sformułować odpowiednie strategie 
polityki kulturalnej potrzebna jest pogłębiona wiedza o jego kapitale kulturo-
wym. Badania w tej dziedzinie mogą mieć walor aplikacyjny w zastanawianiu 
się nad szansami rozwojowymi regionów, miast i gmin. 
→ Mazowsze jest ze wszystkich polskich województw najbardziej widocz-
ne na mapie Europy z racji powierzchni jak i centralnego usytuowania. Bę-
dąc regionem największym i tak nie obejmuje całości ziem historycznie mazo-
wieckich. Jest zarazem regionem stołecznym, co już samo w sobie określa jego 
status i szanse rozwojowe, choć w odróżnieniu od wielu innych krajów euro-
pejskich polskie centrum stołeczne nie do-
minuje tak mocno nad innymi metropoliami 
i konurbacjami w sensie demograficznym,
ekonomicznym, naukowym, kulturowym, 
czy ogólnocywilizacyjnym, a zważywszy na 
dużą skalę decentralizacji państwa nawet 
politycznym. 
→ Warszawa jest ośrodkiem tworzenia się 
jednego z dwu największych w kraju obsza-
ru metropolitarnego (OMW). Zarazem jednak 
na mapie regionu odnaleźć można kilka znaczących w skali kraju ośrodków, 
byłych stolic wojewódzkich, obecnie subregionów (Radom, Płock Ciechanów, 
Ostrołęka, Siedlce), które w przeciągu 23 lat funkcjonowania w tej roli pod-
niosły swój poziom cywilizacyjny. Warszawa i wspomniane ośrodki (jednak 
w sporej odległości od stolicy) znacznie odbiegają poziomem rozwoju od „in-
terioru Mazowsza”, tworząc wewnątrzmazowiecki układ centrum-peryferia. 
Podobnie jak w wielu innych województwach funkcjonowanie metropolii sto-
łecznej i otoczenia nie przekłada się na awans cywilizacyjny tego drugiego.
→ Ukształtowanie tożsamości kulturowej regionu powinno być jednym z dłu-
gofalowych celów strategii jego rozwoju. Mocna identyfikacja z własnym re-
gionem jest jednym z najważniejszych tzw. „miękkich” czynników rozwo-
ju. Chodzi o stworzenie mazowieckiej świadomości regionalnej z jednej 
strony na osnowie tradycji i dziedzictwa kulturowego, z drugiej zaś – wy-
zwań cywilizacyjnych. Szybkich efektów nie da się w tej dziedzinie osiągnąć 

Kultura to nie garb
Zerwać z przekonaniem, że kul-
tura to garb – obciążenie budże-
tu i gospodarki, że trzeba do niej 
stale dopłacać, że nie ma w niej 
zasobów, które można prze-
kształcić w czynnik rozwojowy.
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z powodu inercji świadomości. Musi 
to więc być rozłożone w czasie. Tym 
bardziej, że identyfikacja Mazowszan
ze swym regionem należy do najsłab-
szych w kraju. Do czasu powołania 
nowego województwa, w warunkach 
administracyjnego wyłączenia war-
szawskiego obszaru metropolitarne-
go z ziemi mazowieckiej w latach 1975-
-1998, była w istocie w zaniku. Efektu 
integracji nie da się osiągnąć jedynie 
na drodze konkretnych przedsięwzięć, 
może się ona zrodzić dopiero na grun-
cie trwalszych wartości, wzorów i in-
stytucji społecznych czerpiących z kul-
tury i tradycji.
→ Obszar Metropolitalny Warszawy 
jest ze wszystkich polskich metropo-
lii najbliżej standardów cywilizacyj-

nych Unii Europejskiej, czego nie można powiedzieć o reszcie regionu. Moż-
na wręcz powiedzieć o narastaniu dysproporcji między OMW a „interiorem”. 
Może to spowodować, że mieszkańcy tego obszaru, a zwłaszcza samej War-
szawy będą się w sensie identyfikacyjnym dystansować od całego regionu,
co bardzo źle wróżyłoby rozwojowi Mazowsza. Realny jest wśród możliwych 
wariantów negatywny scenariusz spolaryzowanego niezrównoważone-
go rozwoju województwa (bogacenie się najbogatszych i żywiołowy wzrost 
aglomeracji warszawskiej, z drugiej zaś względne ubożenie reszty). Podsta-
wą strategii regionalnej jest najbardziej pożądany scenariusz policentryczne-
go zrównoważonego rozwoju województwa, ale nie wiadomo, jak dalece uda 
się powściągnąć procesy żywiołowe. W najbardziej pożądanym scenariuszu 
sposób potraktowania kultury jako zasobu rozwojowego wymaga zmiany 
świadomości. 
→ Zasoby kultury są jednym kluczowym budulców tożsamości regionalnej. 
W Warszawie i w miejscowościach podwarszawskich ulokowany jest naj-
większy w kraju potencjał przemysłów kultury i wiedzy: przemysł książki, 
muzyczny, audiowizualny, media, centra badań i rozwoju, kapitału ludzkie-
go, wysoko kwalifikowanych usług itp. Nie wiadomo nawet zresztą, jaki maja
one udział w dochodzie wypracowywanym przez region. Są to przemysły naj-
bardziej intelektualne, nie degradujące środowiska, ważne źródło zatrudnie-
nia. Dobrze byłoby zbadać, jaka jest ich rzeczywista ranga ekonomiczna. Bio-
rąc pod uwagę europejskie i globalne tendencje ranga ta będzie wzrastać, 

Przetłumaczyć walory na dobra
→ Zasoby kultury są jednym z kluczowych 

budulców tożsamości regionalnej.
→ Zasoby: kulinaria, mity, opowieści, po-

dania, legendy, wiedza lokalna, gwary, 
style życia, sztuka ludowa, relacje mię-
dzyludzkie, sposoby ekspresji, tradycja 
historii itp.

→ Witalność regionu zależy od zdolności 
przemysłów kultury w zakresie produkcji 
i dystrybucji kultur oraz dzieł jej twórców.

→ Wygrają te regiony, którym uda się prze-
tłumaczyć swe walory na spektakl i do-
brze sprzedający się produkt rynkowy, 
a te które nie będą do tego zdolne ule-
gną muzeifikacji, utracą swych „Kultur-
traegerów”.
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następuje bowiem wzrost konsumpcji produktów symbolicznych, związanych 
przede wszystkim z rozrywką. Własne przemysły regionalne w tej dziedzinie 
dają szanse samoportretowania się przez własna kulturę, aby nie być skaza-
nym jedynie na ofertę globalną.
→ Mazowsze jest regionem historycznym, co stwarza szanse na szybsze grun-
towanie się tożsamości regionalnej niż w regionach „skonstruowanych” od 
nowa. Ta świadomość powinna być obecna u regionalnych włodarzy. Nie wie-
my jaka jest w tej kwestii samowiedza ludzi w projektujących rozwój kultury. 
Nie wiadomo w związku z tym, jak Mazowsze widzi rolę i miejsce kultury na 
swoim obszarze, jakie cele pragnie dzięki niej osiągnąć, jak wysoko plasuje 
się ona w priorytetach rozwojowych. To wymaga zbadania, swoistego audytu 
zasobów kultury z wykorzystaniem metodologii m.in. Foresightu.
→ Ochronie i rozwojowi kapitału kulturowego Mazowsza powinny służyć na-
stępujące działania:

→ propagowanie wiedzy o regionie i małych ojczyznach (wycieczki, turystyka 
po szlakach historyczno-kulturowych,

→ ochrona dóbr kultury materialnej,
→ wspieranie twórczości artystycznej o znaczeniu ogólnonarodowym, regio-

nalnym i lokalnym,
→ ochrona krajobrazu kulturowego wsi mazowieckiej i małych miast. 
→ wprowadzenie dziejów Mazowsza do programu nauczania historii w szko-

łach średnich, 

Mazowieckie ekomuzea
→ Ekomuzeum łączy w jedność przyrodę, materialną i niematerialną kul-

turę i historię ziemi, na której były od zawsze rozproszone, ale dziś są 
często niewidzialne.

→ Ekomuzeum daje szanse prezentacji dorobku pokoleń, ukazuje mikro-
region jako wspólne dzieło natury, Patrymonium i współczesnej dzia-
łalności człowieka.

→ Takie „muzeum bez murów” łączy autentyczność miejsca, jego miesz-
kańców i zasobów przyrodniczo-kulturowych z promocją, edukacją 
i rozwojem regionu.

→ W Polsce ten ruch dopiero raczkuje, a wart jest wspierania, tkwi w nim 
bowiem olbrzymi potencjał ekonomiczny, edukacyjny i kulturowy. 
Tym bardziej, że na skutek burz dziejowych, a także nietrwałości bu-
dulca (drewno) nie cierpimy na nadmiar śladów historii na znacznym 
obszarze regionu.

→ Mazowsze zasługuje na własny park historyczny.
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→ promocja Mazowsza w Europie z wykorzystaniem dorobku najwybitniej-
szych twórców na przestrzeni całego tysiąclecia, 

→ wykorzystanie technologii informacyjnych do digitalizacji zasobów kultu-
ry i wiedzy.

Twórcze grono przemysłów kultury
→ Skoncentrowanie na jednym obszarze podmiotów funkcjonujących 

w obszarze kultury.
→ Podmioty o silnych powiązaniach i zależnościach zyskają przewagę 

konkurencyjną i ogromną energie innowacyjno-rozwojową.
→ Efekt synergii dzięki skoncentrowaniu w jednej strukturze i miejscu 

potencjału różnych podmiotów, kapitału społecznego oraz wymianie 
kompetencji i informacji z wielu dziedzin.

→ Realizacja wspólnych projektów, inicjowanie badań prorozwojowych, 
wspólnych przedsięwzięć o charakterze interdyscyplinarnym.

→ Platforma współpracy dla twórców, artystów, projektantów, producen-
tów, firm i organizacji dysponujących potencjałem do tworzenia dóbr
i usług kulturalnych.
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MAREK KRASZEWSKI – Dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołeczne-
go Warszawy. Od lat związany z teatrem; pierwszy polski uczestnik programu 
Performing Arts Managements in the US, dotyczącym organizacji kultury; w la-
tach 2001 – 2002 dyrektor biura fundacji Centrum Solidarności w Gdańsku 
Niniejszy tekst jest spisanym z nagrania przemówieniem dyrektora Kraszew-
skiego podczas konferencji Kierunek Kultura; Promocja Regionu poprzez Kulturę
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SZANOWNI PAŃSTWO!
→ Przede wszystkim chciałbym Państwa serdecznie przywitać w imieniu Biu-
ra Kultury Miasta Stołecznego Warszawy i podziękować za miłe słowa pod ad-
resem samorządu Warszawy, które tutaj już padły, szczególnie ze strony Pana 
Dyrektora Lacha, ale też pozostałych moich przedmówców.
→ Ja chciałbym w tym króciutkim wystąpieniu skoncentrować się na dwóch 
zagadnieniach. Po pierwsze: potrzeba współpracy w XXI wieku, potrzeba in-
tegracji różnych środowisk, to jest coś niezwykle ważnego, czego na pewno 
nie możemy pominąć. Na temat współpracy Warszawy i Mazowsza zaczęli-
śmy rozmawiać z Panem Dyrektorem Lachem niemal dwa lata temu, podczas 
naszych pierwszych spotkań, kiedy on zaczynał swoją pracę w Urzędzie Mar-
szałkowskim, ja z kolei – w Urzędzie Miasta; obaj na stanowiskach związa-
nych z kulturą. Dzisiaj mamy owoce tamtych rozmów w postaci tej konferen-
cji i porozumienia, które zostało uroczyście podpisane i odczytane Państwu; 
macie Państwo pełny tekst tego porozumienia w waszych materiałach konfe-
rencyjnych. Współpraca nasza była zresztą realizowana już wcześniej i reali-
zuje się też obecnie, zarówno w formie konkretnych projektów, jak i pewnych 
zamierzeń strategicznych o dłuższym horyzoncie. Chciałem powiedzieć tylko 
tyle, że my, samorząd Warszawy, również jesteśmy aktywną i zaangażowaną 
stroną tej współpracy. 
→ Jak to zapisaliśmy w naszej Deklaracji, Warszawa ma swoje najogólniejsze 
zamierzenia strategiczne zapisane Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego War-
szawy do Roku 2020. My z naszymi działaniami kulturalnymi również się w tę 
strategię wpisujemy, tworząc z kolei Program Rozwoju Kultury Warszawy do 
Roku 2020, który – jako program operacyjny do Strategii – jest z jednej stro-
ny bardzo szeroki ale z drugiej strony szczególnie koncentruje się na naszych 
aspiracjach do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.
→ Ujmując z kolei rzecz bardzo praktycznie: miasto Warszawa od szeregu lat 
współpracuje z Mazowszem na różnych płaszczyznach. Nie będę powtarzał 
tego, co mówił Pan Dyrektor, natomiast konkretne wymiary tej współpracy to 
wspólne prowadzenie albo też dofinansowywanie instytucji kultury takich,
jak: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, jak Biblioteka na Koszykowej, jak 
Muzeum Literatury i wiele innych działań. Prowadzimy również rozmowy na 
temat wspólnych działań w sferze infrastruktury, co jest niezwykle ważne dzi-
siaj. Sygnalizuję tylko Państwu ten nowy obszar współpracy, ale na razie nie 
będę tego wątku szerzej rozwijał, bo to są przedsięwzięcia w trakcie organizo-
wania, albo projekty, które dopiero powstają. Jednak istotne jest, że i w tym 
zakresie współpraca istnieje. 
→ Bardzo się cieszę, że dzisiejsza konferencja ma taki właśnie tytuł: Promocja 
Regionu poprzez Kulturę. My jako Miasto Stołeczne Warszawa jesteśmy także 
częścią tego regionu. Ja osobiście bardzo się cieszę, że w wielu wystąpieniach, 
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na przykład w poprzednim wystąpieniu pana Dzika, bardzo trafnie podkre-
ślona zostało nastawienie na celowość działań, oparcie głębszy sens. Kiedy 
w sferze społecznej czy w życiu codziennym robimy cokolwiek, to zawsze po-
winniśmy stawiać sobie pytanie: po co to podjęliśmy? W jakim celu dana rzecz 
się dzieje? Po co mamy budować drogi, infrastrukturę, po co to wszystko? Jaki 
to ma szerszy sens? De facto pytamy o fundamentalny sens naszego życia. I po-
mocy w znalezieniu odpowiedzi na tak trudne pytanie udziela nam właśnie 
kultura: budujemy drogi ale to nie drogi będą celem podróży; jeśli ktoś zechce 
do nas przyjechać, celem może być właśnie między innymi kultura. Kultura 
służy też nam samym, temu, żeby nasze życie miało coraz głębszy sens. 
→ Mówię o tym szczególnie teraz, kiedy żyjemy w pewnym lęku przed nadcho-
dzącym kryzysem. Myślę, że to kultura jest tą sferą życia, które pozwala prze-
trwać każdy kryzys. A miasto Warszawa jest tego najlepszym przykładem. 
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DOROTA ILCZUK jest profesorem w Szkole Wyższej Psychologii Społecz-
nej w Warszawie, założycielką i prezeską Fundacji Pro Cultura. Członki-
ni Europejskiego Parlamentu Kulturalnego, ekspertka Rady Europy, Prezy-
dent CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe). 
Członkini zarządu Polskiego Forum Kultury Samorządowej, autorka licznych 
publikacji z dziedziny ekonomiki kultury i przemysłów kultury, polityki kul-
turalnej i partycypacji obywatelskiej.

↘
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W STRONĘ KULTURALNEJ METROPOLII 
→ Warszawa powinna w przeciągu najbliższych kilkunastu lat stać się nowo-
czesną, tętniącą życiem kulturalnym metropolią o porównywalnym znacze-
niu do Barcelony czy Berlina. Miasto o tak bogatej historii, różnorodne, lubia-
ne przez swoich mieszkańców i przyciągające wciąż nowych ludzi, zasługuje 
aby jego potencjał został w pełni wykorzystany, a niechęć do zmian, brak roz-
machu i ambicji w planowaniu przyszłości nie stanowiły przeszkody w osią-
gnięciu celu. Warszawiacy zasługują, aby miasto nie było jedynie stolicą ad-
ministracyjną, ale i kulturalną stolicą kraju i naszej części Europy, w której są 
nowoczesne ośrodki życia kulturalnego. Gdzie zarówno publiczne jak i pry-
watne instytucje, dzięki wsparciu szczodrych w ostatnich latach dla kultu-
ry władz, tworzą wielobarwną ofertę kulturalną, w której każdy znajdzie coś 
dla siebie. Gdzie artyści z całej Polski i Europy mają takie warunki, aby pozo-
stać w mieście i tworzyć jego atmosferę. Dążenie do takiej Warszawy – cieka-
wej, nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom – należy rozpocząć właśnie od 
dokładnego planowania, odważnego i opartego na dogłębnej znajomości spe-
cyfiki miasta, jego potencjału kulturowego i potrzeb.
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NIEZBĘDNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU KULTURALNEGO DLA 
WARSZAWY
→ Aby stworzyć taki wizerunek Warszawy, konieczne jest przygotowanie Pro-
gramu rozwoju kulturalnego dla Warszawy do roku 2020, nazywanego da-
lej Programem. Program ten będzie uwzględniać historycznie ukształtowaną 
funkcję Warszawy jako stolicy Polski, jej współczesne znaczenie jako istotnej 
metropolii europejskiej a przede wszystkim, konsekwentne dążenie by War-
szawa stała się w niedalekiej przyszłości kulturalnym centrum Europy Środ-
kowo-Wschodniej, czego niezwykle ważnym probierzem stałoby się uzyska-
nie w 2016 roku miana kulturalnej stolicy Europy. 
→ Dlaczego tak niezbędne jest opracowanie kompleksowego i profesjonalne-
go programu dla kultury? 
→ Po pierwsze dlatego, że realizacja nowej wizji miasta nie może być oparta 
na działaniach podejmowanych ad hoc, mieć charakteru akcyjności, przypad-
kowości, czy też wybiórczego likwidowania zaniedbań. Muszą one być pro-
wadzone zgodnie z przemyślanym planem rozwoju. Współczesne samorządy, 
a w szczególności samorządy metropolii europejskich, odeszły od takiego mo-
delu działań, gdyż nie gwarantował on efektywności i nie stanowił podstawy 
realizacji ambitnych celów. 
→ Dziś władze lokalne dokładnie planują swoje działa-
nia1 i konsekwentnie, sprzyjając partnerstwu publiczno-
-prywatnemu i rozwojowi różnorodności form i treści, re-
alizują je krok po kroku. 
→ Ponadto jest normą, że w programach tego typu jest 
wpisany, jako integralna część, stały monitoring reali-
zacji poszczególnych jego elementów. Optymalnym roz-
wiązaniem jest powierzenie procesu monitorowania nie-
zależnym, funkcjonującym poza strukturami miejskimi, 
instytucjom badawczym. Takie rozwiązanie gwarantuje 
nie tylko kontrolę wydatków publicznych, ale i kontrolę 
merytoryczną. Przy działaniach wieloletnich daje także 
możliwość weryfikacji i modyfikacji.
→ Po drugie dlatego, że nie możemy przejść do porządku 
dziennego nad skalą zaniechań na różnych frontach war-
szawskiej polityki kulturalnej. Nad faktem, że sposób za-
rządzania kulturą w Warszawie powoli staje się wyspą na 
tle zreformowanej Europy. Najbardziej jaskrawym tego 
przykładem jest funkcjonowanie warszawskich teatrów 
w oparciu o odchodzący w niebyt w europejskich realiach etatyzm. Tak waż-
ny dla stolicy obszar musi przejść niezbędną reformę systemu organizacyjno-
-finansowego. Zaplecze techniczne teatrów staje się coraz bardziej archaicz-
ne. Dynamiczne teatry offowe nie mają gdzie i za co grać.

1 W pewnym stopniu 
na obowiązek 
przygotowania 
programu rozwoju 
regionalnego w Polsce 
wpłynęło członkostwo 
w Unii Europejskiej 
i warunki korzystania 
z europejskich 
funduszy 
strukturalnych. 
W ostatnich latach 
powstało wiele 
dokumentów o nazwie 
Strategia związanych 
z wykorzystaniem 
środków 
strukturalnych. Nie 
zawsze miały one 
jednak charakter 
całościowego 
programu rozwoju, 
w większości dotyczyły 
wyłącznie tych 
obszarów, które mogły 
być dofinansowane
przez UE.
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→ Miastu brak koncepcji polityki festiwalowej, czy też polityki kulturalnej 
w stosunku do mniejszości narodowych i imigrantów. A to są wszystko wy-
zwania współczesności bez których nie tylko nie da się budować partnerstwa 
z innymi metropoliami Europy czy świata, ale także będzie w przyszłości po-
wodować marginalizację znaczenia Warszawy na kulturalnej mapie Europy. 
→ Poza brakiem koncepcji dotyczącej zjawisk współczesnych, szybkiej inter-
wencji domagają się sprawy bytowe kultury w Warszawie, takie jak nieuregu-
lowane kwestie własnościowe, zły stan istniejącej infrastruktury kulturalnej 
w Warszawie, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rewaloryzacja zabytków 
i rewitalizacja zdegradowanych obszarów.
→ Po trzecie, projektowany Program rozwoju kultury w Warszawie w latach 
2009 - 2020 będzie dokumentem nastawionym przede wszystkim na teraź-
niejszość i przyszłość, i pomoże zbudo-
wać obraz Warszawy jako nowoczesnej, 
dbającej o sprawy kultury metropolii. 
Oczywiście nie może istnieć w próżni, 
niezależnie od innych dokumentów do-
tyczących rozwoju Warszawy. Dlatego bę-
dzie wpisywać się w ramy Strategii Roz-
woju Miasta Stołecznego Warszawy do 
roku 2020 przyjętej uchwałą Rady Miasta 
w 2005 roku. Określone wówczas misja 
i wizja programu miasta są jak najbar-
dziej aktualne. Bezpośrednio do kultury 
odnosi się wizja Warszawy jako ważne-
go centrum kultury europejskiej z dobrze 
zorganizowaną przestrzenią publiczną. 
→ Polemicznie można natomiast ocenić 
zawarte w dokumencie z 2005 roku cele 
strategiczne i operacyjne a także progra-
my ich realizacji w obszarze kultury. Bra-
kuje w nich rozmachu i spojrzenia przy-
szłościowego. Brakuje planu w którym 
znajdzie się miejsce na powołanie Cen-
trum Sztuk Teatralnych, stworzenie dys-
tryktu teatralnego, budowę Teatru Festi-
walowego i na rzeczywiste wsparcie dla prywatnych inicjatyw teatralnych, 
muzycznych, plastycznych poprzez m.in. wykorzystanie zasad partnerstwa 
publiczno prywatnego, określenie priorytetów współfinansowania festiwali,
czy też stworzenie spójnej polityki integracji mniejszości. 
→ Między innymi właśnie ze względu na te zastrzeżenia zdecydowaliśmy 
o przygotowaniu Programu a nie Strategii rozwoju kultury w Warszawie. 
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Chcemy używając nazwy Program podkreślić, że szykowany dokument ma 
charakter roboczy i jest planem działań na poszczególnych polach istotnych 
dla rozwoju kultury w określonej perspektywie czasowej. Nie ma powodu do 
ponownego skupiania się na wymaganych przy konstrukcji strategii misji 
i wizji. Akceptujemy to co zostało zapisane w Strategii Rozwoju Miasta Sto-
łecznego Warszawy do roku 2020 ale chcemy pójść krok dalej niż deklaratyw-
na częstokroć retoryka Strategii.
→ Wreszcie po czwarte, starania Warszawy o tytuł Kulturalnej Stolicy Euro-
py w roku 2016 nie mogą być zawieszone w próżni. Wręcz przeciwnie, zgod-
nie z oczekiwaniami organizatorów tego unijnego programu uzyskanie tytułu 
ESK, powinny być integralną częścią programu czy strategii rozwoju kultury 
starającego się o ten tytuł miasta w obejmującej dłuższą niż rok 2016 perspek-
tywie. Innymi słowy: nawet gdyby Warszawa przygotowała bardzo dobrą apli-
kację w staraniach tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, to bez osadzenia jej 
w ramach szerokiego programu rozwoju kultury nie mogłaby odnieść sukce-
su. To też niezwykle ważny powód opracowania niniejszego programu.
→ W pierwszym rzędzie przedmiotem programu powinny stać się te obszary, 
które gwarantują przyszłościowy rozwój kultury w mieście:

→ instytucje kultury,
→ infrastruktura,
→ dziedzictwo narodowe,
→ edukacja kulturalna,
→ festiwale,
→ twórcy i artyści,
→ nowoczesne zaplecze techniczne,
→ dbałość o różnorodność kulturalną,
→ informacja i promocja,
→ monitorowanie.
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Na tę część książki składają się teksty dotyczące projektu Europejska Stoli-
ca Kultury (ESK) w kontekście starań Warszawy o ten tytuł w 2016 roku. 
→ Neil Peterson przestawia niezwykle ciekawą relację z przygotowań Li-
verpoolu do projektu ESK w 2008 roku, a następnie – z realizacji tego pro-
jektu z wielkim sukcesem. 
→ Znakomitym uzupełnieniem tego tekstu jest wywiad Adama Mikołajczyka 
z Beatrice Garcią, dyrektorką programu badawczego Uniwersytetu w Liver-
poolu na temat znaczenia ESK dla tego miasta. 
→ Wreszcie Adam Mikołajczyk prezentuje porównawczo obecny wyścig pol-
skich miast o tytuł ESK 2016.
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NEIL PETERSON jest dyrektorem Liverpool Welcom. W 2005 roku został dy-
rektorerm International and Welcome for the Liverpool Culture Company. 
Koordynator powstania międzynarodowej strategii Liverpoolu, Programu 
Welcome (projekt udziału wolontariatu w ramach działań związanych z ty-
tułem Europejskiej Stolicy Kultury przyznanym Liverpoolowi). Koordynator 
projektu Stolicy Międzykulturowej w ramach obchodów Europejskiego Roku 
Dialogu Międzykulturowego.
Niniejszy artykuł streszcza historię programu Europejska Stolica Kultury 
2008 w Liverpoolu i sposób jego wykorzystania do zmiany pozycji 
Liverpoolu, który w latach 70. i 80. przetrwał ciężkie czasy, ale pod koniec 
lat 90. i na początku XXI w. powrócił do dobrej formy. Artykuł pokazuje też, 
w jaki sposób kultura może takim miastom jak Liverpool pomóc  
w na przykład w kwestiach rewitalizacji czy włączenia społecznego.

↘
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PROGRAM EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 
→ Liverpool był Europejską Stolicą Kultury w 2008 r. W drodze do nominacji 
miasto to pokonało 11 innych miast brytyjskich. Wyniki brytyjskiego konkur-
su ogłoszono w czerwcu 2003 r.
→ Program Stolic Kultury zainicjowała w 1985 r. ówczesna grecka minister 
kultury Melina Mercouri w celu uczczenia kulturowej tożsamości miast Euro-
py. Pierwszymi miastami, które zdobyły tytuł Europejskich Miast Kultury były 
miasta tradycyjnie za takie uważane – Florencja, Paryż itp. 
→ Pierwszym (i wcześniej jedynym) miastem brytyjskim, które zdobyło ten 
tytuł, było Glasgow w 1990 r. Wykorzystując ten rok do znaczącej zmiany wi-
zerunku i reputacji, Glasgow wyzwoliło się od szablonu. Od tej pory niektóre 
inne miasta wykorzystały to wyróżnienie do zmiany pozycji miasta postindu-
strialnego, np. Rotterdam i Lille. 

Kontekst lokalny
→ Liverpool jest postindustrialnym 
miastem portowym położonym na pół-
nocnym zachodzie Anglii. Charaktery-
zuje je silne poczucie własnej wyraź-
nej i odmiennej tożsamości kulturowej, 
ukształtowane przez historię morską 
tego miasta, wpływ imigracji oraz róż-
ne tradycje religijne i kulturowe płyną-
ce z historii. Liverpool posiada społecz-
ność afrykańską, której początek datuje 
sie na XVI w., co związane jest z jego 
rolą w transatlantyckim handlu niewol-
nikami, a także najstarszą społeczność 
chińską w Europie. Znaczny wpływ na 
miasto miała również imigracja niemiecka i skandynawska. 
→ Wielu gości zauważa celtycką atmosferę Liverpoolu, na którą wpływ mia-
ła potężna imigracja irlandzka w XIX w. oraz sąsiedztwo Walii Północnej, któ-
rej wzgórza można przy ładnej pogodzie wyraźnie dojrzeć z tego miasta. Ostat-
nie napływy imigrantów miały miejsce szczególnie z Jemenu i Somalii. Miasto 
zapewnia dom wielu uchodźcom i ubiegającym się o azyl, a także nowym mi-
grantom ekonomicznym z Europy Wschodniej. Obecnie około 8% mieszkań-
ców miasta deklaruje afrykańskie lub mniejszościowe pochodzenie etniczne. 
→ Gospodarcza historia miasta jest równie urozmaicona. Zaledwie sto lat 
temu Liverpool był już od wieku jednym z największych i najbogatszych miast 
świata. Wpisanie miasta w 2004 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
podkreśla to bogactwo widoczne w skali i wspaniałości architektury, która 
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wciąż zaskakuje gości często oczekujących po-
nurego krajobrazu przemysłowego. Jednakże 
25 lat temu Liverpool odczuwał najgorsze skut-
ki poprzemysłowego kryzysu gospodarczego, 
a dwucyfrowa stopa bezrobocia stała się pozor-
nie trwałą cechą miasta. 
→ Na początku lat 90. hrabstwo Merseyside 
uznano za region objęty celem 1. UE. Jednak-
że nawet w najtrudniejszych czasach Liverpo-
ol podtrzymywały jego ustawiczna zdolność do 
tworzenia wspaniałej kultury popularnej, ciąg-
łe sukcesy drużyn piłkarskich oraz pasja jego 
mieszkańców.

LIVERPOOL 2008
→ Cele Liverpoolu na 2008 r. były ambitne. Obej-
mowały one:

→ Pełnienie roli gospodarza programu artystycznego o klasie prawdziwie 
światowej; 

→ Zapewnienie wszystkim, a szczególnie społeczności lokalnej, czegoś inte-
resującego;

→ Wspieranie rewitalizacji i zmiany pozycji Liverpoolu;
→ Zapewnienie zrównoważonego rozwoju po 2008 r

→ Pomimo tych ambitnych celów program odniósł olbrzymi sukces w wielu 
dziedzinach. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso sko-
mentował to podczas wizyty w mieście następująco:

→ „Okazuje się, że jest to jeden z najbardziej udanych programów Stolica Kul-
tury, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Obecnie próbujemy stworzyć sieć Europej-
skich Stolic Kultury, aby wykorzystać doświadczenie Liverpoolu.” 

Program
→ Program zbudowano w oparciu o kilka najważniejszych aspektów:

→ Zlecenia Liverpoolu – np. uroczystość otwarcia obchodów 2008 r. z udzia-
łem Ringo Starra, La Machine, historia olbrzymiego pająka grasującego na 
ulicach miasta we wrześniu, Liverpool Sound – koncert z udziałem Sir Paula 
McCartney’a na stadionie Anfield Stadium oraz mniejsze (ale o wysokiej ja-
kości) zlecenia realizowane bezpośrednio przez Liverpool Culture Company; 
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→ Główni partnerzy kulturalni miasta (Wielka 
Ósemka: National Museums Liverpool, Tate 
Liverpool, Biennial, Royal Liverpool Philhar-
monic, FACT, Bluecoat, Liverpool Theatres 
Trust oraz Unity Theatre) otrzymali dodatko-
we fundusze na realizację dodatkowych im-
prez i wystaw specjalnych, pozwalających 
na podkreślenie jakości wydarzeń rok w rok 
odbywających się w Liverpoolu;

→ Główne imprezy i festiwale – w tym impre-
zy morskie, jak również wydarzenia repre-
zentujące zróżnicowane społeczności Liver-
poolu;

→ Nasz program Creative Communities („Twór-
cze społeczności”);

→ Szereg konferencji, dyskusji i debat – uczel-
nie wyższe, gościnne prelekcje itp.

Rezultaty 
→ W kwestii zmiany pozycji najważniejsze im-
prezy oraz szeroko znane gwiazdy zwróciły 
uwagę światowych mediów na Liverpool, któ-
ry dzięki inwestycjom publicznym i prywatnym 
o wartości 4 mld funtów zmienił się nie do poznania. Do końca roku ponad  
12 tys. artykułów na całym świecie, w tym nagłówki takie jak „Nowa Barce-
lona” w Wall Street Journal, powinno przyczynić się do wsparcia przyszłych  
celów gospodarczych w zakresie turystyki i inwestycji zagranicznych. 
→ Kolejnym ważnym celem roku jest zaangażowanie ludności lokalnej po-
przez jej bezpośredni udział. Pod wieloma względami wrażenie zaangażowa-
nia mieszkańców miało prawdopodobnie decydujące znaczenie dla zdobycia 
przez Liverpool nominacji w Wielkiej Brytanii. Program obejmował również 
ważny program sztuki ulicy i społeczności, realizowany wspólnie z Liverpool 
Biennial. Miał on na celu rozmieszczenie ciekawych dzieł sztuk plastycz-
nych w całym mieście, aby wprowadzić sztukę wprost „do serca” społecz-
ności. Wstęp na 70% imprez w 2008 r. był bezpłatny, a ostatnie dane liczbo-
we wskazują na to, że ogółem ponad 10 mln osób uczestniczyło w imprezach  
kulturalnych.
→ Opracowaliśmy również program pod nazwą Creative Communities, który 
jest największym w Europie programem artystycznym z udziałem społeczeń-
stwa. Organizacje partnerskie – służba zdrowia, policja, organizacje lokal-
ne, ekologiczne i edukacyjne – użyczyły temu programowi pieniędzy, czasu 
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lub personelu, co umożliwiło społecznościom realizację artystycznych i twór-
czych projektów stanowiących kluczową część programu na 2008 r.
→ Projekty te obejmowały m.in.: zorganizowanie teatru w zbyt rzadko wyko-
rzystywanych parkach w rejonie miasta, program „4 kąty”, w którym każda 
z pięciu dzielnic miasta związana była z ważną instytucją kulturalną w celu 
zrealizowania projektu przedstawiającego historię ich sąsiedztwa, a także 
ważny program z szeregiem projektów dla szkół. 
→ Powiązaliśmy ten program również ze sztandarowym projektem Wielkiej 
Brytanii z okazji Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Projekt Inter-
cultural Capital (Międzykulturowa Stolica) ukazuje, w jaki sposób można wyko-
rzystać kulturę i kreatywność do promowania aktywniejszego udziału obywa-
teli oraz dialogu między różnymi religiami i grupami wiekowymi społeczności. 
→ Nawiązaliśmy również relacje z przedsiębiorstwami. Nasz program 08 Busi-
ness Connect jest platformą tworzenia kontaktów dla małych przedsiębiorstw 
w północno-zachodniej części Anglii.
→ W naszym programie powitalnym 08 Welcome Programme udział wzięło 
ponad 5 000 pracowników pierwszej linii oraz 1 000 wolontariuszy pracują-
cych nad poprawą obsługi klienta w przygotowaniach do wydarzeń plano-
wanych na 2008 r. Program realizowany był wraz z rozwojem podstawowej 

Superlambanany (super-owco-banany) – barwne obiekty w przestrzeni publicznej Liverpoolu
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infrastruktury turystycznej Liverpoolu. Pod względem liczby zagranicznych 
gości w miastach Wielkiej Brytanii Liverpool przesunął się z pozycji szesnastej 
na szóstą, a w rankingu najpopularniejszych miast brytyjskich Condé Nast 
Traveller zajął trzecie miejsce (po Londynie i Edynburgu). Odsetek wykorzy-
stania miejsc hotelowych w Liverpoolu wynosi ponad 80% i jest najwyższy 
w Wielkiej Brytanii.
→ Obecnie wprowadziliśmy plany i nową organizację kulturalną, aby wyko-
rzystać nasze osiągnięcia. Prowadzony przez Liverpool University ważny pro-
gram badawczy Impacts 08, który dotyczy pomiarów sprzed 2008 r. i po nim, 
zajmuje się wpływem statusu Europejskiej Stolicy Kultury na szereg czynni-
ków gospodarczych i kulturowych (www.impacts08.com).

Liverpool 2008 w danych liczbowych
→ Oto przykładowe wskaźniki liczbowe charakteryzujące w sposób wymier-
ny skalę działań podjętych w Liverpoolu – Europejskiej Stolicy Kultury 2008, 
oraz skalę rezultatów tych działań:

→ 7 000 imprez;
→ 10 000 artystów;
→ 15 mln osób odwiedzających miejsce wydarzenia kulturalnego lub uczestni-

czących w imprezie bądź występie;
→ 67 000 dzieci – udział wzięło każde dziecko z każdej szkoły w Liverpoolu;
→ 160 000 uczestników programu Creative Community;
→ Wizyty 13 członków rodzin królewskich, 2 prezydentów i komisarza UE;
→ 120 delegacji międzynarodowych;
→ Ponad 30 km ogrodzeń na imprezach;
→ Dwóch Beatlesów, jeden mechaniczny pająk, 119 Superlambananów; 
→ 60 wielkich żaglowców;
→ 1 000 wolontariuszy oraz 5 000 personelu pierwszej linii uczestniczących 

w programie powitalnym 2008;
→ 1 mln zwiedzających galerię Tate Liverpool i muzeum Merseyside Mariti-

me Museum;
→ 1 mln sprzedanych miejsc hotelowych;
→ Hotele zajęte w 77% – średnia roczna (rekordowa wartość - 81% w paździer-

niku);
→ 3,5 mln nowych gości – 25% wszystkich turystów w 2008 r.;
→ 15 mln odwiedzin na imprezach lub atrakcjach kulturalnych;
→ 200 mln GBP - wartość mediów światowych;
→ 800 mln GBP – korzyści gospodarcze regionu miasta Liverpool;
→ 70% osób w Liverpoolu odwiedziło muzeum lub galerię (średnia w Wielkiej 

Brytanii wynosi 59%);
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→ trzecie ulubione miasto Wielkiej Brytanii wg rankingu czytelników Condé 
Nast Traveller;

→ 79% osób uważa, że Liverpool jest miastem na drodze do rozkwitu – naj-
wyższy odsetek ze wszystkich miast Wielkiej Brytanii;

→ Wzrost liczby wizyt w centrach informacji turystycznej Liverpoolu o 150%.

