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Wstęp 
Projekt „Opracowanie społecznych koncepcji lokalnej polityki kulturalnej  

w trzech miastach: Łodzi, Bydgoszczy i Elblągu” był realizowany przez 

Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego od 1 maja 2011 r.  

do 31.12.2012 r.  

Celem projektu było wykorzystanie metody partycypacyjnej DNA Miasta do opracowania 

zaleceń (priorytetów) dla dokumentu określającego politykę kulturalną miasta (wersja 

minimum) lub też sam dokument polityki kulturalnej (wersja maximum). Działanie to miało 

być wzmocnieniem społecznego procesu budowania strategii rozwoju polityki kulturalnej, 

rozwiązania istniejących już problemów oraz dopasowania polityki kulturalnej do oczekiwań i 

potrzeb mieszkańców miasta. Zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem projekt miał być 

realizowany w dwóch miastach – Łodzi i Toruniu. Przebieg projektu oraz czynniki niezależne 

od Fundacji spowodowały, że cel projektu był realizowany w trzech miastach: Łodzi, 

Bydgoszczy i Elblągu.  

Celem działań w Łodzi było wsparcie tworzenia dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury Miasta 

Łodzi do 2020 r. „poprzez organizację cyklu spotkań mających charakter partycypacyjny i 

konsultacyjny. Działania w Bydgoszczy służyły współpracy mieszkańców z Obywatelską Radą 

Kultury przy tworzeniu Strategii Rozwoju Kultury Bydgoszczy do roku 2020. Elbląska odsłona 

projektu została wybrana przez władze miasta jako sposób tworzenia dokumentu 

strategicznego dla kultury mającego obowiązywać od 2014 r. Działania w Toruniu zostały 

przerwane na początku 2012 r. po realizacji części zaplanowanych wydarzeń w wyniku braku 

możliwości współpracy z władzami miasta.  

 

Bezpośrednie efekty projektu DNA Miasta to: 

Stworzenie dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” 

uwzględniającego ponad 450 uwag mieszkańców i przedstawicieli środowiska 

kulturalnego. Gotowy dokument wszedł pod obrady Rady Miejskiej jako projekt 

Prezydenta Miasta Hanny Zdanowskiej. Planowany termin głosowania Rady 
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Miejskiej to marzec 2013 r. Pośrednim efektem projektu było stworzenie Komisji 

Dialogu Obywatelskiego działającego przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi. 

Stworzenie dokumentu „Lokalne Przestrzenie Kultury”, który stanowi odniesienie 

do celów strategicznych Masterplanu, a konkretnie jego programu operacyjnego 

„Uczestnictwo”. Definiuje on główne cele, adresatów, zadania i oczekiwane efekty 

programu Strategii Rozwoju Kultury Bydgoszczy do roku 2020 ze strony 

mieszkańców 30 bydgoskich osiedli. 

 

Stworzenie szkieletu dokumentu strategicznego dla rozwoju kultury w Elblągu po 

2014 r. Dokument ten powstaje w sposób partycypacyjny i oddolny pod 

patronatem Departamentu Kultury Urzędu Miasta w Elblągu. Podczas realizacji 

projektu powołana została również społeczna Elbląska Rada Kultury i przyjęte 

zostało „Porozumienie dla Kultury” określające dalsze działania i prace nad 

dokumentem strategicznym.  

 

Z powodu licznych zmian w harmonogramie, miejsc realizacji projektu i konieczności 

prowadzenia działań w uzależnieniu od innych aktorów (jak np. w Bydgoszczy) okazało się, że 

przeprowadzenie właściwej ewaluacji projektu nie jest możliwe. Przewidziane środki okazały 

się zbyt małe na zaangażowanie profesjonalnych ewaluatorów, którzy mogliby dostarczyć 

dane o odpowiedniej jakości. Zdecydowaliśmy więc nie kontynuować umów podpisanych na 

początku realizacji projektu i nie wydawać pieniędzy na przygotowanie ewaluacji, która z 

racji powyżej wymienionych powodów, nie była byłaby użyteczna. 

Projekt finansowany był ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Całkowita, 

przewidywana kwota dotacji wynosiła 100 000 zł. Wykorzystane zostały środki w wysokości 

88 212, 31 zł.  
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Przebieg projektu: ŁÓDŹ 
Efektem realizacji projektu w Łodzi było Stworzenie dokumentu „Polityka 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” uwzględniającego ponad 450 uwag 

mieszkańców i przedstawicieli środowiska kulturalnego. Gotowy dokument 

wszedł pod obrady Rady Miejskiej jako projekt Prezydenta Miasta Hanny 

Zdanowskiej. Planowany termin głosowania Rady Miejskiej to marzec 2013 r. 

Pośrednim efektem projektu było stworzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego 

działającego przy Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi. 

 

Najważniejsze wydarzenia i przebieg projektu „Opracowanie społecznych koncepcji lokalnej 

polityki kulturalnej w trzech miastach: Łodzi, Bydgoszczy i Elblągu” w Łodzi. 

DATA WYDARZENIE 

1 maja 2011 r.  Początek realizacji projektu. Ustalenia 

szczegółowych możliwości realizacji projektu 

z władzami miasta.  

czerwiec – sierpień 2011 r.  Etap przygotowawczy – pozyskiwanie 

partnerów, rozmowy indywidualne z 

instytucjami kultury, organizacjami 

pozarządowymi oraz indywidualnymi 

twórcami i animatorami kultury. 

22 września 2011 r.  Spotkanie informacyjne dla partnerów 

projektu. 

30 września 2011 r.  Spotkanie z władzami miasta i utworzenie 

grupy konsultacyjnej (10 osób) mającej 

bezpośrednio pracować nad dokumentem 

strategicznym. 
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4 października 2011 r.  Spotkanie z Komisją Kultury Rady Miasta w 

Łodzi. 