Najważniejsze wskazówki
→ Oprzyj się na istniejących atutach kulturowych.
→ Wykorzystaj je do znalezienia nowych sposobów na połączenie się 

z mieszkańcami
→ Wykorzystaj główne imprezy i ich profil do wzmocnienia pozycji mia-

sta
→ Elastyczne i hojne partnerstwa są niezbędne – rozwijaj je
→ Uczcij cechy, jakie różne społeczności wprowadzają do miasta
→ Korzyści gospodarcze mogą płynąć z inwestycji kulturalnych i ma to 

potwierdzenie w praktyce
→ Określ na czym ma polegać sukces
→ Nie ograniczaj ambicji 
→ Wielkie ambicje realizuj jednak w wykonalnych etapach.



Musimy wzbudzić 
entuzjazm 
do wspólnych działań 
na rzecz ESK
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Z DR BEATRICE GARCIĄ, Dyrektorką Programu Badawczego na 
Uniwersytecie w Liverpoolu zajmującego się wpływem tytułu ESK na rozwój 
miasta, rozmawia podczas Festiwalu Promocji Miast i Regionów Adam 
Mikołajczyk 
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ADAM MIKOŁAJCZYK: Na jaki aspekt rozwojowy miasta ma największy 
wpływ otrzymanie tytułu ESK: rozwój ekonomiczny, integrację społeczną, 
poprawę infrastruktury, wizerunku etc.?
→ BEATRICE GARCIA: To zależy przede wszystkim od tego jakie cele postawią 
przed sobą i miastem decydenci, którzy chcą wziąć udział w programie EKS. 
Badając różne przypadki miast można powiedzieć, że na początku otrzyma-
nie tytułu ESK wiązało się przede wszystkim z rozwojem kulturalnym miasta 
oraz zwiększeniem rozpoznawalności tego miasta jako ośrodka kulturalnego. 
Obecnie miasta przygotowują swoją kandydaturę i program, tak aby zapewnić 
także rozwój ekonomiczny i pozytywne oddziaływanie na społeczność lokal-
ną. Dla mnie powinna to być właśnie odpowiednia kombinacja aspektów eko-
nomicznych oraz tych, które aktywizują i integrują społeczeństwo. Najważniej-
sze jednak by nie skupiać się tylko i wyłącznie na samym evencie związanym 
z otrzymanie tytułu ESK i na uzyskaniu jednorazowego rozgłosu, ale myśleć 
co zrobić potem. Myśleć o efektach i korzyściach w dłuższym okresie czasu.
Czyli można powiedzieć, że najlepsze efekty uzyska miasto, które projekt 
ESK zespoli w jakiś sposób z całościową, długookresową strategią rozwo-
ju miasta?
→ Dokładnie tak! To nie ma być jednorazowy strzał. Działaniom tym musimy 
zapewnić ciągłość. Fakt, że tytuł ESK daje nam siłę i poczucie wyjątkowości 
w danym momencie, ale musimy ten impuls wykorzystać w dłuższym hory-
zoncie czasowym. Aspekt budowy wizerunku jest także bardzo ważny. Obec-
nie wiele miast wykorzystuje tytuł ESK do repozycjonowania swojej marki, 
czyli opowiedzenia innej, nowej historii o mieście oraz wzbudzenie zaintere-
sowania mediów. Musimy jednak pamiętać, że sam wizerunek to nie wszyst-
ko, musi coś iść za tym.
Obecnie polskie miasta, które starają się o tytuł ESK są w pierwszej fazie 
przygotowań. Co na tym etapie jest najważniejsze?
→ W fazie przygotowawczej pierwszym i najważniejszym krokiem jest zbudo-
wanie lokalnej platformy współpracy i zawarcie consensusu pomiędzy różny-
mi partnerami na rzecz kandydowania do tytułu ESK. Czyli musimy wzbudzić 
entuzjazm do wspólnych działań różnych organizacji na rzecz jednego, wy-
znaczonego celu. Kolejnym krokiem jest skuteczna komunikacja wewnętrzna 
by informować i aktywizować społeczność lokalną. Czyli musimy przekonać 
mieszkańców, że ten projekt jest słuszny i przyniesie dla wszystkich wymierne 
korzyści. Należy jednak pamiętać by nie naobiecywać za dużo, bo najgorsze 
co może być to zawieść oczekiwania i rozczarować mieszkańców. 
Jak powinny wyglądać działania komunikacji marketingowej. Czy nie-
odzowna jest duża kampania reklamowa?
→ Bardzo ważne jest by miasto miało silną i efektywną strategię komunika-
cji. I tu nie chodzi tylko o reklamę. Ważne by inteligentnie połączyć działania 
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komunikacyjne związane z projektem ESK z całościową strategią brandingo-
wą miasta. Tu chodzi także o powiązania z najważniejszymi interesariuszami. 
→ Na tym etapie powinno się także uporządkować sprawy związane z uży-
waniem logotypów oraz innych elementów identyfikacji wizualnej związa-
nych ESK by przekaz spójny. W fazie przygotowawczej logo projektu powinno 
być dostępne praktycznie dla wszystkich, bo to okazja by pokazać wsparcie 
projektu przez lokalną społeczność. Mogą go zatem używać przedsiębiorcy, 
taxówki, sklepy itd. Natomiast kiedy już otrzymamy tytuł logo staje się wła-
snością komercyjną urzędu i sponsorów, tak więc trzeba zawczasu ustalić 
kto może się nim posługiwać, a kto nie. Kolejną sprawą jest przygotowanie 
różnych działań komunikacyjnych dla dwóch poziomów na których będzie-
my się poruszać: wewnętrznym i zewnętrznym. Inne cele będziemy mięli do 
zrealizowania na poziomie lokalnym, inne na poziomie narodowym i między-
narodowym. 
Które miasta miały według Ciebie najlepiej przygotowane strategie  
komunikacji marketingowej ?
→ Glasgow w roku 1990 miało bardzo skuteczne podejście do komunikacji. 
Miasto podporządkowało walce o tytuł ESK prawie wszelkie działania. Prze-
prowadziło też bardzo zauważalną kampanię na terenie Wielkiej Brytanii. 
Inne przykłady to np. Lille z Francji w 2004 r. oraz Liverpool w tym roku. 
Wśród obecnych polskich kandydatur są miasta, które nie były do tej pory 
znane z wydarzeń kulturalnych i trudno jest ocenić ich potencjał w tej 
dziedzinie. Czy takie miasta mają jakieś szanse w walce o tytuł?
→ Myślę, że na tym etapie każdy ma szansę, choć uważam, że samo zwycię-
stwo nie jest najważniejsze. Dla wielu miast samo przejście przez ten proces 
spowoduje zmianę sposobu myślenia, na bardziej strategiczny, całościowy, 
bardziej marketingowy. A to już dużo. Poza tym znaczącymi benefisami będą
efekty naszych działań komunikacyjnych w fazie przygotowawczej. 
Jak mają poradzić sobie komunikacyjnie miasta, tj. Warszawa czy Wro-
cław, które chciałyby poprawić wizerunek i zdobyć rozgłos i przy okazji 
Euro w 2012 r. i walce o tytuł ESK w 2016? 
→ Myślę, że w kontekście Euro 2012 miasta powinny komunikacyjnie iść 
w kierunku takim, by w wymiarze Europy pokazać, że są pełnowartościowy-
mi miastami w samym środku tego kontynentu, a nie na jego obrzeżach, tak 
jak często są postrzegane, głównie przez niewiedzę europejczyków. Poza tym 
musimy pamiętać o tym, że w ramach przygotowywanych programów obcho-
dów ESK wydarzenia sportowe zajmują bardzo ważne miejsce. Tak więc nie 
ma problemu z połączeniem komunikacyjnie tych 2 imprez, co więcej, uwa-
żam, że synergicznie miasta te mogą zyskać o wiele więcej niż inne.
Władze miast bardzo często oczekują konkretnych, „twardych” korzyści 
prowadzonych działań marketingowych np. wzrost liczby turystów, miejsc 
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pracy, inwestycji itp. Jakie „twarde” korzyści związane z projektem ESK 
można przedstawić władzom miast?
→ Uważam, że przy tego rodzaju projektach należy uświadomić sobie przede 
wszystkim wartość tych „miękkich” efektów i później próbować je oszacować. 
Choć musze przyznać, że próba ich zwymiarowania to bardzo trudne zada-
nie, gdyż część działań nie przekłada się bezpośrednio na wskaźniki ekono-
miczne. 
→ Dopiero w połączeniu z innymi działaniami, np. ze strategii marketingowej 
miasta, ich wpływ jest bardziej widoczny i możliwy do zwymiarowania. Wra-
cając do przykładu Glasgow, to miasto wykorzystało projekt ESK do zmiany 
wizerunku, co jest tym efektem „miękkim”, ale to pociągnęło za sobą trans-
formację całej ekonomiki – z miasta przemysłowego, na miasto wysokiej kla-
sy usług oraz kultury i sztuki. I teraz dopiero możemy mówić o konkretnych, 
„twardych” wskaźnikach tej transformacji. 
Bardzo dziękuję za rozmowę.

(Brief nr 104/5)

Plakat promujący Liverpool jako Europejską Stolicę Kultury 2008: „Miasto, które wyprodukowało więcej hitów 

nr 1, niż którekolwiek inne. To musi być coś w wodzie...”
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→ O roku 2012, szansie Polski, polskich miast i regionów, w kontekście Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej powiedziano i napisano już bardzo wiele 
(choć niestety niewiele o marketingowym wykorzystaniu tego wydarzenia). 
Mało osób natomiast wie, że cztery lata później, w roku 2016, Polska też bę-
dzie miała szansę zaświecić jaśniej na europejskim firmamencie. Wszystko
za sprawą wyboru „Europejskiej Stolicy Kultury” spośród kandydatur pol-
skich miast.
→ Idea, by poprzez kulturę integrować Europejczyków, promować bogactwo 
ale i różnorodność kultur europejskich, zrodziła się w 1985 r. podczas spo-
tkania Rady Europejskiej. Inicjatywa organizacji obchodów ‘Europejskiego 
Miasta Kultury’ szybko się przyjęła, a pierwszym wytypowanym miastem do 
realizacji odchodów zostały greckie Ateny (1985). Potem były to m.in.: Am-
sterdam (1987), Paryż (1989), Dublin (1991), Madryt (1992), Lizbona (1994) 
i Sztokholm (1998). 
→ W roku 2000 dla uczczenia przełomu wieków do organizacji obchodów za-
proszono aż 9 miast, w tym po raz pierwszy 2 spoza UE: Pragę i Kraków. Kra-
ków odczuł dość wyraźnie skutki organizacji obchodów. W roku 2000 po raz 
pierwszy od 3 lat zanotowano wzrost liczby turystów przyjeżdżających do 
Krakowa, i to aż o 20%. Istotne są także zmiany w strukturze przyjezdnych – 
w roku obchodów goście z zagranicy stanowili aż 56% odwiedzających, kie-
dy rok wcześniej było to 45%. W przeprowadzonym przez TNS OBOP pod ko-
niec 2000 r. badaniu zdecydowana większość pytanych Polaków uważała, że 
obchody przyczyniły się do promocji tego miasta na świecie (77%), przycią-
gnięcia do niego większej liczby turystów (77%) oraz przyciągnięcia zagra-
nicznych inwestorów (66%). Sukces obchodów przyczynił się także do zmia-
ny wizerunku Krakowa – do tej pory znany przede wszystkim z interesujących 
zabytków Kraków pokazał teraz swój ogromny potencjał kulturalny. Pojawiały 
się także głosy, że atrakcyjny wizerunek miasta podczas obchodów miał swój 
udział w pozytywnym odbiorze Polski w kontekście aspiracji naszego kraju 
do członkostwa w UE. 
→ Od roku 2005 przemianowano nazwę idei na „Europejską Stolicę Kultu-
ry” (ESK) i wprowadzono zmiany proceduralne, które pozwalają dwóm pań-
stwom w danym roku na zgłoszenie swoich miast kandydackich. 

TABELA I: Miasta obchodów ESK w latach 2008 – 2012 

rok miasta ESK i nominujące je kraje

2008 Liverpool (Wielka Brytania), Stavanger (Norwegia)

2009 Wilno (Litwa), Linz (Austria)

2010 Essen (Niemcy), Pecz (Węgry), Stambuł (Turcja)

2011 Turku (Finlandia), Tallin (Estonia)

2012 Guimaraes (Portugalia), Maribor (Słowenia)
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TABELA II: Państwa wyznaczone do nominacji miast do ESK w latach 2013-2019

rok dwa kraje nominujące swoje miasta w danym roku

2013 Francja, Słowacja

2014 Szwecja, Łotwa

2015 Belgia, Republika Czeska

2016 Hiszpania, Polska

2017 Dania, Cypr

2018 Holandia, Malta

2019 Włochy, Bułgaria

→ W 2016 r, miasta z Polski i Hiszpanii będą mogły ubiegać się o tytuł ESK. 
Wśród hiszpańskich miast aspirujących do tytułu znaleźć możemy m.in.: Bur-
gos, Caceres, Kordobę, Malagę, Pampelunę, Teneryfę, Walencję, Saragossę 
i Tarragonę. W Polsce przygotowania do udziału w konkursie oficjalnie rozpo-
częły: Łódź, Toruń, Lublin, Gdańsk, Poznań, Szczecin i Warszawa. O kandydo-
waniu myśli także Wrocław.
→ Wbrew krążącym opiniom lista kandydatur z Polski nie jest jeszcze oficjalnie
zamknięta. Zgodnie z obowiązującą procedurą przyznawania tytułu ESK ogło-
szenie o przyjmowaniu wniosków do organizacji odchodów zostanie opubliko-
wane dopiero w 2010 r. Od tego momentu zainteresowane miasta będę miały 
jeszcze 10 miesięcy na zgłoszenie swojej oferty, która będzie musiała zawierać 
zarys programu obchodów. W 2011 r. w państwach kandydackich odbędą się 
posiedzenia komisji selekcyjnej, która dokona ostatecznego wyboru jednego 
miasta. Rada Ministrów UE oficjalnie wyznaczy ESK 2016 dopiero w roku 2012.
→ Trzonem oferty danego miasta musi być atrakcyjny i oryginalny program 
obchodów, nawiązujący do kulturalnej tradycji danego regionu. To w głów-
nej mierze na jego podstawie zostanie wybrane zwycięskie miasto. Jednak nie 
dajmy się zwieść złudzeniu, że tylko na tej podstawie. Bardzo ważne są dzia-
łania budujące wizerunek i pozytywne asocjacje z danym miastem. Można 
nawet zaryzykować stwierdzenie, że skutecznie działania marketingowe pro-
wadzone przez zainteresowane miasta do roku 2010 to będzie już połowa suk-
cesu. Polscy pretendenci do tytułu ESK mają zatem jeszcze trochę czasu na 
przygotowania, promocję i lobbing na rzecz swojej kandydatury. Jak wygląda-
ją te działania w tej początkowej fazie w poszczególnych miastach?

TORUŃ 
→ Toruń jako pierwsze miasto z Polski oficjalnie rozpoczęło przygotowania. 13
lipca 2006 Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ubiegania się o tytuł Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Inicjatorem był sam prezydent miasta. 
Obecnie projekt jest nadzorowany przez Urząd Miasta Torunia, ale do końca 
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kwietnia 2008 powstanie specjalny podmiot – „Biuro Toruń 2016” który odpo-
wiedzialny będzie za przygotowania. Program promocji kandydatury miasta 
został zarysowany w ramach całościowej strategii promocji miasta Torunia, 
którą na zlecenie miasta opracowała agencja Eskadra. Toruń ściśle współpra-
cuje z hiszpańską Pampeluną i wspólnie z nią planuje akcje promocyjne obu 
miast m.in. w Brukseli. 

Najważniejsze działania Torunia w 2007 r.

„Witacze” przy wjazdach do miasta informujące o kandydaturze, banery 
reklamowe, reklamy na autobusach, materiały informacyjne,

Konkurs na logo, po wyborze 4 projektów przez jury, ostateczny wybór w publicznym 
glosowaniu na stronie internetowej (zaangażowanie społeczności lokalnej),

Strona internetowa www.torun2016.eu, informująca o projekcie, mieście, życiu 
kulturalnym miasta

Konsultacje społeczne z grupami zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie 
(instytucje, kultury, organizacje pozarządowe, hotelarze, biznes, naukowcy itp.)

Propagowanie idei ESK zarówno w mieście, przy wydarzeniach odbywających się 
w Toruniu ( imprezy, festiwale, koncerty itp.) jak i toruńskich odbywających się 
w innych miastach,

Przygotowanie materiałów promocyjnych, banerów internetowych, materiałów 
do publikacji prasowych ( dodatek do Gazety Wyborczej, artykuły w prasie 
turystycznej itp.).

→ Budżet projektu w 2007 roku to 400 000 zł ze środków Urzędu Miasta, po-
dobna suma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go. Budżet na 2008 to 2 mln złotych z Urzędu Miasta, który wsparty zostanie 
też przez Urząd Marszałkowski.
→ Toruń po zdobyciu tytułu ESK, poza ewidentnymi korzyściami wizerun-
kowymi, liczy na poprawę infrastruktury i pobudzenie działań kulturalnych 
oraz nowych długofalowych projektów, a także integrację mieszkańców za-
angażowanych we wspólny projekt regionu.

ŁÓDŹ
→ Głównym inicjatorem kandydatury Łodzi do tytułu ESK było centrum kul-
turalno-artystyczne Łódź Art Center. List intencyjny w tej sprawie został pod-
pisany 22 stycznia 2007 roku. Dokument sygnowany był przez Prezyden-
ta Miasta Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz dyrektora Łódź Art 
Center. Do tej pory większość działań promocyjnych, zarówno ATL i BTL, była 
inicjowana i realizowana właśnie przez Łódź Art Center w ścisłej współpracy 
z Biurem Promocji Urzędu Miasta Łodzi. 
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Najważniejsze działania Łodzi w 2007 r.

Konkurs na identyfikację wizualną projektu

Kampania promocyjna w Berlinie podczas największych targów turystycznych  
na świecie (ITB),

„Łódź w Europie” , międzynarodowa konferencja w Łodzi z udziałem 
przedstawicieli kilkunastu miast związanych z projektem ESK,

Konferencja i liczne prezentacje projektu „Łódź 2016” w Brukseli,

Ogłoszenie składu Komitetu Honorowego projektu (27 osób m.in. Daniel 
Libeskind, Richard De Marco, Andrzej Wajda),

Prezentacja kilkukrotnie nagradzanego filmu promocyjnego „Łódź – Miasto
Kultury”,

Ogłoszenie konkursu na wyjątkowy gadżet promocyjny projektu,

Produkcja wielu materiałów promocyjnych, wydawnictw, gadżetów, liczne 
działania reklamowe ATL i BTL.

→ W tym momencie trwają prace nad strategią marketingową, stąd większość 
działań zaplanowanych na lata 2008-2011 objęta jest pełną klauzulą tajności. 
Będą to działania marketingowe skierowane do Łodzian, ale równie ważna 
będzie ogólnopolska i europejska część kampanii. 
→ Na początku marca br. Łódź rozpoczęła kampanię promocyjną „Kapitan 
Kultura i Miss Polonia”, w której łódzki super-bohater i najpiękniejsza Polka 
stają się kluczowymi postaciami wizerunkowymi projektu „Łódź 2016”. Pla-
nowany budżet na działania w całym 2008 r. to ok. 2,1 mln złotych .
→ Przy pracy nad projektem Łódź nawiązała kontakty z byłymi już ESK m.in.: 
Liverpoolem, Amsterdamem, Luksemburgiem, Koszycami, Lyonem, Tampere 
i Turku. 
→ Łódź liczy na to, że jeśli zostanie w 2016 r. ESK przypieczętowany zostanie 
tym samym proces zmiany głównych funkcji Łodzi – od miasta przemysłowe-
go do miasta o głównej funkcji kulturalno-rozrywkowej. A wizerunkowe pro-
fity będą bezcenne!

LUBLIN 
→ Inicjatywa kandydowania Lublina do tytuły ESK wyszła od jednego z lubel-
skich Europosłów i od Zastępcy Prezydenta miasta. Rada Miasta podjęła sto-
sowną uchwałę 15 marca 2007 roku. Na dzień dzisiejszy działania promocyj-
ne kandydatury koordynuje Urząd Miasta Lublin, a w szczególności Zastępca 
Prezydenta i dyrektor Wydziału Kultury, w ścisłej współpracy z Biurem Mar-
ketingu Miasta. 
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→ Elementy komunikacji marketingowej na rzecz projektu ESK zostały przy-
gotowane przez agencją marketingową, która pracowała dla Lublina w zakre-
sie przygotowania strategii komunikacji marki Lublin oraz Systemu Identyfi-
kacji Wizualnej.

Najważniejsze działania Lublina w 2007 r.

Praca nad marką Lublin (badania socjologiczne, konsultacje społeczne, strategia, 
SIW),

Zgłoszenie udziału Lublina w istotnych programach i akcjach Rady Europy 
i Komisji Europejskiej (m.in. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, Miasta 
Międzykulturowe),

Uruchomienie portalu www.lublin2016.pl ,

Kampania promocyjna starań Lublina o tytuł (siatki, billboardy) w miastach 
województwa lubelskiego oraz w Lublinie.

→ W roku 2008 Lublin dysponuje kwotą 250 000 zł na przygotowanie doku-
mentacji oraz materiałów perswazyjnych, kwotą 300 000 zł na kampanię pro-
mocyjną miasta jako kandydata do tytułu ESK oraz kwotą 1,8 mln zł na wspar-
cie przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę Lublina jako miasta 
kandydującego do tytułu EKS. Planowane jest m.in. stworzenie filmu promo-
cyjnego i liczne działania happeningowe oraz kampanie promocyjne, pierw-
sza jesienią 2008 oraz dwie w roku 2009.
→ Lublin wraz ze zdobyciem tytułu ESK liczy na integrację strategii w zakre-
sie kultury, turystyki, edukacji, działań społecznych, lepszą jakość udziału 
społeczności lokalnej w życiu miasta oraz promocję miasta w skali ogólnopol-
skiej i międzynarodowej.

GDAŃSK
→ Prezydent Miasta Gdańska już na początku 2007 r. zainicjował rozmowy 
o udziale Gdańska w konkursie na ESK. 26 kwietnia 2007 została podjęta ofi-
cjalna Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie ubiegania się o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury w 2016 roku. W lutym 2008 zakończył się pierwszy etap 
otwartego, europejskiego Konkursu na Operatora projektu Gdańsk ESK 2016. 
W jego wyniku wyłoniono trzy podmioty, które przystąpią do drugiego etapu 
konkursu (oraz otrzymują nagrodę w wysokości 20 tys. PLN) – przewidywane 
rozstrzygnięcie II etapu – 4 kwietnia 2008. Do momentu rozstrzygnięcia kon-
kursu na Operatora przygotowania programuje i koordynuje Biuro Prezyden-
ta ds. Kultury, Sportu i Promocji.
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Najważniejsze działania Gdańska w 2007 r.

Podpisanie Porozumienia Gdańsk i Metropolia Gdańska Europejską Stolicą 
Kultury 

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie Konkursu na identyfikację wizualną

Ambasadorzy, Promotorzy Projektu

Zaangażowanie w realizację Projektu Europejskiego „Cities on the Edge 2007–2012”

80 Urodziny Güntera Grassa w Gdańsku – ESK 2016

→ Gdańsk w ramach projektu ESK na lata 2008-2009 przeznaczył ok. 6 mln zł. 
Planowanych jest szereg działań, m.in. uruchomienie portalu poświęconemu 
ESK. W marcu została ogłoszona także I edycja Międzynarodowej Nagrody Li-
terackiej „Europejski Poeta Wolności”. 
→ Miasto przygotowując się do konkursu korzysta z doświadczeń poprzed-
nich laureatów ESK, z którymi aktywnie współpracuje. Są to m.in.: Barcelona, 
Liverpool, Linz, Wilno, Kalmar, Istambuł , Turku, Marsylia, Nicea i Kraków.

WARSZAWA
→ W czerwcu 2007 r. podczas debaty o kulturze Pani Prezydent miasta st. War-
szawy zadeklarowała udział Warszawy w staraniach o tytuł ESK. 28 czerwca 
2007 Rada miasta. st. Warszawy przyjęła uchwałę o kandydowaniu Warszawy 
do tytułu ESK w 2016 r. 
→ Do koordynacji projektu powołany został Pełnomocnik Prezydenta ds. ESK 
2016, którym obecnie jest Pani Ewa Czeszejko – Sochacka. W pierwszej fazie 
przygotowań powstał film promujący Warszawę, wykonany przez agencję Pa-
paya Records. Obecnie dotychczasowe działania i plany są poddawane wery-
fikacji w nowym zespole.

Najważniejsze działania Warszawy w 2007 r.

Powołanie centrum InfoQultura,

Zorganizowanie debaty o życiu kulturalnym Warszawy,

Produkcja filmu promocyjnego,

Stworzenie strony internetowej,

Organizacja Dni Warszawy w wybranych miastach europejskich.

→ Projekt ESK jest realizowany bez osobnego budżetu, w ramach działań 
i środków Biura Kultury Urzędu Miasta. 
→ Warszawa po zdobyciu tytułu ESK, poza ewidentnymi profitami promo-
cyjnymi, liczy na rozszerzenie infrastruktury przestrzennej dla rozwoju życia 
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kulturalnego, pobudzenie aktywności środowisk twórczych w nurcie oficjal-
nym i niezależnym, a przez to wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkań-
ców Warszawy oraz ożywienie ruchu turystyki kulturalnej. 

POZNAŃ
→ W Poznaniu inicjatywę ubiegania się o tytuł ESK podjęło Poznańskie Fo-
rum Kultury. W lipcu 2007 r. Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę w tej spra-
wie. Biuro Programu Poznań Europejska Stolica Kultury 2016, które wchodzi 
w skład Estrady Poznańskiej, jest instytucją, która koordynuje projekt.
→ Obecnie trwa Konkurs na koncepcję strategii uzyskania tytułu Poznań Eu-
ropejska Stolica Kultury 2016, który obejmuje zarówno część merytoryczna, 
jak i promocyjną. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony zatem po wy-
braniu konkretnej strategii w Konkursie. 
→ Dotychczasowe działania tzn. konkurs na logo oraz zakładka na temat ESK 
na stronie www.poznan.pl prowadzone były przez Biuro Programu. Agen-
cja, która wygrała drugi etap konkursu na przygotowanie znaku graficznego 
i CI projektu pracuje w tym momencie nad wizerunkiem znaku i strony inter-
netowej. 
→ Poznań w związku z uzyskaniem tytułu ESK ma plany by przyciągnąć do 
miasta twórców oraz producentów, którzy po doświadczeniach z ESK dalej 
rozwijać będą kulturę w mieście. Liczy na nowe inwestycje infrastrukturalne 
związane z kulturą i zwiększenie liczby turystów.

SZCZECIN
→ Inicjatorem udziału miasta Szczecin w konkursie ESK 2016 jest obywatel-
ska grupa inicjatywna organizacji pozarządowych. Pomysłodawcą inicjatywy 
jest Anna Suchocka ze Stowarzyszenia OPERAHAUS, drugim inicjatorem jest 
Stowarzyszenie KLUB STORRADY, lista inicjatywy liczy 22 organizacje. 
→ Rady Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 
Miasto Szczecin do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w paździer-
niku 2007 r.
→ Za koordynację projektu odpowiada Biuro Projektu Szczecin – Europejska 
Stolica Kultury 2016 wraz z Biurem Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szcze-
cina, które zajmuje się przygotowaniem programu promocji i lobbingu kandy-
datury miasta. Informacje o planach działań marketingowych nie będą upu-
bliczniane.
→ Szczecin ma bardzo ambitne plany związane z uzyskaniem tytułu ESK. 
Przede wszystkim liczy na zwiększenie wiarygodności organizacyjnej i in-
westycyjnej oraz zwrócenie uwagi na miasto w najważniejszych instytucjach 
Unii Europejskiej. Chce także zwiększenia prestiżu miasta wraz z budowa-
niem światowej, rozpoznawalnej marki Szczecina. 
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WROCŁAW
→ Z informacji jakie udało nam się uzyskać w Wydziale Kultury wrocławskie-
go magistratu wynika, że stolica Dolnego Śląska jest bardzo zainteresowana 
kandydowaniem do tytułu ESK 2016. Wrocław nie podjął się jeszcze na tym 
etapie działań specjalnie dedykowanych temu konkursowi, natomiast planu-
je już konkretne przedsięwzięcia. Mają to być m.in. huczne obchody roku Je-
rzego Grotowskiego, które za sprawą starań Wrocławia UNESCO wyznaczyło 
na rok 2009. Ma to być także nowa infrastruktura tj, sala muzyczna na 1800 
osób czy muzeum współczesne. Nawet stadion dedykowany na Euro 2012 kon-
struowany jest w taki sposób by móc obsługiwać duże koncerty muzyczne. 
Wrocław w kontekście ESK ma także wzmacniać te wydarzenia, które są sta-
łym punktem w programie imprez czyli np. Festiwal Dialog oraz Era Nowe  
Horyzonty. Wrocław uważa, że taka strategia będzie najsłuszniejsza, a na 
działania marketingowe w kontekście ESK przyjdzie jeszcze czas.

DUŻE KONCERTY = DUŻE SZANSE?
→ Jak wygląda w tej chwili konsumpcja imprez kulturalnych w miastach kan-
dydackich? Pewnych informacji w tym zakresie dostarcza nam firma Eventim,
która od 4 lat specjalizuje się w dziedzinie sprzedaży biletów na największe 
imprezy kulturalno-rozrywkowe odbywające się w Polsce.
→ I tak w Poznaniu do niedawna dość rzadko odbywały się koncerty zagra-
nicznych gwiazd muzyki popularnej, jednak zmienia się to z miesiąca na 
miesiąc. Niedługo np. wystąpi tam Stacey Kent, zespół Nouvelle Vague czy 
gitarzysta Juan Martin. Nadal jednak nie występują tam największe gwiaz-
dy. Ciekawych artystów udaje się sprowadzić organizatorom corocznego fe-
stiwalu Malta (np. w 2007 r. była to Sinead O’Connor) oraz Centrum Kultu-
ry „Zamek”, gdzie odbywają się ponadto wystawy, seanse filmowe, spektakle
teatralne, czy warsztaty edukacyjne. Poznań rzadko jest na mapie tras koncer-
towych zagranicznych artystów po Polsce (najczęściej są to: Warszawa, Wro-
cław, Kraków, Katowice).
→ W Trójmieście i Szczecinie największe wydarzenia muzyczne mają miej-
sce podczas wakacji (np. Heineken Open’er Festiwal w Gdyni), z oczywistych 
względów. Coraz częściej też północ Polski pojawia się na mapie tras zagra-
nicznych przedstawień z gatunku rozrywki rodzinnej, np. bębniarzy Stomp.
→ Warszawa jest osobnym, bardzo rozległym tematem. I tutaj też trudno o ja-
kiekolwiek uogólnienia. Ze struktury sprzedaży biletów w Warszawie wynika, 
że osoby powyżej 40. roku życia najchętniej chodzą na spektakle teatralne lub 
koncerty polskich gwiazd w Sali Kongresowej, np. Wilki czy Budka Suflera.
Najczęściej wybierane spektakle to „lekkie i przyjemne” sztuki, np. w Teatrze 
Kwadrat, Komedia czy Polonia. Młodsze osoby natomiast chodzą na mniej-
sze koncerty swoich ulubionych wykonawców - zarówno zagranicznych jak 
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i polskich - do klubów takich jak Stodoła, Progresja czy Palladium. Wielkie 
koncerty znanych gwiazd, np. na Wyścigach na Służewcu (Rolling Stones), na 
Stadionie Gwardii (Santana), czy na Torwarze (The Cure), przyciągają tak na-
prawdę ludzi z całej Polski, a nawet i spoza jej granic.
→ Wrocław powoli dogania Warszawę pod względem ilości koncertów z bar-
dzo szerokiego przekroju muzycznego. Nie ma tu co prawda wielkich, stadio-
nowych imprez (bo nie ma takich obiektów - tu przodują Katowice i Chorzów), 
ale niemal każda zagraniczna gwiazda, która rusza w co najmniej dwu-kon-
certową trasę po Polsce, gra we Wrocławiu. Popularnością cieszą się w tym 
mieście również mniejsze koncerty, głównie polskich wykonawców, w takich 
klubach jak Alibi czy WZ. Dużo imprez z wyższej półki (np. jazzowych) orga-
nizuje Centrum Sztuki Impart.
→ W Łodzi i Lublinie bardzo rzadko odbywają się duże imprezy, szczególnie 
z udziałem zagranicznych artystów. Są to raczej tylko polskie koncerty plus 
imprezy klubowe (Łódź). Myślę, że sporo mieszkańców Łodzi w poszukiwaniu 
imprez z większym rozmachem przybywa do Warszawy. Łódź, podobnie jak 
np. Gdynia, zaczyna też być brana pod uwagę przy organizowaniu tras przed-
stawień „rodzinnych”, ale nadal nie jest to częste zjawisko. 

PODSUMOWANIE
→ Bardzo trudno jest na tym etapie wyznaczyć lidera w wyścigu po tytuł Euro-
pejskiej Stolicy Kultury. Równe szanse mają zarówno Toruń, który wystartował 
najwcześniej ale nie kojarzył się do tej pory silnie z kulturą, jak i Wrocław, który 
„pulsuje kulturą” na co dzień ale nie promuje się jeszcze w ogóle w tym kontek-
ście. Na pewno warte podkreślenia są działania wizerunkowe Łodzi, które cha-
rakteryzuje świeżość, dynamizm i pomysłowość. Być może Łódź po kilku latach 
letargu znalazła nareszcie pomysł na siebie i kierunek, w którym chce podążać? 
Lublin i Szczecin swoje starania o tytuł ESK wpisały do strategicznych progra-
mów promocji i budowania marki co zagwarantuje spójność i konsekwencję 
tych działań. Podobnie sprawa wygląda w Gdańsku. Poznań jest trochę opóź-
niony w działaniach marketingowych jednak perspektywa wyboru ESK dopiero 
w roku 2011 nie pozostawia go bez szans. Najtrudniej ocenić szanse Warszawy. 
Po pierwsze UE nie patrzy przychylnym okiem na stolice państw kandydujące 
do tytułu ESK, dając tym samym szansę na rozwój i promocję mniejszym ośrod-
kom. Po drugie perturbacje personalne w instytucji odpowiedzialnej za projekt 
oraz ogrom potencjału do ogarnięcia pozwala nie dawać Warszawie najwięk-
szych szans na zwycięstwo. Tak czy inaczej czasu jest jeszcze dość by nadrobić 
braki przez każdego z kandydatów. Trzymając kciuki po równo za każde miasto 
mam nadzieję, że działania marketingowe prowadzone przez najbliższe 3 lata 
będą najwyższej jakości i bez względu na wynik konkursu przyczynią się do 
trwałego, pozytywnego zmiany wizerunku miast kandydujących.
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KULTURA – 
NARZĘDZIE 
MARKETINGU 
MIEJSC

04

Kolejna grupa tekstów dotyczy roli kultury w promocji regionalnej, marke-
tingu miejsc i regionalnym Public Relations
→ Najpierw dwa głosy specjalistów o charakterze kompleksowej porady: 
Piotr Dzik rozważa, czy promować raczej kulturę regionu, czy też – region 
poprzez kulturę, a Magdalena Mańkowska pisze o ogólnych wytycznych dla 
lokalnej strategii PR 
→ W drugiej części rozdziału przedstawiamy kolejno sześć wywiadów 
z praktykami PR i promocji: Szymonem Sikorskim, Dariuszem Tworzydło, 
Bartłomiejem Ostrowskim, Adamem Mikołajczykiem, Agatą Ertmanowicz, 
Pawłem Potoroczynem.

↘

↘





Eksperci radzą 

04

↘

PIOTR DZIK, MAGDALENA MAŃKOWSKA

a

↘

↘

↘



PIOTR DZIK jest Dyrektorem ds. Strategii i Kreacji WYG International  
PR & Marketing Consulting, poprzednio – konsultantem do spraw strategii 
Agencji Reklamowej Greenhouse; niniejszy tekst jest spisanym z nagrania 
wystąpieniem konferencyjnym autora.

↘

MAGDALENA MAŃKOWSKA koordynuje ogólnopolski Konkurs dla Studen-
tów PR Regionów. Przygotowała koncepcję i realizowała I edycję Międzyna-
rodowych Targów Turystycznych WROCŁAW 2009. Specjalizuje się w marke-
tingu miejsc. Tekst pochodzi z materiałów konkursowych dla studentów.

↘



PROMOCJA KULTURY CZY – POPRZEZ KULTURĘ? 
Piotr Dzik

→ Dla celów mojej prezentacji wybrałem taką definicję kultury, która kładzie
nacisk na to, że jest ona tworzona, a nie powstaje sama. A skoro jest tworzo-
na, to wymaga nakładów, które trzeba jakoś rozliczyć. Kultura istnieje na ryn-
ku, o czym często zapominamy. Padały już tutaj kwoty mecenatów – 100 mi-
lionów złotych, 70% z funduszy publicznych, ale pozostaje te 30%, które my 
sami wydajemy w kasach. Chociażby z tego powodu należy traktować kulturę 
także jako pewien element rynkowy. Skoro kultura jest produktem, to należy 
ją rozpatrywać w trzech aspektach: kto kupuje? co kupuje? dlaczego kupuje?
→ Po pierwsze, dlaczego w ogóle płacimy za kulturę? Które z typowych mo-
tywów przytaczanych w podręcznikach kreowania marki i marketingu pro-
duktu, mogą dotyczyć kultury? Jest chyba oczywiste, że tylko tzw. „motywy 
pozytywne”. Płacą za kulturę możemy otrzymać gratyfikację w postaci na-
grody zmysłowej, możemy doznać satysfakcji intelektualnej, możemy wresz-
cie poprawić naszą pozycję społeczną. Czyli kupowanie jakiejkolwiek oferty 
kulturalnej jest zaspokajaniem potrzeb wyższych. Wynika z tego dosyć pro-
sta rada promocyjna: kulturę należy promować jako nagrodę, jako źródło  
satysfakcji. 
→ Drugi aspekt: kto? W każdej działalności samorządowej mamy trzy możliwe 
grupy adresatów, do których będziemy próbowali wyjść z ofertą kulturalną. 
Po pierwsze – mieszkańcy i oni są najważniejsi bo są – mówiąc językiem mar-
ketingu – stałym klientem. A coś trzeba robić po siedemnastej, niekoniecznie 
uprawiać tzw. polski model sportu przed telewizorem. Po drugie – goście (vi-
sitors). Ludzie podróżują w jakimś celu. Jednym z powodów tych wyjazdów 
może być właśnie oferta kulturalna. Jest to przede wszystkim doświadczenie 
Krakowa i ostatnio Wrocławia. Trzecia grupa to są inwestorzy. Badania wyda-
ją się wykazywać, że – zdaniem inwestorów – jakość oferty kulturalnej nie ma 
istotnego wpływu na decyzje inwestycyjne firm. Ale to nieprawda. Gdyby tak
było, to wszystkie fabryki w Polsce byłyby lokalizowane w niewątpliwie sym-
patycznych miejscowościach, takich jak Dzbądz czy Warząchewka Królewska 
(to autentyczne nazwy wsi na Mazowszu). A zostały zlokalizowane tam, gdzie 
pracownicy i zarząd mają co robić po siedemnastej. 
→ Trzeci aspekt to tak zwany dylemat dostawcy. Samorząd zarządza instytu-
cjami, ale ludzi nie interesują instytucje, a atrakcje, wydarzenia, oferta kultu-
ralna, która dostarcza wrażeń, daje satysfakcję. W jaki sposób wykorzystywać 
ofertę kulturalną do promowania regionu? Modelowe są dwa podejścia:

→ Na pierwszym miejscu pokazywać region, miasto, miejsce i mówić: „przy-
jedź tu, zostań tu, odwiedź nas, bo tu się dużo dzieje”.
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→ Wyjście od produktu: oferty, imprezy, wydarzenia; najpierw pokazujemy, 
co się dzieje, a dopiero potem – gdzie nas klient znajdzie. 

→ Wydaje się, że właściwsze jest to drugie podejście. Najpierw oferta, miejsce 
w tle. Dlaczego? Ponieważ wszystkie dostępne źródła, cała literatura przed-
miotu, wszystkie badania pokazują, że ludzie w tej chwili wybierają atrakcje 
i z miejsc, które oferują te atrakcje, wybierają jedno i tam jadą. Chcę pojechać 
na konie – sprawdzam stadniny. Chcę pojechać na golfa – sprawdzam pola 
golfowe. Chcę obejrzeć dobry spektakl teatralny – sprawdzam w Internecie 
strony teatralne, mam wybór. To naprawdę dotyczy także kultury. 
→ Co to jest zatem produkt kulturalny? Państwa produktem kulturalnym nie 
jest sama oferta instytucji kultury. Produktem jest wszystko to, co się dzieje się 
od momentu, kiedy nasz klient przekręci klucz w zamku, wychodząc z domu, 
do momentu kiedy znowu przekręci klucz w zamku, wracając. Dlatego miej-
sce i region ma znaczenie: oferta musi być kompletna. 
→ Ale co to znaczy „kompletna oferta”? Oferta jako taka (tzn. zawartość me-
rytoryczna tego, co Państwo oferujecie), to jest tylko jeden z pięciu aspektów 
zagadnienia. 
→ Drugi aspekt to bezpieczeństwo: dlaczego ludzie w Polsce nie chodzą na 
mecze piłki nożnej, a w Anglii chodzą? 
→ Trzeci aspekt – wygodna: musi być łatwość dojazdu, możliwość zaparko-
wania, zjedzenia, ewentualnie – zostawienia dziecka pod opieką. Na przy-
kład niesłychanie istotnym czynnikiem sukcesu kulturalnego na Mazowszu 
jest to, że samorząd województwa daje pieniądze na drogi. Drogi wojewódz-
kie na Mazowszu są jednymi z najlepszych w Polsce. 
→ Po czwarte – cena, która jest rzeczą oczywistą.
→ Po piąte – dobra organizacja. Czasy radosnego chaosu w ofercie kultural-
nej muszą się skończyć. 
→ Jak więc budować ofertę kulturalną? Musimy myśleć kategoriami potrzeb 
i możliwości odbiorcy. Człowiek, żeby dokonać jakiegokolwiek zakupu, także 
produktu kulturalnego, musi wydać pieniądze i zainwestować czas. 
→ Trzeba oferować wydarzenia. Regularność organizacyjną, ale zmienność 
treściową. Jeżeli będziecie Państwo robili kolejny festiwal Vratislavia Cantas 
albo Festiwal Chopinowski, to on ma być zawsze we wrześniu. Ludzie nie lu-
bią niespodzianek. Bo trzeba by się uczyć za każdym razem, że teraz jest inna 
data, niż była poprzednio.
→ Gdybyście Państwo znaleźli się w roli klientów instytucji kultury, to miej-
cie świadomość, że zasilacie te instytucje swoimi pieniędzmi, bo albo zosta-
wiacie je w kasie albo nie.
→ Z kolei, jeśli będziecie Państwo zarządzali instytucjami, to miejcie świado-
mość, że trwanie – to za mało! Dawanie pieniędzy na instytucję po to tylko, 
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żeby istniała (chociaż oczywiście czasem są sytuacje kryzysowe i chodzi 
o przetrwanie), to za mało. Przetrwanie może być tylko czasowym celem mar-
ketingowym. Muszą być pomysły, akcje, działania. Nie trzeba robić za każdym 
razem piramidy Cheopsa. Można znaleźć swoją niszę. 
→ I rada ostania: róbcie Państwo proszę sprawozdania i pilnujcie archiwów. 
Z mojego przykrego doświadczenia wynika, że pamięć instytucjonalna w Pol-
sce to jest 3 – 5 lat. Jeżeli ktokolwiek z Państwa pracuje w dowolnej instytucji, 
to nie ma pojęcia, co się tam działo wcześniej niż 5 lat temu. Cała informacja 
o tym znika, a warto ją przechowywać.

Jak napisać strategię PR?
Magdalena Mańkowska 

→ Jak przyciągnąć turystów i inwestorów, jak zbudować zaufanie mieszkań-
ców? Odpowiedzi szukamy przygotowując strategię komunikacji. 

I. Analiza sytuacji wyjściowej 
→ Fundamentem strategii jest analiza sytuacji wyjściowej miejscowości. To 
dość żmudny etap pracy specjalisty ds. PR, ale bez tej wiedzy nie sformułu-
jemy precyzyjnie celów, a bez jasnych celów, nie osiągniemy oczekiwanych 
efektów. 
→ Przyglądamy się więc otoczeniu, zastanawiamy się, jakie miejsce zajmu-
je w nim nasza miejscowość. Porównujemy nasze działania do działań kon-
kurencji. Ważne są szczegóły – położenie geograficzne, rozwój gospodar-
czy, atrakcje turystyczne, historia, poziom edukacji struktura demograficzna
mieszkańców. Bierzemy pod uwagę dokumenty strategiczne przygotowane 
przez władze miejscowości. Nie możemy pominąć analizy mediów, internetu. 
Pomocne, a często nawet konieczne, są badania społeczne, dzięki którym mo-
żemy m.in. poznać opinię mieszkańców, oczekiwania turystów. 
→ Zebranie wszystkich tych informacji umożliwia trafne wskazanie tzw. cech 
unikalnych, wyróżniających miejscowość (USP – the unique selling proposi-
tion). To na nich oprzemy działania promocyjne.

II. Identyfikacja grup docelowych
→ Kiedy już dokładnie poznaliśmy miejscowość, musimy szczegółowo okre-
ślić grupy docelowe. To nie tylko mieszkańcy, ale także ci, którzy nas obser-
wują (konkurencja, turyści, inwestorzy). Musimy zrozumieć ich potrzeby, pra-
gnienia, zachowania. Bez szczegółowego opisania grup docelowych, trudno 
mówić o efektywnych działaniach promocyjnych. 
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→ Grupy docelowe możemy podzielić na:

→ wewnętrzne, jak np. mieszkańcy, a pośród nich m.in. animatorzy kultury, 
biznesmeni, studenci, obcokrajowcy,

→ zewnętrzne, jak np. potencjalni inwestorzy, amerykańcy turyści powyżej 
40 roku życia, turyści ze wschodniej Europy i Azji, samorządowcy z połu-
dniowej części Europy. 

III. Stworzenie realistycznej wizji rozwoju miejscowości i ułożenie nad-
rzędnego komunikatu promocyjnego 
→ W tym miejscu zastanawiamy się, jak za kilka lat będzie wyglądała nasza 
miejscowość. Czy będzie to centrum dziergania koronek, wytwarzania wyro-
bów porcelanowych, może miejsce, którego gospodarka jest oparta na nowo-
czesnych technologiach? Spisujemy misję, wizję, tworzymy przekaz i slogan 
promocyjny. 

IV. Realizacja strategii 
→ To szczegółowy plan działania (rozkład jazdy), w którym wskazujemy za 
pomocą jakiego przekazu i jakimi sposobami dotrzemy do grup docelowych. 
Liczy się pomysłowość w układaniu opowieści o unikalnych cechach miejsco-
wości i jej walorach. Kluczowy jest odpowiedni dobór mediów, profesjonal-
ne przygotowanie projektów public relations. Warto stworzyć jak najszerszą 
grupę sojuszników, którzy będą z nami współpracować. Możemy wykorzystać 
marketing szeptany, wynająć ambasadorów marki. Sam internet daje tysią-
ce możliwości. Dajmy ponieść się fantazji, pod warunkiem jednak, że nie tra-
cimy z oczu strategicznych i taktycznych celów, które założyliśmy w strategii. 
Powodzenia! 



Okiem praktyka...
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Opowiedz o swoich atutach
Z Szymonem Sikorskim rozmawia Magdalena Mańkowska

MAGDALENA MAŃKOWSKA: Gminy wiedzą, że powinny się promować, ale 
wiele z nich nie wie jak?
→ SZYMON SIKORSKI: Dokładnie tak jest. I jeśli zwrócimy uwagę na to, że każ-
da – nawet najmniejsza miejscowość – ma ustawowo zagwarantowane pienią-
dze na promocję, możemy się spytać, czy są one efektywnie wydawane. Oka-
zuje się, że większość z działań, to niezaplanowane, chaotyczne akcje, które 
pochłaniają pieniądze, ale nie przynoszą wymiernych efektów. W Stanach 
Zjednoczonych specjalista ds. PR-u to druga osoba w firmie zaraz po prezesie.
Tam szefowie korporacji doskonale znają siłę słowa i pozytywnego przekazu. 
To przecież język tworzy rzeczywistość. Jeśli nie potrafimy czegoś nazwać, to
to nie istnieje. Jednocześnie za słowa trzeba brać odpowiedzialność, dlatego  
PR-owiec jest tak ważny. PR to przede wszystkim sztuka komunikacji i infor-
mowania. Rzeczy niezwykle ważnej dla jednostek samorządowych.
Dlaczego warto stosować narzędzia public relations? 
→ Strategia pomaga budować reputację. Dobrze prowadzona promocja prze-
kłada się na tak niewymierne wartości, jak prestiż i szacunek. Chodzi o zmia-
nę nawyków, o informowanie o naszych sukcesach, ale też porażkach. Szcze-
rość, to słowo klucz. Oczywiście sprawna komunikacja nie zastąpi realnych 
zmian i działań marketingowych, ale może je skutecznie wesprzeć. 
Co więc trzeba zrobić?
→ Najważniejszy jest pomysł na gminę. Każdy projekt zaczyna się od strategii, 
w której przyglądamy się miejscowości (historia, położenie geograficzne, kon-
kurencja), potem dobieramy grupy docelowe - miasto powinno zacząć od ko-
munikowania się z mieszkańcami, inwestorami i turystami. Konkretyzujemy 
wizję miejscowości, dobieramy narzędzia promocyjne, które pomogą nam to 
zrealizować. Później już tylko konsekwentnie działamy. Bez strategii grozi cha-
os i mała efektywność podejmowanych działań.
Rola sloganu promocyjnego? 
→ To tak naprawdę wizytówka kampanii. Posługujemy się takim samym hasłem 
cały czas, tylko zależnie od tego, z kim rozmawiamy dobieramy inne słownictwo. 
Myślę, że komunikat Wrocławia „the meeting place” jest dobrym przykładem traf-
nego sloganu. Utożsamiają się z nim zarówno mieszkańcy, którzy czują się kosmo-
politami, inwestorzy, którzy traktują to miejsce jako centrum biznesu, no i stu-
denci, którzy fantastycznie się tu czują. Dodamy turystów, którzy coraz częściej 
przyjeżdżają, i mamy receptę na sukces. To cztery grupy docelowe, na których 
większości gmin najbardziej zależy - to one przyczyniają się do prężnego rozwoju 
miejscowości. Pamiętajmy jednak, że samo hasło nic nie znaczy, trzeba je konse-
kwentnie uzupełniać działaniami marketingowymi i PR-owymi. Wrocław to robi. 
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Ulotki to plaga czy skuteczna promocja?
→ Jednostki samorządowe drukują potworne ilości ulotek, które potem leżą 
w magazynach. Nikt ich nie chce. To efekt założenia, że ulotki mają być uni-
wersalne i trafić do wszystkich. W efekcie nie trafiają do nikogo. Najpierw mu-
simy konicznie ustalić cele, a później dobierać narzędzia. Ustalmy sobie np. 
że wciągu roku ściągniemy inwestorów. Znajdźmy odpowiedni segment prasy 
zagranicznej. Niech jak najwięcej ludzi usłyszy, że w ogóle taka miejscowość 
istnieje i że ma naprawdę rewelacyjne grunty. Artykuły nie giną. Zostają w ar-
chiwum. Miasto zyskuje twarz. 
Eksperci PR-u nieraz wymieniają liczne, nieprzemyślane działania pro-
mocyjne. 
→ Przykład sprzed kilku dni. Podczas szkolenia dla pracowników promocji 
z mniejszych miast, jeden z uczestników spytał mnie, czy powinien wykupić 
miejsce reklamowe w jednej w ogólnopolskich telewizji. Dostał propozycję 
i wahał się, bo cena była wysoka. Spytałem, jaki miałby być cel. Usłyszałem: 
„Nie wiem, ale fajnie byłoby pokazać miasto w takiej telewizji”. Osoby odpo-
wiedzialne za promocję gmin i miast, to jednocześnie specjaliści od jego wi-
zerunku. Często są to osoby z małą wiedzą. Nic więc dziwnego, że promocja  
wygląda w taki a nie inny sposób. 
Już więc nie muszę pytać, jak Pan ocenia PR polskich regionów... 
→ Tak naprawdę on nie istnieje. Urzędy organizują konferencje prasowe tylko 
w kryzysowych sytuacjach. Wtedy burmistrz tłumaczy, że tak naprawdę to on 
nie jest winny, tylko opozycja mnoży problemy. Z drugiej strony nikt nie myśli 
o spotkaniu z dziennikarzami, gdy uda się pozyskać inwestora. A to przecież 
okazja, by media zdobyły rzetelną informację u samego źródła. 
Wrocław ma dobrą prasę, ale to niemożliwe, że jest tak idealny?
→ Wrocław ma szczęście, że ma mieszkańców, którzy kochają miasto. Oczy-
wiście mogłoby jeszcze lepiej komunikować się z mieszkańcami. Przykładem 
jest Europejski Instytut Technologiczny. To jedno ze strategicznych założeń 
rozwoju miasta, prezydent Dutkiewicz podkreślał to wielokrotnie. Tymcza-
sem w całej Polsce powstało na ten temat zaledwie dwadzieścia artykułów, 
głównie w Gazecie Wyborczej. Nie wspomnę już o tym, że prawie nikt we Wro-
cławiu nie wie, na czym tak naprawdę polega EIT. 
Z jakich narzędzi korzysta PR? 
→ Przede wszystkim media. W tym także Internet: możemy w nim tworzyć 
swój wizerunek bez pośredników, którymi są dziennikarze. W Polsce tylko 
jedna witryna samorządowa jest dobrze zrobiona. Myślę o Poznaniu. Żadne 
inne miasto nie docenia w pełni potęgi Internetu a mogą przecież korzystać 
z niego nawet najmniejsze gminy ze skromnymi budżetami. Wystarczy mieć 
przemyślaną strategię. i zapoznać się z możliwościami Internetu i trendami 
panującymi w sieci. 
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Bez promocji tracimy tożsamość 
Z Dariuszem Tworzydło rozmawia Magdalena Mańkowska

MAGDALENA MAŃKOWSKA: Od dłuższego czasu bezskutecznie wielu nama-
wia władze Rzeszowa, by przygotowały i wdrożyły strategię promocyjną. 
Co miasto traci ignorując te sugestie? 
→ DARIUSZ TWORZYDŁO: Przede wszystkim tożsamość. Bez odpowiedniej ko-
munikacji i promocji tożsamość zostaje tylko zbiorem haseł a możliwy do 
uzyskania wizerunek, zbiorem pobożnych życzeń. Zaplanowane i wdrożone 
działania PR pozwoliłyby pozyskać więcej inwestorów i zachęcić do przyjaz-
du turystów. Skorzystałby na tym cały region, oczywiście administracja, ale 
przede wszystkim mieszkańcy. Są w Rzeszowie osoby, które mają pomysły na 
region. Władze tylko muszą zgodzić się na ich opracowanie i wdrożenie. War-
to podkreślić, że nie zawsze trzeba ponosić milionowe koszty związane z dzia-
łaniami promocyjnymi. Czasem coś prostego, łatwego w komunikowaniu i od-
biorze dużo lepiej wpływa na kształtowanie wizerunku. 
→ Jestem dobrej myśli. Rzeszów dojrzewa, i mam nadzieję, że zarządzający 
miastem zrozumieją potrzebę realizowania działań komunikacyjnych. Zmar-
nowaliśmy zbyt dużo czasu. Warto wykorzystać możliwości, jakie niesie do-
brze realizowana strategia komunikacji. Pozwoli ona Rzeszowowi iść w kie-
runku, jaki obrały takie miasta jak Wrocław, Warszawa czy Kraków. 

O promowaniu: gdakaj głośno, ale znieś jajko! 
Z Bartłomiejem Ostrowskim rozmawia Magdalena Mańkowska

MAGDALENA MAŃKOWSKa: Jak Pan Myśli, Panie Dyrektorze, promocja pol-
skich gmin bardzo odbiega od tzw. europejskich standardów?
→ BARTŁOMIEJ OSTROWSKI: Standardy są takie same. Miasta i regiony funkcjo-
nują w Unii Europejskiej na tym samym rynku i zachowują się według podob-
nych reguł. Oczywiście każdy z nich korzysta z charakterystycznych dla danego 
kraju elementów. Zrezygnowałbym raczej z podziału na nowe, czy stare kraje 
członkowskie. Dużo ważniejszy jest podział na duże i małe miasta. Jednym sło-
wem wolałbym mówić o promocji skutecznej i nieskutecznej, a nie o promocji 
europejskiej i polskiej. 
→ Wydaje się, że na tym rynku zaczyna się liczyć oryginalność i kreatyw-
ność. Tak np. kilka małych włoskich miast doszło do wniosku, że nie ma szans 
w konkurencji z dużymi i znanymi ośrodkami turystycznymi i rozpoczęło pro-
mocję programu slow cities. Reklamują się jako miejsca, gdzie żyje się wolniej, 
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ale wygodniej i bez stresu, przez to bezpieczniej i dłużej. Pewnie nigdy byśmy 
o nich nie usłyszeli, gdyby skorzystały z utartej ścieżki promocyjnej.
Co jest najważniejsze w budowaniu wizerunku regionu?
→ Decydujące są dwa elementy. Po pierwsze, do kogo chcemy trafić z naszym
przekazem. Po drugie, po co chcemy to zrobić. Jeśli odpowiemy sobie na te 
dwa pytania w sposób szczery i pozbawiony naiwności, a następnie dobierze-
my narzędzie i będziemy je konsekwentnie wykorzystywać, jesteśmy na do-
brej drodze. Ważne by nie myśleć, że możemy przekonać do siebie wszystkich. 
To ślepa uliczka. Przy tym oczywiście nie wolno zapomnieć o aspekcie finan-
sowym. Promocja to inwestycja, która musi się zwrócić. Można łatwo zmie-
rzyć jej skuteczność i wyliczyć, czy inwestycja się opłaciła. 
→ Wiele miast w Polsce stosuje działania promocyjne, tylko dlatego, że chce 
się pokazać. Trochę takie „zastaw się a postaw się”. A promocja jest przecież 
taką samą inwestycją jak budowa hotelu, założenie restauracji czy kina. 
Może Pan wymienić zagraniczny region, o którym warto wspomnieć, gdy 
mówimy o promocji?
→ Emilia-Romagna. Wyróżnił się spośród prawie 280 unijnych regionów tym, 
że zrealizował najwięcej projektów finansowanych przez Unię Europejską.
Oczywiście, z punktu widzenia promocji turystycznej, informacja ta nie ma 
żadnego znaczenia. Taki przekaz nie nadaje się na motto kampanii billboar-
dowej czy telewizyjnej. Robi jednak niesamowite wrażenie w wąskiej grupie 
odbiorców, którzy podejmują strategiczne decyzje: polityków, urzędników czy 
przedsiębiorców.
A jeśli spytam o Polskę? 
→ Jestem patriotą lokalnym wymienię więc rodzinny Wrocław. Miasto dzięki 
konsekwentnej strategii promocyjnej wydostało się z II ligi polskich miast, do 
której należało jeszcze w połowie lat 90-tych. Dziś Wrocław jest promocyjnym 
tygrysem. Sukces Wrocławia, i to jest kluczowe, nie zasadza się wyłącznie na 
promocji. Promocja tylko wspiera konsekwentną politykę stabilnych władz lo-
kalnych oraz realne osiągnięcia miasta. Pierwszym etapem promocji miasta, 
który poprzedził ofensywę promocyjną w Europie i na świecie, było przekona-
nie własnych mieszkańców o wyjątkowości Wrocławia. Większość Wrocławian 
z przekonaniem utożsamia się z głównym przekazem promocyjnym miasta. 
Uważa, że jesteśmy miastem wielokulturowym, otwartym, tolerancyjnym i dy-
namicznym. Ze względu na trudną historię najnowszą wolimy patrzeć w przód, 
a nie nostalgicznie skrywać się w przeszłości. I to przynosi efekty. 
Jakie promocyjne działania polskich miast się Panu nie spodobały?
→ Podam przykład miasta, które nieodmiennie fascynuje i bez najmniejszych 
wątpliwości jest najpiękniejszym miastem w Polsce – Kraków. Miasto to uru-
chomiło kiedyś na Wyspach Brytyjskich kampanię reklamową z przesłaniem: 
piwo za pół funta. Efektem jest najazd młodych Brytyjczyków, szukających ta-
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niej rozrywki. Powoduje to oburzenie mieszkańców, którzy nie przywykli do 
bezczeszczenia skarbów i symboli polskiej kultury. Odstrasza również innych 
turystów, którzy na tym parnasie polskiej historii oczekiwaliby raczej reflek-
sji i wyciszenia.
Rola strategii promocyjnej?
→ Jak w każdym ludzkim działaniu nie można dać się zwariować. Mądrzy spe-
cjaliści od Public Relations mawiają, że jak osiągasz 100 złoty zysku, to mo-
żesz ogłosić, że zarobiłeś 200. Ale kiedy osiągnąłeś dwa złote straty, to nie mo-
żesz ogłosić, że wyszedłeś na zero. Można to ująć również tak: należy gdakać 
jak najgłośniej, ale jajko jednak znieść. Promocja pomaga, ale nie wykona za 
nas prawdziwej pracy.
Efekt wdrożenia dobrej strategii? 
→ Mówiłem już o Wrocławiu, to dobry przykład. Dziś Wrocław ma 30 połą-
czeń lotniczych, kilka lat temu miał trzy. W ciągu ostatnich 5 lat utworzono 
125 tysięcy nowych miejsc pracy. Liczba turystów wzrosła w ciągu ostatnich 5 
lat niemal dwukrotnie. 

Dziennikarz nie gryzie! 
Z Adamem Mikołajczykiem rozmawia Magdalena Mańkowska

MAGDALENA MAŃKOWSKA: Public relations, i do tego jeszcze w regionach. 
Co to właściwie jest?
→ ADAM MIKOŁAJCZYK: Komunikacja. I cieszę się, że coraz częściej mówi się 
w Polsce o komunikacji marketingowej w kontekście jednostek samorządo-
wych. Już nawet rozwinęła się nowa dziedzina – marketing miejsc. Jednym 
z jego ważnych narzędzi jest właśnie PR. 
→ A jeśli pyta Pani co to jest PR? Moja ulubiona definicja zasłyszana na któ-
rejś konferencji brzmi: „Podaj Rękę”. I to jest klucz. Dobry PR to porostu budo-
wanie pozytywnych relacji z otoczeniem - mieszkańcami, biznesmenami, tu-
rystami. To aktywne, pozytywne kształtowanie wizerunku.
Wszystko się zgadza, ale gmina Miękinia to nie Coca-Cola. Może więc trze-
ba PR zostawić dla korporacji?
→ Przeciwnie. W czasach, gdy każdy z każdym konkuruje, trzeba się wyróż-
nić. Dotyczy to także gmin i miast. Ważne, by uświadomić sobie, jak duże 
znacznie ma to, co inni o nas myślą i jak często o nas mówią. 
→ Spróbuje postawić inaczej pytanie: skoro na działaniach promocyjnych ko-
rzystają prywatne przedsiębiorstwa, to dlaczego nie mogą czerpać z tego gmi-
ny, a nawet całe Państwa? 
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→ Miasto przestało być tylko aglomeracją, staje się marką i wymaga takiego 
samego podejścia do promocji, jak w przypadku każdego innego brandu.
Jakbyśmy mieli ocenić PR polskich miast, to chwalilibyśmy, czy raczej 
krytykowali? 
→ Nie ma się co oszukiwać. Na tle innych europejskich państw wypadamy 
raczej blado. A szkoda, bo korzyści z silnej marki miasta są wręcz nieogra-
niczone. 
Brzmi zachęcająco. Dlaczego więc tego nie robimy?
→ Wciąż zdecydowanie za mało władz samorządowych ma świadomość, że 
nad wizerunkiem trzeba pracować i konsekwentnie go budować. A nawet 
jak już sobie to uświadomią, to nie wszyscy wiedzą, jak zabrać się do promo-
cji. Na palcach jednej ręki mogę wymienić miasta i regiony, które mają pro-
fesjonalną, kompleksową strategię kreowania wizerunku. W pozostałych 
miejscach działania promocyjne są dość przypadkowe. Co prawda więk-
szość miast posiada swoje logo i hasło, ale to raczej moda niż przemyślane 
działania. Najgorsze, że większość urzędników utożsamia promocję wyłącz-
nie z wydrukowaniem kilkudziesięciu tysięcy ulotek, folderów, billboardów, 
czy z udziałem w targach. Tym czasem chodzi o to, by w przemyślany sposób 
kształtować postawy konkretnych grup docelowych, które sa ważne z punk-
tu widzenia miasta. Sens mają tylko działania zaplanowane i konsekwent-
nie realizowane. Najważniejsze jest jednak, by wiedzieć co i dla kogo promo-
wać. Zapewniam, że gminy, które planują działania marketingowe odnoszą 
znacznie większe sukcesy na tle gospodarczym i społecznym niż inne. Dla-
tego cieszę, że organizujecie konkurs, w którym namawiacie do pisania stra-
tegii marketingowych. Warto upowszechnić taką wiedzę i wyrobić nawyk  
planowania. 
Kto odpowiada za kształtowanie wizerunku miast i regionów?
→ W województwach Urzędy Marszałkowskie, w miastach, gminach – Urzędy 
Miast i Gmin. Wiele więc zależy od postawy burmistrza, wójta, czy prezyden-
ta. Nie oszukujmy się samorządy są upolitycznione, czasem trudno przeforso-
wać nawet najlepsze działania. Warto jednak próbować. 
Czym się różni PR od reklamy w gazecie, czy billboardów? 
→ PR uzupełnia reklamę. Jest mniej nachalny, bardziej subtelny. To znak cza-
sów. Ze społeczeństwem XXI wieku trzeba rozmawiać. Ważne, by się chwalić, 
ale też przyznawać do porażek. To długoterminowy patent na budowanie za-
ufania i szacunku. Sama reklama nie ma takich możliwości. 
Wiele osób kojarzy PR wyłącznie z mediami.
→ Niestety. Czasem to aż zabawne jak bardzo urzędnicy boją się dziennikarzy. 
Gdy tylko pojawią się w drzwiach, wszyscy uciekają i nie ma kto z nimi rozma-
wiać. I tu nasza rola – musimy uświadomić, że PR to skuteczne narzędzie w rę-
kach burmistrza, wójta, czy prezydenta i to nie tylko w sytuacjach kryzyso-
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wych. Wykorzystajmy zainteresowanie dziennikarzy i opowiedzmy im o tym, 
że przyjechało do miasta więcej studentów niż w ubiegłym roku, że zbudowa-
liśmy kolejny plac zabaw dla dzieci, że podpisujemy umowę z nowym inwe-
storem. Nie za każdym razem musi powstać tekst redakcyjny, ale dziennikarz 
zebrał informacje i może je wykorzystać innym razem. 
W czym tak naprawdę tkwi magia PR-u?
→ Zasada jest prosta: to co znamy i lubimy, lepiej rozumiemy i obdarzamy 
większym zaufaniem, łatwiej wybaczamy potknięcia. I dlatego właśnie samo-
rządowcy powinni informować o swoich działaniach. Transparentność i jaw-
ność to dwa słowa, które ściśle łączą się z PR-em. 
A jakiś przykład dobrze promowanego miasta?
→ Wrocław. Moi znajomi nieraz narzekali na rozkopane drogi i nieustające 
korki, ale o tym nikt nie mówi. Hasło „the meeting place” jednoczy zarów-
no studentów, jak i inwestorów. Słyszałem komentarz, że wizerunek PR-owy 
miasta przerósł rzeczywistość, i pewnie jest w tym trochę prawdy. Niezależ-
nie jednak od tego, sukces Wrocławia jest niewątpliwy – tu się chce miesz-
kać i tu chce się przyjeżdżać. I to jest właśnie magia PR-u, o który pytała Pani  
wcześniej. 
Jakie miasto postawiłby Pan na drugim biegunie?
→ Warszawę. Konia z rzędem temu, kto zna logo i hasło reklamowe tego mia-
sta. Stolica Polski. Miejsce, które aspiruje do tego, by liczyć się na arenie euro-
pejskiej, a my ciągle nie wiemy, czy to centrum biznesu, a może sportu? Cele 
nie są sprecyzowane. Dopiero teraz magistrat nad nimi pracuje. Zobaczymy, 
jakie będą efekty. 
→ Kraków to pierwsze miasto w Polsce, które zleciło agencji marketingowej 
przygotowanie kompleksowej strategii promocyjnej. I teraz walczy z najaz-
dem pijanych Anglików. Przynajmniej tak media to przedstawiają. 
→ Dyskutujmy, czy założenia przyjęte w strategii są słuszne czy nie. Ale nie 
rozmawiajmy o tym, czy warto tworzyć strategię. Warto działać – to bez-
sprzeczny fakt. Kraków osiągnął swoje cele. Teraz koryguje przyjęte wcześniej 
założenia i będzie promować się wśród bardziej zamożnych osób, głównie 
w Stanach Zjednoczonych. 
Czyli PR ma przełożenie na pieniądze?
→ Jak najbardziej! Do miasta, które jest nijakie nie przyjadą studenci, inwe-
storzy, turyści. Nie kupią tam mieszkań, nie założą firmy, nie stworzą stowa-
rzyszeń. A to postawa nowoczesnego, bogatego miasta i regionu.
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Bez marketingu kultura nie przetrwa
Z Pawłem Potoroczynem rozmawia Adam Mikołajczyk (Brief 106/7)

ADAM MIKOŁAJCZYK: Czy kultura w Polsce potrzebuje marketingu? 
→ PAWEŁ POTOROCZYN: Bez marketingu kultura w Polsce nie przetrwa, lub 
w najlepszym przypadku przeżyje w niszach różnych alternatyw. W idealnej 
sytuacji marketing kultury stanie się częścią kultury, a nie częścią przemysłu 
komunikacyjnego. Kultura, która nie dociera do odbiorcy nie istnieje. Poza 
tym, jeśli przyjrzeć się dokładnie kulturze marketingu kultury, to niektóre jej 
postacie są tak wyszukane, tak wysmakowane, ze same stają się częścią kul-
tury. Pewnie najlepiej ilustruje to fenomen galerii Tate Modern, która w ciągu 
kilku lat stała się jednym z najlepiej rozpoznawalnych brytyjskich brandów 
na świecie. Ich kampania sama w sobie była (i jest) dziełem sztuki.
Z Pana doświadczenia - czy są jakieś sprawdzone, skuteczne narzędzia 
popularyzacji kultury za granicą? 
→ Jest wiele narzędzi, ale naprawdę sprawdzone są tylko trzy: ludzie, ludzie 
i jeszcze raz pieniądze.
Jakich argumentów by Pan użył by przekonać lokalnych decydentów, że pro-
mocja miasta czy regionu poprzez kulturę jest dla nich bardzo „opłacalna”? 
→ Mamy juz cale pokolenie urzędników o duszy managerów i oni doskona-
le zdają sobie sprawę, jaką wartość oznacza dla ich miast czy regionów taki 
projekt jak festiwal, muzeum, koncert czy choćby lokalny, awangardowy teatr. 
Wiedzą też, że wartość ta jest wyrażalna w pieniądzu, potrafią to wyliczyć i wy-
kazać czarno na białym. Niestety, priorytety lokalnej polityki wyznaczają lokal-
ni politycy, a ci nie zawsze maja dość wyobraźni lub są po prostu zakładnikami 
najpilniejszych potrzeb: infrastruktury, służby zdrowia, potrzeb socjalnych, bo 
to są ważkie społecznie tematy, którymi wygrywa się lokalne wybory. 
Co Pan sądzi projekcie Europejska Stolica Kultury i o tym, że aż tyle pol-
skich miast bierze udział w wyścigu po tytuł ESK w 2016 r.? 
→ To wszystko zależy od miasta. Dla Wrocławia na przykład to może być świet-
na okazja, żeby zaliczyć kolejna, spektakularna klęskę, a dla Torunia wielka 
szansa, żeby młode, akademickie miasto wprowadzić do obiegu choćby na 
początek tylko w Polsce. Nie potrafię dostrzec nic niewłaściwego w tym, ze kil-
ka miasta jednocześnie staje do konkursu kto głośniej krzyknie, bo chce wie-
rzyć w to, ze wygra miasto, które umie zaśpiewać.
Widzi Pan jakiś faworytów w tym wyścigu? 
→ Nie potrafię odpowiedzieć, bo zbyt długo mnie nie było w kraju. Wiele
ośrodków oferuje podobny produkt, wiec może niech wygra ten, który będzie 
miał najciekawszy, najbardziej kreatywny, innowacyjny komunikat.
Jaki model promocji kultury funkcjonuje na świecie – np. w USA czy Wiel-
kiej Brytanii? 
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→ W Stanach Zjednoczonych trudno mówić o „promocji kultury”. Obawiam 
się ze sam termin byłby tam niezrozumiały. Mamy tam do czynienia z przemy-
słem kulturalnym, który myśli produktem i marketingiem. Urynkowienie kul-
tury jest kolosalne, zaś jej niekomercyjna część polega na sponsorach, czyli 
w istocie rzeczy na ordynacji podatkowej, która uwalnia hojność firm, kor-
poracji i osób prywatnych. Czy to już jest model promocji kultury, czy jeszcze 
tylko część gospodarki – nie podejmuje się rozstrzygnąć tej kwestii. 
→ W Wielkiej Brytanii natomiast kultura jest dość poważnie zasilana pie-
niędzmi publicznymi lub wpływami z tamtejszego odpowiednika naszego 
Toto Lotka za pośrednictwem Arts Councils (angielskiej, walijskiej, szkockiej 
i północnoirlandzkiej). Ale i tu widać kolosalne zmiany: w 2007 po raz pierw-
szy donacje prywatnych darczyńców przerosły publiczne nakłady na kulturę. 
Jest to wiec model mieszany, przypuszczalnie najbardziej obiecujący i wyzna-
czający nowe standardy troski o kulturę.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Kultura to wkład w rozwój
Z Agatą Etmanowicz rozmawia Adam Mikołajczyk (Brief 108/9)