28 października 2011 r.  Debata DNA Miasta w ramach Regionalnego 

Kongresu Kultury 

grudzień – maj 2012 r.  Praca koncepcyjna nad założeniami dla 

dokumentu „Polityka Rozwoju Kultury 2020+ 

dla Miasta Łodzi” 

16 – 21 czerwca 2012 r. Konsultacje wstępnej koncepcji założeń 

„Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta 

Łodzi” 

Lipiec – sierpień 2012 r.  Analiza uwag zgłoszonych podczas 

konsultacji. Przygotowywanie kolejnej wersji 

dokumentu strategicznego.  

9 – 17 października 2012 r.  Drugie konsultacje dla dokumentu „Polityka 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” 

4 grudnia 2012 r . Pierwsze zebranie Komisji Dialogu 

Obywatelskiego ds. Kultury. 

 

Działania w ramach projektu zostały rozpoczęte w maju 2011 r. Po ustaleniu warunków 

współpracy z władzami miasta i możliwości wsparcia procesu przygotowywania dokumentu 

strategicznego dla łódzkiej kultury rozpoczęliśmy proces informowania o projekcie. 

Skierowaliśmy propozycję współpracy do najważniejszych organizacji i instytucji kultury w 

Łodzi. W efekcie partnerami projektu zostali: Bałucki Ośrodek Kultury, Liberte!, Łódź Art 

Center, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom, Topografie, 

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Fundacja 

Fenomen, Fabryka Sztuki, Kino Charlie, Stowarzyszenie Łódź Filmowa, Centrum Kultury 

Młodych, Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Kulturalnej i Pomocy Społecznej "Szansa", 

Reymont.pl, Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Edukacji i Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego, Klub Krytyki Politycznej w Łodzi, Towarzystwo Przyjaciół 

Łodzi, Stowarzyszenie Fabrykancka, Śródmiejskie Forum Kultury - Dom Literatury, Oddział 

Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - Koło Młodych, Kwartalnik Artystyczno-Literacki 

"Arterie", Kino Cytryna, Poleski Ośrodek Kultury. 

Kolejnym etapem projektu były spotkania robocze z partnerami projektu. Podczas niego 

chcieliśmy zweryfikować zebrane przez nas wcześniej wnioski i zaprezentować proponowaną 
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przez nas metodą. Spotkanie w Łodzi odbyło się 22 września 2012 r. Jego celem było 

zaprezentowanie szczegółowych informacji na temat projektu DNA Miasta oraz dopasowanie 

go do potrzeb i oczekiwań partnerów oraz wypracowanie obszarów tematycznych, które w 

szczególności powinny być przedmiotem prac w ramach projektu. W Łodzi w spotkaniu 

uczestniczyło 26 osób. Szczegółowy przebieg spotkania został zamieszczony w części 

PODSUMOWANIA I MATERIAŁY. 

30 września 2012 r. odbyły się dwa istotne dla przebiegu projektu spotkania. Pierwszym było 

spotkanie z p. Moniką Głowacką z Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Urząd Miasta Łodzi 

powołał dziesięcioosobową grupę osób do współpracy przy projekcie DNA Miasta jako ścisłe 

ciało konsultacyjne. Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z p. Karoliną Kępką, 

która została zaproszona do ścisłej współpracy przy realizacji projektu. Efektem tego 

wydarzenia było spotkanie z przedstawicielami Komisji Kultury Rady Miasta w Łodzi, w celu 

zaprezentowania im założeń projektu i zachęcenia ich do udziału w nim. Radni Komisji 

Kultury zadeklarowali wsparcie dla działań projektu. Spotkanie to odbyło się 4 października 

2012 r.  

Po rozmowach z władzami miast i członkami grupy konsultacyjnej ustalono, że działania w 

ramach projektu zostaną także włączone w program Regionalnego Kongresu Kultury. 28 

października 2011 r. odbyły się warsztaty przeznaczone przede wszystkim dla twórców i 

odbiorców łódzkiej kultury. Celem warsztatów było przede wszystkim przedyskutowanie 

zdiagnozowanych problemów, które napotyka łódzka kultura, jak i próba wypracowania 

konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Program warsztatów składał się z trzech części. 

Podczas dwóch pierwszych uczestnicy pracowali w małych, liczących do 20 osób, 

moderowanych grupach roboczych, w których dyskutowano nad głównymi problemami 

polityki kulturalnej oraz starano się zaproponować konkretne rozwiązania. Na kończącej 

spotkanie wspólnej dyskusji wybrani liderzy zaprezentowali efekty pracy swoich grup, czyli 

to, co udało im się w trakcie warsztatów wypracować. Prowadzone rozmowy oscylowały 

wokół zagadnień zasugerowanych przez partnerów projektu DNA Miasta w Łodzi na 

poprzedzających warsztaty spotkaniach. Podczas warsztatów zaprezentowano także 

propozycję kształtu nowego dokumentu strategicznego. Obecni na sali przedstawiciele 

urzędu miasta zapowiedzieli, że strategia rozwoju kultury będzie tworzona we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Dokument nie będzie wymyślany z góry przez urząd, ale będą 

trwały rozmowy i konsultacje społeczne, które już teraz wniosły bardzo dużo i wpłynęły 

znacząco na kształt strategii. 

Szczegółowe sprawozdanie z warsztatów znaleźć można w części PODSUMOWANIA I 

MATERIAŁY. 

Po Regionalnym Kongresie Kultury prace nad dokumentem strategicznym zostały 

przeniesione do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi i w grono grupy konsultacyjnej 

(zespołu sterującego). Ze względu na wewnętrzne regulacje urzędu praca nad dokumentem 



7 

 

przeciągnęła się w czasie. Dlatego też dopiero w kwietniu 2012 r. powstał dokument z 

założeniami „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”. Fundacja Res Publica została 

poproszona o zorganizowanie publicznych konsultacji i warsztatów, które pomogą w 

społecznym dopracowaniu przygotowanej propozycji. W ten sposób łódzkie działania w 

ramach projektu „Opracowanie społecznych koncepcji lokalnej polityki kulturalnej w trzech 

miastach: Łodzi, Bydgoszczy i Elblągu” stały się oficjalnym narzędziem pracy 

wykorzystywanym przez Urząd Miasta.  