ADAM MIKOŁAJCZYK: Była Pani przedstawicielem Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Komitecie ds. Kultury Rady UE – jak UE pod-
chodzi do tego zagadnienia? Jakie są jej plany, propozycje?
→ AGATA ETMANOWICZ: Kultura należy do wyłącznych kompetencji państw 
członkowskich. Mówiąc kolokwialnie: UE „nie wtrąca się” w kulturę naro-
dową. Inicjatywy podejmowane na poziomie UE w dziedzinie kultury mają 
charakter ponadnarodowy, mają na celu wzmacnianie współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz wspieranie i uzupełnianie działań podejmo-
wanych przez państwa członkowskie. 
→ Podejście UE do kultury zmienia się obecnie bardzo dynamicznie. Parę lat 
temu zaczęto zwracać uwagę na to, że kultura nie tylko konsumuje publiczne 
pieniądze, ale także stanowi znaczący wkład w rozwój – i to nie tylko społecz-
ny, ale także ekonomiczny Europy. Na zlecenie Komisji Europejskiej w 2006 
roku wykonany został raport dotyczący ekonomicznego wymiaru kultury, któ-
ry wskazał, że przemysł kultury i kreatywny w znacznym stopniu przyczynia-
ją się do tworzenia europejskiego PKB, tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu 
gospodarczego. Z badania wynika, że 3,1% ogółu zatrudnionych w 2004 roku 
w UE25, zatrudniał sektor kultury i kreatywny, a rok wcześniej udział sektora 
kultury w unijnym PKB wynosił 2,6%. Kulturę charakteryzował też znacznie 
wyższy niż ogólny wzrost gospodarczy w latach 1999 -2003. 
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Następnym krokiem, było wydanie przez Komisję w maju 2007 r. Komunikatu 
dotyczącego Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata. Jest to 
pierwszy strategiczny, kompleksowy dokument w dziedzinie kultury. 
Jakie są największe grzechy decydentów z miast i regionów (a może na-
wet całego kraju) w podejściu do kultury i ludzi kultury w Polsce?
→ Prawdę mówiąc nie czuję się właściwą osobą do oceniania tej kwestii. Spę-
dziłam za dużo czasu w Ministerstwie Kultury, i za dużo w niezależnej orga-
nizacji kulturalnej, żeby widzieć tylko jedną stronę medalu. Myślę, że to jest 
trochę tak jak z postępowaniem rozwodowym – wina nigdy nie leży tylko po 
jednej stronie, więc uważam, że „grzeszą” zarówno decydenci, jak i organiza-
cje, ludzie kultury. 
→ Po stronie decydentów za największy grzech uznać można brak strategicz-
nego podejścia. Traktowanie sektora kultury jako zła koniecznego, konsumen-
ta publicznych pieniędzy i nie dostrzeganie wartości dodanej wytwarzanej 
przez organizacje/instytucje kulturalne – zarówno w kontekście społecznym, 
jak i ekonomicznym. Ponadto, brak jasno ustanowionych i przejrzystych kry-
teriów oceny i ewaluacji projektów w konkursach grantowych. 
→ Po stronie organizacji kulturalnych, jako jeden z największych grzechów 
można wskazać ciągle jeszcze obecne podejście roszczeniowe. Jest nadal wie-
le organizacji kulturalnych, zarówno tych niezależnych, jak i otrzymujących 
stałe dofinansowanie, które nie wskazują w sposób klarowny celów projek-
tów, ich grupy docelowej. I kończy się często pustymi salami i tzw. sztuką dla 
sztuki. Chciałam przy tym podkreślić, że nie jestem tu zwolennikiczką jedy-
nie masowych imprez kulturalnych. Uważam, że tak samo warto robić projek-
ty dla 10 tys., jak i dla 100 osób. Jednak musimy wiedzieć, kiedy i dlaczego de-
cydujemy się na projekt dla 10 tys. czy 100 osób i dla których konkretnie oraz 
po co i jak chcemy do nich dotrzeć. Myślę, że przestawienie się na inny spo-
sób myślenia, zmiana podejścia – zarówno po jednej, jak i drugiej stronie, zaj-
mie jeszcze trochę czasu. System konkursowego dystrybuowania publicznych 
środków jest w Polsce wciąż stosunkowo świeży. Ważne, żeby ustalone zosta-
ły przejrzyste kryteria oceny oraz cele, założenia jakie spełniać mają projekty 
starające się o dofinansowanie z publicznych środków oraz długoterminowa
strategia rozwoju i wsparcia sektora jako wynik współpracy decydentów z or-
ganizacjami kulturalnymi. 
Dużo się ostatnio czytało o polskich miastach i ESK 2016 ale wiele z poda-
wanych informacji było nieprecyzyjnych – czy mogłaby Pani przypomnieć 
o co miasta grają tak naprawdę i jak wygląda proces typowania ESK?
→ To prawda, wiele z informacji, które pojawiają się w prasie można uznać za 
nieprecyzyjne… Chyba jedną z najczęściej powtarzanych jest ta, że gra toczy 
się o wieeelki grant. Grant Komisji – nagroda im. Meliny Mercouri – to 1,5 mln 
euro. Zgodnie z obecnym kursem euro, to ponad 5 mln złotych. Czy to dużo? 
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To zależy od tego jak na to popatrzeć… Wszyscy, którzy mieli okazję kiedyś or-
ganizować dużą imprezę kulturalną np. festiwal muzyczny, wiedzą ile to kosz-
tuje, a w związku z tym, mają też świadomość co można, a czego nie można 
zrobić za 5 milionów. 
→ Ponadto, wystarczy przyjrzeć się budżetom biur kultury poszczególnych 
polskich miast… Gra nie toczy się o grant Komisji. Jest on tylko kroplą w mo-
rzu w kontekście całego budżetu projektu Europejskiej Stolicy Kultury. Gra 
toczy się o coś znacznie większego, a mianowicie o prestiż jaki za sobą cią-
gnie zdobycie tytułu ESK. ESK to jednak nie tylko gloria i chwała, to przede 
wszystkim dużo pracy i poważne wydatki ze środków publicznych – nie tyl-
ko samego budżetu miasta. Od sprawności działania osób odpowiedzialnych 
za prowadzenie projektu oraz miejscowych decydentów zależy to, czy uda się 
pozyskać dodatkowe środki na realizację wszystkich planów związanych z ob-
chodami ESK – inwestycji w infrastrukturę kultury oraz realizację projektów 
miękkich – czy to z innych funduszy i programów europejskich, czy też od 
prywatnych inwestorów i sponsorów.
→ Kolejna informacja, która pojawiała się w mediach dotyczyła procesu po-
dejmowania decyzji. Często słyszy się, że Polska mianuje ESK, co brzmi jak-
by na poziomie narodowym podejmowana była decyzja. Oczywiście, Polska, 
tzn. konkretnie Ministerstwo Kultury odpowiedzialne jest za przeprowadze-
nie konkursu na poziomie narodowym, ale kluczową rolę w podjęciu decyzji 
o tym które miasto będzie dzierżyło tytuł ESK podejmuje panel niezależnych 
ekspertów. Jest ich w sumie trzynastu – siedmiu „europejskich” (po dwóch ty-
puje Rada UE, Komisja i Parlament, a jednego – Komitet Regionów) oraz sze-
ściu narodowych typowanych przez zainteresowane państwo członkowskie 
w porozumieniu z Komisją. Przewodniczący grupy jest wskazywany spośród 
„europejskiej siódemki”. Proces wyboru ESK jest dwustopniowy. Miasta, które 
zostały wybrane w pierwszym etapie selekcji mają dziewięć miesięcy na przy-
gotowanie szczegółowego planu obchodów ESK uwzględniając przekazane 
przez ekspertów uwagi. Obecny system wyboru Stolicy jest wynikiem długich 
dyskusji pomiędzy Parlamentem, Komisją i Radą dotyczących zapewnienia 
wzmocnienia konkurencji pomiędzy miastami, maksymalnej przejrzystości 
procedury selekcji oraz monitorowania przygotowań i realizacji obchodów, 
czego wynikiem ma być podniesienie jakości Europejskich Stolic Kultury. 
Przygląda się Pani na pewno wyścigowi polskich miast w kontekście ESK 
2016 – czy można wskazać lidera na tym etapie?
→ Oczywiście, że przyglądam się wyścigowi polskich miast, ale nie chciała-
bym ich oceniać. Po pierwsze uważam, że każde z miast deklarujących stara-
nie się o tytuł ESK jest inne. Jest to chyba to co tak bardzo lubię w Polsce – róż-
norodność w całej naszej homogeniczności. Musimy też pamiętać, że miasto, 
które nominowane zostanie na ESK nie będzie już tylko reprezentować siebie, 
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ale państwo. W końcu 2016, to Polska i Hiszpania – jedno z polskich i jedno 
z hiszpańskich miast. Po drugie, dlatego, że nadal nie mówimy jeszcze o kon-
kretnych projektach. Zbyt często zapomina się o tym, że nie chodzi tylko i wy-
łącznie o potencjał samego miasta, ale projektu, który startuje do konkursu 
na ESK. 
Czy może Pani podać przykłady europejskich miast, w które skutecznie 
i ciekawie wykorzystują kulturę do promocji i budowania wizerunku, kli-
matu miejsca?
→ Berlin. Miasto designu UNESCO. Ostatnio moje ulubione europejskie mia-
sto. I nie chodzi tu tylko o „wykorzystanie” kultury, ale przede wszystkim o po-
dejście do kultury, systemu wspierania sektora. W Berlinie można zaobserwo-
wać proces dwustronny – zarówno oddolny, jak i odgórny, które stykają się 
gdzieś po środku, gdzie nawiązywany jest dialog. Berlin to też klimat. Klimat 
miasta zmieniającego się w niewiarygodnym tempie, międzynarodowego, tęt-
niącego kulturalnym życiem, tak innego od pozostałych niemieckich miast. 
→ Lille. Moim zdaniem wzorcowa ESK. Przede wszystkim dlatego, że nie za-
trzymali się na samym roku obchodów ESK. Lille nadal jest Europejską Stoli-
cą Kultury. Tytuł był tylko początkiem do stworzenia czegoś większego, budo-
wania miasta, które kojarzy się z kulturą. 
Dziękuję za rozmowę.
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05
Dialog o obecności sztuki w przestrzeni publicznej naszych miast wydają 
się toczyć obecnie między sobą trzy strony: twórcy przepuszczający rzeczy-
wistość przez maszynkę swojej wrażliwości, decydenci lokalni i urzędnicy, 
funkcjonujący w świecie przepisów i procedur formalnych oraz mieszkańcy 
mający swoje marzenia, ale przyzwyczajeni do tego, że nikt ich o zdanie nie 
pyta. Trzy strony – trzy języki; czy jest w ogóle możliwy owocny dialog? Być 
może potrzebne jest włączenie do rozmowy jeszcze czwartej strony: eks-
pertów od zagadnień rozwoju lokalnego, którzy spełniliby rolę rozjemców, 
a może wręcz – tłumaczy. Warto to przemyśleć.
W tym rozdziale rozmowa toczy się wokół słynnego Dotleniacza Joanny Raj-
kowskiej – projektu publicznego zrealizowanego pod auspicjami warszaw-
skiego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Ale to studium 
przypadku służy nam do szerszego zastanowienia się nad sztuką w prze-
strzeniach publicznych naszych miast i gmin.. 

↘

↘





Sztuka 
w przestrzeni 
publicznej: 
głos artystki
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JOANNA RAJKOWSKA



JOANNA RAJKOWSKA – artystka tworząca m. in. instalacje w przestrze-
ni publicznej (o których mówi sama: projekty publiczne). Jej szeroko 
znana realizacje w przestrzeni miejskiej Warszawy to: projekt Pozdro-
wienia z Alej Jerozolimskich, którego głównym elementem jest sztuczna 
palma na rondzie de Gaulle’a oraz projekt Dotleniacz na Placu Grzybow-
skim: aranżacja fragmentu przestrzeni miejskiej poprzez wkompono-
wanie w miejski trawnik otoczonego zielenią i miejscami do siedzenia 
sztucznego stawu, nad którym unosi się mgiełka wzbogacona tlenem. 
Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Z Joanną Rajkowską rozmawia Joanna Erbel

↘
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JOANNA ERBEL: Dotleniacz był na początku planowany jako trzymiesięcz-
ny projekt realizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej. Jak wyglądał 
ten pierwszy kontakt z władzami Warszawy? Czy to Ty skontaktowałaś się 
z nimi bezpośrednio czy kontaktowała się kuratorka, Kaja Pawełek?
→ JOANNA RAJKOWSKA: I Kaja, i ja, ale Dotleniacz to dłuższa historia. Projekt 
jest starszy niż projekt postawienia palmy („Pozdrowienia z Alej Jerozolim-
skich, z 2002 roku), więc rozbieg trwał parę lat. Pierwsze podejście miało miej-
sce w roku 2005 roku. Andreas Staedler ówczesny dyrektor Instytutu Kultury 
Austriackiej zakochał się w pomyśle dotleniającego stawu. Instytut jest obok 
Placu Grzybowskiego, więc czuł się w jakimś sensie odpowiedzialny za tą oko-
licę, co było bardzo fajne. Kiedy Jednak Andreas Staedler został nominowa-
ny na doradcę prezydenta Austrii, zostawił mi w spadku całe stado pań, a któ-
re tam pracują, które w żaden sposób nie nadawały się do realizacji projektu. 
Ale to był taki pierwszy moment, w którym próbowałam kogokolwiek zarazić 
tym pomysłem. Nic z tego nie wyszło. Nie chciałam się wówczas kontaktować 
z miastem, bo miałam fatalne doświadczenia dotyczące palmy. 
Kiedy kolejny raz podjęłaś próbę realizacji Dotleniacza?
→ Był to 2006 rok. Razem z Magdą Pustołą przygotowywałam wystawę „Zo-
staw to“ w Zamku Ujazdowskim i chciałyśmy w ramach wystawy zrealizować 
również Dotleniacz. Zdając sobie sprawę z poziomu trudności zaczęłyśmy 
działać parę miesięcy przed wystawą. Dostałyśmy zapewnienie od ówczesne-
go dyrektora Biura Promocji Miasta War-
szawy, Tadeusza Deszkiewicza, że projekt 
wesprze finansowo. Ale w 2006 roku zorga-
nizował wybory Miss Polski, na co miasto 
wydało 10 mln złotych. Po paru miesiącach 
czekania oświadczył nam telefonicznie (ni-
gdy nie zdecydował się na spotkanie z nami), 
że pieniędzy nigdy nie obiecywał i że może 
wspomoże nas jakaś prywatna firma współ-
pracująca z miastem. Prezes owej firmy był
zdumiony i nasze prośby odebrał jako im-
pertynencję.
Co się działo potem?
→ W 2007 roku kuratorką projektu została Kaja Pawełek. Zaczęłyśmy od za-
pewnienia środków finansowych dla projektu. Wiedziałyśmy już, że na miasto
nie ma co liczyć. Kaja złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i CSW dosta-
ło 40% budżetu; wnioskowaliśmy o 200 tys., dostaliśmy 90 tys. złotych. Gdy-
by Kaja nie miała umiejętności pozyskiwania usług barterowych, nie zrealizo-
wałybyśmy projektu po raz kolejny. Kiedy już mieliśmy zapewnioną dotację, 
zaczęłyśmy chodzić po kolei po wszystkich urzędach. Były to: Zarząd Terenów 
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Publicznych, Wydział Architektury i Urbanistyki, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, Urzędy Konserwatorskie (mieliśmy wprawdzie po-
zwolenie konserwatora wojewódzkiego z ubiegłego roku, ale w międzyczasie 
powołano urząd konserwatora miejskiego.) To był twardy orzech do zgryzie-
nia. Urzędy nie są przygotowane do obsługi tak dziwnej publicznej sytuacji 
jak Dotleniacz. 
A jak wyglądała współpraca z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Miasta?
→ Oni musieli wydać jedynie opinię, za to ważną opinię. Urząd sugerował, 
żeby nie robić Dotleniacza w nieregularnym kształcie, ale w kształcie koła lub 
elipsy. Naczelnik Wydziału, Tomasz Gamdzyk uzasadniał, że będzie to bar-

dziej odpowiadało charakterowi całego pro-
jektu. Urząd był bardzo przychylny, tym bar-
dziej zdziwiły nas jego wypowiedzi, po tym 
jak Dotleniacz już funkcjonował, że jest „wsio-
wy”, i że „mieszkańcy Placu Grzybowskie-
go przychodząc nad Dotleniacz zawłaszczają 
przestrzeń”.
→ Najlepiej pracowało się nam z Wydziałem 
Architektury i Urbanistyki, na Nowogrodzkiej. 
Kiedy w końcu okazało się, że niezbędne jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, stanęliśmy 
przed ścianą, bo to jest bardzo zawiła proce-

dura i trwa parę miesięcy. A to, dzięki jednemu urzędnikowi, którego nazwi-
ska już niestety nie pamiętam, udało się to załatwić w tydzień. To było nie-
prawdopodobne. Ten człowiek chciał to zrobić, po prostu, jemu zwyczajnie 
na tym zależało.
A do było najtrudniejsze we współpracy z Miastem?
→ Logistyka. Czekasz przez trzy miesiące na opinię, czy potrzebne jest pozwo-
lenie na budowę czy nie, czas leci, a potem okazuje się, że tak, ale nie ma już 
czasu na jego załatwienie. To, że nigdy nie jest jasne, jakie pozwolenie musisz 
mieć najpierw, żeby pójść do następnego urzędu. Wszystko właściwie opiera 
się na zgadywaniu. Często chodziłyśmy z Kają po takim błędnym kole, wraca-
łyśmy do tych samych urzędów parę razy. Nie ma żadnych procedur ustalo-
nych dla tego typu projektów. Problemem jest samo pojęcie sztuki publicznej. 
Palma jest np. „obiektem niedrogowym”. Pamiętam urzędniczkę z Zarządu 
Terenów publicznych, która na naszą prośbę, żeby zakwalifikować Dotleniacz
jako dzieło małej architektury powiedziała, że jest to „kłamstwo szyte gruby-
mi nićmi”. 
→ Urzędnicy nie rozumieją, jakie społeczne znaczenie może mieć sztuka pu-
bliczna. Traktują kuratorów i artystów jak dziwacznych petentów, którzy zmu-
szają ich do samodzielnego myślenia, a to dla urzędnika jest najgorsze. 
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Jak oni traktowali Dotleniacz? Czym dla nich był? Obiektem architekto-
nicznym? Sposobem na promocję miasta? Czy jeszcze inaczej? 
→ Nie mam pojęcia. Na pewno nie sposobem na promocję. Biuro Promocji 
M. St. Warszawy w ogóle nie wykazywało zainteresowania Dotleniaczem. Nie 
było rozmów z tym Biurem, ani z Biurem Kultury, z którym jeszcze nigdy nie 
zdarzyło mi się pracować. Ciężko powiedzieć, czym był dla nich Dotleniacz. 
Myślę, że obiektem poza procedurami.
→ Przy zdobywaniu odpowiednich zgód do realizacji Dotleniacza stosowały-
śmy najprostszą taktykę: wynajęcie terenu, pozwolenie na budowę, doprowa-
dzenie mediów. Dla Miasta nie ma różnicy czy chcesz na tym terenie postawić 
sobie kiosk, billboard, czy chcesz zrobić jakąś akcję publiczną. 
A jak to się stało, że w końcu udało się coś zrobić?
→ Systemem biblijnej wdowy. Przychodzisz tam co drugi dzień z kolejnym 
nowym pismem, którego wymagają. Tak było np. z Zarządem Terenów Pu-
blicznych. W końcu mieli nas dosyć. Nie wiem jak to nam się udało szczerze 
mówiąc. Ale było duże opóźnienie – projekt miał być zrealizowany wiosną, 
a został otwarty 22 lipca. Wszystko przez to, że nie byliśmy w stanie uzyskać 
wcześniej odpowiednich dokumentów. 
W międzyczasie pojawiały się również inne, konkurencyjne projekty zago-
spodarowaniaPlacu Grzybowskiego. Jakie miały one znaczenie?
→ Chodzi Ci o projekt Związku Kresowiaków? 
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Tak, o pomnik ofiar UPA.
→ Oni byli na innym etapie, który my pominęliśmy zupełnie – etapie kampa-
nii medialnej. Chcieli postawić ten pomnik, ponieważ, z tego co wiem, mieli 
stosunkowo silne poparcie wśród członków PiS-u w Radzie Warszawy i natu-
ralną koleją rzeczy weszli w konflikt z członkami PO. Wydaje mi się, że to była
czysto polityczna rozgrywka. Jedni byli za, a ponieważ jedni byli za, to dru-
dzy byli przeciw, choć może rzeczywiście spór toczył się o coś więcej – o wi-
zję historii. 
→ Związek Kresowiaków dysponował wizualizacją pomnika autorstwa Ko-
niecznego, budowa pomnika wydawała się realna, bo pojawiały się kolejne 

artykuły w prasie, opatrzone coraz bardziej przerażają-
cymi wizjami pomnika. W rzeczywistości, najprawdopo-
dobniej projekt nie posiadał podstawowych pozwoleń, 
np. zgody konserwatora. 
Na poziomie debaty publicznej te dwa projekty wystę-
powały jako projekty konkurencyjne – z jednej stro-
ny był obecny Dotleniacz, jako obiekt niekonfliktowy, 
a z drugiej strony pomnik upamiętniający ofiary UPA.
→ Tak, na poziomie debaty publicznej byliśmy konkuren-
tami, ale nie o konflikt czy jego brak chodziło tylko o bar-
dziej fundamentalne pytanie: jak pamiętać? Natomiast na 
poziomie prawnym wyglądało to trochę inaczej. My robili-
śmy małe, administracyjne kroczki, a oni, z tego co wiem, 
po prostu pompowali informacje w media. W świadomo-
ści mieszkańców placu Grzybowskiego te dwa projekty 
były faktycznie konkurencyjne: albo pomnik, albo Dotle-
niacz. Nam to było to na rękę, chcieliśmy takiego posta-
wienia sprawy, potrzeby wyboru. I wiedzieliśmy również, 
że nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będzie Do-

tleniacz z pomnikiem obok. Bo palma na rondzie de Gaulle’a zniosłaby cho-
inkę bożonarodzeniową obok, palma zniesie wszystko. Natomiast Dotleniacz 
nie dałby rady. 
→ Każda osoba, która przychodziła podczas wykopalisk archeologicznych, 
które zlecił konserwator wojewódzki na placu Grzybowskim zadawała to 
samo pytanie: czy to ten pomnik?
W którym momencie mieszkańcy się aktywnie włączyli w walkę o Dotle-
niacz? 
→ To stało się już po jakimś miesiącu istnienia Dotleniacza. Nagle okazało 
się, że oni tam rządzą. To była najwspanialsza rzecz, jaka mogła się wydarzyć. 
Pamiętam moment otwarcia, ubrałam sukienkę w kropki, mój piesek Butel-
ka biegał wokół, ludzie wpuszczali ryby do stawu, absolutna idylla. Wzięłam 
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mikrofon, i tak ze mnie wyleciało zupełnie bez kontroli: „Słuchajcie, wszyst-
ko fajnie, jest ciepło i jest tlen w powietrzu. Ale ten projekt nie jest niewinny 
i mam nadzieję, że mieszkańcy okolic Placu Grzybowskiego w pewnym mo-
mencie wezmą sprawę – politycznie – w swoje ręce”. I tak się stało. Nie mo-
głam uwierzyć, że to naprawdę się dzieje. 
Bo tam było kilka pań, które były aktywnie zaangażowane podczas kon-
sultacji społecznych na temat placu, pani Olga Braniecka, pani Irena Za-
borska. Czy inni mieszkańcy byli równie entuzjastyczni?
→ Nie całkiem. Plac Grzybowski to jest niesłychanie konserwatywne miejsce. 
Kiedy rok później namówiłam burmistrza Bartelskiego, żeby zorganizował 
spotkanie między władzami dzielnicy a mieszkańcami okolic placu, (które 
niestety odbyło się w zakrystii, więc nie wszyscy przyszli, nie było np. przed-
stawicieli gminy żydowskiej), to zdałam sobie sprawę, że to nie było tak, że 
Dotleniacz wszyscy kochali. Tam było naprawdę wielu ludzi, którzy życzyliby 
sobie czegoś innego na tym miejscu, np. parkingu. 
→ Te parę zaangażowanych społecznie kobiet walczyło nie tylko w imię Dotle-
niacza i pewnego projektu pamiętania, ale też przeciwko projektom wybruko-
wania placu, postawienia kolejnego pomnika (tym razem Polaków ratujących 
Żydów), powiększenia placu przed kościołem dla celów procesji religijnych 
itd. One uparcie powtarzały że chcą placu dla odpoczynku służącego spotka-
niom a nie kultowi historii. 
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A przedstawiciele Gminy żydowskiej byli na tym spotkaniu czy oni w ogóle 
brali udział w tych konsultacjach?
→ Nie, ich tam nie było. Zanim powstał Dotleniacz poszłam do wszystkich 
„sąsiadów“. Byłam w Gminie żydowskiej, niestety nikt nie miał czasu się ze 
mną spotkać. Poszłam w końcu do rabina, który poświęcił mi trochę czasu. 
Czasami, podczas wykopalisk przychodził Janek Gebert z gminy i z nami roz-
mawiał. To było bardzo miłe. Mam jednak wrażenie, że oni nie zastanawia-

li się nad tym co się stanie z tym miejscem, ich obchodziła 
raczej kwestia pamięci i historii getta, co zrobimy z pa-
mięcią o getcie, co się z tym stanie, jak Dotleniacz zacznie 
przepracowywać ową pamięć. Natomiast plac Grzybowski, 
jako miejsce, jako część Warszawy, jako los pewnej grupy 
ludzi, którzy tam teraz mieszkają, i niekoniecznie są Żyda-
mi, to ich specjalnie nie obchodziło. Podobnie jak probosz-
cza obchodzili jedynie katolicy. Jakkolwiek, mam takie 
wrażenie, że i rabin, i proboszcz koniec końców byli jakoś 
tam obojętnie życzliwi. 
A jaka była twoja rola w konsultacjach społecznych? 
Brałaś udział w konsultacjach społecznych czy obecny 
był tylko projekt, Dotleniacz?
→ Zrobiłam wszystko co możliwe, żeby mieszkańcy byli in-
formowani o projekcie na każdym jego etapie. Kiedy robi-
liśmy wykopaliska archeologiczne, wydrukowałam mnó-
stwo ulotek z napisem „Wykopaliska archeologiczne.  
Robimy Dotleniacz. Przepraszamy za to i za to. Projekt jest 
taki i taki. Jak chcecie Państwo uzyskać więcej informacji, 
proszę o kontakt z…”. Podałam namiary na CSW Zamek 
Ujazdowski, telefony i maile do Kaji i do mnie. Więc ludzie 
w każdym momencie mogli się od nas wszystkiego dowie-
dzieć. W każdej klatce, do której ktokolwiek mnie wpuścił, 
była ulotka. 
→ Także konsultacje odbyły się w sposób zupełnie nie-
formalny, bo podczas wykopalisk archeologicznych przy-
chodziło mnóstwo ludzi. Starałam się porozmawiać z każ-
dym z osobna. Podobnie jak archeolodzy, chłopcy z Działu  
Realizacji z Zamku i wolontariusze, którzy nam pomagali.
→ I, jak wspominałam, starałam się odwiedzić wszyst-
kie instytucje wokół placu: poszłam do rabina, poszłam 
do Teatru Żydowskiego, do fundacji Szalom, do restaura-
cji „Menora”, do kościoła Wszystkich Świętych. Do wszyst-
kich możliwych klatek schodowych, do sklepów z far-
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bami, śrubkami, sznurami i kablami elektrycznymi. Te ostatnie wizyty były 
chyba najsympatyczniejsze – sprzedawcy opowiadali mi o historii tego miej-
sca, o swoich kłopotach ze spadkiem sprzedaży (wiadomo, supermarkety), to 
byli ludzie stamtąd, żywo zainteresowani tym, co się stanie z tym kawałkiem 
trawnika. 
A na tym spotkaniu właśnie w kościele Wszystkich Świętych, to jako kto ty 
występowałaś? Jako ktoś, kto reprezentuje ten obiekt, który pojawił się 
przed kościołem, czy w inny sposób?
→ Można śmiało powiedzieć że ja tam w ogóle nie występowałam. Wyobraź 
sobie, że proboszcz, który stał się automatycznie gospodarzem spotkania z ra-
cji tego, że odbywało się w zakrystii, zapomniał nas powitać. Powitał wszyst-
kich po kolei, władze dzielnicy, burmistrza, mieszkańców takich i takich blo-
ków, takich i takich wspólnot, jakichś zrzeszeń i stowarzyszeń, natomiast 
zapomniał o dyrektorze Krukowskim, zapomniał o Kaji Pawełek, Maćku Wal-
czynie i zapomniał o mnie. Tak, że myśmy w ogóle nie figurowali jako partne-
rzy w rozmowie. Nas po prostu tam nie było. 
Ale w końcu wzięliście udział w dyskusji?
→ Tak, ponieważ dyrektora Krukowskiego w pewnym momencie szlag tra-
fił. Wywołał Kaję, mnie i Maćka. W jakimś sensie na siłę, wbrew proboszczo-
wi przedstawiliśmy naszą wizję placu. Czuliśmy się wszyscy fatalnie w tej roli. 
W pewnym momencie rozpoczęła się pozytywna kampania wokół Dotle-
niacza i było właśnie tyle fajnych artykułów, ludzie zaczęli przyjeżdżać. 
Czy zmienił się też stosunek władz Miasta do Dotleniacza, czy nie?
→ Skąd ja mam wiedzieć? Chyba nie sądzisz, że ktoś z władz Warszawy mnie 
zaprosił na jakiekolwiek spotkanie. Ja wiem jedno: Zamek Ujazdowski pła-
cił ogromne pieniądze za dzierżawę gruntu Zarządowi Terenów Publicznych. 
Nikt palcem w bucie nie kiwnął, żeby te opłaty anulować. A prosiliśmy o to.
→ Podczas pierwszego spotkania mieszkańców z władzami, jeszcze podczas 
trwania projektu, zorganizowanego, z tego co wiem, przez p. Renatę Czarn-
kowską-Listoś z Biura Kultury (którą notabene szybko z pracy zwolniono) po-
jawiła się obietnica, że Miasto zrobi wszystko, żeby Dotleniacz został odbudo-
wany, w lepszej, solidniejszej formie. Ale tak się nie stało. Po roku ogłoszono 
konkurs na zagospodarowanie placu Grzybowskiego i po cichu wykreślono 
Dotleniacz z warunków konkursu, pojawiło się natomiast inne wymaganie: 
„założenie wodne”. Stąd w projektach były jakieś takie dotleniaczo-podobne 
twory, ale nie mające z Dotleniaczem absolutnie nic wspólnego.
A jak myślisz, czy jest coś, co by mogło przekonać władze Miasta do wspie-
rania takich projektów? Co jest największą barierą?
→ Barierą jest też kompletny brak przepływu informacji między urzędami, 
i co ważniejsze – elementarny brak troski o dobro publiczne, brak znajomo-
ści ludzkich potrzeb. Jeden z urzędników nawet nie bardzo wiedział gdzie jest 
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Plac Grzybowski. Jak taki człowiek może wiedzieć, że tam mieszkają przed 
wszystkim starsi, ubodzy ludzie? I czego oni potrzebują? 
A co by na przykład władze Miasta mogły zrobić, żeby zachęcić ciebie czy 
inne osoby do robienia kolejnego projektu, do zaangażowania się jeszcze 
raz w przestrzeń publiczną? 
→ Należałoby ustanowić jakiś podmiot przy np. Biurze Kultury, który był-
by odpowiedzialny za akcje w przestrzeni publicznej, tak żeby artyści mieli 
choć trochę ułatwione procedury. I tym samym mieli, co jest bardzo istotne, 
jasność co do logistyki projektu. Należałoby także anulować opłaty za „zaję-
cie pasa drogi“ czy dzierżawę gruntu od miasta.
Czyli kogoś w roli przewodnika po procedurach ze strony Miasta?
→ Tak. I to powinna być najlepiej kobieta, bo faceci nie potrafią się do tego
zabrać. Jedna, dwie kobiety, które są rzetelne, bardzo dobre w logistyce, bar-
dzo dobrze zorganizowane, i którym leży na sercu dobro tego miasta. Ich za-
daniem byłoby prowadzić projekt od strony proceduralnej, bądź też przy-
najmniej ułatwiać jego prowadzenie. Przydałyby się też konsultacje z takim 
ciałem jak Komisja Dialogu Społecznego d. s. Kultury, która teraz powstała 
przy Biurze Kultury. Wydaje mi się, że ich sugestie byłyby ważne. 
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GRZEGORZ WALKIEWICZ, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śród-
mieście m. st. Warszawy. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych UW. Od 2006 r. radny oraz przewodniczący Komisji Ładu 
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady 
Dzielnicy Śródmieście.

Z Grzegorzem Walkiewiczem rozmawia Joanna Erbel

↘
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JOANNA ERBEL: Kiedy po raz pierwszy zetknął się pan z Dotleniaczem Raj-
kowskiej? Czy jeszcze wtedy, gdy Dotleniacz działał na Placu Grzybowskim 
jako projekt czasowy, czy dopiero w czasie dyskusji nad jego pozostaniem 
na stałe?
→ GRZEGORZ WALKIEWICZ: Jeszcze wcześniej: pierwszy kontakt miałem 
w 2007 roku, kiedy mieszkańcy zaalarmowali mnie, że „ktoś prowadzi jakieś 
prace na Placu Grzybowskim”. W ten sposób dowiedziałem się o budowie 
Dotleniacza przez panią Rajkowską. Kolejny raz miałem do czynienia z Do-
tleniaczem, kiedy już funkcjonował i zbierał zdecydowanie pochlebne opinie 
ze strony mieszkańców. Niejednokrotnie sam również zatrzymywałem się na 
chwilę przy jego brzegu, napawając się niepowtarzalnym klimatem jaki na 
Placu wytworzył.
Ale były też jakieś konkurencyjne plany zagospodarowania Placu Grzy-
bowskiego?
→ Plany były krańcowo odmienne i budziły wiele kontrowersji. Początkowo 
konserwator zabytków mówił się o konieczności przywrócenia historycznej 
formy Placu, czyli de facto wybrukowaniu jego powierzchni. Kolejnym pomy-
słem była budowa parkingu podziemnego (postulat firmy Warimpex, inwesto-
ra z ul. Próżnej), zbudowanie amfiteatru, a także przekształcenie Placu w jed-
no z miejsc pamięci, poprzez ustawienie na nim pomnika upamiętniającego 
Polaków ratujących Żydów podczas okupacji (postulat Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz IPN). Dzięki dużej determinacji wspólnie z mieszkań-
cami udało nam się obalić te mniej lub bardziej absurdalne pomysły i prze-
prowadzić zapisy gwarantujące pozostawienie w tym miejscu terenu zielone-
go z oczkiem wodnym o charakterze Dotleniacza.
Jaką rolę Pana zdaniem odgrywał Dotleniacz w życiu Śródmieścia?
→ Dotleniacz stał się swego rodzaju oazą spokoju w centrum miasta. Wprowa-
dził na Placu sielski klimat, o który mieszkańcy byli gotowi później walczyć…
Właśnie, pomówmy chwilę o stosunku mieszkańców do projektu Joanny 
Rajkowskiej.
→ Zasadniczo ten stosunek był bardzo pozytywny. Negatywne emocje były 
wywoływane przez osoby walczące o swoje koncepcje zagospodarowania Pla-
cu Grzybowskiego. Twierdzili oni, że kontrowersyjną kwestią są wysokie kosz-
ty instalacji i konserwacji Dotleniacza, jak również przekonywali o szkodliwo-
ści produkowanej przez Dotleniacz nadmiernej ilości ozonu.
Mógłby pan opowiedzieć nieco o swoich kontaktach z mieszkańcami przy 
okazji konfliktu o sposób zagospodarowania Placu Grzybowskiego?
→ Początkowo, jako przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dziel-
nicy Śródmieście występowałem o uruchomienie rewitalizacji Placu Grzy-
bowskiego. Następnie rozpoczęły się konsultacji prowadzone przez Zarząd 
Dzielnicy dotyczące przyszłej formy Placu i koncepcje zagospodarowania, 
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o których mówiłem wcześniej. Te konsultacje nie przyniosły konstruktywnych 
rozwiązań. Wtedy postanowiłem, że Komisja stanie się forum uzgadniania 
kompromisu w sprawie przyszłości Placu Grzybowskiego. Odbyliśmy szereg 
spotkań i dyskusji w tej sprawie. Równolegle, jako Klub Radnych SLD uru-
chomiliśmy akcję ankietową wśród mieszkańców, którzy na dostarczanych 
ankietach mogli wskazać jak ich zdaniem Plac powinien wyglądać. Zebrali-
śmy czterysta siedemnaście ankiet, dzięki czemu zyskaliśmy oręż w rozmo-
wach z urzędnikami, konserwatorem, ROPWiM, IPN, a później również radny-
mi miasta. Dość spójna wola mieszkańców – ten argument wykorzystaliśmy 
jako decydujący, przesądzający o ostatecznym zagospodarowaniu Placu  
Grzybowskiego.
Dlaczego pana zdaniem władze miasta zdecydowały się na niewłączenie 
Dotleniacza w takiej formie jak proponowała go Joanna Rajkowska do za-
łożeń konkursowych planu zagospodarowania Placu? 
→ Założenia konkursowe musiały mieć formę otwartą – można było precy-
zyjnie zapisać jaki rodzaj obiektu będziemy chcieli. Nie można było podobno 
użyć słowa „Dotleniacz” jako nazwy własnej instalacji pani Joanny Rajkow-
skiej, ale jedynie zapisać potrzebę zawarcia w projekcie rewitalizacji Placu 
oczka wodnego w formie otwartej dla mieszkańców. 
Pojawianie się instalacji artystycznych w przestrzeni publicznej miasta to 
jednak rzadkość; czy jako samorządowiec miał pan wcześniej do czynienia 
z projektami artystycznymi w przestrzeni miejskiej? 
→ Tego typu projekty nie funkcjonowały dotychczas jako samoistne byty. Ale 
zdarzały się jako idee towarzyszące szerszym projektom przebudowy miasta.
A jaką rolę pańskim zdaniem mogą odgrywać takie obiekty w życiu  
miasta?
→ Projekty artystyczne – poza funkcjami estetycznymi czy promocyjnymi – 
pełnią ważną funkcję ożywienia przestrzeni publicznej, jak to miało miejsce 
w przypadku Dotleniacza.
Więc wydaje się naturalne, że stosunek władz miejskich do takich projek-
tów powinien być pozytywny…
→ Obserwuję ten stosunek i wydaje mi się, że się on zmienia ze zdecydowa-
nie nieufnego na umiarkowanie przychylny. Jednak jeszcze trochę poczekamy 
zanim dojdziemy do momentu, kiedy takie projekty będą przyjmowane z en-
tuzjazmem. Według mnie to nie urzędnicy, nawet Ci bardzo ważni, powinni 
decydować o obecności projektów artystycznych. Uważam, że opinia miesz-
kańców jest tutaj bardzo istotna.
Dochodzimy chyba do kluczowego pytania: dla kogo są te projekty? 
→ Zdecydowanie to mieszkańcy powinni być beneficjentami. Nie ukrywam,
że najbardziej trafiają do mnie projekty artystyczne pełniące również funkcje
użytkowe.
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Porozmawiajmy z kolei o promocji miasta: czy dzielnica Śródmieście my-
śli też o promocji miasta? Czy środkiem promocji może być sztuka i kultu-
ra? Jak sztuka powinna funkcjonować w przestrzeni publicznej? 
→ Tak, zdecydowanie podejmujemy też działania promocyjne. Przykładami 
takich projektów są między innymi: Nowy Świat Smaków, Śródmieście pozna-
je Mazowsze, czy Ścieżki Literackie, m.in. „Lalka”.
Natomiast jeśli chodzi o obiekty czy instalacje, to powinny one być wkompo-
nowana w przestrzeń publiczną, ale nie powinny zdominować tej przestrze-
ni, zawłaszczyć jej. Powinny akcentować pewne założenia planistyczne, ani-
mować nowe zastosowania przestrzeni. Ale oczywiście również – „upiększać” 
i promować miasto.
Na koniec pytanie o pana osobistą opinię: jaki jest pana stosunek, jako 
mieszkańca miasta, do takich projektów jak palma1 czy Dotleniacz?
→ Jeśli chodzi o Dotleniacz, to zdecydowanie pozytyw-
ny, natomiast jeśli chodzi o plamę to początkowo miałem 
mieszane uczucia. Palma wrosła jednak w krajobraz mia-
sta, została zaakceptowana przez mieszkańców. Mało kto 
umawia się „przy rondzie de Gaulle’a”, raczej umawiamy 
się „przy palmie”. 