Konsultacje i warsztaty zostały zaplanowane na dwie tury. Pierwsza miała odbyć się w 

czerwcu 2012 r. i dotyczyć założeń dla dokumentu strategicznego. Druga została 

zaplanowana na październik 2012 i miała służyć dopracowaniu ostatecznej wersji 

dokumentu.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2301/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2012 r. w 

sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu założeń Polityki 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi zorganizowany został cykl trzech spotkań 

warsztatowych oraz przygotowany mechanizm internetowy do składania uwag on-line. 

Swoje komentarze do projektu można było także składać pisemnie poprzez dostarczenie 

przygotowanego formularza konsultacyjnego do sekretariatu Wydziału Kultury.  

Spotkania warsztatowe zostały zorganizowane w następujących terminach: 

• 16.06.2012 – Centralne Muzeum Włókiennictwa 

• 19.06.2012 – Śródmiejskie Forum Kultury 

• 21.06.2012 – Teatr Lalek ARLEKIN 

Celem czerwcowych spotkań było przedstawienie wstępnej koncepcji założeń Polityki 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi oraz zebranie propozycji potencjalnych kierunków 

dla tego dokumentu. W ramach warsztatów poruszaliśmy trzy zakresy tematyczne: 

• Założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi, wizja i główne cele 

rozwoju. 

• Obszary strategiczne, filary rozwoju kultury w Łodzi. 

• Współpraca miejskich instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi działającymi 

w sektorze kultury. 

Spotkanie z 16 czerwca 2012 r. było połączeniem debaty na temat ogólnego kształtu i 

oczekiwań pokładanych w przygotowanej strategii rozwoju kultury oraz dwóch warsztatów. 

Były one poświęcone szczegółowym zapisom zaproponowanym w dokumencie. Spotkanie z 

19 czerwca miało charakter warsztatowy, a jego celem była modyfikacja założeń Polityki 

Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+. Zebranych poproszono o zgłaszanie wszelkich 

swoich wątpliwości w formularzach, tak by sygnalizować konkretne wątpliwości i 

oczekiwania Urzędowi Miasta i umożliwić jak najlepsze dopasowanie strategii do 
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rzeczywistych potrzeb zainteresowanych. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie pracować 

nad czterema obszarami interwencji, zgłaszać do nich uwagi, wskazywać na niejasności i 

proponować zmiany istniejących zapisów. Trzecie ze spotkań w tej turze konsultacji odbyło 

się 21 czerwca i miało dotyczyć współpracy miejskich instytucji kultury z organizacjami 

pozarządowymi działającymi w sektorze kultury (także w odpowiedzi na potrzebę 

zwiększenia w Łodzi pola współdziałania pomiędzy tymi grupami). Z uwagi na 

nieproporcjonalnie liczną reprezentację pracowników instytucji kultury w stosunku do 

przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzący wspólnie z uczestnikami zdecydowali 

o dalszej pracy nad wizją i strategią Polityki Rozwoju Kultury Miasta Łodzi do 2020 r. 

We wszystkich trzech warsztatach wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele 

miejskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej w Łodzi, 

reprezentanci środowiska kultury i środowiska naukowego, przedsiębiorcy i indywidualni 

mieszkańcy. Swoją opinię można było dodatkowo wyrazić w okresie od 16 do 25 czerwca 

poprzez specjalne formularze (papierowe i internetowe) oraz maile. Do Wydziału Kultury 

UMŁ przekazano łącznie 42 formularze i maile, z czego 30 formularzy było wypełnionych on-

line. Zebrano 450 głosów, które były podstawą do skonstruowania zestawienia propozycji, 

uwag i opinii do projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+. Oprócz 

przedstawicieli Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, w tym dyrektora Wydziału Jakuba 

Wiewiórskiego, w spotkaniach wzięła udział także Wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak. 

Wsparcia prowadzonym przez nas działaniom udzieliła też Prezydent Łodzi Hanna 

Zdanowska. 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu konsultacji, warsztatów i debat można znaleźć w 

części PODSUMOWANIA I MATERIAŁY. 

Po czerwcowej intensywnej współpracy różnych środowisk łódzkiej kultury nastąpił etap 

przekładania wszystkich uwag, opinii i zaleceń na konkretne zapisy dokumentu Polityki 

Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. Po uwzględnieniu wszystkich komentarzy proces 

partycypacji obywateli mógł przejść do ostatecznej fazy opiniowania kompletnej wersji 

dokumentu, co stało się w październiku 2012 roku. Wówczas dokument przybrał już formę, 

którą można było zaprezentować zainteresowanym stronom i poddać dalszej krytyce, 

zbliżając się tym samym do końca naszych działań w Łodzi. Druga tura konsultacji odbyła się 

więc 9 – 17 października 2012 roku – zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Zostały one 

zorganizowane zgodnie z zarządzeniem Nr 3033/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 

września 2012 r. Tym razem zaplanowano jedno spotkanie warsztatowe. Dostępne były 

także inne kanały, które można było wykorzystać do składania uwag do dokumentu – 

poprzez formularz on-line oraz tradycyjnie w sekretaracie Wydziału Kultury Urzędu Miasta.  

9 października zorganizowaliśmy otwarte spotkanie, które służyło zaprezentowaniu wyników 

naszej dotychczasowej pracy nad dokumentem strategicznym i dalszej dyskusji nad jego 

kształtem z zebranymi osobami. Drugim celem naszej wizyty było ustalenie sposobów 
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współpracy mieszkańców z Urzędem Miasta i Wydziałem Kultury przy wdrażaniu i realizacji 

Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. W spotkaniu tym wzięły udział 53 osoby, 

które zgłosiły razem 15 pytań, uwag lub komentarzy. Konsultacje trwały oczywiście dłużej niż 

samo spotkanie, zgłaszanie uwag przewidziano na czas 9 – 17 października, kiedy to 

wyodrębniono 43 propozycje (ze 114, które można było pogrupować z uwagi na 

powtarzające się postulaty).  