1 Mowa o słynnej 
palmie – instalacji 
Joanny Rajkowskiej 
Pozdrowienia 
z Alej Jerozolimskich 
zrealizowanej przez 
autorkę na Rondzie de 
Gaulle’a w Warszawie
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Z OLGĄ BRANIECKĄ, mieszkającą w otoczeniu Placu Grzybowskiego, aktyw-
ną obrończynią Dotleniacza, rozmawia Joanna Erbel
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JOANNA ERBEL: Pani angażowała się w walkę o pewien kształt Placu Grzy-
bowskiego. Czy to było jeszcze przed Dotleniaczem czy dopiero od tego 
momentu kiedy pojawił się ten projekt?
→ OLGA BRANIECKA: Przed Dotleniaczem w ogóle w tej sprawie nic się nie dzia-
ło. Moje wejście w tę sprawę zaczęło się z chwilą, kiedy zebraliśmy się przy Do-
tleniaczu i od razu na miejscu od dwóch pań stojących nad brzegiem wody, 
dowiedziałam się, że ten Dotleniacz jest tylko do jesieni, a potem będzie tu 
parking. One to już wiedziały, Dwie starsze panie z okolicznych domów. I ja 
postanowiłam przeprowadzić dziennikarski research: usiadłam do telefonu, 
obdzwoniłam chyba dwadzieścia instytucji i poszczególnych działów w tych 
instytucjach, które mają związek z zabudową miasta, z zabytkami, z zielenią, 
z nowymi projektami i wreszcie dwudziesty pierwszy telefon okazał się celny: 
zapytałam o umowę z firmą austriacką sprawie parkingu na Placu Grzybow-
skim i pani mi powiedziała: „tak, proszę pani, ja mam na biurku tę umowę. 
No, my tego nie zaopiniujemy pozytywnie, ponieważ to jest sprzeczne z zasa-
dą dobrego sąsiedztwa. Tutaj ma być zieleń i teren rekreacyjny”. Ja na to: „No 
to świetnie, czyli z parkingiem mamy spokój?” „O, nie, proszę pani. Przecież 
pani wie jak to się załatwia” . I wtedy zadzwoniłam do paru sąsiadek, bo to 
głównie damy są takie energiczne, one powiedziały, że już tym się interesują, 
zaczęłyśmy bombardować telefonami różne instancje w gminie. 
Telefony chyba poskutkowały, bo zwołano zebranie z mieszkańcami, prawda?
→ Tak, zwołano wtedy pierwsze zebranie. W podziemiach kościoła z udzia-
łem księdza proboszcza i takich dwojga bardzo aktywnych parafian. Na tym
zebraniu Pani, która stała akurat nade mną, cały czas rwała się do głosu i stra-
szyła śmiertelnymi konsekwencjami zainstalowania czegoś, co emituje ozon. 
„ozon jest śmiertelny, ozon nie może być, ozonu nie wolno wdychać…”. Na 
tym spotkaniu w podziemiach kościoła pokazano nam też od razu trzy – czte-
ry projekty przebudowy placu z umieszczeniem na nim pomnika Polakom ra-
tującym Żydów. Kuriozalne pomysły: jeden twórca chciał zabetonować siedem 
ósmych tego placu. Zresztą ten projekt wygrał potem konkurs... 
Te projekty od razu nie podobały się wam?
→ Oczywiście. To jest skandal, żeby betonować teren rekreacyjny! Nigdzie na 
świecie się tego nie robi! Między wieżą Eiffla a pomnikiem Ofiarom Hiroszi-
my w Paryżu, jest ogromna łąka, na której jest wszystko: biegają dzieci, damy 
w milanezowych kombinacjach różowych się opalają, psy, piłka nożna, na de-
skach się jeździ, na rowerach, ta trawa żyje, to miejsce żyje. Ludzie wchodzą 
i oglądają. To jest taki wielki prostokątny monument z przejściem w środku. 
Można sobie filmy wyświetlać, są napisy we wszystkich językach. Tamto mia-
sto żyje razem ze swoimi pomnikami. 
→ A u nas – każdy pomnik jest otoczony martwą strefą. Po prostu w momen-
cie, gdy gdzieś staje pomnik, to miejsce zostaje zamordowane, uduszone.  
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Koniec, nie ma, nie istnieje. Tu, na Placu Grzybowskim też: będzie miejsce do 
przemówień, tu będzie wybetonowane, bo przecież te delegacje z wieńcami 
nie będą w lakierkach po trawie chodziły, tylko muszą po twardym. A Dotle-
niacz miałby być zepchnięty w najwęższy róg placu, przy samym zbiegu Grzy-
bowskiej i Królewskiej. Ja to sobie wyobraziłam: ludzie będą tam stali, a za 
plecami będą im jeździły samochody i smrodziły, ten hałas, to wszystko… No 
więc zaprotestowaliśmy natychmiast. 
A sam pomnik? Może to dobry pomysł, jak Pani uważa?
→ Ja już wtedy, na tym zebraniu w kościele, zadałam pytanie o logiczność 
sytuacji, w której Polacy wystawiają Polakom pomnik w imieniu Żydów. Jest 
w tym coś nie w porządku. Wypadałoby w sprawie Pomnika Polakom ratują-
cym Żydów zostawić inicjatywę Żydom. 
Rzeczywiście, to byłoby bardziej zrozumiałe. A sama forma pomnika? 
→ Na ostatnich Dniach Kultury Żydowskiej, które odbywały się w tej okoli-
cy, Pani Gołda Tencer miała taką propozycję, uroczą zresztą: tutaj przed woj-
ną stała studzienka Marconiego, bodaj z XVII wieku, i Gołda Tencer zapropo-
nowała, żeby replika takiej studzienki z wodą, najlepiej oligoceńską, stanęła 
na tym placu. I wszyscy się rozczulili i powiedzieli: „Ależ oczywiście! To bę-
dzie piękny pomnik i Polakom, i Żydom, ponieważ to była dzielnica żydow-
ska, a z wody mógł korzystać każdy”. To by było najpiękniejsze, nie pomnik 
przytłaczający i przypominający o śmierci, tylko coś, co kieruje nas w przy-
szłość, ku życiu.
→ Podczas dyskusji na decydującej sesji Rady Warszawy Pani Krupińska po-
wiedziała expressis verbis, komunikując o decyzji w sprawie innej lokalizacji 
tego pomnika, że duże wątpliwości budził fakt, że ten pomnik mają stawiać 
Polacy Polakom. Ona pierwsza miała odwagę to głośno powiedzieć. 
A jak w ogóle zachowują się przedstawiciele Miasta w takich dyskusjach? 
Czy oni zostawiają wolną przestrzeń do dyskusji czy forsują tylko swo-
je pomysły?
→ Na poziomie Rady Dzielnicy – nawet przyznają nam rację. Też mają tego 
rodzaju wątpliwości. Ale w tle niestety jest też walka partyjna: jeżeli jakiś te-
mat poruszy ktoś z jednej partii, to ktoś z innej natychmiast zaczyna ten pro-
jekt zwalczać, sugerując, że tamci „nie chcą upamiętnić Polaków ratujących  
Żydów”. A przecież chcą, tylko nie koniecznie takim ponurym pomnikiem. 
A czy podczas tych dyskusji Miasto brało też pod uwagę taki pomysł, żeby 
Plac Grzybowski był nadal terenem przynajmniej w części rekreacyjnym?
→ Ścierały się różne stanowiska w Mieście: jedni z pomnikami, drudzy z par-
kingami, ale byli i tacy, którzy wzięli naszą stronę, którzy przyłączyli się do 
naszego żądania, by plac ten był terenem rekreacyjnym, miejscem wypoczyn-
ku dla ludzi. Ale wie Pani, nie ma jednak faktycznego dialogu. Ten projekt, 
który wygrał konkurs, przewiduje jakieś przedziwne, pomarańczowe buły 
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w charakterze siedzisk, nieergonomicznie ukształtowane, nie nadające się do 
siedzenia ani dla matek z dziećmi, ani dla ludzi starszych. Alejka szeroka, te 
buły po obu stronach. To co? Siedzący mają krzyczeć do siebie? To ogóle jest 
bez sensu. Wolelibyśmy już zwykłe parkowe ławki, z ergonomicznie wygiętym 
oparciem, z poręczami, na których można przewiesić płaszcz, sweter, torebkę 
położyć obok siebie... W projekcie konkursowym nie ma miejsca dla starszych 
ludzi, którzy mają najwięcej czasu i największą potrzebę bycia w przestrzeni 
publicznej, bo są samotni przeważnie. Nie pomyślano o tym.
A taki projekt jak Dotleniacz: czy Pani zdaniem dobrą odpowiedzią na po-
trzeby mieszkańców?
→ Ludzie starsi w ogóle nie mają po co wychodzić w przestrzeń publiczną, 
natomiast Dotleniacz to coś, co trwale przyciąga ludzi, ponieważ człowiek do-
brze się w tym miejscu czuje. Przychodzi tu, bo jest mu tu dobrze. Nie pamię-
tam, żeby ktoś stworzył coś w Warszawie przed panią Rajkowską coś, co by 
było pomyślane wyłącznie dla ludzi. Bez żadnych pretensji do jakiejś ideolo-
gii, do jakiegoś wydarzenia historycznego. Bez żadnej tezy. Po prostu dla lu-
dzi. 
Pani jeździ bardzo dużo po świecie. Czy widziała Pani pozytywne przykła-
dy współpracy miast z artystami?
→ Każde miasto na świecie, które ma szczęście mieć w swoim obrębie rzekę 
i artystów – szaleńców bożych, chcących coś zmienić, coś zrobić; dla miasta 
to są po prostu dary od Pana Boga: rzeka i artyści! A my w Warszawie – co ro-
bimy? Od Wisły odgrodziliśmy się tak, że nie czuje się obecności rzeki w mie-
ście, po prostu dar od Boga został zmarnowany. Natomiast artyści są wyśmie-
wani albo lekceważeni albo odsądzani od czci i wiary.
A jak wyglądała Państwa współpraca z Joanną Rajkowską? Kiedy ona się 
zaczęła? 
→ Dokładnie nie pamiętam, w każdym razie ja do niej napisałam maila. Ja so-
bie najpierw znalazłam w Internecie wszystko na jej temat, wydrukowałam 
i przekazałam Pani Irenie Zaborskiej, tej, która ma kontakt z pozostałymi ak-
tywistkami, bo to głównie kobiety jednak, no i gdzieś na jakiejś stronie znala-
złam kontakt i do niej napisałam, że właśnie nam chcą zabrać, że my będzie-
my walczyć. I ona mi wtedy entuzjastycznie odpisała, w ogóle się wzruszyła 
szalenie i odtąd zaczęła się współpraca. 
→ Trzeba zdawać sobie sprawę, że pani Joanna zrobiła swoje i teraz byłaby 
w niezręcznej sytuacji walcząc sama o swoje dzieło. Co miałaby zrobić? Zgło-
sić się do władz i powiedzieć: „ludzie chcą mojego dzieła, to przywróćcie je”? 
To my sami powinniśmy w tej sprawie zabrać głos i upierać się i żądać powro-
tu Dotleniacza, 
No tak, bo tak naprawdę wy też jesteście wizytówką tego kawałka War-
szawy, prawda? 
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→ Dużo mocniejsze jest, kiedy to mówimy my, mieszkańcy. I my chcemy wal-
czyć dalej o Dotleniacz. Bo on jest akurat takim elementem, który komponuje 
się z zabudową przeznaczoną do właśnie celów rekreacyjnych. 
Poza Pałacem Kultury nie ma żadnych innych takich obiektów, które moż-
na komuś kiedyś pokazać. Pamiętam bardzo duże zainteresowanie tym 
obiektem gości spoza Warszawy, także zagranicznych, prawda? 
→ Tak, goście spoza Warszawy, przyjeżdżali, bo zadziałała potęga telewizji: 
usłyszeli o Dotleniaczu Kurierze Warszawskim i albo przyjeżdżali specjalnie 
do Dotleniacza, albo – przyjeżdżając do Warszawy – zostawali sobie czas, 
żeby przyjść i postać albo posiedzieć przy Dotleniaczu. Coś niebywałego. To 
się nigdy dotąd nie zdarzało. Nie było do tej pory takiego miejsca w Warsza-
wie i teraz nie ma.
A dlaczego władze Miasta w ogóle nie brały tego pod uwagę, że to jest 
obiekt tak silnie przyciągający ludzi?
→ Mam wrażenie, że im wcale nie zależy na tym. Może nawet jest w tym dalej 
myślenie PRL-owskie: divide et impera! Jak ludzie się ze sobą komunikują, to 
niewiadomo co im razem może do głowy strzelić. Jak są podzieleni, zatomizo-
wani, każdy ma inne interesy i w innej sprawie lobbuje, to można sobie z nimi 
dać radę. Więc takie gromadzenie się przy czymkolwiek jest niebezpieczne, 
niewiadomo co im jeszcze do głowy strzeli. będą eskalować żądania. Po co to 
komu? To jest absolutnie to myślenie. 
Czyli z tego by wynikało, że z punktu widzenia władzy najlepsze są takie  
obiekty, które po prostu istnieją, ale nie zachęcają, żeby przy nich przebywać?
→ No po to się w taki sposób buduje pomniki w Warszawie. Stawia się po-
mnik, wokół natychmiast życie zamiera i ożywa dwa razy do roku. Zamiera-
nie życia miejskiego to szerszy problem zresztą: niech Pani się przejdzie mia-
stem o dziewiątej wieczorem: nic, miasto jest martwe. A tymczasem Paryż, 
Vancouver czy Victoria, te miasta żyją całą noc: zawsze można gdzieś pójść, 
coś ciepłego zjeść, można gdzieś posiedzieć, posłuchać jakiejś muzyki, poga-
dać. I właśnie to mnie urzekło, że nie ma bariery wieku, urzędu, statusu. To 
jest zupełnie inne podejście. I to samo jest z pomnikami: tamte pomniki wra-
stają w miasto, do nich jest dostęp, tam tętni życie.
Z Dotleniaczem, jak Pani mówiła, jest tak, że ponieważ wszyscy go tak 
strasznie lubili, to nikt go nie dewastował. 
→ Nikt go nie dewastował, ponieważ nie miał do niego żadnych pretensji, 
a wprost przeciwnie. To miejsce zaczęło emanować dobrymi fluidami, a ileż
jest takich miejsc w Warszawie? No może Syrenka na Starówce i koniec.
→ Tak pięknie mówił i pisał o idei miasta profesor Samsonowicz, czym w za-
łożeniu miało być, czym jest, a czym powinno być miasto. Te miasta, które 
znam na świecie, w jakiś sposób spełniają tę funkcję, tę właśnie pierwotną 
funkcję miasta…
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A jaka mogłaby być rola obiektów sztuki w oswajaniu przestrzeni pub-
licznej?
→ Uczyłaby patrzenia na detal. Człowiek jest istotą emocjonalną i pierwsze 
doznanie odbiera zupełnie pozarozumowo. Niestety Warszawa ma wyjątkowe-
go pecha ostatnimi kilkudziesięciu laty do pomników, ponieważ co pomnik to 
niewiadomo gdzie oczy podziać. A ten nieszczęsny Starzyński, który wygląda 
jak w jakimś średniowiecznym kaftanie bezpieczeństwa i tylko gołębie go sza-
nują, ale niestety na swój sposób. Pomnik Jazdy Polskiej, na takiej zapałce, 
straszny, w ogóle nie do dostrzeżenia, może on byłby i piękny, gdyby to miało 
inne proporcje, wygląda strasznie, śmiesznie. Przykłady można mnożyć…
A czy kiedykolwiek przy okazji dyskusji w sprawie Placu Grzybowskiego 
były ze strony Miasta jakieś próby dowiedzenia się, czego Państwo chcą 
na tej powierzchni?
→ Tak, Pan Walkiewicz to z nami konsultował. Myśmy także do niego skiero-
wali list z podpisami w sprawie obrony Dotleniacza. To wszystko działo się na 
poziomie Dzielnicy.
→ Zobaczymy, będziemy walczyć, by wrócił Dotleniacz zamiast tego bajora, 
w zaroślach, do którego w dodatku nie ma dostępu, bo tam są przewidziane 
także wysokie byliny. No kto wejdzie w te chaszcze? Nikt. To jest właśnie róż-
nica podejścia. Pani Rajkowska zaproponowała coś, do czego można się zbli-
żyć i gdzie można znaleźć dla siebie miejsce. Coś dla ludzi. Natomiast ten pro-
jektant, który zaprojektował te pomarańczowe buły, koszmarne zresztą, nie 
widziałam, żeby ktokolwiek na tym usiadł, bo na to trzeba mieć żelazny krę-
gosłup, ten projektant sobie zrobi tak, jak sobie sam wyobrazi, ma w nosie 
użytkownika. I to jest ta różnica podejścia.
Czy uważa pani, że odniosłyście sukces? Przynajmniej w jakimś zakresie…?
→ Pierwszy raz za mojej pamięci determinacja mieszkańców sprawiła, że ich 
spokój stał się argumentem. Nigdy czegoś podobnego dotąd nie było, żeby 
ludzie mogli gdzieś pójść, zaprotestować, w ogóle dostać się na posiedzenie 
Rady Miasta. I w dodatku, żeby to miało skutki. I to też sprawiła iskra bożego 
szaleństwa pani Joanny: Dotleniacz poruszył nas na tyle, że w momencie kie-
dy nam to odebrano, zerwaliśmy się do wojny. 
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→ Dotychczasowe trzy głosy w sprawie Dotleniacza, przedstawiające punkt 
widzenia artystki, samorządowca i mieszkanki miasta, nastrajają do szerszej 
refleksji: warto z tego rodzaju doświadczeń, jak perypetie wokół Dotlenia-
cza, wyciągać wnioski ogólniejsze; posłużą one następnie sensowniejszemu 
kształtowaniu dialogu wokół sztuki w przestrzeni publicznej. Zanim wskażę 
na ważne zdaniem eksperta dylematy dialogu artyści – samorząd – mieszkań-
cy, proszę pozwolić mi na refleksję osobistą: tak się składa, że zanim wiele
lat temu zacząłem pracować jako ekspert-konsultant samorządowy (a potem 
przez krótki czas także jako urzędnik samorządowy), wcześniej po ukończe-
niu ASP przez kilka lat byłem przede wszystkim aktywnym twórcą, a potem 
długo łączyłem obie aktywności. Jestem też od urodzenia mieszkańcem mia-
sta nieobojętnym na to, jak moje miasto się rozwija. Mam więc poczucie pew-
nej identyfikacji z każdą ze stron tej trudnej rozmowy. A taki właśnie życzliwy
„równy dystans” do każdej ze stron jest niezbędny, jeśli ekspert ma się przy-
dać jako czwarty uczestnik dialogu.

DYLEMATY WSPÓŁPRACY
→ Chciałbym zaproponować Szanownemu Czytelnikowi, abyśmy na chwi-
lę z wysokiej sfery sztuki zeszli na przyziemny poziom praktyki zarządzania 
publicznego. Abyśmy na chwilę spróbowali spojrzeć na całą sytuację okiem 
kogoś, kto musi zadbać o przejrzyste procedury, dobre wydawanie publicz-
nych pieniędzy i sprawne osiąganie sensownych celów publicznych. Z takiego 
punktu widzenia odnotowuję co najmniej cztery ważne dylematy, które mu-
szą być rozstrzygnięte, jeżeli dialog twórcy – samorządowcy – mieszkańcy ma 
się zakończyć współpracą i przestrzenią publiczną wzbogaconą przez sztukę, 
a nie – awanturą i ogólną frustracją. Oto – zarysowane w największym skró-
cie – te cztery dylematy:

→ Kto ustanawia wartości, kto wyznacza cele?
→ Kto jest czyim klientem? 
→ Jaka jest istota artystycznych projektów publicznych? Mówiąc językiem za-

rządzania publicznego: co jest ich produktem, co rezultatem a co – oddzia-
ływaniem?

→ Jak mierzyć efektywność i skuteczność przedsięwzięć obszaru sztuki wspie-
ranych przez budżet publiczny?

→ Przyjemniej byłoby rozmawiać o sztuce językiem zupełnie innym, językiem 
porządku wartości i symboli. Mówić o jakości przestrzeni publicznej, poszu-
kiwać wspólnego paradygmatu aksjo-semiotycznego, właściwego danej spo-
łeczności w danym miejscu i czasie. Jednak – skoro rozmowa tamtym języ-
kiem nie udaje się, spróbujmy na chwilę użyć innego języka: może właśnie on 
umożliwi trudne porozumienie?
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Kto ustanawia wartości? Kto wyznacza cele?
→ Mówiąc językiem praktyki zarządzania publicznego, przez „cel” rozumiemy 
„przyszły, pożądany stan rzeczy, jaki zamierzamy osiągnąć”. Mówiąc dokład-
niej: tak jest na poziomie operacyjnym, bo na poziomie strategicznym „cele” 
to po prostu wartości, jakie zamierzamy zrealizować poprzez nasze działania. 
Przy dobrym planowaniu cele wytycza się zawsze najpierw, a dopiero do wy-
tyczonych celów dobiera stosowne środki, ale w praktyce – jak wiemy – czę-
sto bywa odwrotnie: ludzie dużo dokładniej mają przemyślane, co będą robili, 
niż – po co to będą robili. Przy dobrym planowaniu ten, kto w organizacji wy-
znacza generalne cele, wydaje się być ważniejszy od tego, kto potem jedynie 
zarządza warstwą wykonawczą. Stąd nasze tytułowe pytanie, kto ma wyzna-
czać cele, jest pytaniem delikatnym, bo dotyczy też prestiżu i władzy. 
→ Kto powinien wyznaczać cele publiczne? Spróbujmy zawęzić tu pytanie 
do ścisłego tematu naszych rozważań: kto ma wyznaczać wspólne cele w ob-
szarze kultury? Mądra reguła zarządzania publicznego, że generalne cele po-
winni demokratycznie obierać sami mieszkańcy jako lokalna społeczność, 
nie może mieć przecież mechanicznego zastosowania w sferze kultury; tu 
rzecz jest bardziej złożona. Choć niewątpliwie społeczność ma szerokie prawo 
współdecydowania o przestrzeni w której żyje, to z drugiej strony – dzieł sztu-
ki nie tworzy się przez demokratyczne głosowanie! Z pokorą uznajemy, że są 
pośród nas ci, którzy tworzą dzieła i nie pytają nas o zdanie, sami decydują co 
tworzą. Nam pozostaje przyjąć dzieło lub je odrzucić, lecz nie śmiemy doma-
gać się współdecydowania o jego kształcie. W odbiorze sztuki króluje demo-
kracja, ale w tworzeniu sztuki demokracji nie ma. 
→ Skoro więc nie wydaje się słuszne aby o kształcie dzieł sztuki w przestrzeni 
miasta decydowała czysta demokracja, to – kto ma to robić? Czyżby w obrębie 
kultury to właśnie artyści mieli wytyczać cele? Czy to oni powinni decydować, 
jakie obiekty sztuki powstaną i jakie wydarzenia artystyczne odbędą się wo-
kół nas? Czyżby samorząd miał wyłączyć się z tworzenia wizji w tym zakresie, 
a poprzestać na wykonawczym i finansowym wspieraniu artysty?
→ To nie takie proste. Artyści są wprawdzie właścicielami swoich kreatyw-
nych pomysłów, ale na ogół nie są właścicielami przestrzeni, w której te po-
mysły mają być urzeczywistnione, ani pieniędzy, które mają sfinansować
koszt artystycznej realizacji. Przestrzeń i pieniądze są na ogół publiczne. To 
samorząd dysponuje pieniędzmi z podatków każdego z nas i nikt samorządu 
nie wyręczy w niewdzięcznej roli skrupulatnego strażnika efektywności eko-
nomicznej publicznych wydatków, w tym – efektywności wydatków na sztu-
kę i kulturę. Ponadto samorząd jest też strażnikiem wykonywania prawa na 
swoim terenie: przepisy budowlane, przeciwpożarowe, ochrony środowiska, 
zdrowia, ochrony zabytków i sto innych obszarów składa się na sferę odpo-
wiedzialności samorządu. Jeżeli mielibyśmy wątpliwość, czy urzędnicy mogą 
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znać się na sztuce, to nie mamy raczej wątpliwości, że jak nikt znają się na ra-
mach formalnych w których sztuka w przestrzeni miasta musi się zmieścić. 
Więc czyżby to jednak administracja miała wyznaczać cele i rozliczać twórcę 
z ich realizacji? Skoro nie demokratyczny głos zbiorowy mieszkańców i skoro 
nie sami tylko twórcy, to – może cele powinni formułować fachowi urzędnicy? 
Przyznacie jednak Państwo, że wizja kultury, w której urzędnicy wyznaczają 
wartości i cele artystom, wywołuje dreszcz niepokoju. 
→ Żadne z wymienionych rozwiązań: ani dyktatura gustu większości, ani sa-
mowola urzędników, ani nieograniczone prawo artystów do dysponowania 
publiczną kasą i przestrzenią, nie wydają się możliwe do zaakceptowania. Po-
zostaje mozolne poszukiwanie rozwiązania gdzieś po środku: próba skonstru-
owania mecenatu publicznego, świadomego i konsekwentnego, ale zarazem 
pełnego szacunku dla autonomii twórczej i dla prawa społeczności do uczest-
nictwa w decyzjach. Samorząd jest wprawdzie gospodarzem przestrzeni pu-
blicznej, ale nie jest w żadnym wypadku jej właścicielem. Powinien być z niej 
jedynie inicjatorem debaty. W nowoczesnych miastach przestrzeń Corbusierow-
ska, w której naczelną organizującą ją zasadą był ład planistyczny zarządzony 
przez władzę publiczną, ustępuje coraz szerzej przestrzeni Habermasowskiej, 
w której zasadą jest ciągły dyskurs. Przestrzeń odgórnie i trwale zdefiniowa-
na robi miejsce dla nowoczesnej przestrzeni definiującej się nieustannie w ży-
wej debacie. Tytułowy dylemat: kto wyznacza cele, znajduje więc tylko jedną 
mądrą odpowiedź: wyznacza się je wspólnie, w ciągłej rozmowie opartej na 
wzajemnym zrozumieniu odmienności i równej ważności trzech punktów wi-
dzenia: twórców-wizjonerów, urzędników pilnujących budżetu i mieszkańców, 
którzy mają prawo do współkształtowania przestrzeni wokół siebie. 
→ Jak jednak upilnować równowagi w debacie, w której jedna strona uważa 
się za dużo ważniejszą od pozostałych? Być może odpowiedzią na to będzie 
rekomendowany na końcu tego artykułu udział ekspertów, jako moderatorów 
takiego dialogu? Pozostawiam czytelnika z tym pytaniem.

Kto jest czyim klientem? Kto winien do kogo przyjść?
→ Tak dotarliśmy do drugiego dylematu: kto w relacji administracja – twór-
ca ma być czyim klientem? Akurat te dwie strony debaty dysponują przecież 
komplementarnymi zasobami na rzecz kultury: jedna – potencjałem twór-
czym, a druga – pieniędzmi i uprawnieniami. Obie powinny być więc w rów-
nym stopniu zainteresowane współpracą. Zasoby komplementarne i ekwi-
walentne co do wartości warto łączyć, a nie wojować nimi. Sytuacja, w której 
artystka miesiącami brnie przez nieprzyjazne procedury, doznając niechętnej 
bierności urzędników, zamiast ich fachowej pomocy, jest absurdalnym mar-
nowaniem energii społecznej. Przecież właśnie udzielanie pomocy klientowi 
w sprawach formalno-proceduralnych jest oficjalną misją instytucji admini-
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stracyjnych. Dlaczego więc w praktyce tak łatwo pomoc zastąpić postawą nie-
chętnej bierności? Oto moja hipoteza na ten temat: przyczyną jest brak poczu-
cia w administracji, że to co przynoszą artyści, jest dla miasta cenne. Nie ma 
symetrii oczekiwań między stronami: jedna strona ma w dyspozycji zasób, na 
którym drugiej w oczywisty sposób zależy: przestrzeń i pieniądze, ale druga 
musi dopiero przekonać tę pierwszą, że to, co może dać w zamian, jest cenne. 
→ Sprawę mogłoby uratować mocniejsze poczucie misji w administracji, 
większa świadomość, dla jakiego celu istnieją poszczególne instytucje. Ale 
poczucie misji nie jest rozłożone równo: misyjność jest przecież naturalną do-
meną twórców nie urzędników. Rajkowska, póki chodzi po ziemi, będzie na 
niej zapewne stawiała swoje palmy, wyczarowywała dotleniacze i dokonała 
innych poruszających zmian; o to możemy być spokojni. Urzędnik samorzą-
dowy ma zupełnie inną perspektywę i jest to naturalne: czeka spokojnie na 
odnośne pismo z inicjatywą, zareaguje na nie proceduralnie w ustawowym 
terminie, sprawdzi przedtem przepisy. Załatwiane sprawy rzadko są dla niego 
pasjonujące, raczej dzieli je na łatwe (bo typowe) i na trudne (bo nietypowe). 
Na rzecz nietypową (a czy w sztuce są w ogóle jakieś sprawy typowe?) zare-
aguje najostrożniej jak się da. Mamy w takich sytuacjach odruch, aby widzieć 
w tym jego złą wolę; jednak tak naprawdę winna jest często źle zorganizowa-
na instytucja. Fatalny system motywacyjny, jaki dominuje w naszej admini-
stracji publicznej od czasów Maxa Webera, nie nagradza za odnoszenie sukce-
sów, ale karze za pomyłki i błędy. Rzadko słyszymy o urzędniku nagrodzonym 
za wykazanie inicjatywy ponad swoje obowiązki i przyczynienie się do waż-
nego celu publicznego. Za to cztery różne systemy kontrolne czuwają w każdej 
chwili nad tym, czy dany urzędnik nie popełnił pomyłki. Czy w takim syste-
mie może dziwić zachowawczość? Zaryzykuję stwierdzenie, że w lepszym sys-
temie nagradzającym za inicjatywę i dającym większe prawo do błędu w sy-
tuacjach nietypowych, przy przedsięwzięciach innowacyjnych, ci sami ludzie 
na tych samych urzędowych stanowiskach pokazaliby inną twarz i włączyli 
się z zaangażowaniem w jak najszybsze powstanie Dotleniacza; skoro Dotle-
niacz oczarowuje niemal każdego kto się z nim zetknie, dlaczego nie miałby 
oczarować i umotywować urzędników? 
→ Ale – aby to mogło się urzeczywistnić, trzeba modernizować instytucje 
administracji publicznej: trzeba pracować nad internalizacją ich misji przez 
urzędników, nad systemem motywacji i nagradzania, nad zupełnie inną ewa-
luacją jakości pracy poszczególnych osób i całych instytucji. Trzeba te insty-
tucje i tych ludzi umotywować do odnoszenia sukcesów, a nie tylko – do nie-
popełniania błędów. 
→ Tymczasem obecnie mamy jednak sytuację nierównej motywacji: twór-
com twórczość jest potrzebna do życia, zarówno w sensie wysokim: osobistej 
potrzeby spełniania się, jak i w sensie przyziemnym: potrzeby zarobienia na 
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życie. Natomiast administracji sztuka i kultura wydają się nie być niezbędne do 
funkcjonowania. To w najgorszym przypadku stawia twórców w roli petentów 
u urzędniczej klamki, a w nieco lepszym – w roli ciągłych wnioskodawców, ini-
cjatorów projektów, które administracja przyjmie do współfinansowania, lub
nie. „Mam taki a taki twórczy pomysł: wydajcie niezbędne zgody i sfinansujcie
jego realizację” – to zdanie opisuje syntetycznie stan obecny współpracy.
→ Tymczasem na początku powiedzieliśmy, że potencjały stron są komple-
mentarne i równie istotne, a więc – obu stronom mogłoby zależeć w równym 
stopniu. Mogłoby częściej zdarzać się, że to administracja poszukuje inicja-
tyw i projektów do wsparcia publicznymi środkami. „Mamy pieniądze, je-
steśmy gotowi załatwić wszelkie sprawy formalne, zapraszamy cię z twoimi 
twórczymi pomysłami” – taki model współpracy powinien zdarzać się równie 
często, jak opisany powyżej. 
→ Dylemat brzmi więc: jak zrównoważyć podaż pomysłów i inicjatyw twór-
czych popytem administracji na te pomysły i inicjatywy? Na razie takiej rów-
nowagi brakuje.

Jaki produkt? Jaki rezultat? Jakie oddziaływanie?
→ Kiedy zastanawiamy się, po co nam obiekty sztuki w przestrzeni publicz-
nej, mamy odruch mówienia o wartościach i przeżyciach estetycznych, inte-
lektualnych i emocjonalnych, o wzruszeniach i doznaniach. O naszej potrze-
bie zatrzymania i kontemplacji, czy o naszej potrzebie przeżycia katharsis. 
Tymczasem ja znów muszę poprosić czytelnika o cierpliwe pozostanie na po-
ziomie bardzo przyziemnym. Zarządzanie publiczne – zainspirowane meto-
dologią wypracowaną pod koniec lat 90-tych w ramach polityki struktural-
nej Unii Europejskiej – posługuje się trzema pojęciami dla opisania skutków 
wszelkich (a więc i kulturalnych) przedsięwzięć publicznych. W skutek za-
angażowaniu publicznego wkładu (input) w dane przedsięwzięcie, wynikają 
z niego po pierwsze produkty (outputs), następnie rezultaty (results) a wresz-
cie – oddziaływania (impacts). 

→ Produkty, to wszystko to, co powstało, lub odbyło się w sensie fizycznym:
np. wybudowana droga, czy zrealizowane szkolenie. W obszarze kultury 
produktami będą przykładowo: wybudowany budynek muzeum, wysta-
wiony spektakl teatralny, wydrukowany nakład książki, odegrany koncert. 
Wskaźniki (miary) produktu będą wyrażone w jednostkach fizycznych: me-
trach kwadratowych powierzchni użytkowej budynków, ilościach przedsta-
wień czy koncertów, wydrukowanych nakładach wydawnictw... Produkt jest 
namacalny, konkretny i łatwo mierzalny. Produkt w wypadku Dotleniacza 
to sztuczny staw o takiej a takiej powierzchni, konstrukcji i kształcie, insta-
lacje w nim zamontowane i miejsca do siedzenia wokół.
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→ Inaczej jest z rezultatem: rezultat, to bezpośrednia i natychmiastowa ko-
rzyść odniesiona przez beneficjenta w wyniku skorzystania z produktu. Nie 
budujemy przecież muzeum dla samego muzeum; ono ma czemuś i ko-
muś służyć. Rezultat to właśnie to, że dzięki uruchomieniu muzeum ktoś 
może z czegoś korzystać. Kto i z czego? To właśnie wskaźniki rezultatu: ilo-
ści osób odwiedzających muzeum, ilość osobo-godzin spędzonych przez nie 
na zwiedzaniu (ciekawa ekspozycja zatrzyma odwiedzającego dłużej), ilo-
ści kilogramów gliny zużytej przez dzieci próbujące ulepić garnek w muze-
alnej pracowni archeologii eksperymentalnej itd. O ile wskaźnik produktu 
pokazywał co zrealizowaliśmy (np. 12 tys. m2 powierzchni muzealnej), o tyle 
wskaźniki rezultatu pokażą nam, kto i na ile z tego następnie chce korzy-
stać. Rezultaty są ważniejsze od produktów. Mówiąc dobitnie: produkt ma 
sens tylko o tyle, o ile generuje potem wartościowy rezultat. A zdarzają się 
przecież obiekty wybudowane za dziesiątki milionów, które następnie stoją 
puste i martwe, czy publiczne wydania dzieł zalegających następnie maga-
zyny; to przykłady produktów bez rezultatu. W wypadku Dotleniacza rezul-
tatem jest możliwość przebywania przez taką a taką liczbę ludzi przez kil-
kanaście godzin codziennie w magicznym miejscu, korzystanie przez nich 
z wyciszenia, z wypoczynku. To konkretne – proszę mi wybaczyć ten język 
– osobo-godziny spędzone na rozmowach z sąsiadami, na które być może 
od lat brakowało czasu i dogodnego miejsca, lub po prostu przesiedziane 
w ciszy na przyniesionym z domu krzesełku wśród ozonowej mgiełki… 

→ Mamy wreszcie trzecią warstwę skutków każdego publicznego projektu, 
także istotną dla oceny jego wartości: to oddziaływania. Oddziaływania, 
to skutki odroczone i rozproszone, doznawane przez beneficjentów po kil-
ku latach, lub w ogóle poza grupą przewidywanych beneficjentów. To róż-
nego rodzaju długofalowe wpływy i „odpryski” naszych działań. Przykła-
dem oddziaływań projektów kulturalnych jest np. zwiększona kreatywność 
danej populacji, większy w niej odsetek postaw twórczych. Jeśli produk-
tem jakiegoś projektu było wygospodarowanie 120 m2 powierzchni muzeal-
nej na pracownię eksperymentalną dla młodzieży, a z kolei rezultatem było 
10,5 tysiąca osobo-godzin zajęć w tej pracowni rocznie (jako miara faktycz-
nego zainteresowania tą ofertą), to przykładowym oddziaływaniem może 
być np. odnotowany po pięciu latach wskaźnik sukcesów naszej młodzie-
ży w zdobywaniu zatrudnienia w zawodach twórczych, wyższy niż średnio 
w województwie. Oddziaływaniem Dotleniacza będzie zapewne (już jest?) 
aktywizacja społeczna – jedna z najcenniejszych wartości społeczeństwa 
obywatelskiego. To poczucie, że jesteśmy współgospodarzami miejsca wo-
kół nas i mamy zarówno prawo jak i obowiązek dbać i walczyć o nie, za-
miast czekać co zechcą zrobić z nim wielcy gracze lokalnego układu: wła-
dze i inwestorzy.



→ 155

CZTERY GŁOSY W JEDNEJ SPRAWIE

→ Czego należy oczekiwać po współpracy samorząd – twórcy? To bardzo waż-
ne: nie samych tylko produktów! Samorząd bardzo często ma przekonanie, że 
płaci za produkt i tegoż produktu domaga się do rozliczenia. Tymczasem na-
leżałoby umawiać się na rezultaty a nie na produkty. Nie uważać za rozliczo-
ny projektu teatralnego, w ramach którego odbyło się pięć spektakli. Uważać 
za to za zrealizowany i rozliczony projekt, w ramach którego odbyły się tylko 
trzy z pięciu zaplanowanych spektakli, ale za to sala pękała w szwach i pisały 
o nas entuzjastycznie warszawskie media. 
→ Czy „Dotleniacz” jest wartościową realizacją? Wydaje się, że część przed-
stawicieli administracji dostrzega w Dotleniaczu jedynie produkt: niewielki 
sztuczny staw na jednym z tysięcy miejskich trawników, a więc nic szczegól-
nego, ot, fragment zieleni miejskiej, jakich w Warszawie mamy mrowie. Tym-
czasem aby sensownie rozmawiać o Dotleniaczu, trzeba dostrzec jego rezultat 
i oddziaływanie. Wystarczy rzucić okiem na zdjęcia: ludzie, ludzie delektują-
cy się fragmentem żywej przestrzeni w martwym centrum metropolii, ludzie 
odwiedzający to miejsce ciszy i refleksji wyczarowane wśród hałasu zagłusza-
jącego leżące tuż pod chodnikami ruiny getta, ci ludzie stanowią żywą odpo-
wiedź. Gdyby Dotleniacz był realizacją martwą, „produktem bez rezultatu”, 
nie gromadziłby wokół siebie tej zaskakująco intensywnej obecności, zainte-
resowania i zaangażowania mieszkańców. Oddziaływaniem Dotleniacza jest 
z kolei na pewno szersza zmiana postaw samych mieszkańców, wzrost ich po-
czucia własnej podmiotowości i sprawczości, o czym tak dobitnie mówi w wy-
wiadzie Olga Braniecka. 
→ Zwrócenie uwagi na rezultaty i oddziaływania to zwrócenie uwagi na miesz-
kańców. Nie przypisaliśmy mieszkańcom kluczowej roli na etapie inicjowania 
i tworzenia dzieł. Ale przypominamy ich kluczową rolę w korzystaniu z dzieł, 
rolę, która nadaje dziełom sens.
→ Za koncentrowaniem całej współpracy na produktach przemawiają niby 
względy prostoty organizacyjnej i taniości działań. Ale filozofia: „mamy ofe-
renta, który taniej wykopie większy Dotleniacz” jest smutna w swej krótko-
wzroczności: czy wokół „tańszego dotleniacza” zechcą pojawić się ludzie? 
A to przecież właśnie ich obecność jest wskaźnikiem rezultatu. Skupienie się 
na produktach było łatwiejsze, ale za skupianiem się na rezultatach i oddzia-
ływaniach przemawiają względy sensowności działań.