Istotnym elementem spotkania z 9 października 2012 r. był również fakt, że zebrane grono 

jednomyślnie przyjęło pomysł utworzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale 

Kultury UMŁ, które miałoby stać się otwartym ciałem monitorującym wdrażanie strategii, 

opiniującym zmiany w niej zachodzące (siłą rzeczy długoterminowy dokument musi być 

uaktualniany i dostosowywany do obowiązującej sytuacji), a także organem wspomagającym 

uzupełnienie kilku obszarów strategii, które według naszej wspólnej diagnozy takiego 

doprecyzowania potrzebują. Są to m.in. kwestie wypracowania metod ewaluacji działań 

kulturalnych finansowanych ze środków miejskich, metodologii dalszych badań nad kulturą 

miejską oraz stworzenie ogólnomiejskiego systemu edukacji kulturalnej. Z uwagi na 

ograniczone możliwości prawne takiego ciała obywatelskiego, którego opinie są raczej 

doradcze, aniżeli wiążące dla Urzędu Miasta, przedstawiciele Wydziału Kultury zapewnili 

zebranych, że chcą traktować KDO jak partnera i realnie liczyć się z jej zdaniem, tak by dalej 

przełamywać impas w międzysektorowej komunikacji sprzed rozpoczęcia wspólnych prac 

nad Polityką i stworzyć rzeczywistą platformę współpracy. Pierwsze spotkanie w sprawie 

formalnego powołania KDO i nakreślenia ram jej funkcjonowania zostało zaplanowane na 4 

grudnia. 

Łącznie podczas dwóch etapów konsultacji społecznych (pierwszy prowadzony był w czerwcu 

2012 r. i dotyczył założeń polityki) w spotkaniach wzięły udział 203 osoby, w tym 

przedstawiciele miejskich instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

radni Rady Miejskiej w Łodzi, reprezentanci środowiska kultury, reprezentanci środowiska 

naukowego, przedsiębiorcy i indywidualni mieszkańcy. W trakcie całego procesu konsultacji, 

w różnych formach, zebrano łącznie ponad 493 propozycji i opinii do projektu Polityki 

Rozwoju Kultury dla Miasta Łodzi 2020+.  

4 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące powołania zakresu praw i 

obowiązków ciała obywatelskiego, jakim ma być Komisja Dialogu Obywatelskiego, powołana 

z potrzeby kontynuacji współpracy wokół polityki kulturalnej i podtrzymania oddolnego 

zaangażowania także na etapie wdrażania i realizacji zapisów dokumentu strategicznego. 

Główne wątpliwości jakie pojawiły się podczas zebrania dotyczyły stopnia realnego wpływu 

takiego ciała na decyzje Wydziału Kultury i kwestii jego otwartości na niezrzeszonych 

mieszkańców lub małe, nieznane organizacje pozarządowe. Podkreślono, że stworzenie tej 

Komisji w żadnym wypadku nie zastępuje procesu konsultacji społecznych. Zdefiniowano 

obszary działania KDO jako pracę nad monitoringiem efektów działań Polityki (w tym 
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wypracowanie systemu ewaluacji podejmowanych działań) i wytworzenie lepszego systemu 

polityki informacyjnej o działaniach prowadzonych w łódzkiej kulturze (także o takich 

działaniach konsultacyjno-partycypacyjnych jak prowadzone w ramach naszego projektu 

DNA Miasta). W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. 

W ramach działania w Łodzi udało nam się zbliżyć do siebie dość zwaśnione strony – 

instytucje kultury i organizacje pozarządowe – podkreślające problemy walki o środki i 

wzajemne niezrozumienie. Stworzyliśmy przestrzeń do twórczego dialogu, która 

prawdopodobnie zaowocuje dalszym zacieśnianiem współpracy i bardziej zbalansowaną 

działalnością w obrębie kultury łączącą stronę władz, instytucji jej podległych i sektora 

obywatelskiego. Pokazaliśmy, że aktywny udział różnych stron możliwy jest na każdym etapie 

tworzenia miejskich dokumentów strategicznych, i choć nierzadko współpraca była trudna, 

temperatura dyskusji gorąca, a ilość zgłaszanych uwag ogromna, jej efekty są zadowalające 

nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla mieszkańców Łodzi, osób żyjących w tym mieście i 

najlepiej znających jego potrzeby i kontekst.  

Warto także zauważyć, że w trakcie realizacji projektu udało się nam przekonać władze 

miasta do wykorzystania programu DNA Miasta jako oficjalnego narzędzia pracy 

konsultacyjnej i partycypacyjnej. Dzięki temu przez cały czas mogliśmy pracować na 

urzędowym dokumencie. Efektem tego jest zgłoszenie „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla 

Miasta Łodzi” pod obrady Rady Miasta (druk nr 451/2012 z 23 listopda 2012 r.).  
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Przebieg projektu: TORUŃ 
Działania w Toruniu zostały zapoczątkowane równolegle z edycją łódzką. Po 

pierwszych sukcesach musieliśmy jednak zawiesić realizację projektu. Jego 

dalsze prowadzenie nie dawało bowiem żadnych gwarancji, że wypracowane 

przez uczestników naszych warsztatów uwagi zostaną uwzględnione przez 

władze miasta. 25 czerwca 2012 roku po wyczerpaniu wszystkich możliwości 

kontynuowania projektu Fundacja wystosowała list otwarty,  

w którym można było przeczytać:  

Program DNA Miasta prowadzony przez Fundację Res Publica im. Henryka 

Krzeczkowskiego dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego od czerwca 2011 r. 

gościł w Toruniu. Naszym celem była pomoc w tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej. 

Chcieliśmy stworzyć warunki dla partnerskiego dialogu pomiędzy władzami miasta i 

mieszkańcami, którego owocem miał być wspólny, tworzony oddolnie dokument 

wyznaczający strategię rozwoju toruńskiej kultury. Zaoferowaliśmy nasze bezpłatne 

wsparcie i współpracę. Dzisiaj musimy jednak przyznać, że z przyczyn od nas 

niezależnych nasze starania nie będą mogły przynieść rezultatów. Dlatego też 

postanowiliśmy o zawieszeniu działań związanych z realizacją programu DNA Miasta 

w Toruniu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego programu – mieszkańcom Torunia, 

partnerom, twórcom i animatorom toruńskiego środowiska kulturalnego oraz 

przedstawicielom władz miasta za udział w pierwszej części projektu. Spotykaliśmy sie 

razem na szeregu spotkań, wspólnie stworzyliśmy rekomendacje dla tworzonej przez 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Strategii Rozwoju 

Kultury Miasta Torunia do roku 2020. Efekty naszej wspólnej pracy przekazaliśmy 

zarówno władzom miasta jak i Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego. 

Niestety deklarowana chęć współpracy i zainteresowanie wypracowanymi również 

przez Państwa sugestiami i kierunkami oczekiwanych zmian nie doczekała się 

kontynuacji. 
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Tym niemniej przez drugie półrocze 2011 roku przeprowadziliśmy szereg działań, które miały 

pomóc w stworzeniu dokumentu strategicznego dla toruńskiej kultury. W poniższej tabelce 

zostały wymienione najważniejsze wydarzenia wyznaczające przebieg projektu 

„Opracowanie społecznych koncepcji lokalnej polityki kulturalnej w trzech miastach: Łodzi, 

Bydgoszczy i Elblągu” w Toruniu. 

DATA WYDARZENIE 

1 maja 2011 r.  Początek realizacji projektu. Ustalenia 

szczegółowych możliwości realizacji projektu 

z władzami miasta.  

czerwieć – sierpień 2011 r.  Etap przygotowawczy – pozyskiwanie 

partnerów, rozmowy indywidualne z 

instytucjami kultury, organizacjami 

pozarządowymi oraz indywidualnymi 

twórcami i animatorami kultury. 

13 września 2011 r.  Spotkanie informacyjne dla partnerów 

projektu. 

14 września 2011 r.  Spotkanie z władzami miasta. 

27 września 2011 r.  Spotkanie z Komisją Kultury Rady Miasta w 

Toruniu. 

6 pażdziernika 2011 r.  Spotkanie w Krakowie z osobami 

realizującymi projekt tworzenia strategii 

rozwoju kultury w Toruniu w ramach MISTIA 

(FRDL w Krakowie). 

26 października 2011 r.  VIII Forum Organizacji Pozarządowych w 

Toruniu. 

26 listopada 2011 r.  Debata DNA Miasta w Toruniu. 

grudzień – kwiecień 2012 r. Próby kontynuacji projektu w Toruniu. 

 

Działania w ramach projektu zostały rozpoczęte w maju 2011 r. Po ustaleniu wstępnych 

warunków współpracy z władzami miasta i możliwości wsparcia procesu przygotowywania 

dokumentu strategicznego dla toruńskiej kultury rozpoczęliśmy proces informowania o 

projekcie. Skierowaliśmy propozycję współpracy do najważniejszych organizacji i instytucji 
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kultury w Toruniu. Naszymi partnerami zostali: Galeria Rusz, Fundacja Stabilo, Pracownia 

Zrównoważonego Rozwoju, Toruńska Agenda Kulturalna, eNeRDe, Fundacja Biuro Kultury, 

organizator festiwalu Toffifest, Teatr Baj Pomorski, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 

Dom Muz, Towarzystwo Miłośników Torunia, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, 

Pracownia Kultury Współczesnej, Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne, Fundacja Platon, 

Muzeum Etnograficzne, Muzeum Okręgowe, Klub Studencki „Od Nowa”. 

Kolejnym etapem projektu były spotkania robocze z partnerami projektu. Podczas spotkań 

chcieliśmy zweryfikować zebrane przez nas wcześniej wnioski i zaprezentować proponowaną 

przez nas metodą. 13 września 2011 roku zorganizowaliśmy spotkanie dla zainteresowanych 

mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych i 

indywidualnych twórców i animatorów kultury. Celem spotkania było zaprezentowanie 

szczegółowych informacji na temat projektu DNA Miasta w Toruniu i dopasowanie go do 

potrzeb i oczekiwań partnerów oraz wypracowanie obszarów tematycznych, które w 

szczególności powinny być przedmiotem prac w ramach projektu DNA Miasta w Toruniu. 

Warto zauważyć, że wybrany kilka tygodni wcześniej termin spotkania roboczego 

przypadkowo zbiegł się z ogłoszeniem wyników organizowanego przez władze miasta 

przetargu na przygotowanie strategii rozwoju kultury. Przetarg wygrała fundacja MISTIA, 

będąca krakowskim oddziałem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ta kwestia 

zdominowała przebieg spotkania roboczego i uniemożliwiła realizację założonego wcześniej 

planu. Tym niemniej jednak warsztaty zakończyły się wspólnym zadeklarowaniem 

uczestnictwa bez względu na partnerstwo z wygranym w przetargu projektem. Szczegółowe 

sprawozdanie jest dostępne w części PODSUMOWANIA I MATERIAŁY. 

27 września 2011 roku w Toruniu odbyło się spotkanie z Komisją Kultury Rady Miasta, 

którego celem było przedstawienie Radnym idei naszego projektu. Na spotkaniu m.in. 

obecny był szef Komisji Kultury Bartłomiej Jóźwiak oraz dyrektor Wydziału Kultury Zbigniew 

Derkowski i prezydent Torunia Michał Zalewski.  

6 października odbyło się spotkanie w Krakowie z osobami realizującymi projekt tworzenia 

strategii rozwoju kultury w Toruniu w ramach MISTIA (FRDL w Krakowie). Zarówno 

przedstawiciele MISTIA jak i DNA Miasta postanowili razem realizować projekt. Nie będziemy 

tworzyć konkurencyjnego projektu strategii rozwoju kultury, ale wspólnie postaramy się 

stworzyć jeden dokument. 

26 listopada 2011 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu odbyły się warsztaty DNA 

Miasta „Projekt na rzecz społecznego i oddolnego budowania kultury miasta” dedykowane 

opracowywanej obecnie Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 2020 roku. Celem 

warsztatów było wstępne zdiagnozowanie tematów i narzędzi, które powinny zostać zawarte 

w dokumencie. W spotkaniu wzięli udział zarówno twórcy, jak i odbiorcy kultury, obecni byli 

reprezentanci publicznych i niepublicznych instytucji i organizacji, władze miasta oraz 

przedstawiciele MISTIA – organizacji, która wygrała przetarg na strategię kultury. 