Jak mierzyć efektywność i skuteczność współpracy?
→ Proszę wybaczyć, że znów przez chwilę wysoką sferę kultury spróbuję zako-
twiczyć w przyziemnej sferze ekonomii. Publiczne projekty kulturalne, podob-
nie jak wszelkie projekty, powinny być zarazem efektywne i skuteczne. Wyja-
śnijmy więc, co to jest efektywność i czym różni się od skuteczności? Artyści 
mają prawo tego nie wiedzieć ale co gorsza – często nie wiedzą tego urzędnicy.
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→ Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, to po prostu koszt uzyskania 
jednostki jego rezultatu1. Jesteśmy tym efektywniejsi, im taniej umiemy zrobić 
daną rzecz, lub im więcej umiemy zrobić za daną kwotę. 
Przedstawiając sprawę w wielkim uproszczeniu: projekt 
teatralny jest tym efektywniejszy ekonomicznie, im mniej 
kosztuje spektakl w przeliczeniu na jednego widza. Ale 
to nie znaczy, że efektywność wymusza ubóstwo teatru: 
można wszak podnosić efektywność nie tylko robiąc tań-
sze spektakle, ale też – przyciągając więcej publiczności. 
Opłaca się dołożyć dwukrotnie więcej pieniędzy do spek-
taklu, jeśli dzięki temu przyciągnie on trzykrotnie więcej 
publiczności. 
→ Natomiast skuteczność to miara procentowa osiągnięcia założonego na 
wstępie rezultatu. Skuteczność rzadko bywa stuprocentowa, a jeśli taka się 
okaże, to może oznaczać czasami, że zbyt ostrożnie zaplanowaliśmy rezultaty. 
Natomiast zdarza się także skuteczność zerowa. 
→ Jak jest relacja pomiędzy efektywnością a skutecznością? Proszę zauważyć, 
że i jedno i drugie stopniuje się. Załóżmy, że rozpatrujemy projekt z zakre-
su edukacji kulturalnej, który przewiduje zainteresowania młodzieży naszego 
niewielkiego miasta operą; na projekt składają się: prelekcje połączone z od-
twarzaniem fragmentów przedstawień operowych z płyt DVD, dyskusje nad 
materią poszczególnych oper, wreszcie – dwa bezpłatne wyjazdy na przedsta-
wienia operowe do Warszawy. Rezultatem takiego projektu miałoby być trwa-
łe zainteresowanie pewnej części młodzieży operą, a wskaźnikiem rezultatu – 
ilość osób które po zakończeniu programu wyrażą zainteresowanie wyjazdem 
na kolejny spektakl do Warszawy, tym razem już płatnym (gotowość zapła-
ty za bilet najdobitniej uwiarygodnia osobiste zainteresowanie spektaklem). 
Otóż wiadomo, że są tacy beneficjenci, którzy staną się miłośnikami opery już
po pierwszej prelekcji (efektywność w odniesieniu do nich jest bardzo wyso-
ka), ale są i tacy, których nie przekonają dwa sponsorowane wyjazdy do te-
atru operowego. Otóż organizator takiego projektu ma zawsze dylemat: czy za-
łożyć bardzo wysoką skuteczność projektu (np. 90% młodzieży zachęconej do 
opery)? Ale wówczas okaże się, że projekt będzie musiał objąć też osoby kom-
pletnie obojętne na muzykę, a skuteczne przekonanie ich – jeśli w ogóle moż-
liwe – będzie bardzo drogie, więc znikomo efektywne. Z kolei można założyć, 
że interesuje nas tylko ten fragment zadania, który da się zrealizować bardzo 
efektywnie (np. ponosząc tylko 5,00 zł kosztów na jednego przekonanego), ale 
wówczas nasz projekt ograniczy się do kilku procent młodzieży, którą prze-
konać najłatwiej, a pominie wielką liczbę ich rówieśników, którzy też mogli-
by zostać melomanami, gdybyśmy zainwestowali w choćby jeden wyjazd do 
prawdziwej opery. 

2 Można czasami 
spotkać też ujęcie 
produktowe 
efektywności, gdzie 
mówi się o koszcie 
jednostki produktu. 
Jest to jednak ujęcie 
stanowczo nie 
zalecane. W tym 
tekście konsekwentnie 
mówimy 
o efektywności 
rezultatu.
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→ Generalnie najefektywniejsze są zawsze te przedsięwzięcia, które biorą na 
warsztat sprawy najłatwiejsze, najprostsze. Ale ich skuteczność jest bardzo 
ograniczona, bo tanio da się zrobić tylko niewielki, najprostszy kawałek ro-
boty. Te zaś przedsięwzięcia, które biorą sobie za cel obszary coraz trudniej-
sze w danej sprawie, stają się wprawdzie stopniowo coraz skuteczniejsze, bo 
osiągają coraz większą część ogólnego celu, jednak tym samym spada stop-
niowo ich efektywność, bo kolejne, coraz trudniejsze fragmenty roboty pocią-
gają za sobą coraz większe koszty. Między efektywnością a skutecznością jest 
więc stała konkurencja: trzeba mądrze ustalać poziom oczekiwanej skutecz-
ności, nie narzucając sobie nierealistycznie wysokiego wskaźnika, bo to po-
pchnęłoby nas w stronę nieefektywności. Z kolei efektywność nie może być 
celem sama w sobie: „tańszy Dotleniacz” – to może oznaczać: „pseudo-dotle-
niacz”. Efektywność jest wartością tylko w ramach sensownie zaplanowanej 
skuteczności. Nie ma wszak nic głupszego niż efektywniej robić coś, co jest 
zupełnie nieskuteczne. 
→ Spróbujmy na poczekaniu wymyślić jakąś formę porównania efektywno-
ści i skuteczności (hipotetycznych) konkurencyjnych projektów zagospoda-
rowania tej samej przestrzeni: niech to będzie – przykładowo – Dotleniacz 
Rajkowskiej i monumentalna realizacji z pomnikiem Bohaterstwa Polaków 
Ratującym Żydów. Procedurę taką zawsze musielibyśmy rozpocząć od usta-
lenia, jakiemu celowi publicznemu ma służyć to miejsce w nowej aranżacji. 
Jeśli ten cel to „przyjazne miejsce przyciągające mieszkańców, sprzyjające 
integracji społecznej i podnoszące jakość życia” to trudno wątpić, że wygra 
Dotleniacz. Ale jeśli priorytetowym celem publicznym jest „upamiętnienie bo-
haterstwa Polaków” to skuteczniejszy może okazać się pomnik. Dyskusja po-
winna toczyć się więc na poziomie celów, a nie od razu na poziomie rozwią-
zań. Nie koniec jednak na tym: Jeśli nawet w debacie ustali się konsens, że 
celem jest „upamiętnienie bohaterstwa”, to zgłaszane projekty warto teraz po-
równywać w kategoriach nie tylko skuteczności, ale i efektywności. Oczywi-
ście, że skonstruowanie sensownych wskaźników porównujących, która re-
alizacja lepiej „upamiętnia”, nie będzie łatwe, ale jednak proszę zauważyć: 
gdybyśmy wstępnie uznali najprostszy wskaźnik: ilość osób które zadekla-
rują w ankiecie, że zostały poruszone czy skłonione do refleksji przez kon-
takt z daną aranżacją placu, to możemy wówczas porównać przewidywaną 
efektywność różnych projektów. Jeśli nawet nabralibyśmy przekonanie, że 
pomnik „upamiętnia” w sposób oczywisty, bezpośredni i czytelny dla niemal 
każdego, a Dotleniacz poruszy pamięć tylko niewielu, tylko tych najwrażliw-
szych, to dalej nie zwalnia nas z przyglądania się efektywności na poziomie 
rezultatów i szczególnie oddziaływań. Czy w kategoriach pobudzania pamięci 
społecznej i kształtowania społecznej świadomości na pewno więcej jest war-
ta oczywista lecz powierzchowna refleksja przed spiżowym monumentem:
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„aha, ratowali, no tak”, czy może większe oddziaływanie miałaby pogłębiona 
refleksja nielicznych, którzy wypoczywając w mgle Dotleniacza zastanawiali-
by się nad losem własnych dziadków po obu stronach muru getta? Dotleniacz 
w tym zakresie wydaje się być przekazem mniej masowym, jednak nie jest 
wykluczone, że byłby przekazem dużo głębszym. Dotleniacz ma moc zatrzy-
mywania ludzi, zwalnianie tempa i skłaniania do refleksji. Wątpię aby pięć
minut przy składaniu kwiatów pod pomnikiem mogło konkurować z kilkugo-
dzinnym pobytem-medytacją nad wodą Dotleniacza. Czy w Warszawie mamy 
jakieś miejsca pamięci mające zdolność zatrzymywania na dłużej, skłaniania 
do powrotów? Mamy jedno takie miejsce: Muzeum Powstania Warszawskie-
go. Wystarczy uświadomić sobie jak bardzo niestandardowa to placówka, aby 
przestać szukać dobrych rozwiązań wśród rozwiązań standardowych. 
→ A co do efektywności, a więc liczenia pieniędzy: pozwólmy sobie na chwilę 
na absolutne uproszczenie i zadajmy pytanie efektywnościowe: ile „porusze-
nia pamięci” za każdą wydaną złotówkę? Intuicja podpowiada mi, że w tej kon-
kurencji pobiłby na głowę wszystkie pomniki genialny i wzruszający w swej 
prostocie pomysł Gołdy Tencer, aby pomnikiem stała się zrekonstruowana 
w tym miejscu przedwojenna studzienka Marconiego, z której oligoceńską 
wodę czerpaliby jak przed wojną Polacy i Żydzi, Warszawiacy i przyjezdni, 
starzy i młodzi, ci spędzający czas przy Dotleniaczu i ci z pobliskiego kościoła. 
Taka studzienka, niezwykle silny symbol życia, miałaby szansę być najefek-
tywniejszym znakiem pamięci, biorąc pod uwagę, że była by pewnie stukrot-
nie tańsza od konkurencyjnych pomników. To projekt skromny, nienatrętny 
i nie ekspansywny, zostawiający przestrzeń dla Dotleniacza. 
→ Prowadzona w sposób planowy i spokojny rozmowa – najpierw o szerszych 
celach, a potem o możliwej skuteczności ich osiągnięcia i na koniec o efek-
tywności – potrafi bodajże uporządkować to, co w emocjach przeradza się 
jedynie w kłótnię nie rozumiejących się stron. 

REFLEKSJE
→ Gdy się myśli o niepowodzeniach dialogu artyści – administracja – miesz-
kańcy, dość łatwo popaść w pułapki stereotypów i zacząć o urzędnikach my-
śleć jako o bezdusznych biurokratach, o artystach – jako o roszczeniowych 
pięknoduchach oderwanych od realiów, a o mieszkańcach jako o niekom-
petentnym tłumie łatwo manipulowanym przez populistów. Refleksja, którą
chciałbym się podzielić z Czytelnikami, brzmi: precz z takimi stereotypami! 
Żadna ze stron tego trudnego dialogu nie jest taka, jak nieprzychylny stereo-
typ o niej. 
→ Gąszcz przepisów, których musi przecież przestrzegać administracja, to 
prawdziwy niepojęty labirynt i chwała tym, którzy nas przez ten labirynt umie-
ją skutecznie przeprowadzić. Urzędnik nie jest przecież autorem nieżyciowych 
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często regulacji, ale odpowiada za ich stosowanie. Każdy, kto z przyjemnością 
spogląda na palmę na Rondzie de Gaulle’a, niech pamięta, że ktoś przedtem 
musiał cierpliwie zadbać o spełnienie wszystkich przepisów dotyczących pro-
wizorycznych konstrukcji wysokościowych usytuowanych pomiędzy liniami roz-
graniczającymi pasa drogowego w terenie zabudowy. To nie była bynajmniej 
wdzięczna praca, ale bez niej palma nie mogłaby stanąć. Rzetelny urzędnik 
w dobrze zorganizowanej instytucji, to nasz cenny partner, a nie potencjal-
ny wróg.
→ Artyści z kolei pomagają nam nie zapomnieć o sensie. Przepisy tworzą je-
dynie ramy, ale w tych ramach sens tworzymy my sami. W epoce ponowocze-
snej, kompulsywnie rozedrganej i galopującej w oszałamiającym tempie bez 
chwili zatrzymania na refleksję, fundamentalnie ważna jest obecność tych,
którzy nie dają się biernie porwać prądowi. Potrzebne są ich palmy i dotlenia-
cze – wyspy, przy których my, niesieni przez prąd, mamy szansę zakotwiczyć 
na chwilę i dzięki nim – nie zwariować. 
→ Wreszcie mieszkańcy, przez lata odsunięci od współdecydowania o spra-
wach publicznych, zaskakująco szybko uczą się podmiotowego uczestnictwa 
w publicznej debacie. Poczuwają się do zabierania głosu. I ten vox populi oka-
zuje się zaskakująco świadomy, konstruktywny, rzeczowy, mądry. 

REKOMENDACJE
→ Na koniec proszę pozwolić mi na udzielenie kilku rekomendacji. Dedyku-
ję je wszystkim tym, którzy w przyszłości będą debatować o kolejnych obiek-
tach sztuki w przestrzeni publicznej, o kolejnych wydarzeniach artystycznych 
i o kształcie publicznego roztaczanego mecenatu nad nimi.
→ Po pierwsze – chciałbym zarekomendować zrozumienie odmiennych uwa-
runkowań, w jakich działają poszczególne strony debaty. Bez tego zrozumie-
nia możliwa będzie tylko kłótnia, wzajemne pretensje i ogólna frustracja 
doznawana przez wszystkich zainteresowanych. Zrozumienie zaś musi się za-
cząć od odrzucenia stereotypów o partnerach debaty.
→ Po drugie – chciałbym zarekomendować odwagę. Decyzje w tym obszarze 
nie mogą polegać na podążaniu „bezpiecznymi, sprawdzonymi ścieżkami”. 
Kultura, to także – a może nawet przede wszystkim – obszar nieskrępowanych 
poszukiwań, bezkompromisowych wypowiedzi, prowokacji artystycznych... 
Kultura domaga się od nas okazania śmiałości.
→ Po trzecie – wydaje mi się, że warto zarekomendować spojrzenie długofa-
lowe. Od wielu inwestycji oczekujemy skutków natychmiastowych. W odnie-
sieniu do kultury także mamy prawo oczekiwać natychmiastowego rezultatu, 
choćby w postaci poruszenia wśród społeczności. Ale chcąc ocenić całościo-
wy skutek zrealizowania danego obiektu, czy wydarzenia, powinniśmy cier-
pliwie zaczekać na jego oddziaływania. 
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→ Po czwarte wreszcie – być może w sytuacjach, w których lokalne strony 
dialogu spodziewają się zasadniczych trudności lub kompletnego niepowo-
dzenia dialogu na temat obecność sztuki w przestrzeni publicznej, warto za-
angażować w dialog czwartą stronę: ekspertów. Nie chodzi tu o ekspertów od 
orzekania, co jest a co nie jest sztuką i co ma się podobać mieszkańcom. Rola 
ekspertów jest w takim dialogu inna: powinni to być eksperci od prowadzenia 
konstruktywnego dialogu: czasami negocjatorzy-rozjemcy, czasami modera-
torzy, czasami po prostu możliwie bezstronni doradcy. Obecność takich eks-
pertów, przeważnie na początku kwestionowana przez wszystkie strony, albo 
co najmniej przyjmowana przez nie bez entuzjazmu, szybko ujawnia swoje 
bezsporne zalety. Za chwilę eksperci stają się nieodzownym „czwartym part-
nerem”. Taki ekspert-moderator będzie potrzebny nie w każdym przypad-
ku, ale kiedy nie umiemy się dogadać sami, wydaje się, że eksperci mogą być 
wielce przydatni. 
→ Ale – to tylko zdanie eksperta.... 

Zdjęcia podczas wywiadu z Joanną Rajkowską: Tomek Michalczewski

Zdjęcia Dotleniacza z archiwum Joanny Rajkowskiej
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W tym rozdziale przedstawiamy przebieg i wyniki Konkursu Mazowsze: Kie-
runek Kultura, jaki został ogłoszony przez Mazowieckie Centrum Kultury 
i Sztuki z początkiem 2009 roku. Konkurs miał na celu wzmocnienie atrak-
cyjności Mazowsza jako kierunku turystyki kulturalnej. 
Do udziału w Konkursie Mazowsze: Kierunek Kultura mogły być zgłasza-
ne przedsięwzięcia prowadzone przez samorządowe instytucje kultury (bi-
blioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice, szkoły itp.) 
oraz organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich sta-
tusu prawnego. Inicjatywy mogły być zgłaszane w następujących trzech ka-
tegoriach:
→ Kategoria A: Najciekawsza zrealizowana inicjatywa wykorzystania miej-
sca, wydarzenia lub produktu kulturalnego jako narzędzia promocji regionu;
→ Kategoria B: Najciekawsza planowana inicjatywa wykorzystania miejsca, 
wydarzenia lub produktu kulturalnego jako narzędzia promocji regionu; 
→ Kategoria C: Mecenas Kultury na Mazowszu (w tej kategorii ostatecznie 
nie przyznano nagród).

↘

↘



PRZEBIEG KONKURSU I JEGO WYNIKI 
→ Na konkurs wpłynęło w sumie 78 zgłoszeń; wszystkie zgłoszone projekty 
zostały dopuszczone do konkursu i podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 
Komisja pracowała w składzie: 

→ Aleksandra Kielan – p. o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
→ Jerzy Lach – Dyrektor Departamentu Kultury, Promo-

cji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego1

→ Joanna Zięba – prezeska Stowarzyszenia Katedra Kul-
tury

→ Ilona Iłowiecka-Tańska – szkoleniowiec, specjalist-
ka od przełamywania barier przy wprowadzaniu zmian, negocjacji społecz-
nych

→ Wojciech Kłosowski – specjalista w zakresie strategii rozwoju regionalne-
go i lokalnego

→ Witek Hebanowski – prezes Fundacji „Inna Przestrzeń”
→ Marcin Śliwa – koordynator projektu Kierunek Kultura
→ Wojciech Łukowski – profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

→ W dniu 11 lutego 2009 odbyło się posiedzenie Komisji. Komisja wybrała ze 
swego grona przewodniczącą – Ilonę Iłowiecką-Tańską, która poprowadziła 
dalsze prace. Zgodnie z metodą pracy zaproponowaną przez przewodniczącą 
i zaakceptowaną w głosowaniu, Komisja oceniała projekty zgłoszone na kon-
kurs w dwóch etapach. 

1. W pierwszym etapie każdy z członków Komisji miał prawo zgłosić projek-
ty, które w jego indywidualnej ocenie uzyskały najwyższą punktację. Jeże-
li dany projekt został zgłoszony przez co najmniej jednego członka Komisji, 
trafiał do grupy finałowej.

2. W drugim etapie z tak wyłonionej grupy finałowej członkowie Komisji w dro-
dze dyskusji, poprzez uzyskanie konsensu, lub – w razie potrzeby – przez 
głosowanie, wyłonili w kategoriach A i B po trzy projekty, którym przyzna-
li trzy pierwsze nagrody.

1 Dyr. Jerzy Lach 
wstrzymał się od 
głosowania, zabrał 
jedynie głos doradczy 
w dyskusji jury
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WYNIKI KONKURSU W KATEGORII A: 
„PROJEKTY ZREALIZOWANE LUB REALIZOWANE OBECNIE”

→ I Nagroda: Olenderskie Cmentarze – śladami mazowieckiej wielokulturo-
wości; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju Regio-
nu Sochaczewskiego, Marcin Prengowski;

→ II Nagroda: Strajk szpularek z 1883 roku w Żyrardowie – inscenizacja wy-
darzeń historycznych; Stowarzyszenie Fabryka Feniksa; 

→ III Nagroda: Wędrówka Ścieżkami Cudów; Stowarzyszenie Tratwa.

Poza nagrodami regulaminowymi Komisja postanowiła przyznać dwa wyróż-
nienia specjalne: 

→ wyróżnienie specjalne dla pani Bożeny Gąsiorowskiej, nauczycielki LO im. 
S. Żeromskiego w Żyrardowie – za całokształt jej pracy jako animatora i me-
nedżera kultury, 

→ wyróżnienie specjalnie dla projektu Literackie i Filmowe Gry Miejskie zgło-
szonego przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie; projekt 
ten Komisja uznała za modelowy przykład dobrej praktyki, który warto 
upowszechnić na całym Mazowszu. 
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I nagroda
Projekt „Olenderskie Cmentarze” – śladami mazowieckiej 
wielokulturowości 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem Dla 
Rozwoju Regionu Sochaczewskiego

→ „Cmentarze olenderskie położone są najczęściej na skraju wsi. Z reguły są 
niewielkie, gdyż chowano tam mieszkańców tylko danej miejscowości, z pięk-
nymi starymi drzewami. Każda z licznych jeszcze nekropolii jest niepowtarzal-
na i godna zachowania. Są one pięknym akcentem harmonijnego mazowiec-
kiego krajobrazu. Niezwykłą wartość stanowią zachowane na nich wspaniałe 
zabytkowe nagrobki – zwłaszcza formie stalli – prostopadłościennych płyt ka-
miennych o wysokości dochodzącej do 2,5 m. Każdy cmentarz jest niepowtarzal-
nym dziełem sztuki, będącym niejednokrotnie ostatnim świadectwem pobytu 
osadników olenderskich” – przyznaje Michał Jakubowski, prezes Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania Razem Dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego. 
W roku 2006 stowarzyszenie podjęło się uratowania od zapomnienia ostat-
nich śladów obecności osadników olenderskich i odnowienia sześciu ewan-
gelickich (olenderskich) cmentarzy z przełomu XIX i XX wieku na terenie gmi-
ny Brochów. Prace obejmowały uporządkowanie terenu, wycinkę zakrzewień, 
ustawienie zachowanych nagrobków oraz postawienie tablic informacyjnych 
i kierunkowych. Zostały one przeprowadzone we współpracy z samorządem 
Gminy Brochów, szkołami, dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego oraz 
lokalną społecznością. Popularyzacji wiedzy o dziedzictwie pozostawionym 
przez osadników, którzy przez dziesięciolecia w zgodzie współżyli z rdzenny-
mi mieszkańcami tych terenów służyła konferencja naukowa „Ślady obcych 
kultur na Mazowszu Zachodnim na przykładzie powiatu sochaczewskiego 
i ościennych”, zorganizowana w czerwcu 2008 roku w Szkole Podstawowej 
w Śladowie (gmina Brochów), w sąsiedztwie największego z cmentarzy oraz 
czterdziestokilometrowy I Rajd Rowerowy Olenderskim Szlakiem, który od-
był się 22 czerwca 2008 roku. Poza nekropoliami cykliści podziwiali uroki wsi 
mazowieckiej, Przyrodę Puszczy Kampinoskiej oraz wyjątkowe zabytki archi-
tektury jak bazylika w Brochowie oraz najstarszy dwór drobnoszlachecki na 
Mazowszu (datowany na 1792 rok). W roku 2009 planowana jest kontynuacja 
działań związanych z projektem „Olenderskie cmentarze”. Z pewnością odbę-
dzie się II Rajd Rowerowy Olenderskim Szlakiem, planowane jest również wy-
danie publikacji zawierającej zebrane dotychczas materiały o Olendrach i ich 
obecności w zachodniej części Mazowsza. 
→ Na razie korzystać można ze strony internetowej stowarzyszenia, na któ-
rej znajduje się min. „Olenderski Miniprzewodnik”. Oto wpis spodnim 
z czerwca 2008 roku „Odwiedziłam pozostałości po cmentarzu ewangelickim 
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w Śladowie. Jest tam grób jednego z moich przodków. Jestem pod wrażeniem. 
Może kiedyś udami się zwiedzić pozostałe miejscowości, w których zachowały 
się resztki grobów osadników niemieckich. Pozdrawiam twórców Olenderskie-
go Miniprzewodnika. Pomogli mi odkryć i zobaczyć kolebkę mojej rodziny”. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Razem dla Rozwoju Regionu Sochaczewskiego
Plecewice 98
05-088 Brochów
razemstowarzyszenie@wp.pl

II nagroda
Strajk szpularek z 1883 roku w Żyrardowie – inscenizacja 
wydarzeń historycznych
Stowarzyszenie Fabryka Feniksa 

→ Manifest rewolucyjny i głośne krzyki „Precz z caratem”. Po jednej stronie 
zdesperowani robotnicy, po drugiej – kozacy na koniach i wojsko carskie. 
Strzały z oryginalnej broni, zapach prochu, i „śmiertelne ofiary”. A wszyst-
ko to …na początku XXI wieku. Od 2004 roku młodzież działająca w Stowarzy-
szeniu Fabryka Feniksa organizuje inscenizację historyczną poświęconą jed-
nemu z najważniejszych wydarzeń w historii Żyrardowa. Strajk robotników 
z tamtejszej fabryki lnu rozpoczął się 23 kwietnia 1883 roku. Wzięło w nim 
udział 8 tys. pracowników fabryki. Były ofiary śmiertelne, również wśród dzie-
ci, było też jednak zwycięstwo. Źródłem buntu stały się obniżki wynagrodze-
nia i tak najgorzej opłacanych szpularek, ale postulatów było znacznie wię-
cej, m.in. godne traktowanie kobiet przez przełożonych i zakaz zatrudniania 
w fabryce dzieci. Mimo, że strajk próbował rozgromić batalion piechoty car-
skiej, wraz z kozakami, robotnicy strajkowali konsekwentnie przez pięć dni, 
aż do momentu spełnienia przez właściciela fabryki najważniejszych postu-
latów. Strajk ten był największym buntem w Królestwie Polskim i jednocze-
śnie pierwszym od czasów powstania styczniowego starciem zbrojnym z woj-
skiem carskim. 
→ Stowarzyszenie Fabryka Feniksa postanowiło przybliżyć mieszkańcom 
dziedzictwo ich małej ojczyzny i popularyzować we współczesnej, przystęp-
nej formie historię ich miasta. Poprzez coroczne inscenizacje najważniej-
szych wydarzeń historycznych pragnie zwrócić uwagę na unikatowe na skalę 
europejską dziedzictwo kulturowe Żyrardowa, na które składają się: jedy-
ny w Europie, zachowany w całości, układ urbanistyczny wraz z zabytkową 
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zabudową miasta przemysłowego XIX wieku, tradycje największego w Euro-
pie producenta lnu oraz wielokulturowy skład ludności miasta. Ta swoista 
lekcja historii „na żywo” jest bardzo atrakcyjną formą popularyzacji lokalne-
go patriotyzmu, a echo tych działań rozchodzi się na całe Mazowsze, ściąga-
jąc do Żyrardowa coraz większe rzesze turystów. 

Stowarzyszenie Fabryka Feniksa
ul. Okrzei 16 m. 40
96-300 Żyrardów
Tel. 0 604 365 502 

III nagroda
Wędrówka Ścieżkami Cudów 
Stowarzyszenie Tratwa 

→ Około 1660 roku, zimą, ludzie ze wsi Nieznamierowice (Mazowsze) zbiera-
li drewno na budowę nowego kościoła. Kiedy już zebrali wystarczającą ilość, 
posłali po cieśli, którzy raźno zabrali się do ociosywania bali. Jeden wziął 
w rękę siekierę, zamachnął się i…gdy ostrze siekiery uderzyło w świeże jeszcze 
drewno i odrąbało pierwszy wiór wszyscy obecni zamarli w bezruchu i onie-
mieniu. Obciosany wiór nie opadł na ziemię, ale wzniósł się w powietrze i za-
czął z wolna płynąć po niebie. Zadziwieni ludzie poszli za nim. Wiór płynął 
bardzo długo, aż opadł w końcu na śnieg, gdzieś w leśnej gęstwinie. W miej-
scu jego upadku podążający za nim ludzie zaczęli rękami rozganiać śnieg. Po 
chwili odnaleźli zamarznięte, przytulone do siebie trzy panny. Pod wpływem 
tego cudownego wydarzenia ludzie zdecydowali się przenieść drewno z Nie-
znamierowic i właśnie tu – na Panieńskiej Górze – rozpoczęli budowę sanktu-
arium, które dziś jest jednym z najważniejszych miejsc kultu w regionie. 
→ O tym, kim były owe trzy panny i z jakiego powodu schroniły się w lesie, 
dowiedzieć się można, uczestnicząc w Wędrówce Ścieżkami Cudów, wraz ze 
Stowarzyszeniem Tratwa. Od dwóch lat przemierza ono hipotetyczny szlak 
niezwykłego wióra, organizując w mijanych wsiach spotkania poświęcone 
pamięci cudu sprzed trzystu pięćdziesięciu lat. Biorą w nich udział członko-
wie wiejskich społeczności i lokalni artyści ludowi, a wędrowcami tego nie-
codziennego szlaku są głównie młodzi ludzie z rożnych miast Polski, zainte-
resowani poznawaniem tradycji Mazowsza. Jedni obdarowują drugich swoją 
opowieścią: wokół przydrożnych krzyży, kapliczek i kościołów mieszkańcy 
wsi śpiewają stare nabożne pieśni, a w zamian przyjezdni przedstawiają in-
scenizację opartą na motywach wspomnianej legendy. Potem wszyscy udają 



 KIERUNEK KULTURA

168 →

się do wiejskiej remizy, w której odbywa się zabawa taneczna z udziałem lo-
kalnych muzykantów: śpiewaków, skrzypków i harmonistów. Podstawowym 
celem projektu jest ochrona zapominanego dziedzictwa kultury muzycznej 
Mazowsza. Polimetria i związane z nią tempo rubato występujące w muzy-
ce mazowieckiej świadczą o jej archaicznym pochodzeniu, sytuując ją wśród 
najbardziej unikalnych tradycji muzycznych Europy. 

Stowarzyszenie Tratwa
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn
Tel. 089 513 17 44

Wyróżnienie specjalne  
dla modelowego przykładu dobrej praktyki
Literackie i Filmowe Gry Miejskie
Muzeum Powstania Warszawskiego 

→ Przyjeżdżasz do Warszawy. Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, na 
którym wysiadłaś/eś zalany jest słońcem. Stryj wyszedł po Ciebie i od razu 
Cię ciągnie do swojego ekskluzywnego sklepu na Próżnej, oferującego amery-
kańskie wyżymaczki do bielizny. Nie opierasz się długo i idziesz na róg Próż-
nej i Marszałkowskiej. Napisz od czego pochodzi nazwa ul Próżnej. Szukaj ta-
bliczki z pleksiglasu z informacjami
→ Stojąc za plecami Teatru Polskiego (który z Twojej XIX-wiecznej perspekty-
wy dopiero założy w 1913 roku Arnold Szyfman), popatrz na ukos w lewo, tam, 
obok Pałacu Staszica stał Pałac Karasia. A następnie przy pomniku Kopernika 
znajdź wolontariusza z ulotką o grze. Podaj hasło: „szuwaks”, rozwiąż zagad-
kę, a otrzymasz cenną informację. 
→ Spisz z tablicy na ul. Wierzbowej (naprzeciwko Muzeum Teatralnego) tytuł 
pierwszego polskiego filmu fabularnego, a następnie odgadnij zagadkę, którą
przedstawi Ci krążąca koło Muzeum osoba w długim szalu. 
→ Takie m.in. zadania postawiono przed uczestnikami Literackich i Filmo-
wych Gier Miejskich organizowanych przez Muzeum Powstania Warszawskie-
go. W przypadku tego nowoczesnego projektu doskonale sprawdza się stara 
zasada „bawiąc uczyć”. Gracze nie tylko mogą przeżyć niezapomnianą przy-
godę, ale również, przy okazji, pogłębić swoją wiedzę o Warszawie – mieście 
wydawało by się znanym im dobrze, a jednak…niezupełnie. Celem tego pro-
jektu jest pokazanie różnego oblicza miasta – tego współczesnego, w którym 
jednak ukrytych jest wciąż wiele śladów przeszłości, jak i tego zupełnie już 
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nieistniejącego, o którym przypominają dawne filmy, książki i zdjęcia. Każ-
dorazowo Grze towarzyszy miniprzewodnik, plan, który oprócz trasy i zadań 
zawiera również artykuły z dawnej prasy, fragmenty bedekerów, ogłoszenia, 
pocztówki, mapy i oczywiście cytaty literackie. Pierwsza Gra odbyła się 14 lip-
ca 2006 roku – wówczas uczestnicy szli śladami Złego Leopolda Tyrmanda. 
Późniejsze trasy wiodły przez Warszawę m. in. Tadeusza Konwickiego, An-
toniego Libery, Stefana Starzyńskiego, świat przedwojennych kin warszaw-
skich i XIX-wiecznych bedekerów. Warszawa jest miastem wciąż dynamicznie 
się zmieniającym, dlatego ważne jest, że gracze docierali również do miejsc 
i budynków znikających dosłownie na „ich oczach” jak np. Kino Skarpa czy 
Supersam. Dotychczas odbyło się 20 Gier Miejskich. Rekordową frekwencję 
miała Gra śladami bohaterów Joanny Chmielewskiej. Tropem postaci Klinu 
i Lekarstwa na miłość podążyło ponad 350 osób.

Muzeum Powstania Warszawskiego
ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
Tel. 022 539 79 01

Wyróżnienie specjalne  
za całokształt pracy animatora kultury 
Bożena Gąsiorowska 

→ Nowatorskie formy gromadzenia wiedzy o regionie inspirujące młodzież do 
poznawania lokalnej historii i kultury to codzienna praca Bożeny Gąsiorow-
skiej – nauczycielki, polonistki z LO im S. Żeromskiego w Żyrardowie. Zaanga-
żowaniu młodzieży w projekty sprzyja konkursowa forma wielu działań. Kon-
kursom towarzyszy wsparcie dla uczestników polegające na organizowaniu 
warsztatów fotograficznych, plastycznych, dziennikarskich, filmowych, ana-
lizy tekstów źródłowych, kompozycji wystąpień publicznych. Bożena Gąsio-
rowska corocznie pozyskuje na te projekty granty m.in. z Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, Fundacji „Fundusz Młodych Wehikuł”, Programu 
„Dobre pomysły”, a nawet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która wspar-
ła zakończony w grudniu 2008 roku projekt Wyzwania wobec inności. Ślada-
mi Żyrardowskich Żydów. W latach 2005 – 2007 Bożena Gąsiorowska zreali-
zowała cztery projekty: poświęcone walorom lokalnej przyrody Zróbmy to 
razem: Ogród moich marzeń i Pamiętajmy o ogrodach, sławiący lokalną hi-
storię i ogólnie rozumianą kulturę Cudze chwalicie, swego nie znacie i mają-
cy na celu poszukiwanie i poznanie świadectw i świadków przeszłości wśród 
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mieszkańców Żyrardowa i okolic Cudze chwalicie, swego nie znacie – Powiat 
Żyrardowski 2008. Wszystkie projekty inicjowane przez Bożenę Gąsiorowską 
poszerzają wiedzę młodego pokolenia o „małej ojczyźnie”, służą również pro-
mocji regionu. 

Bożena Gąsiorowska
LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie
ul. J. J. Kacperskiej 6 a
96-300 Żyrardów

Wesele Kurpiowskie. Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle

→ „Gorzkie, gorzkie” zabrzmi znów w Kadzidle w trzeci weekend czerwca. 
Wesele Kurpiowskie realizuje się tam od 1994 roku. Festiwal poświecony jest 
ludowym tradycjom weselnym: obrzędom, zwyczajom, pieśniom i tańcom. 
Uroczystości odbywają się w kilku miejscach i w ciągu kilku dni, zgodnie 
z przebiegiem tradycyjnego kurpiowskiego wesela. Początkowo impreza miała 
charakter wyłącznie teatralnej inscenizacji. W 2002 roku miało miejsce pierw-
sze rzeczywiste wesele, widzowie byli świadkami prawdziwego ślubowania 
miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Ich czynny udział w autentycznej 
uroczystości jest niewątpliwą innowacją i atrakcją, są oni prawdziwymi go-
śćmi weselnymi, kosztują potraw, śpiewają młodej parze, tańczą z druhnami 
itd. Do tej pory odbyły się trzy autentyczne śluby kurpiowskich par. Z roku na 
rok wzbogacana jest formuła Wesela kurpiowskiego. Od 2000 roku miało ono 
formułę Ogólnopolskiego Przeglądu Obrzędów Weselnych, który w 2008 roku 
przekształcił się w Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. W 2009 roku go-
śćmi będą zespoły z Grecji, Węgier, Chorwacji, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Ce-
lem Festiwalu jest zbliżenie kultur, lepsze poznanie tradycji różnych narodów, 
a w szczególności piękna sztuki ludowej i folkloru. Kadzidło na czas imprezy 
staje się miejscem wielkiego międzynarodowego „weseliska”, w którym bie-
rze udział około 25 tysięcy gości. Imprezie towarzyszy Wielki Jarmark Folklory-
styczny promujący artystów i rzemieślników ludowych Kurpiowszczyzny i ca-
łego Mazowsza. 

Centrum Kultury Kurpiowskiej im Ks. M. Mieszki
ul. Kościuszki 6
07-420 Kadzidło
Tel. 029 761 80 26
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Święto Żelaza i Stali
Rada Gminy Chlewiska 

→ Jak wyglądał proces technologiczny produkcji żelaza z rudy darniowej 
w starożytnej dymarce? Jak na początku XIX wieku wyrabiano gwoździe? Jak 
z bliska wgląda praca kowali, pszczelarzy, garncarzy, tkaczy, ceramików i od-
lewników? Odpowiedzi na te pytania otrzymają Państwo co roku, w drugą 
niedzielę sierpnia, uczestnicząc w Święcie Żelaza i Stali na terenie zabytko-
wej Huty Żelaza w Chlewiskach. Imprezę organizuje od 2002 roku rada Gmi-
ny Chlewiska, wraz z warszawskim Muzeum Techniki. Poprzez wystawy za-
bytków kultury materialnej, prezentację dorobku artystów i rzemieślników 
ludowych, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów oraz występy 
lokalnych zespołów organizatorzy chcą podtrzymać pamięć o tradycjach prze-
mysłowych i kulturalnych regionu oraz integrować jego mieszkańców. Uczest-
nicy Święta mają możliwość zapoznania się również ze zbiorami ważnych mu-
zeów kultury materialnej okolicy: Muzeum Techniki w Warszawie, Muzeum 
Oskara Kolberga w Przysusze, Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej 
i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Wielką atrak-
cją wielopokoleniowego festynu jest zwiedzanie zabytkowej Huty, której hi-
storia sięga roku 1882. Wówczas to Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne 
rozpoczęło w Chlewiskach budowę wielkiego pieca opalanego węglem drzew-
nym. Pracował on aż do 1940 roku i był ostatnim tego typu piecem w Europie 
Środkowej. 
→ Świętu Żelaza i Stalitowarzyszą okolicznościowe wydawnictwa; książki, 
foldery, widokówki i specjalny stempel pocztowy. Organizatorzy planują po-
nadto rozszerzenie imprezy o sesję naukową, której tematem będzie wkład 
Chlewisk w rozwój kultury materialnej Polski XIX i XX wieku.

Urząd Gminy Chlewiska
ul. Czachowskiego 49
26-510 Chlewiska
Tel. 048 628 70 53

Dni Leśmianowskie
Dom Kultury w Iłży

→ Leśmianowska parada kostiumowa młodzieży iłżeckich szkół zainauguru-
je tegoroczne Dni Leśmianowskie w Iłży. Młodzież przebrana w stroje posta-
ci z twórczości Bolesława Leśmiana zgromadzi się na iłżeckim rynku, skąd 
przemaszeruje trasą spacerów poety przed jego dom przy ulicy Podzamcze. 
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Paradę poprowadzi konna dorożka wioząca 
parę Bolesław Leśmian – Teodora Lebenthal. 
Organizowane od 1987 r. przez iłżecki Dom 
Kultury Dni Leśmianowskie to wydarzenie 
popularyzujące związki poety z Mazowszem, 
a przede wszystkim z Iłżą. Leśmian przyjeż-
dżał tu w latach 1903 – 1930 na letni wypo-
czynek u ciotki Gustawy Sunderland. Tutaj 
też poznał i pokochał swoją wielką miłość 
– Teodorę Lebenthal. Wielkie uczucie prze-
rodziło się z czasem w romans, który znalazł 
odzwierciedlenie w cyklu pięknych liryków 

ze słynnym Malinowym Chruśniakiem. Corocznie w Dniach Leśmianowskich 
czyli happeningach, plenerowych projekcjach multimedialnych, turniejach 
recytatorskich, konkursach literackich, przeglądach teatralnych, koncertach, 
wystawach, warsztatach artystycznych, spotkaniach i dyskusjach uczestniczy 
ponad 3 tysiące osób. Dzięki tej imprezie i jej ponadregionalnemu rozgłosowi 
Iłża znalazła się na trasie świętokrzyskiego szlaku literackiego opracowanego 
przez Instytut Książki, Regionalną Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Iłżę często odwiedzają dzięki temu wy-
cieczki młodzieży szkolnej i nauczyciele wędrujący tym szlakiem. Tegorocz-
ne Dni Leśmianowskie rozpoczną się 29 maja, a zakończą 31 maja biesiadą na 
dziedzińcu domu poety, podczas której uczestnicy częstowani będą bigosem 
– ulubioną iłżecką potrawą Bolesława Leśmiana. 

Dom Kultury w Iłży
Os. St. Staszica 13
27-100 Iłża
Tel. 048 616 31 08

Festiwal Niemego Kina 2008
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
Interaktywna Nieformalna Grupa Artystyczna Ingai 

→ Podróż na księżyc– obraz z 1902 roku ze współczesnym muzycznym pod-
kładem Piotra Słapy i Oli Bilińskiej otworzył 21 listopada, w piątek, Festiwal 
Niemego Kina w warszawskim Centralnym Basenie Artystycznym. Festiwal 
trwał trzy dni, w czasie których pokazano aż 14 filmów, w tym takie arcydzie-
ła niemej kinematografii jak Gabinet doktora Caligari, Nosferatu – symfonia 
grozy i Metropolis. Ścieżkę dźwiękową tworzyli znani mazowieccy jazzmani, 
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beatboxerzy, dj-e, muzycy związani ze sceną elektroniczną, rokową i klubo-
wą (m.in. Alina Mleczko, Piotr Bukowski, Masala, Kochankowie Gwiezdnych 
Przestrzeni). Każdy pokaz poprzedzony był słowem wprowadzenia na piśmie 
i krótkim wstępem ze sceny, a podsumowany dyskusją.

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 53, lok. 1a 
00-697 Warszawa

Muzyka odnaleziona
Małgorzata Bieńkowska, Andrzej Bieńkowski

→ Odbudowanie poczucia dumy z lokalnej tradycji, zwłaszcza muzycznej, 
aktywizacja żyjących ostatnich muzykantów i przywrócenie pamięci o tych 
już nieżyjących, oswajanie dzieci, młodzieży i dorosłych z muzyką wiejską, 
budowanie pomostów między miastem a wsią, starymi i młodymi i wreszcie 
budowanie wśród lokalnych społeczności poczucia własnej wartości i atrak-
cyjności wynikającej z tradycji i odrębności to główne cele przyświecające 
twórcom wydawnictwa Muzyka odnaleziona. Andrzej Bieńkowski swoje ba-
dania terenowe prowadzi od roku 1979, w 1986 dołączyła do niego żona Mał-
gorzata. Jeździli po wsiach, nagrywali muzykantów, kompletowali kapele, 
zbierali instrumenty i archiwalne zdjęcia – tak powstała ogromna kolekcja 
nagrań, fotografii i filmów, dotycząca muzyki wiejskiej, głownie z Polski cen-
tralnej, z Mazowsza, Lubelszczyzny, Rawskiego i Ukrainy. Chcąc w nowocze-
sny i atrakcyjny sposób pokazywać urodę tradycyjnej muzyki i kultury wiej-
skiej, Małgorzata i Andrzej Bieńkowscy powołali w 2007 roku wydawnictwo 
i serię Muzyka odnaleziona. Ukazała się płyta Ostatni wiejscy muzykanci oraz 
6 książek – z płytami, poświęconych tradycyjnej muzyce wiejskiej Polski cen-
tralnej i Ukrainy. Każdej z tych publikacji towarzyszą koncerty organizowa-
ne we współpracy z gminami, ośrodkami kultury lub starostwami. Muzyka 
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odnaleziona regularnie organizuje też pokazy filmów z badań terenowych An-
drzeja Bieńkowskiego i wędrujące, wieszane na plotach we wsiach w czasie 
lokalnych imprez i koncertów, wystawy fotograficzne, których bohaterami są
muzykanci. Corocznie Małgorzata i Andrzej Bieńkowscy współorganizują, we 
współpracy z gminą, imprezę Najmniejsze miasto. Wielcy wykonawcy w Wy-
śmierzycach (radomskie) oraz Kazikowy Jarmark w Warce. W 2009 roku – roku 
Jerzego Grotowskiego – wspólnie z Instytutem Teatralnym, krakowskim Mu-
zeum Etnograficznym i Teatrem Wiejskim w Węgajtach, wydawnictwo przy-
gotuje wystawę Teatr weselny poświęconą prateatrowi polskiemu, niedoce-
nianemu odpowiednikowi komedii dell’arte, który odbywał się na wiejskich 
weselach drugiego dnia. 

Muzyka odnaleziona
Al. Szucha 16 m. 24
00-582 Warszawa
Tel.: 022 628 93 03, 0 668 375 833 

Cykl imprez prezentujących kultury krajów świata
Jadłodajnia Filozoficzna

→ Potańcówka w rytmach azerbejdżańskich, japoński taniec butoh, muzycz-
na podróż z tybetańską kapelą, etiopska muzyka z nieba, chorwackie tańce lu-
dowe, jawajskie tańce dworskie, lekcja tańca ormiańskiego, pokaz dagestań-
skiego tańca lezginka, arabski taniec brzucha i egzorcystyczne tańce ze Sri 
Lanki – to tylko niektóre atrakcje organizowanych przez warszawską Jadło-
dajnię Filozoficzną wieczorów prezentujących kultury różnych krajów świata.
Zabawie każdorazowo towarzyszą prelekcje poświęcone kulturze danego kra-
ju czy regionu, spotkania z badaczami, podróżnikami i artystami, wystawy fo-
tografii, projekcje filmów, koncerty a także degustacje potraw. Imprezy zazwy-
czaj organizowane są wspólnie z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce, 
przedstawicielstwami dyplomatycznymi ich krajów i warszawskim Muzeum 
Azji i Pacyfiku. Klub Jadłodajnia Filozoficzna istnieje od 2002 roku.

Scena teatralna 
Jadłodajnia Filozoficzna

→ Teatralna scena Jadłodajni filozoficznej istnieje od 2006 roku. Jej celem jest
prezentacja współczesnej światowej twórczości dramaturgicznej. W formie bar-
dziej lub mniej inscenizowanych prób czytanych dotychczas publiczność usły-
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szała m.in. Eldorado Mariusa von Mayenburga w reżyserii Piotra Łazarkiewi-
cza, Żeglarza Connora McPhersona w reż. Piotra Nowaka, Biedronki wracają na 
ziemię Wasilija Sigariewa i Cięcie Marka Ravenhilla w reż. Anny Trojanowskiej. 
W projekcie biorą udział aktorzy scen warszawskich, a także znani tłumacze.
→ Podczas ubiegłorocznego Festiwalu Rewizje spektaklem Niewidzialna 
w choreografii Pauliny Święcańskiej zainaugurowała swa działalność Scena
Teatru Tańca. W jej ramach w 2009 roku odbędzie się m.in. cykl sesji impro-
wizacji i improwizacji kontaktowej – wiodących obecnie na świecie technik 
tanecznych. 

Scena muzyczna
Jadłodajnia Filozoficzna
→ Scena muzyczna Jadłodajni Filozoficznej jest nieodłącznym elemen-
tem działalności klubu od samego początku jego istnienia. Grały tu zarów-
no gwiazdy (m.in. Mikołaj Trzaska, Michael Timoty z Massie Attack, Marcin 
Świetlicki, Ścianka, Masala, Cool Kids of Heath, Kombajn do zbierania kur po 
wioskach) jak i młodzi, początkujący muzycy. Od dwóch lat Jadłodajnia orga-
nizuje regularne imprezy z nowymi brzmieniami gitarowymi i elektroniczny-
mi z Polski i świata. Klub gościł artystów z Francji, Szwecji, Niemiec, Danii, 
Holandii, Austrii, Finlandii, Australii, Kanadyi USA. Dzięki kontaktom z mło-
dą sceną londyńską regularnie koncertują tu zespoły i dj-e z Wielkiej Brytanii. 
Kierownik muzyczny Jadłodajni, Marcin Majewski jest również wydawcą ma-
gazynu „PULP” – pierwszego w Polsce pisma poświeconego nowej muzyce gi-
tarowej i elektronicznej niezależnej sceny polskiej i światowej. 

Jadłodajnia Filozoficzna
ul. Dobra 33/35 
Warszawa

Promowanie wiedzy o kulturze i produktach regionalnych, 
markowych produktów turystycznych oraz wiedzy 
o kulturze technicznej Zabytkowej Kolei Wąskotorowej na 
terenie Województwa Mazowieckiego
Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej 

→ Organizacja wycieczek turystycznych zabytkowymi pociągami Kolei Wą-
skotorowej, plenerowych imprez kulturalnych, warsztatów artystycznych, se-
minariów poświęconych historii i ochronie zabytków techniki kolejowej, kon-
kursy dla dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o kolejach wąskotorowych 
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i edukacja ekologiczna – to główne projekty Piaseczyńskiego Towarzystwa 
Kolei Wąskotorowej. W roku 2008 Towarzystwo pobiło wszystkie rekordy 
działalności turystycznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego: w samych wy-
cieczkach uczestniczyło ponad 15 tys. pasażerów! W związku z ogromnym za-
interesowaniem tym przebiegającym przez niemalże czyste ekologicznie tere-
ny szlakiem, w tym roku uruchomiony zostanie dodatkowy jego odcinek na 
trasie Tarczyn – Grójec – Piaseczno. Korzystając ze środków własnych i do-
tacji zewnętrznych, Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej corocz-
nie prowadzi prace remontowe zabytkowego szlaku kolejowego, który jest 
jednym z najciekawszych sposobów promocji nie tylko powiatu, ale i całego  
województwa.

Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
ul. Sienkiewicza 14
05-500 Piaseczno
Tel.: 022 456 76 38; 607 155 188; 695 112 400

Vademecum – w korowodzie weselnym  
rodziców Cypriana Norwida
Zespół Szkół im Rzeczpospolitej Norwidowskiej

→ „Kto pracował na miłość, ten potem z miłością pracować będzie…” – te 
słowa wieszcza są mottem Zespołu Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej 
w Strachówce. Odkrywanie związków miejscowości z wielką historią Polski, 
z rodem Sobieskich, obradami Sejmu 4-letniego i dzieciństwem Cypriana K. 
Norwida służy zmianie wizerunku ziemi Stachowskiej, o miejscu której na 
mapie Polski decyduje dziś nie polityka czy gospodarka a właśnie kultura. Cy-
klicznie odbywają się tu międzygminne konkursy wiedzy o poecie, konkursy 
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recytatorskie, powstają publikacje dotyczące historii tych ziem. Od 2005 roku 
organizowana jest również plenerowa impreza Vademecum – w korowodzie 
weselnym rodziców Cypriana Norwida. Poznali się oni najprawdopodobniej 
właśnie tu, w Strachówce, w tutejszym Dworze Sobieskich odbyło się też ich 
wesele. Impreza rozpoczyna się Mszą świętą w kościele parafialnym w Stra-
chówce, po której korowód weselny jeźdźców konnych w strojach historycz-
nych, bryczek i wozów udaje się do kościoła w Sulejowie, gdzie pobrali się 
28 kwietnia 1818 roku Jan Norwid i Ludwika Zdzieborska. Co roku, w ramach 
imprezy, odbywają się koncerty muzyki poważnej i ludowej, recytacje poezji 
Norwida, mini – wykłady, przedstawienia i happeningi w wykonaniu uczniów 
szkół ze Strachówki i okolic. Vademecum kończy zabawa w formie biesiady 
weselnej dla mieszkańców gminy i gości. 
→ Prawda o „nowym rodowodzie” powoli dociera do lokalnej społeczno-
ści, co w tradycyjnym środowisku wiejskim nie jest proste. Ten efekt najle-
piej widać właśnie przy okazji Vademecum. Zainteresowani nim są już nie 
tylko uczniowie, ale też ich rodzice, którzy coraz chętniej angażują się w or-
ganizowanie imprezy. Niektórzy specjalnie wyremontowali swoje wozy konne 
i dopytują ”kiedy będzie ten następny raz ?”. W ten sposób może jeszcze nie  
poezja, ale osoba czwartego wieszcza wkroczyła pod strzechy. 

Zespół Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej
ul. Kmiecińskiego 3
05-282 Strachówka
Tel. 025 675 90 37
rzecznorwidowska@wp.pl

Apetyt (na) Gombrowicza
Fundacja „Wsoła Pomost”

→ W latach młodości Witold Gombrowicz często bywał w Pałacu we Wsoli 
(gmina Jedlińsk), który należał do jego starszego brata Jerzego. Młody Witold 
lubił to miejsce, dlatego często spędzał tu wakacje. Biografowie pisarza twier-
dzą, że właśnie tu powstały obszerne fragmenty Pamiętnika z okresu dojrze-
wania i Ferdydurke. Obecnie Pałac we Wsoli jest Muzeum Gombrowicza, bę-
dącym oddziałem Muzeum Literatury w Warszawie. Plenerowy projekt Apetyt 
(na) Gombrowicza , który odbył się w dniach 13 – 14.06 2008 pozwolił na nie-
codzienny kontakt mieszkańców z niewątpliwie trudną twórczością pisarza 
oraz przybliżył atmosferę epoki, w której żył i tworzył. Zgromadzona na Ryn-
ku w Jedlińsku publiczność obejrzała m.in. słynny spektakl Ferdydurke Teatru 
Provisorium i Kompanii Teatralnej z Lublina, przedstawienie Gombrowicz 



 KIERUNEK KULTURA

178 →

niezniszczalny według Dzienników w wykonaniu radomskiego Teatru Po-
wszechnego i program kieleckiego teatru Ecco Homo na motywach gom-
browiczowskiej prozy. W klimat lat 30. ubiegłego wieku wprowadził widzów 
program kabaretowy na podstawie tekstów poetów międzywojennych m.in. 
Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego w wykonaniu Teatru Żydowskie-
go z Warszawy. Jak wiemy, Witold Gombrowicz wiele lat życia spędził w Ar-
gentynie – ojczyźnie tanga, dlatego dopełnieniem imprezy był występ zespołu  
Al. Tango z programem Wszystkie tanga świata. 
→ Organizatorzy udowodnili, że imprezę na wysokim poziomie, o ambit-
nym charakterze, można zorganizować także w małej miejscowości, takiej jak  
Jedlińsk kolo Radomia. Impreza była też promocją historycznych i turystycz-
nych walorów gminy Jedlińsk i tym samym Mazowsza. 

Wsoła ul. Warszawska 3
26-660 Jedlińsk 
powiat radomski
kawiarniaczekolada@wp.pl

Turystyczny Szlak Sienkiewiczowski w Płońsku
Anna Goliasz – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Płońskiej 

→ „Koktajl słodkie usta Danuśki”, „placek Zagłoby”, „sałatka Maryni Poła-
nieckiej” i „roladki sienkiewiczowskie” w sosie grzybowym z kaszą gryczaną 
i buraczkami – to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez płońskie restau-
racje na trasie Turystycznego Szlaku Sienkiewiczowskiego. 
→ „Nie rzeczywistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rze-
czom kształty i kolory” pisał Henryk Sienkiewicz. Płońsk nie ma większych 
zabytków, które przyciągać mogłyby turystów, tym cenniejsi są ludzie i ich 
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pomysły na promocję regionu i aktywizację lokalnej społeczności. Turystycz-
ny Szlak Sienkiewiczowski – idea Anny Goliasz – prezesa Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Polońskiej – otwarty został w 2006 roku, w 90. rocznicę śmier-
ci pisarza. Centralnym jego punktem jest dworek Wejherów w Poświętnem, 
gdzie 140 lat temu młody Sienkiewicz pracował jako guwerner. Atrakcją szla-
ku jest również ławeczka Sienkiewicza z jego atrybutami: kapeluszem, pió-
rem, okularami i księgą z pierwszym wersetem z latarnika, które wykonali 
kowale ze Stowarzyszenia Twórców Ziemi Płońskiej ART. PŁONA. Turystycz-
ny Szlak Sienkiewiczowski z dworkiem „Sienkiewiczówka” doskonale wpisu-
je się w literackie trasy turystyczne Mazowsza, w niedalekim Sarbiewie posta-
je bowiem Muzeum Baroku, w Opinogórze istnieje już Muzeum Romantyzmu,  
a w Gołotczyźnie – Muzeum Pozytywizmu.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej
Pl. 15 Sierpnia 1
09-100 Płońsk
023 663 24 24, 664 737 815 

Międzynarodowe Dni Ks. Macieja K. Sarbiewskiego 
„Chrześcijański Horacy z Mazowsza”
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Akademia Europaea 
Sarbieviana 

→ Noc poetów, konkurs krasomówczy, konkurs poetycki O Laur Sarbiewskie-
go, Festiwal Muzyki Barokowej, spotkania z pisarzami, akcja Pięć minut z Sar-
biewskim czyli czytanie jego poezji w lokalnym 
radiu, wykłady, dyskusje, spacery, msza w in-
tencji dwóch sławnych mazowieckich jezuitów: 
ks. M. K. Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki, 
koncerty, a nawet ognisko z towarzyszeniem ze-
społu folklorystycznego – tak wygląda program 
tegorocznych V Międzynarodowych Dni ks. Ma-
cieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański 
Horacy z Mazowsza”. Trzydniowa impreza od-
bywać się będzie w Płońsku, Rostkowie (miej-
scu urodzenia św. Stanisława Kostki), Ciecha-
nowie i Sarbiewie, gdzie na świat przyszedł jej 
bohater. 
→ Celem organizowanych od 2005 roku spotkań jest ożywianie pamięci o za-
pomnianym wielkim poecie łacińskiego baroku, nazywanym „Mazowieckim 
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Horacym”, rozpowszechnianie wartości chrześcijańskiego humanizmu, pod-
trzymanie tradycji kulturowych i historycznych Mazowsza i jego promocja 
w kraju i za granicą. Konkurs poetycki O Laur Sarbiewskiego corocznie przy-
ciąga kilkudziesięciu poetów z Polski i Europy . Na imprezę przyjeżdżają rów-
nież goście – pisarze i animatorzy kultury – z Litwy, Niemiec i Włoch. Pozy-
tywnym efektem projektu jest poza tym zacieśnianie się współpracy lokalnych 
instytucji kultury, szkół, związków twórczych, władz i parafii. Honorowy pa-
tronat nad imprezą objęli Marszałek Sejmu RP i Ordynariusz Diecezji Płoc-
kiej. V Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego odbędą się 
w dniach 8 – 10 maja.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
ul. Płocka 50
09-100 Płońsk
Tel. 023 662 27 02, 023 662 22 32
mck_płonsk@poczta.onet.pl
www.mckplonsk.pl

Godni są, by wspominali i czcili ich wszyscy, bo za prawa 
i zwyczaje ojczyste walczyli mężnie i wytrwale. Uliczne 
widowisko historyczne w hołdzie Żołnierzom Września 
w 70. rocznicę bitwy pod Mławą
Miejski Dom Kultury w Mławie

→ Bitwę pod Mławą, jedną z najważniejszych bitew w Polsce w czasie II woj-
ny światowej, dzień wybuchu wojny na ulicach miasta, wymarsz wojsk na li-
nię obrony – te wydarzenia rekonstruuje dwudniowa inscenizacja historyczna 
przygotowana przez Miejski Dom Kultury w Mławie przy współpracy zapro-
szonych artystów. Pierwszego dnia na rynku odbywa się, będące efektem  
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tygodniowych warsztatów teatralnych, widowisko próbujące przywołać at-
mosferę przedwojennego polsko-żydowsko-cygańskiego miasteczka. Dzień 
drugi – 1 września – to już rekonstrukcja samej Bitwy pod Mławą. W insce-
nizacji udział biorą mieszkańcy Mławy i okolic, kolo teatralne MDK i rekon-
struktorzy z Polski i z zagranicy. W roku 2008 I Rekonstrukcję Bitwy oglądało 
około 17.000 widzów. Wydarzenie jest nie tylko żywą lekcją historii ale rów-
nież znakomitą promocją regionu. 

Miejski Dom Kultury w Mławie
ul. Stary Rynek 13
06-500 Mława
Tel. 023 654 35 85

Tu się poznali rodzice Norwida
Grupa Społeczna „Rzeczpospolita Norwidowska” 
i Stowarzyszenie Porozumienie dla Zielonki 

Tak – na wieś wrócę, do swoich wrócę,
Sterczące kości napotkam w roli,
I dla tych kości piosnkę zanucę.
Już wracam myślą – wzrok jej sokoli
Naprzód zobaczył lipy cieniste,
Zielone smugi i wody czyste,
Serce, ty czujesz strony rodzinne,
Bo tam dla ciebie było wesele,
I szczere modły w wiejskim kościele,
I czucia szczere – niewinne…

Cyprian K. Norwid: Wspomnienie wioski

→ Wędrówka mazowieckimi śladami poety i jego rodziców prowadzi do Stra-
chówki, której historia wiąże się z rodem Sobieskich. Tu korzenie swoje ma 
Cyprian K. Norwid. Najsłynniejszą postacią należącą do starszej linii rodu jest 
oczywiście król Jan III, głównym przedstawicielem linii młodszej był nato-
miast Józef Sobieski, miecznik liwski, do którego należał majątek Strachów-
ka. Jego żoną była Filaria z d. Buyno. Grupę wolontariuszy skupionych wokół 
projektu Tu się poznali rodzice Norwida zainteresował fakt, że była ona pra-
babką poety. Zanim zjawił się na świecie, w Stachowskim dworze zamieszkała 
u swej babci Ludwika Zdzieborska. Najprawdopodobniej właśnie w Strachów-
ce poznała Jana Norwida, wówczas plenipotenta u księcia Michała Radziwił-
ła. Ślub odbył się w kościele parafialnym w pobliskim Sulejowie. Młoda para
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zamieszkała u babci panny młodej na 3 lata i tutaj urodziło się dwoje starsze-
go rodzeństwa Cypriana. Potem dopiero przenieśli się do dworu posagowe-
go Ludwiki Laskowo-Głuchy, gdzie na świat przyszedł Cyprian.. Nie mieszkali 
tam jednak długo. Po czterech latach Ludwika zmarła i dzieci wróciły do Stra-
chówki, do domu prababki.
→ Realizatorzy projektu z tych strzępów lokalnej historii stworzyli element 
promocji tej części Mazowsza. Skatalogowano, opisano i sfotografowano 
miejsca związane z życiem poety i jego rodziny, opracowano trasę Tu się po-
znali rodzice Norwida, wydano mapę, książkę, plakat i pocztówki, a w lokal-
nych mediach przeprowadzono promocję norwidowskiej trasy turystycznej. 

Stowarzyszenie Porozumienie dla Zielonki
ul. Przemysłowa 4a/62
05-220 Zielonka
spdz@op.pl

Mazowieckie Zawody Łódką Pychówką o puchar Marszałka 
Województwa Mazowieckiego
Gminny Dom Kultury w Brańszczyku

→ Drewniana łódź i długie wiosło. Nic więcej nie trzeba, aby stawić czoło rze-
ce. Nic, oprócz umiejętności pływania „na pych”. Coraz mniej przy nadbu-
żańskich brzegach tradycyjnych drewnianych łodzi i coraz mniej ludzi, któ-
rzy potrafią się nimi poruszać. A przecież rzeka Bug od pradawnych dziejów
była szczególnie ważna dla Mazowsza, zwłaszcza dla miejscowości położo-
nych w dzisiejszej gminie Brańszczyk. Rzeka zapewniała ludziom codzien-
ny byt, była ważnym szlakiem handlowym i żeglugowym, „oknem na świat” 
mieszkańców nadbużańskich ziem. Aby odnowić tę pamięć i wzbudzić szacu-
nek dla nadbużańskiego flisactwa, którym trudnili się nasi przodkowie, ret-
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mani i flisacy, Gminny Dom Kultury w Brańszczyku zorganizował w sierpniu
2008 roku na przystani wodnej na Bugu I Mazowieckie Zawody Łódką Pychów-
ką. Wzięło w nich udział wielu mieszkańców gminy i okolic: z Wyszkowa i Ka-
mieńczyka. Doceniając tę formę kultywowania ważnej mazowieckiej tradycji, 
zawody swym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Gminny Dom Kultury w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 43
07-221 Brańszczyk
Tel 029 679 40 45

Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu
Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie 

→ Pięć kilometrów od Żelazowej Woli – miejsca urodzin Fryderyka Chopina 
– już od szesnastu lat organizowane są przeglądy dokonań utalentowanych 
uczniów szkół muzycznych. Festiwal organizowany jest przez Miejski Ośro-
dek Kultury w Sochaczewie we współpracy z tamtejszą Państwową Szkołą Mu-
zyczną im. Fryderyka Chopina. Od 2007 roku impreza odbywa się w formie 
Międzynarodowego Festiwalu, podczas którego młodych muzyków z kraju i ze 
świata ocenia międzynarodowe jury złożone ze światowej sławy pianistów. 
Ogromną satysfakcją dla laureatów jest możliwość koncertowania w Domu 
Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Goście z Polski i z zagrani-
cy uczestniczą w warsztatach i spotkaniach muzycznych, recitalach świato-
wej sławy pianistów, zwiedzają też okolicę, poznając kulturowe dziedzictwo 
Mazowsza. Formuła Festiwalu z roku na rok rozrasta się, szczególnie bogate 
i uroczyste spotkanie odbędzie się w roku 2010, kiedy cały świat obchodził bę-
dzie dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. 

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 8
96-500 Sochaczew
tel. 046 86 225 02
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WYNIKI KONKURSU W KATEGORII B: 
„PROJEKTY PLANOWANE, POMYSŁY NA PROJEKTY”

→ I. Nagroda: „Powrót do korzeni” – Pierwszy festiwal filmowy braci Warner
w Krasnosielcu; Joanna Kardaś;

→ II. Nagroda: „Czarna Płyta” – Ogólnopolski Festiwal piosenki z czarnej pły-
ty; Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach;

→ III. Nagroda: Wystawa „Ludzkie Twarze II”; Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Bogutach-Piankach; Roman Swierżewski.
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I nagroda
Powrót do korzeni –  
I Festiwal Filmowy Braci Warner w Krasnosielcu
Joanna Kardaś we współpracy m.in. z Warner Bros, Gminą 
Krasnosielc, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krasnosielcu 

→ Na pytanie „Co łączy prawdziwych gigantów świata filmu – braci War-
ner z mazowieckim miasteczkiem Krasnosielc?” większość z nas odpowie-
działaby z pewnością: „Zupełnie nic”. A jednak… Założyciele jednej z naj-
bardziej znanych wytwórni filmowych na świecie bracia Albert, Sam i Harry
urodzili się w Krasnosielcu jako Aaron, Szmul i Hirsz Eichelbaum. Ich czwar-
ty brat Jack urodził się już w Kanadzie jako Itzhak Eichelbaum. Swój pierw-
szy projektor kupili, sprzedając rodzinny majątek (konia o imieniu Bob) i za-
stawiając w lombardzie zegarek ojca, który przed emigracją do Ameryki był 
w Krasnosielcu najprawdopodobniej szewcem. I Festiwal Filmowy Braci War-
ner w Krasnosielcu ma przypomnieć ich mazowieckie korzenie. Festiwal roz-
pocznie się interaktywna grą, według projektu Urban Playground, w której 
ulice Krasnosielca staną się planszą gry miejskiej, przybliżającej jej uczest-
nikom historię braci Warner. Stworzona zostanie również specjalna strona 
internetowa z informacjami o ich pochodzeniu, życiu i filmowym dorobku.
Pomostem między przeszłością a teraźniejszością będą projekcje pierwsze-
go na świecie dźwiękowego filmu – The Jazz Singer wyprodukowanego przez 
braci Warner w 1927 roku i najnowszego obrazu wytwórni Warner Bros Har-
ry Potter i Książę Półkrwi, (film na ekranach pojawi się w lipcu 2009 roku).
Oba filmy pokazane zostaną w wersji audiodeskryptywnej, dzięki której wi-
dzowie niewidomi będą mogli usłyszeć to, czego nie widzą. Audiodeskrypcja 
to dodatkowy komentarz lektora pojawiający się w przerwach pomiędzy dia-
logami, który opisuje warstwę wizualną obrazu: relacjonuje akcję, opisuje 
miejsca, krajobrazy, a także emocje, mimikę twarzy i gesty bohaterów. Świat, 
w którym żyli bohaterowie Festiwalu przybliży również dokument Żydzi, fil-
my i amerykański sen będący opowieścią o żydowskich potentatach w Holly-
wood. I Festiwal Filmowy Braci Warner w Krasnosielcu planowany jest na li-
piec 2009 roku. Z powodu trudności organizacyjnych termin ten może jednak 
ulec zmianie. 

Joanna Kardaś
Tel. 604 064 091
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II nagroda
Czarna płyta –  
Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnej Płyty
Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach 

→ Niejednemu z miłośników Ireny Santor, Jerzego Połomskiego, Sławy Przy-
bylskiej, Haliny Kunickiej i Eleni łezka w oku się zakręci na dźwięk nazwy 
Pronit. To dzięki tym zakładom kręciły się w naszych adapterach winylowe 
płyty tych wykonawców. Dziś po zakładach Pronit, które w Pionkach działały 
od 1958 do 1980 roku, pozostało tylko wspomnienie. I właśnie to wspomnie-
nie, wspomnienie jedynej mocnej tradycji kulturalnej miasta, chce przywołać 
Miejski Dom Kultury w Pionkach, który planuje zorganizowanie cyklicznego 
Festiwalu Piosenki z Czarnej Płyty. Repertuar z dawnych winylowych krążków 
na nowo odkrywany ma być przez młodych wykonawców z całej Polski. Eli-
minacje regionalne odbywałyby się w poszczególnych powiatach kraju, nato-
miast finał w Pionkach w Miejskim Domu Kultury. „Trudno jest wychowywać
wartościową młodzież w aglomeracji, gdzie nie ma kina, szkoły muzycznej, 
szkoły plastycznej, a jedyną ostoją kultury jest nasz Miejski Ośrodek Kultu-
ry mający, jak zazwyczaj w podupadłych miasteczkach, bardzo skromny bu-
dżet” – pisze dyrektor Anna Kostrzewa. Oby Czarna Płyta zakręciła mieszkań-
ców Pionek i nie tylko i kręciła się jak najdłużej. 

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
ul. Radomska 1
26-670 Pionki 

III nagroda
Wystawa Ludzkie Twarze II
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach–Piankach

→ Przed 20 laty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach zor-
ganizował objazdową wystawę Ludzkie twarze. Gromadziła ona stare fotogra-
fie mieszkańców gminy. Najstarsze zdjęcie zrobiono w 1875 roku. Wiele foto-
grafii pochodziło z Ameryki, bowiem to właśnie tam najczęściej emigrowano
w owych czasach. Odwiedzające wystawę rodziny ze wzruszeniem rozpozna-
wały siebie, bliskich, sąsiadów na zdjęciach sprzed kilkudziesięciu lat. Au-
tor tamtego wydarzenia zamierza zorganizować współczesną wystawę twa-
rzy rodzin, które brały udział w poprzedniej ekspozycji. Zdjęcia przedstawiać 
mają zwykle ludzkie twarze, człowieka w jego w naturalnym środowisku, 
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przy pracy w gospodarstwie, w domu, w dzień powszedni i świąteczny, pod-
czas uroczystości rodzinnych, chrzcin, wesel, pogrzebów. Ten zbiorowy por-
tret społeczności gminy Boguty-Pianki i powiatu Ostrowskiego pokazać ma 
przeobrażenia, jakie zaszły w ciągu kilkudziesięciu lat w życiu zwykłej ma-
zowieckiej wsi i jej mieszkańców. Otwarcie wystawy planowane jest w Zielo-
ne Świątki.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach
ul. Olszewskiego 2
07-325 Boguty
Tel. 086 277 50 74 

Orientalne Szlaki Mazowsza
Muzeum Azji i Pacyfiku

→ Masuusja – zboże, masuura – soczewica, kuurpa – piasek. Mazowsze, Ma-
zury, Kurpie. Odniesienia do sanskrytu pozwalają na wysuwanie ciekawych 
hipotez dotyczących nazewnictwa regionów. Świadczyć to może o przecho-
dzeniu przez nasze tereny Arjów, mających związek z językowym i kulturo-
wym dziedzictwem indoeuropejskim. W dobie globalizacji wzrasta zaintere-
sowanie Orientem. Coraz więcej osób fascynuje się jego kulturą i odkrywa jej 
ślady w świecie sobie najbliższym. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Mu-
zeum Azji i Pacyfiku planuje opracowanie koncepcji tras krajoznawczo – tu-
rystycznych o tematyce orientalnej na terenie Mazowsza. Poprzez odkrywanie 
egzotyki mamy więc lepiej poznać własny region, jego historię, zabytki, insty-
tucje kultury. Proponowane trasy prowadzić mają do muzeów, które groma-
dzą zbiory sztuki i rękodzieła orientalnego, do hinduistycznych świątyń bud-
dyjskich, sikhijskich, muzułmańskich, żydowskich i taoistycznych (takich jak 
np. Synagoga Nożyków, meczet na Wiertniczej i budowana kolejna świąty-
nia buddyjska w Grabniku), i na cmentarze żydowskie, karaimskie, cygań-
skie i muzułmańskie. Wskażą architekturę ogrodową i pomniki przyrody (jak 
np. altana i pawilon chiński w Wilanowie i Jabłonnej oraz miłorząb chiński 
w Ogrodzie Botanicznym). Zaproszą również do reprezentacyjnych restauracji 
japońskich, chińskich, wietnamskich, indyjskich i żydowskich, polecą ośrod-
ki leczniczo – rekreacyjne, szkoły, stowarzyszenia orientalne i najważniej-
sze imprezy kulturalne o tematyce orientalnej, które cyklicznie odbywają się 
na Mazowszu. Muzeum Azji i Pacyfiku planuje wydanie folderów i broszurek
z opracowanymi trasami, utworzenie portalu www.szlakiorientalne.pl, opra-
cowanie objazdowej wystawy fotograficznej Warszawa orientalna lub Mazow-
sze egzotyczne oraz przygotowanie kadry przewodników. Oferta skierowana 
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ma być zarówno do wycieczek zorganizowanych jak i indywidualnych  
(pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych).

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
ul. Solec 24
00-403 Warszawa
Tel. 022 621 94 70

Muzeum Baroku
Stowarzyszenie Akademia Europaea Sarbieviana 

→ „Polski Horacy” lub „Sarmacki Horacy” – tak nazywany był w świecie 
sławny mazowiecki poeta neołaciński, jezuita, kaznodzieja nadworny króla 
Władysława IV – ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski. Urodził się on w 1595 roku 
w Sarbiewie. Pamięć o tym jednym z czołowych intelektualistów epoki baro-
ku pielęgnuje Stowarzyszenie Akademia Europaea Sarbieviana, które planu-
je stworzenie w Sarbiewie, w projektowanym w centralnej części wsi Dworze 
Sarbiewskich – Muzeum Baroku. Koncepcja projektowa budowy nawiązuje 
do historycznego istnienia Dworu Sarbiewskich w tej miejscowości oraz do 
XIX-wiecznego archetypu mazowieckiego dworu polskiego z oficyną.
→ Muzeum Baroku ma być nowoczesnym centrum kultury i edukacji lokalnej, 
jak również ośrodkiem naukowym dla polskich i europejskich badaczy epoki 
baroku. W Dworze Sarbiewskich powstać ma unikalna biblioteka gromadząca 
dzieła ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i innych twórców jego epoki. Pla-
nuje się również wydanie dzieł poety oraz zorganizowanie światowego kon-
kursu poezji nowołacińskiej. 
→ Powstanie Muzeum Baroku ma na celu aktywizację społeczności lokalnej 
poprzez kulturę, wzbogaci też z pewnością ofertę kulturalną i turystyczną re-
gionu. Wpisywać się będzie ono doskonale w trasę biograficznych muzeów
literackich Mazowsza. W Opinogórze mieści się bowiem Muzeum Romanty-
zmu (Zygmunta Krasińskiego), a w pobliskiej Gołotczyźnie – Muzeum Pozyty-
wizmu (Aleksandra Świętochowskiego).W niewielkiej odległości będzie więc 
można pokazać – poprzez liderów trzech epok – romantyzm, pozytywizm 
i barok. 