14 

 

Warsztaty otworzyła debata pod hasłem „Jakiej polityki kulturalnej potrzebujemy?”, podczas 

której zaproszeni eksperci opowiadali w jaki sposób powinno się wspierać kulturę oraz 

mówili o oczekiwaniach wobec dokumentu. W panelu ekspertów wzięli udział Bartłomiej 

Jóźwiak (przewodniczący Rady Kultury, Promocji i Turystyki Rady Miasta Torunia), Jacek 

Kwiatkowski (Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji), Wojciech 

Kłosowski (specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego, 

wykładowca akademicki, członek-założyciel Zielonych 2004) oraz Jarek Jaworski (Fundacja 

Biuro Kultury, Obywatelska Rada ds. Kultury w Bydgoszczy). 

W kolejnej części spotkania uczestników warsztatów poproszono o zastanowienie się nad 

istniejącymi problemami polityki kulturalnej w Toruniu, a następnie o zaproponowanie 

rozwiązań, które mogłyby być realizowane zarówno w ramach strategii, jak i poprzez bieżące 

działania. Prace odbywały się w moderowanych grupach roboczych, których efekty 

przedstawili wybrani liderzy obu grup podczas krótkiego podsumowania kończącego 

sobotnie warsztaty. Szczegółowe informacje na temat efektów debaty można znaleźć w 

części PODSUMOWANIA I MATERIAŁY. 

Efekty debaty i warsztatów zostały przekazane zarówno władzom miasta, jak i MISTiA. Mimo 

wielokrotnych prób nie udało się nam przekonać do wykorzystania możliwości oferowanych 

przez progam DNA Miasta tych dwóch najważniejszych partnerów. 25 maja 2012 r. Fundacja 

podjęła decyzję o zawieszeniu działań projektowych. Fundacja im. Stefana Batorego zgodziła 

się z tą decyzją i pozwoliła na przeniesienie działań projektowych do innych miast.  
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Przebieg projektu: BYDGOSZCZ 

Efektem bydgoskich działań projeku było stworzenie dokumentu „Lokalne 

Przestrzenie Kultury”, który stanowi odniesienie do celów strategicznych 

Masterplanu, a konkretnie jego programu operacyjnego „Uczestnictwo”. 

Definiuje on główne cele, adresatów, zadania i oczekiwane efekty programu 

Strategii Rozwoju Kultury Bydgoszczy do roku 2020 ze strony mieszkańców 

30 bydgoskich osiedli. 

Osią działania zespołu DNA Miasta w Bydgoszczy było wsparcie tamtejszej Obywatelskiej 

Rady Kultury, a w szczególności działającego w jej ramach Zespołu ds. Masterplanu. Nasza 

współpraca skupiła się na mającym wejść w treść Masterplanu dla bydgoskiej kultury 

programie „Lokalne Przestrzenie Kultury”, który był innowacyjnym działaniem skierowanym 

ku bydgoskim Radom Osiedli w celu opracowania materiału do jednego z programów 

operacyjnych Masterplanu, tj. programu „Uczestnictwo”. Chodziło o wypracowanie celów i 

zadań dla tegoż programu poprzez dotarcie do przedstawicieli Rad Osiedli i ich mieszkańców 

oraz zbadanie realnych potrzeb użytkowników kultury poza ścisłym centrum Bydgoszczy. To 

nietypowe działanie, wykorzystujące niezwykły w skali kraju potencjał struktur Rad Osiedli w 

Bydgoszczy, zaowocowało uzyskaniem zupełnie nowej wiedzy o oczekiwaniach kulturalnych 

„zwykłych mieszkańców” tego miasta. 

W poniższej tabeli zostały wymienione najważniejsze wydarzenia wyznaczające przebieg 

projektu „Opracowanie społecznych koncepcji lokalnej polityki kulturalnej w trzech 

miastach: Łodzi, Bydgoszczy i Elblągu” w Bydgoszczy. 

DATA WYDARZENIE 

Czerwiec 2012 r.  Początek realizacji projektu. Ustalenia 

szczegółowych możliwości realizacji projektu 

z Obywatelską Radą Miasta.  
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27 czerwca 2012 r.  Debata: DNA Miasta – dlaczego mieszkańcy 

powinni budować politykę kulturalną 

miasta? 

Lipiec – wrzesień 2012 r. Przygotowanie planu spotkań z 

mieszkańcami osiedli bydgoskich. 

27 września – 10 października 2012 Konsultacje otwarte Strategii Rozwoju 

Kultury Bydgoszczy do 2020 roku. 

Październik 2012 r.  Przygotowanie założeń programu Lokalne 

Przestrzenie Kultury do Masterplanu. 

4 grudnia 2012 r.  Spotkanie podsumowujące prace nad 

dokumenem Lokalne Przestrzenie Kultury.  

 

Realizacja projektu w Bydgoszczy rozpoczęła się od debaty „DNA Miasta – dlaczego 

mieszkańcy powinni budować politykę kulturalną miasta?” Jej celem była prezentacja 

projektu DNA Miasta realizowanego w kilku miastach Polski przez Fundację Res Publica oraz 

dyskusja na temat możliwości przeprowadzenia debat i warsztatów na osiedlach Bydgoszczy. 

Tematem debat na osiedlach będzie powstający m.in. Masterplan dla Kultury Miasta 

Bydgoszczy, diagnoza kondycji kultury na osiedlach, tworzenie warunków rozwoju 

uczestnictwa w kulturze na osiedlach oraz partnerskich warunków współpracy mieszkańców, 

organizacji i instytucji zajmujących się kulturą i władz miasta. 

Najważniejszym elementem naszego projektu była seria spotkań z mieszkańcami bydgoskich 

osiedli, w których uczestniczyło w sumie ok. 300 osób. Spotkania polegały na dyskusjach 

służących diagnozie problemów w organizowaniu kultury na osiedlu oraz na proponowaniu 

rozwiązań mogących poprawić sytuację tejże. Dyskusje były traktowane jako quasi 

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI), prowadzący zaś zapisywał wszystkie uwagi i komentarze 

zebranych osób. Poprzez bardzo bezpośredni kontakt z odbiorcami kultury, przede wszystkim 

niekoniecznie z tymi najbardziej zaktywizowanymi i „bywającymi” w centrum miasta, udało się 

uzyskać nową wiedzę i nowe perspektywy rozumienia rozwoju systemu kultury w Bydgoszczy. 

Daje to podstawy do twierdzenia, że przygotowywany Masterplan dla Kultury Bydgoszczy 

będzie, przynajmniej w obszarze „Uczestnictwo”, bardzo dobrze dopasowany do potrzeb 

szerokiej rzeszy odbiorców, szczególnie tzw. „zwykłych mieszkańców”, których często trudno jest 

przyciągnąć na klasyczne spotkania konsultacyjne i włączyć ich niezapośredniczony głos w proces 

partycypacyjny. W ramach tego działania udało się stworzyć zestaw rozwiązań, które pozwolą 

zbudować nowy system aktywności kulturalnej na osiedlach, łatwiejszy do skutecznego 

wspierania przez miasto. Szczegółowe sprawozdanie ze spotkań oraz wypracowany dokument 

znajduje się w części PODSUMOWANIA I MATERIAŁY. 
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W wyniku działania powołano Osiedlowy Zespół Koordynacyjny ds. Kultury. 4 grudnia 2012 roku 

odbyło się spotkanie, na którym obecni byli właśnie przedstawiciele owego zespołu, Radni Rady 

Miasta, Prezydent i urzędnicy odpowiedzialni za kulturę, Dyrektorzy Miejskich Instytucji Kultury 

oraz przedstawiciele Obywatelskiej Rady Kultury. Podczas spotkania przedstawiono efekty 

dwumiesięcznych wizyt na osiedlach, które zawierają się w 13 punktach odnoszących się do 

proponowanego systemu organizowania aktywności kulturalnej na bydgoskich osiedlach. W 

efekcie tej osiedlowej diagnozy powstał dokument „Lokalne Przestrzenie Kultury”, który stanowi 

odniesienie do celów strategicznych Masterplanu, a konkretnie jego programu operacyjnego 

„Uczestnictwo”. Definiuje on główne cele, adresatów, zadania i oczekiwane efekty programu.  
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Przebieg projektu: ELBLĄG 
Efektem działań w Elblągu było stworzenie szkieletu dokumentu 

strategicznego dla rozwoju kultury w Elblągu po 2014 r. Dokument ten 

powstaje w sposób partycypacyjny i oddolny pod patronatem Departamentu 

Kultury Urzędu Miasta w Elblągu. Podczas realizacji projektu powołana została 

również społeczna Elbląska Rada Kultury i przyjęte zostało „Porozumienie dla 

Kultury” określające dalsze działania i prace nad dokumentem strategicznym. 

 

Działania elbląskiej edycji projektu rozpoczęły się w maju 2012 roku debatą i warsztatami 

DNA Miasta. Zostały one zorganizowane dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Elblągu. Efekty 

tego wydarzenia i perspektywy dla dalszej pracy przekonały Fundację im. Stefana Batorego 

do umożliwienia nam kontynuacji rozpoczętej pracy w ramach projektu „Opracowanie 

społecznych koncepcji lokalnej polityki kulturalnej w trzech miastach: Łodzi, Bydgoszczy i 

Elblągu”.  

Celem działania zespołu DNA Miasta w Elblągu było rozpoczęcie prac nad dokumentem 

strategicznym dla rozwoju miejskiej kultury po 2014 roku Władze miasta od początku 

zdecydowały się na partycypacyjny sposób pracy i wybrały metodę DNA Miasta do realizacji 

tego procesu. Działania rozpoczęły się w kwietniu 2012 roku, a główne wydarzenia to 

majowa debata DNA Miasta rozpoczynająca dyskusję nad oczekiwaniami i kształtem 

przyszłej strategii oraz październikowy Elbląski Kongres Kultury, którego celem było 

wypracowanie wstępnej struktury dokumentu. W poniższej tabeli zostały wymienione 

najważniejsze wydarzenia wyznaczające przebieg projektu w Elblągu. 

DATA WYDARZENIE 

Kwiecień 2012 r.  Początek realizacji projektu. Ustalenia 

szczegółowych możliwości realizacji projektu 

z władzami miasta.  
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19 maja 2012 r.  Debata: DNA Miasta – dlaczego mieszkańcy 

powinni budować politykę kulturalną 

miasta? 

Czerwiec – wrzesień 2012 r.  Przygotowanie Elbląskiego Kongresu Kultury 

2012. 

1 września 2012 r.  Włączenie działań w Elblągu w ramy 

projektu „Opracowanie społecznych 

koncepcji lokalnej polityki kulturalnej w 

trzech miastach: Łodzi, Bydgoszczy i 

Elblągu”.  

26 – 27 października 2012 r. Elbląski Kongres Kultury 

 

19 maja 2012 roku odbyło się spotkanie inicjujące elbląską edycję projektu DNA Miasta, 

finansowane przez Urząd Miasta Elbląga. Debata pod hasłem „Jakiej kultury potrzebujemy?” 

zapoczątkowała wymianę zdań na temat oczekiwanych zmian i możliwości nowego otwarcia 

w elbląskiej kulturze. W dyskusji wzięli udział: Grażyna Kluge – wiceprezydent Elbląga, Leszek 

Sarnowski – dyrektor Departamentu Kultury w Elblągu, Paweł Kulasiewicz ze Stowarzyszenia 

Elbląg Europa, Aleksandra Szymańska – dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku 

oraz Karol Zamojski z Pracowni Kultury Współczesnej w Bydgoszczy, moderatorem zaś był 

Artur Celiński, szef programu DNA Miasta i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Res 

Publica Nowa”. Skupiono się na kwestiach definiowania polityki kulturalnej w Elblągu, 

podjęto refleksję na temat zarysów jej wizji, celów, zadań władz miejskich i pól 

współdziałania z publicznymi oraz niepublicznymi instytucjami kultury, organizacjami 

pozarządowymi i mieszkańcami. 