Stowarzyszenie Akademia Europaea Sarbieviana
Sarbiewo
09-130 Baboszewo
Tel. 023 661 21 03, 603 753 789
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Oto ja – projekt polskiego Centrum Art Brut na Mazowszu – 
muzeum sztuki osobnej, innej
Stowarzyszenie Edukacyjno–Artystyczne „Oto ja” w Płocku

→ Praca z osobami niepełnosprawnymi, poszukiwanie ciekawych, nowych 
zjawisk w nurcie sztuki innej, osobnej, naiwnej, art brut, organizowanie wy-
staw i plenerów twórczych, wydawanie albumów i katalogów i wreszcie two-
rzenie kolekcji i promocja sztuki art brut w Polsce – tym wszystkim od 15 lat 
zajmuje się płockie Stowarzyszenie „Oto ja”. Ich nową ideą jest powołanie, 
wzorem legendarnego europejskiego Centrum Art Brut w austriackim Gaug-
ging, Centrum Art Brut w Polsce – żywego, nowoczesnego muzeum, miejsca 
pełnego nie tylko obiektów sztuki, ale i dyskusji o niej, spotkań, konferencji, 
miejsca pracy twórczej dla artystów i wymiany doświadczeń. Centrum dawać 
ma twórcom szansę wyjścia z cienia, z getta niepełnosprawności. Program 
współtworzyć mają wybitni twórcy sztuki współczesnej, kuratorzy, krytycy 
i historycy sztuki.

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oto Ja”
ul. St. Okrzei 2/19
09-400 Płock

Festiwal Fuzji Artystycznych
Grupa obywateli: Lucyna Oporska, Małgorzata Dębicka, 
Witold Grzybowski, Łukasz Milej, Maciej Bartnik

→ Wymiana – fuzja to idea przyświecająca pomysłodawcom Festiwalu Fuzji 
Artystycznych. Każdy region ma swoich rodzimych muzyków, zespoły, dj-ów 
i wciąż rodzące się projekty artystyczne. Często jednak dla większości ludzi 
spoza danego terenu są oni zupełnie anonimowi. Mazowsze to bardzo pręż-
nie działające twórcze środowisko, z pewnością warte zaprezentowania szer-
szej publiczności. Festiwal miałby na celu zaznajomienie ludzi z całego kra-
ju i z zagranicy z dokonaniami mazowieckich artystów i odwrotnie. Każdego 
roku w jednym z wybranych miast spoza regionu organizowany byłby trzy-
dniowy przegląd twórczości artystów z Mazowsza. W Warszawie z kolei odby-
wałaby się potem analogiczna prezentacja sceny artystycznej tamtego regio-
nu. Festiwal poświęcony ma być głównie scenie muzycznej, pierwsza edycja 
– muzycznym inspiracjom Mazowsza i Trójmiasta. Organizatorzy planują jed-
nak rozszerzenie tej formuły o inne dziedziny sztuki takie jak fotografia, sztu-
ki wizualne, design, teatr, taniec, street art i film. Pomysłodawcy Festiwalu,
którzy wkrótce planują powołanie stowarzyszenia, określają się jako „gru-
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pa młodych ludzi, których pasją i celem jest organizowanie ambitnych wyda-
rzeń kulturalnych”. Festiwal Fuzji Artystycznych jest ich pierwszym wspólnym  
projektem. 

Lucyna Oporska
Tel. 600 556 857

Poznaj serce Mazowsza
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej

→ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej planuje w 2009 roku 
opracowanie i wydanie monografii Iłowa. Ta pionierska publikacja opowia-
dać będzie o historii regionu, począwszy od najstarszych wzmianek o Iłowie 
(XIII w.) poprzez czasy rozkwitu, wraz z nadaniem praw miejskich w 1506 
roku, rozbiorów, wojen, walk Kampanii wrześniowej, okres powojenny aż do 
czasów dzisiejszych. Iłów był niegdyś wielokulturowym regionem, przed wie-
kami – luterańskim centrum religijnym środkowej Polski, zatem ważnym ele-
mentem wydawnictwa będzie prezentacja rodzin różnych narodowości, które 
mieszkały na tym terenie: niemieckiej, holenderskiej i żydowskiej. Zamiesz-
czone zostaną m.in. wywiady z potomkami mieszkających w Iłowie Niemców, 
kopie dokumentów, liczne fotografie, ilustracje i mapy. Integralną częścią
monografii ma być film promujący walory turystyczne i przyrodnicze gminy,
m.in. organizowane przez jednego z członków Stowarzyszenia weekendowe 
przejażdżki bryczką szlakiem Fryderyka Chopina: od przystani w okolicach 
Pieczysk Iłowskich do Sannik. Projekt posłuży do opracowania przez mło-
dzież mapy miejsc pamięci oraz trasy rodzinnego rajdu rowerowego, w cza-
sie którego uczestnicy poznawać będą atrakcyjne, jednak nie zawsze znane, 
miejsca okolicy i dowiedzą się o ciekawostkach związanych z ich historią. 
Wydawnictwo będzie promowało region jako miejsce ważnych wydarzeń hi-
storycznych, przykład wielokulturowej tradycji Mazowsza i teren atrakcyjny  
turystycznie. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej
Przejma 20
96-520 Iłów
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Duch miejsca – Genius Loci 
Muzyka odnaleziona. Małgorzata Bieńkowska, Andrzej 
Bieńkowski
→ Ekspresja i żywioł – to słowa, które najlepiej oddają charakter muzyki ka-
jockiej. Większość z wykonujących ją muzykantów już nie żyje. Pamięć o nich 
i ich niezwykłej muzyce chcą wskrzesić Małgorzata Bieńkowska i Andrzej 
Bieńkowski. W swojej kolekcji Muzyka odnaleziona wydali książkę z płytą Ka-
jocy. Wokół Kędzierskich. Wydawnictwo jest efektem etnograficznych badań
terenowych, które Andrzej Bieńkowski przeprowadził w latach 1980-2008. 
Projekt Duch miejsca dotyczy uczestnictwa w popularnej lokalnej imprezie – 
Dniach Papryki w Potworowie, skąd wywodzili się najciekawsi muzycy wiej-
scy z Radomskiego. Przez wszystkie spotkania z muzykantami, wywiady ze 
starymi ludźmi, przewija się motyw karczmy przy rynku w Potworowie, jako 
miejsca magicznego, gdzie muzykanci przegrywali się w grze, czekając na 
Młodych, którzy szli do ślubu. Dziś karczma ta jest dość nieciekawym miej-
scem. Celem projektu Duch miejsca jest przywrócenie, choć na jeden dzień, 
dawnej jej świetności. Projekt zakłada podczas Dni Papryki – 2 sierpnia 2009 
roku – pokaz półgodzinnego filmu z badań terenowych z okolic Potworowa na
estradzie rynku i potem w karczmie. Pokazowi towarzyszyłaby wystawa zdjęć 
muzykantów. Poprzez pokazanie tradycyjnej kultury regionu pomysłodawcy 
mają nadzieję zbudować pomosty między starymi i młodymi, miastem a wsią. 
Zadziała genius loci?

Muzyka odnaleziona
Al. Szucha 16 m. 24
00-582 Warszawa

Stypendyści
Fundacja Wspierania Poszukiwań Twórczych „Faktoria 
Artystyczna”

→ Projekt Stypendyści wykorzystuje potencjał drzemiący w artystach – sty-
pendystach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2009 stypen-
dysta – wrocławski fotografik Jan Żyszkowski na zaproszenie Urzędu Miasta
i Gminy Łomianki przygotuje fotograficzny album poświęcony Łomiankom
i okolicom. Rzeźbiarz Mariusz Maciejewski wiosną i latem 2009 r. zaprezen-
tuje swoje prace w przestrzeni wokół Centrum Olimpijskiego w Warszawie. 
Prace stypendystów będzie można obejrzeć również w galeriach w Ciecha-
nowie i Galerii „1” w Warszawie, a ich doświadczenia artystyczne zostaną 
wykorzystane do pracy z dziećmi w szkołach oraz podczas warsztatów min. 



 KIERUNEK KULTURA

194 →

w warszawskim Centrum Olimpijskim. Organizatorzy starają się, aby projekt 
Stypendyści prezentujący i promujący różne oblicza polskiej sztuki współ-
czesnej dotarł do jak największej liczby odbiorców, dlatego powstał również 
portal internetowy „Faktoria Artystyczna – Stypendyści”. Portal, który wciąż 
się rozbudowuje, zawiera już ok. 1 000 zdjęć prac artystów w 240 galeriach. 
Link do „Stypendystów” można znaleźć na internetowej stronie Zachęty. 

Faktoria Artystyczna
ul. Petofiego 7/8
01-917 Warszawa
Tel. 022 846 61 11

Lokalna Telewizja Internetowa „Hernciszfilm”
→ Historie wyjątkowych ludzi, opowieści o niezwykłych miejscach, zapro-
szenia, ostrzeżenia, kurs samoobrony w odcinkach i lista lokali „bez papie-
rosa”– to tylko niektóre z propozycji planowanej przez „Hernciszfilm” Lokal-
nej Telewizji Internetowej, która informować ma o życiu powiatu otwockiego. 
W dobie globalizacji coraz więcej ludzi zwraca się ku temu, co lokalne i bliskie 
a głód informacji o świecie, którego jesteśmy rzeczywistymi współtwórcami 
wzrasta. Lokalna Telewizja Internetowa na bieżąco relacjonować będzie waż-
ne lokalne wydarzenia kulturalne, polityczne, religijne i sportowe, informo-
wać o inwestycjach, przybliżać sylwetki i poglądy osób sprawujących władzę 
w powiecie i gminach, ostrzegać o zagrożeniach (np. pożarach lasów, niebez-
piecznych miejscach na drogach), promować akcje zdrowotne i informować 
o usługach medycznych świadczonych w poszczególnych placówkach, a tak-
że zachęcać do aktywnego trybu życia poprzez prezentację interesujących 
miejsc powiatu, zabytków i cennych szlaków przyrodniczych. Relacje z wy-
darzeń ukazywały się będą codziennie w postaci krótkich filmów z komenta-
rzem i wywiadami przeprowadzanymi wśród mieszkańców zaangażowanych 
w ich przebieg. Niewątpliwą zaletą przedsięwzięcia będzie bezpłatny i szero-
ki dostęp do informacji o powiecie, zarówno dla jego mieszkańców, jak i zain-
teresowanych w całym kraju, a nawet na świecie. Może to być zatem doskona-
ła forma promocji regionu.
→ Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu pochodzić będą po-
czątkowo ze środków własnych, a w dalszej perspektywie z kilkusekundo-
wych plansz reklamowych umieszczanych na początku i końcu filmów.

Hernciszfilm
ul. Kościuszki 6B/30
05-400 Otwock
Tel. 662 24 00 24
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Mazowieckie korzenie Chopina – muzyka i liturgia 
w kościele parafialnym, miejscu chrztu kompozytora
(rekonstrukcja, wykonanie, nagranie)
Bractwo Śpiewacze Bazyliki w Brochowie „Vexilla Regis”

→ Bractwo Śpiewacze „Vexilla Regis” pod kierunkiem muzykologa i organi-
sty dr. Bartosza Izbickiego, współpracownika IS PAN, według źródeł z XVIII 
i początku XIX wieku, dokona rekonstrukcji śpiewów uroczystej liturgii nie-
dzielnej czasów młodości Fryderyka Chopina. Dzięki tej rekonstrukcji będzie-
my mogli usłyszeć, jak brzmiały one wówczas w Bazylice św. Jana Chrzcicie-
la w Brochowie – miejscu chrztu kompozytora. Program zostanie wykonany 
w brochowskiej Bazylice w Brochowie i innych miejscach, planowane jest 
również jego nagranie. 

Bractwo Śpiewacze Bazyliki w Brochowie „Vexilla Regis”
Brochów 65
05-088 Brochów

Inscenizacja spotkania wojsk polskich i litewskich 
w Czerwińsku nad Wisłą w 1410 roku w drodze pod 
Grunwald
Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą

→ Król Władysław Jagiełło i książę Witold po 600 latach ponownie przybędą 
do Czerwińska nad Wisłą. W 1410 roku, planując wspólną wyprawę wojenną 
przeciwko zakonowi Krzyżackiemu, król Polski i książę Litwy zastosowali in-
nowacyjna taktykę polegającą na wybudowaniu właśnie w Czerwińsku nad 
Wisłą przeprawy pontonowej. 150 specjalnie skonstruowanych łodzi wybu-
dowano w Puszczy kozienickiej i spławiono do Czerwińska. W ciągu pół dnia 
spławione łodzie połączono w przeprawę o długości ok.500 m. W ciągu kolej-
nych trzech dni po moście przeprawiła się kolumna wojsk i taborów o łącznej 
długości około 140 km. Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego nie dał wiary na-
ocznym świadkom przeprawy, uznając ją za niewiarygodną i organizacyjnie 
niemożliwą. Innowacyjności tego przedsięwzięcia historycy przypisują zwy-
cięstwo wojsk polsko-litewskich pod Grunwaldem w jednej z największych  
bitew średniowiecznej Europy. 
→ Fundacja Rozwoju Czerwińska planuje zorganizowanie wielkiej historycz-
nej inscenizacji tego wydarzenia. 28 czerwca 2009 od rana do Czerwińska 
przybywać będą rycerze i władcy (wszystkie role przewidziane w scenariuszu 
odgrywać będą lokalni urzędnicy, mieszkańcy czerwińska i okolic, aktorzy 
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oraz członkowie polskich i litewskich bractw rycerskich). Wczesnym popołu-
dniem odprawiona zostanie msza święta w tradycji średniowiecza, z udziałem 
króla Władysława Jagiełły i księcia Witolda, a po niej Bractwa rycerskie, ufor-
mowane w wojska udadzą się nad Wisłę. Wieczór wypełnią tradycyjne nad-
wiślańskie Wianki. W 2010 roku – w sześćsetną rocznicę wydarzenia – wybu-
dowana zostanie przeprawa pontonowa przez Wisłę. Coroczna inscenizacja 
znacznie zaktywizuje lokalną społeczność, ma również szansę stać się atrak-
cją turystyczną na skalę ogólnopolską.

Fundacja Rozwoju Czerwińska nad Wisłą
ul. Klasztorna 1
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

„Kamila Stabach. Byli, są, pozostaną wśród nas – znani – 
nieznani Mławianie”; koncert SBB w 580. rocznicę nadania 
praw miejskich miastu Mława.
Miejski Dom Kultury w Mławie

→ Pobyt Józefa Skrzeka z zespołem East Wind w Mławie w 2008 roku miał nie-
spodziewaną pointę. Po koncercie artysta otrzymał mianowicie tomik wierszy 
zmarłej tragicznie przed trzema laty młodej tamtejszej poetki Kamili Stabach. 
W tym samym roku, nagrywając nowy album grupy SBB, umieścił na płycie 
dwa utwory mławianki. Dla ludzi pracujących w Miejskim Domu Kultury był 
to wyraźny znak do rozpoczęcia akcji promocyjnej nieznanych szerzej mław-
skich artystów. Planują oni cykl imprez kulturalnych: koncertów, programów 
słowno muzycznych, wernisaży, wystaw, prezentujących dzieła mławskich 
twórców. Przedstawienie ich dorobku i dowodów na uznanie poza granicami 
nie tylko Mławy ale i Mazowsza, zmieni, być może, świadomość mieszkańców 
miasta i ich stosunek do własnej „małej ojczyzny”. Zwieńczeniem projektu 
będzie lipcowy koncert SBB w 580. rocznicę nadania praw miejskich. Ze sceny 
mieszkańcy usłyszą m.in. wiersze Kamili Stabach.

Miejski Dom Kultury w Mławie
ul. Stary Rynek 13
06-500 Mława
Tel. 023 654 35 85
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Sanniki Fryderyka Chopina
Pałac w Sannikach

→ Zespół Pałacowo – Parkowy im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest wizy-
tówką i największą atrakcją Gminy Sanniki. Miejsce to związane jest z posta-
cią wielkiego kompozytora, którego pobyt w Sannikach w 1828 r. na zawsze 
wpisał się w historię gminy. Regularnie od wielu lat, od lutego do paździer-
nika w Pałacu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywają się muzyczno-
-poetyckie koncerty chopinowskie oraz wernisaże malarskie i fotograficzne.
Do Sannik przyjeżdżają wybitni pianiści, często laureaci konkursów chopi-
nowskich, znani aktorzy, malarze i fotografowie. Rozpoczęta już komplekso-
wa rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego pochłania ogromne nakłady 
finansowe. W przyszłości ta inwestycja uświetni jednak nie tylko Sanniki ale
i całe Mazowsze. Zbliżające się obchody 200. rocznicy urodzin kompozytora 
przyciągną z pewnością do Polski wielu turystów. Przeprowadzenie planowa-
nego remontu Pałacu sprawi, że stanie się on jedną z największych atrakcji na 
szlaku turystycznym miłośników muzyki Fryderyka Chopina. 

Pałac w Sannikach
ul. Warszawska 142
09-540 Sanniki
Tel. 024 277 78 10

Poznaj rękodzieło swojego regionu i stwórz swój wyrób – 
powiatowy konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Stowarzyszenie Ruch Aktywności Społeczno-Gospodarczej 
WOLA w Woli Duckiej

→ Łąka, las, ogród, pole …wszędzie można znaleźć materiał do wyrobów arty-
stycznych. Tego, jak do ich stworzenia wykorzystać surowce naturalne uczyć 
będą warsztaty rękodzielnicze poprzedzające konkurs Poznaj rękodzieło swo-
jego regionu i stwórz swój wyrób – powiatowy konkurs dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. W Woli Duckiej twórcy ludowi prezentować będą swoje dzie-
ła i uczyć m.in. garncarstwa z gliny, wyrobu palm wielkanocnych i kwiatów 
z naturalnych surowców, wykonywania ozdób domowych i świątecznych oraz 
tkactwa i hafciarstwa w oparciu o motywy lokalne. Warsztaty i konkurs po-
budzić mają zainteresowanie miejscową tradycją i dziedzictwem kulturowym 
zarówno mieszkańców, uczestników (warsztaty będą bezpłatne), jak i zain-
teresowanych spoza granic regionu. Informacje o zwycięzcach i ich pracach 
opublikuje bowiem nie tylko lokalna prasa, ale też ukażą się one na stronach 
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WWW. gminy, powiatu i Stowarzyszenia WOLA. Konkurs realizowany będzie 
do końca października, a wyłonienie laureatów nastąpi w listopadzie. Do tego 
czasu Stowarzyszenie pozyska środki na nagrody i przeprowadzi kampanię 
informacyjną w lokalnych mediach. Stworzenie atrakcyjnego, cyklicznego 
wydarzenia – oryginalnego produktu kulturalnego zachęcić też ma turystów 
do odwiedzin regionu. 

Stowarzyszenie Ruch Aktywności społeczno-gospodarczej WOLA
Wola Ducka 57 lok. 101
05-408 Glinianka
Tel. 022 789 99 25

Wybiła godzina artu – Zmartwychwstanie u zbiegu ulicy 
Brackiej i Chmielnej!
Monika Farida Kabir 

→ Zainspirowana „Soho” – artystyczną dzielnicą Nowego Jorku – Monika Fa-
rada Kabir postuluje przekształcenie warszawskich ulic Brackiej i Chmielnej 
w miejsce artystyczno-kulturalne i mikroregion sztuki użytkowej. Jest to ser-
ce Śródmieścia stolicy o pięknej architekturze i specyficznym klimacie. Dep-
takowy, kawiarniany styl tego miejsca nie jest jednak jeszcze w pełni wyko-
rzystany. Autorka pomysłu w przyszłości widzi tę okolicę jako miejsce tętniące 
życiem, przyciągające nie tylko mieszkańców, ale i turystów z Polski i z zagra-
nicy: skupisko galerii, butików, koncept-store’ów, kawiarenek, kafejek mu-
zycznych, pracowni artystycznych i ulicznych targów artystycznych. Projekt 
musiałby uzyskać wsparcie miasta w postaci funduszy na odrestaurowanie 
kamienic (w przypadku odmowy autorka proponuje apelowanie do prywat-
nych właścicieli oraz zorganizowanie międzynarodowej kwesty na rzecz po-
stania artystycznej dzielnicy) i przekazania lokali użytkowych po preferencyj-
nych stawkach na działalność związaną z artystycznym przedsięwzięciem lub 
unikatowymi towarami oraz usługami. Na zbiegu ulic Chmielnej i Brackiej Mo-
nika Farada Kabir postuluje utworzenie trójkątnego skwerku i, wzorem bud-
ki stojącej pośrodku Timesquer w Nowym Jorku, ustawienie tam centralnej 
budki, gdzie odbywałaby się sprzedaż biletów na wszystkie wydarzenia arty-
styczne stolicy. W każdym miejscu dzielnicy artystycznej mieszkańcy Warsza-
wy i turyści mieliby dostęp do różnojęzycznych ulotek informujących o kultu-
ralnym życiu miasta. Skumulowanie działań i rzemiosła artystycznego na tak 
niewielkiej przestrzeni, zdaniem autorki pomysłu, zdobędzie uznanie miesz-
kańców i turystów, przyciągnie też inwestorów zainteresowanych oryginal-
nym charakterem miejsca. 
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Monika Farada Kabir
Tel. 0 513 445 712
www.kulturalnyotwock.info

Otwockie Centrum Kultury 

→ Trójwymiarowe animacje, panoramy sferyczne, wizualizacje architek-
toniczne, gry Flash oraz wirtualne spacery znajdą się na planowanej przez 
Otwockie Centrum Kultury stronie internetowej poświęconej kulturze Otwoc-
ka i okolic. Projekt zachęcać ma mieszkańców do uczestnictwa w lokalnym 
życiu kulturalnym i służyć promocji miasta i regionu. Strona na bieżąco infor-
mować będzie o kulturalnych aktualnościach (kalendarz wydarzeń, artykuły 
z lokalnej prasy, retransmisje i fotoreportaże z imprez oraz forum, umożliwia-
jące dyskusje na tematy związane z bieżącym życiem kulturalnym Otwocka) 
oraz w atrakcyjnej formie przybliżać tradycje i historię regionu. Służyć temu 
mają animacje przedstawiające m.in. elementy kołbielskiego stroju ludowego 
i architektoniczne detale w stylu świdermajer, gry Ubierz Kołbielankę i Zbuduj 
świdermajera, wirtualny spacer po mieście i oglądanie pozostałościach kultu-
ry ludowej w podotwockich wsiach oraz kilkadziesiąt panoram sferycznych 
i wizualizacji architektonicznych pokazujących nieistniejące już lub zniszczo-
ne w znacznym stopniu budynki, pomniki i miejsca pamięci w stanie ich daw-
nej świetności bądź też tak, jak mogłyby wyglądać po odnowieniu i dosto-
sowaniu do potrzeb współczesnego użytkownika. Stronę współtworzyć mają 
lokalni artyści, historycy, etnografowie, dziennikarze, animatorzy kultury 
oraz przewodnicy turystyczni. www.kulturalnyotwock.pl będzie pierwszym 
internetowym serwisem poświeconym wyłącznie kulturze Otwocka i okolic. 

Otwockie Centrum Kultury
ul Armii Krajowej 4
05-400 Otwock
Tel. 022 779 36 43

„Mazowieckie inspiracje. Sochaczewscy twórcy 
i animatorzy kultury w latach 1989-2009”: wydanie albumu
Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie 

→ 2010 rok będzie obfitował w liczne imprezy w kraju i na świecie związane
z dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina. Wiele z nich odbywać się 
będzie na terenie ziemi sochaczewskiej i w samym Sochaczewie. Rok 2009 
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to ponadto święto 20-lecia niepodległości. Aby uczcić te dwie wielkie roczni-
ce, Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie postanowił wydać album prezen-
tujący kulturalne życie regionu i dorobek związanych z nim twórców. Będzie 
to pierwsza tego typu publikacja książkowa na tym terenie. Wstęp do albu-
mu przypomni ważne postaci kultury związane z Mazowszem (m.in. Fryde-
ryka Chopina, Władysława Broniewskiego, Teofila Lenartowicza i Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego). Pierwsza część wydawnictwa, zatytułowana Równiny 
mazowieckie były im natchnieniem, przedstawi dzieła artystów współczesnych 
(teksty utworów poetyckich, fotografie), część druga poświecona będzie kul-
turalnym wydarzeniom regionu i ich animatorom m.in. Międzynarodowemu 
Festiwalowi Chopinowskiemu na Mazowszu, Sochaczewskiemu Festiwalowi 
Filmów Polskich, Sochaczewskim Spotkaniom Teatralnym, corocznym przeglą-
dom muzyki chóralnej i cyklicznym koncertom Orkiestry Kameralnej „Came-
rata Mazovia”. Album będzie jedną z form promocji regionu – zaproszeniem 
do odwiedzenia Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej.

Kolejką Tradycji po gminie Gostynin – stacja Białe
Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi gminy Gostynin 
→ Rys historyczny wsi, rodowód nazwy, legendy, tradycje i obyczaje, regio-
nalne kulinaria i ciekawostki z życia codziennego – według takiego schema-
tu powstać ma siedemdziesiąt pięć folderów dotyczących każdej wsi Gminy 
Gostynin. Będą one zachęcać turystów do odwiedzenia i poznania regionu, 
a w społeczności lokalnej, poprzez pracę nad ich przygotowaniem, wzmocnią 
uczuciowy związek z lokalną tradycją i kulturą, stając się być może zacząt-
kiem swoistej kroniki wsi.. 
→ Pierwszy folder poświęcony będzie inicjatorowi projektu – gminnemu  
Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin i wsi Białe, w której mieści się  
siedziba Centrum.

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi gminy Gostynin
Białe 33
09-500 Gostynin
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Znacie już Państwo trzy moduły naszego Programu Kierunek Kultura: kon-
kurs opisany w poprzednim rozdziale, konferencję, z której materiały pre-
zentujemy w czterech pierwszych rozdziałach, oraz moduł wydawniczy re-
prezentowany przez książkę, którą trzymacie Państwo w rękach. Wszystkie 
trzy moduły będą miały swoją kontynuację: w kolejnym roku odbędzie się 
druga edycja konkursu, a pod koniec programu – odbędzie się druga kon-
ferencja i ukaże się wydawnictwo podsumowujące całość Projektu Kieru-
nek Kultura. 
Teraz jednak chcemy przedstawić Państwu czwarty moduł naszego projek-
tu: moduł warsztatowy, który w chwili ukazywania się tej książki jest jesz-
cze przed nami. Będzie on trwał w II połowie 2009 i przez cały 2010 rok. Za-
praszamy do uczestnictwa w nim!

WARSZTATY
„KULTURA 
TWORZY 
ROZWÓJ”

↘

↘



WIEDZA PRZEKUTA W PRAKTYKĘ: WARSZTATY
Podczas marcowej konferencji, która inaugurowała Program Kierunek Kultu-
ra, zdecydowaliśmy się zaproponować jej uczestnikom nie tylko typową dla 
konferencji część prezentacyjno-wykładową, ale też – obszerną część warsz-
tatową. Program wplecionych w konferencję warsztatów był podzielony na 
trzy moduły tematyczne i zorganizowany w ten sposób, by każdy z uczestni-
ków konferencji mógł brać czynny udział kolejno we wszystkich trzech pół-
toragodzinnych warsztatach. Ta praktyczno-szkoleniowa część konferencji 
– o ile można było to ocenić po reakcjach i wypowiedziach uczestników – 
spotkała się z bardzo dobrym odbiorem; okazało się, że trafiliśmy w żywe za-
potrzebowanie ludzi zajmujących się na Mazowszu kulturą. To zainteresowa-
nie zainspirowało nas do rozbudowania czwartego modułu projektu: modułu 
warsztatowego: oto on. 

Prof. Dr hab. Dorota Ilczuk prowadzi warsztat podczas konferencji 5 – 6 marca.
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„KULTURA TWORZY ROZWÓJ”: WARSZTATY 2009 – 2010 
→ Od połowy 2009 roku rusza kontynuacja Programu Kierunek Kultura 
w postaci rozbudowanego cyklu warsztatów dla osób zajmujących się kul-
turą w swoich społecznościach lokalnych. Tym razem nie będziemy ściągać 
Państwa do Warszawy; to my przyjedziemy do Was. Chcemy zorganizować 
w poszczególnych częściach województwa mazowieckiego pięć cykli warsz-
tatowych, w ramach których będziemy się starali przekonywać Państwa do 
zawiązywania lokalnych partnerstw strategicznych na rzecz rozwoju poprzez 
kulturę w swoich miastach i gminach. Naszym warsztatom nadaliśmy wspól-
ną nazwę Kultura Tworzy Rozwój. 
→ Cykle warsztatów są adresowane do przedstawicieli różnych sił i środowisk 
lokalnych: 

→ przedstawicieli władz i administracji lokalnej: urzędników samorządowych 
odpowiedzialnych za kulturę, radnych z komisji kultury raz miast i gmin. 

→ animatorów kultury (tych zatrudnionych w instytucjach kultury i tych dzia-
łających w sektorze pozarządowym, a także po prostu aktywne osoby),

→ artystów, środowisk twórczych i grup artystycznych,

→ Uczestnicy warsztatów dowiedzą się więcej o potencjale szans rozwojo-
wych, jakie niesie kultura i nauczą się współpracować lokalnie na rzecz wyko-
rzystania tych szans. Warsztaty powinny prowadzić do zawierania w poszcze-
gólnych gminach faktycznych lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju poprzez 
kulturę. Do końca trwania projektu, a więc do grudnia 2010 roku postaramy 
się zainicjować co najmniej dwadzieścia takich lokalnych partnerstw. Naszym 
ambitnym zamierzeniem jest, aby te partnerstwa zostały w jak największej 
liczbie przypadków formalnie potwierdzone odpowiednimi uchwałami rad 
gmin.
Poniżej zamieszczamy syntetyczny opis projektu warsztatów Kultura Two-
rzy Rozwój sporządzony w znanym już Państwu standardzie opisu projektu; 
uczmy się wszyscy zapisywania naszych zamierzeń i planowania działań właś-
nie w taki sposób: to ułatwia przyszłą pracę!

OPIS CYKLU WARSZTATÓW „KULTURA TWORZY ROZWÓJ”
Jaki problem chcemy rozwiązać? 
→ Obecnie w społecznościach lokalnych Mazowsza często brakuje świado-
mości, jak ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego jest potencjalnie kultura: 

→ samorządowcy z reguły uważają kulturę za dziedzinę nie wpływającą istot-
nie na lokalny rozwój, a czasem wręcz – za kłopotliwy koszt konkurujący 
z rozwojem o środki;
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→ szefowie lokalnych instytucji kultury są z reguły skupieni na działaniach 
bieżących i nie doceniają (lub wręcz nie rozumieją) strategicznego znacze-
nia swoich działań;

→ artyści i animatorzy spoza instytucji samorządowych nie znajdują wspól-
nego języka z instytucjami i nie umieją przekonać władz lokalnych do part-
nerstwa strategicznego.

→ W tej sytuacji marnują się bezpowrotnie ważne szanse rozwojowe spo-
łeczności lokalnych i ich poszczególnych mieszkańców. Kreatywność nie jest 
w cenie i nie jest rozwijana, talenty nie są pielęgnowane i promowane, spa-
da jakość życia mieszkańców i ich motywacja do trwałego wiązania swoich  
losów z danym terenem. Obniża się kapitał kreatywny. 

Cel naszych warsztatów
→ Celem proponowanego cyklu warsztatów jest zainicjowanie w środowi-
skach lokalnych województwa mazowieckiego faktycznego włączenia kul-
tury do lokalnych strategii rozwoju. Tam, gdzie warsztaty okażą się sku-
teczne, uczestniczące w nich społeczności powinny następnie włączyć cele 
związane z kulturą do swoich lokalnych strategii. 

Dla Kogo to robimy? Nasi beneficjenci
→ Warsztaty są adresowane równolegle do trzech grup lokalnych benefi-
cjentów:

→ osób kierujących instytucjami kultury i współkształtujących ich program,
→ artystów, twórców i animatorów kultury, liderów społecznych i działaczy 

organizacji, 
→ przedstawicieli samorządu lokalnego: radnych aktywnych w komisjach 

kultury, urzędników odpowiedzialnych za sprawy kultury w gminie, przed-
stawicieli władz lokalnych.

→ Wszystkich tych beneficjentów traktujemy jako potencjalnych liderów
zmian w społeczności lokalnej. Ważną zasadą jest uczestnictwo w warsz-
tatach przedstawicieli wszystkich trzech grup z danej gminy, co umożli-
wia zainicjowanie podczas warsztatów faktycznego partnerstwa lokalnego na 
rzecz strategicznej roli kultury.

Proponowany przebieg warsztatów
→ Warsztaty będą realizowane w II połowie 2009 roku i przez cały 2010 rok, 
kolejno w pięciu subregionach województwa mazowieckiego. Będzie to więc 
pięciokrotnie zrealizowany moduł warsztatowy o powtarzalnym schemacie 
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organizacyjnym. Przewidujemy przeprowadzenie jednego modułu (pilotażo-
wego) w 2009 roku i czterech modułów w 2010 roku. Poniższy opis dotyczy po-
jedynczego modułu warsztatowego w jednym subregionie (następnie będzie 
on powtarzany w kolejnych subregionach jeszcze cztery razy).
→ Moduł składa się z następujących etapów:

1. REKRUTACJA: rekrutacja uczestników warsztatów będzie przeprowadzona 
z naciskiem na skompletowanie z każdej zainteresowanej gminy przedstawi-
cieli wszystkich trzech grup beneficjentów. Aby wystartowała grupa warszta-
towa, powinny w niej uczestniczyć zespoły trzyosobowe z 7 – 10 gmin.

2. WARSZTAT INICJUJĄCY. Dwudniowy warsztat posłuży zainicjowaniu pracy 
nad lokalnymi partnerstwami w poszczególnych uczestniczących gminach. 
 Zakres zagadnień do przepracowania w czasie warsztatu: 
→ Co to jest rozwój lokalny? Wprowadzenie do zagadnienia.
→ Jaką rolę w rozwoju lokalnym może spełnić kultura? 
→ Jeden cel – różne języki: dlaczego tak trudno się dogadywać? Specyfika uwa-

runkowań administracji i instytucji publicznych a specyfika uwarunkowań
organizacji pozarządowych i środowisk twórców; 

→ Czy warto współdziałać na rzecz kultury? Jakie są z tego korzyści? Kto ma 
szansę skorzystać na takiej współpracy?

→ Co to jest Lokalne Partnerstwo Strategiczne na rzecz Rozwoju Poprzez Kultu-
rę? Jak je realizować w praktyce? Od czego zacząć?

W wyniku warsztatu zespoły z poszczególnych gmin powinny nabrać przeko-
nania o celowości zawarcia strategicznego partnerstwa na rzecz rozwoju po-
przez kulturę

3. PRACA WŁASNA ZESPOŁÓW GMINNYCH. Po warsztacie inicjującym na-
stępuje miesięczny etap własnej pracy zespołu gminnego nad pomysłami 
strategicznymi: zespół przegląda gminne dokumenty strategiczne, poznaje 
zamierzenia instytucji, organizacji i twórców. Formułuje wstępną listę pomy-
słów na partnerstwo strategiczne, 
→ Na tym etapie zespoły mogą korzystać z doradztwa trenera za pośrednic-

twem korespondencji e-mailowej i konsultacji telefonicznych.
→ Zespoły mogą korzystać też z (odpłatnego) doradztwa ekspertów z listy  

rekomendacyjnej i z praktycznej pomocy specjalistów od poszczególnych  
zagadnień.

→ Wynikiem pracy zespołu może być lista wspólnych propozycji przedsię-
wzięć dla przyszłego partnerstwa lokalnego. Oprócz tego może powstać 
protokół rozbieżności co do inicjatyw, na rzecz których nie ma wspólnej 
zgody.
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→ Na tym etapie pracy planujemy nawiązać i utrwalić stałą łączność poprzez 
specjalnie w tym celu założone Internetowe forum. Chodzi nie tylko – a nawet 
nie przede wszystkim – o łączność pomiędzy trenerami i ekspertami a uczest-
nikami. Równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest sieć wymiany wiedzy, pomy-
słów i inspiracji pomiędzy samymi uczestnikami: mamy nadzieję, że taka sieć 
powstanie i będzie funkcjonować także już po zakończeniu warsztatów.

4. WARSZTAT ZAMYKAJĄCY: dwudniowy warsztat służący praktycznemu 
uruchomieniu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju poprzez kulturę.

Zakres zagadnień do przepracowania w czasie warsztatu:
→ Jak upewnić się, czy wyznaczyliśmy trafnie nasze cele? 
→ Jak przekuć cele w projekty do zrealizowania? 
→ Jak oficjalnie uruchomić partnerstwo na rzecz rozwoju poprzez kulturę?
→ Jak mierzyć, czy nam się udaje? Sztuka ewaluacji własnej pracy.
→ Co robić, aby zapał nie wygasł? Sztuka utrzymywania motywacji.
→ W wyniku warsztatu zespoły z poszczególnych gmin powinny rozpo-
cząć faktyczną trwałą współpracę. Elementem takiej współpracy powin-
na być inicjatywa do Rady Gminy w sprawie intencyjnej uchwały uroczy-
ście proklamującej taką współpracę.

Informacje dodatkowe
→ Warsztaty będą dla uczestników bezpłatne. Organizatorzy postarają się 
o zapewnienie jak najlepszych warunków szkoleń i pobytu. Szczegóły doty-
czące pokrywania dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem (jak do-
jazdy, noclegi, posiłki) będą ogłaszane na stronie internetowej programu, 
ponieważ zależą one od frekwencji i zapotrzebowania uczestników w stosun-
ku do zaplanowanego budżetu, czego nie możemy z wyprzedzeniem przewi-
dzieć.
→ Na początku warsztatów uczestnicy otrzymają nieodpłatnie obszerne ma-
teriały szkoleniowe zawierające całość treści przekazywanych na szkoleniu 
oraz rozszerzenia poszczególnych części materiału. 
→ Ukończenie szkolenia będzie udokumentowane indywidualnym certyfi-
katem uczestnictwa w szkoleniu dla każdej osoby uczestniczącej w warszta-
tach. 

Publikacja podsumowująca warsztaty – Zeszyt Dobrych Praktyk
→ Pod koniec 2010 roku planowane jest wydanie publikacji podsumowują-
cej cały Program Kierunek Kultura. W tej publikacji znajdzie się między in-
nymi podsumowanie warsztatów Kultura Tworzy Rozwój, w tym tzw. Zeszyt 
Dobrych Praktyk. W Zeszycie opiszemy najlepsze praktyczne osiągnięcia lo-
kalnych zespołów pracujących podczas warsztatów, nadając im formę prak-



WARSZTATY „KULTURA TWORZY ROZWÓJ”

tycznej instrukcji dla następnych zespołów pragnących pójść w ich ślady. Każ-
dy z Państwa może znaleźć się w Zeszycie Dobrych Praktyk i stać się wzorem 
i inspiracją dla innych! 
→ Zachęcamy więc do zgłoszenia się na warsztaty i do aktywnego w nich 
uczestnictwa. 