Po debacie zebrani goście wzięli udział w warsztatach służących diagnozie potrzeb i 

wskazaniu potencjalnych rozwiązań problemów, jakie napotykają w obszarze kultury. 

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na cztery sekcje tematyczne: „Ludzie i Kreacja”, 

„Tożsamość i Wizerunek”, „Zarządzanie Kulturą” oraz „Miejsca i Przestrzeń Publiczna”, w 

ramach których mieli oni okazję poznać się i wspólnie zdiagnozować niedociągnięcia w 

wymienionych obszarach oraz zastanowić się nad możliwościami wyjścia z impasu. 

Szczegółowe sprawozdanie z tego spotkania oraz z warsztatów znajdują się w części 

PODSUMOWANIA I MATERIAŁY. 

Najważniejszym i najbardziej brzemiennym w skutki działaniem prowadzonym w ramach 

projektu DNA Miasta w Elblągu było współorganizowanie Elbląskiego Kongresu Kultury. 

Odbył się on 26 – 27 października 2012 roku w Urzędzie Miasta Elbląga i zgromadził ponad 

100 osób żywo zainteresowanych sprawami kultury tego miasta. Inspiracją do organizacji 
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wydarzenia była potrzeba stworzenia w Elblągu nowej strategii rozwoju kultury, a z uwagi na 

chęć wypracowania jej zapisów w sposób partycypacyjny Kongres wydał się idealną okazją 

do dyskusji, spotkania środowiska i obywateli. Był on też dowodem na chęć kontynuacji 

działań w duchu współpracy rozpoczętej w maju podczas debaty i warsztatów DNA Miasta. 

Bezpośrednim celem Kongresu było stworzenie wstępnych założeń dla przyszłej strategii oraz 

ustalenie sposobu dalszej wspólnej pracy władz miasta, twórców, animatorów, 

przedstawicieli instytucji kultury i społeczników nad projektem dokumentu. Został on w pełni 

spełniony: 

• Na mocy Porozumienia dla Kultury, podpisanego przez uczestników Kongresu i 

przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Wcisłę, powołano do życia Elbląską 

Radę Kultury, otwarte ciało odpowiedzialne za obywatelskie, partycypacyjne 

wypracowywanie zapisów przyszłej strategii rozwoju kultury, łączenie opinii 

mieszkańców, a także czuwanie nad wdrażaniem jej postanowień zgodnie z 

zamierzeniami. 

• Postanowienia Porozumienia zawierają zapowiedź stworzenia nowej strategii 

rozwoju kultury, której zapisy mają być stworzone we współpracy z 

mieszkańcami, twórcami, instytucjami, organizacjami społecznymi, 

przedsiębiorcami i administracją samorządową. Jej celem ma być tworzenie 

warunków do świadomego uczestnictwa obywateli w kulturze, a także uczynienie 

z kultury narzędzia budowania przyjaznego miasta i jego rozwoju. Zobowiązano 

się do stworzenia gotowego dokumentu nie później niż do września 2013 roku. 

• Podczas kongresowych warsztatów wypracowano już ramowe obszary strategiczne 

dla nowej strategii rozwoju kultury Elbląga. Ich rozbudowywaniem zajmie się 

Elbląska Rada Kultury, przy pełnym wsparciu Departamentu Kultury i Prezydenta 

miasta.  

W ramach Kongresu zorganizowaliśmy szereg debat i prezentacji projektów artystycznych, 

architektonicznych oraz biznesowych związanych z problematyką elbląskiej kultury. W 

kontekście partycypacyjnych metod pracy nad strategią poszukiwaliśmy odpowiedzi na 

podstawowe pytanie – jakiej współpracy w kulturze potrzebuje Elbląg, ale też i szerzej – 

jakiej kultury oczekują mieszkańcy i środowisko związane z kulturą. Poruszyliśmy kwestie 

związane z zagospodarowaniem przestrzeni miasta, tak by uczynić ją bardziej przyjazną dla 

kultury, a przez to dla mieszkańców i ich jakości życia w mieście. Szukaliśmy cech 

wyróżniających Elbląg na tle innych ośrodków, odwołując się do dziedzictwa sztuki w 

przestrzeni publicznej – dawnego Biennale Form Przestrzennych, których wyniesienie na 

piedestał może okazać się ciekawą strategią promocyjną, a także stworzyć podstawy dla 

identyfikacji mieszkańców z Elblągiem. Przedstawiciele Departamentu Kultury i 

Departamentu Urbanistyki i Architektury, a także studenci Uniwersytetu Wrocławskiego 

zaprezentowali wyniki badań dotyczących stanu kultury w Elblągu, uczestnictwa w kulturze i 

stosunku elblążan do swojego miejsca zamieszkania, przez co dostarczyli tła do dalszych prac 
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nad celami polityki kulturalnej. Zaproszeni goście z kilku polskich miast (Bydgoszcz, Gdańsk, 

Katowice, Warszawa) podzielili się swoimi doświadczeniami z obszarów strategicznego 

planowania kultury, współpracy trójsektorowej i edukacji kulturalnej. Wszystkie debaty i 

prezentacje dostarczyły inspiracji i energii do tworzenia Porozumienia dla Kultury, którego 

zapisy przygotowano wspólnie drugiego dnia Kongresu. 

Warsztatowa część wydarzenia dostarczyła bardzo wymiernych efektów w postaci 

wypracowania propozycji struktury dla nowej strategii rozwoju kultury Elbląga. Szegółowe 

informacje na temat efektów warsztatów znajdują się w części PODSUMOWANIA I 

MATERIAŁY. Uczestnicy spotkania zdecydowali o kontynuacji dalszych prac nad strategią 

poprzez wyłonienie z Elbląskiej Rady Kultury kilkuosobowego zespołu, którego zadaniem 

będzie praca nad treścią dokumentu i dialog z Departamentem Kultury. 

Działania w Elblągu zakończyły się 31 grudnia 2012 roku, ale Fundacja Res Publica im. 

Henryka Krzeczkowskiego nadal wspiera merytorycznie prace Urzędu Miasta i Elbląskiej Rady 

Kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


