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Słowo na początek
Udana współpraca z Urzędem Miasta podczas pracy nad raportem dała nam poczucie, 
że nowe władze Słupska są żywo zainteresowane problemami, z jakimi mierzy się lokalne 
środowisko kultury. Od czasu przekazania w lipcu 2015 roku roboczej wersji niniejszego 
raportu nowo wybranej dyrektorce wydziału kultury, część przedstawionych przez nas 
rekomendacji została wprowadzona w życie. Na oficjalnej stronie internetowej miasta 
pojawił się kalendarz imprez, który w czytelny i uporządkowany sposób gromadzi informacje 
o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w mieście. Jest o sygnał, że Urząd pragnie 
wyjść naprzeciw oczekiwań środowiska, które krytykowało również brak zainteresowania 
głosem lokalnych pracowników i aktywistów kultury. Kolejnym krokiem podjętym przez 
Wydział Kultury była organizacja 24 sierpnia 2015 roku pierwszego Walnego Zebrania 
Ludzi Kultury, na którym nie tylko omówiono treść niniejszego raportu, ale poruszono 
również temat powołania nowego ciała – Społecznej Rady Kultury.

Kolejnym wskazanym przez nas problemem było zbyt mocne angażowanie się Ratusza 
w organizację imprez kulturalnych. Wskazywaliśmy, że wielu przedstawicieli środowiska 
negatywnie ocenia zbyt aktywną rolę Urzędu w kształtowaniu oferty kulturalnej Słupska 
(szczególnie jeśli chodzi o organizację imprez masowych). Cieszymy się, że nasze 
rekomendacje zostały wzięte pod uwagę podczas planowania tegorocznego cyklu imprez 
związanych z urodzinami miasta. Przygotowanie programu kulturalnego przekazano 
niemal w całości organizacjom pozarządowym i samym słupszczanom, zapewniając 
jednocześnie wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Anna Świętochowska, nowa dyrektor 
Wydziału Kultury w udzielonym jednemu ze słupskich portali przyznała, że nowa forma 
organizacji to eksperyment, który niekoniecznie musi się powieść: „Oczywiście znacznie 
łatwiej i bezpieczniej, patrząc na to z perspektywy urzędu, byłoby wydać kilkaset złotych  
na imprezę masową, zapłacić zewnętrznej agencji artystycznej i mówiąc kolokwialnie, 
mieć to z głowy. Przedsięwzięcie jest zupełnie nową i jeszcze nie sprawdzoną w takich 
okolicznościach formułą, przez co obarczone jest ryzykiem. Może się, jednym słowem, 
nie do końca udać lub nie spełnić oczekiwań ludzi, przyzwyczajonych do zabawy  
w całkowicie innym stylu. Jeżeli jednak we wspólnym działaniu w tym samym celu zjednoczą 
bardzo zróżnicowane środowiska tworzące i działające w Słupsku, i przede wszystkim,  
jeżeli zaktywizujemy indywidualnych mieszkańców, jeśli choć część z nich znajdzie w ofercie 
coś dla siebie – coś, co usatysfakcjonuje ich na poziomie estetycznym, intelektualnym, 
emocjonalnym, to będzie dla nas spory sukces” 

Zmiany w polityce kulturalnej wymagają właśnie odwagi i otwartości na nowe, nierzadko 
nowatorskie eksperymenty. Ich sukces zależy przede wszystkim od wsparcia ze strony 
środowiska kultury i mieszkańców. Przekazujemy w Państwa ręce niniejszy raport o polityce 
kulturalnej Słupska z nadzieją, że wskazane przez nas problemy i rekomendacje staną się 
podstawą do dalszej wspólnej pracy nad sektorem kultury. 
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Wprowadzenie

Raport powstał na podstawie badań socjologicznych oraz analiz finansowych 
przeprowadzonych w oparciu o metodologię DNA Miasta od kwietnia do czerwca 
2015 roku w Słupsku. Badanie miało na celu przygotowanie diagnozy lokalnej polityki 
kulturalnej i stanu kultury w Słupsku. Diagnoza Słupska jest także elementem szerszego 
badania - DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne. 

Proces badawczy został zainicjowany w porozumieniu z Urzędem Miasta. Władze 
Słupska od początku były ważnym partnerem w całym projekcie. Tym bardziej,  
że w momencie rozpoczynania badania Urząd Miasta był w fazie redefiniowania swoich 
zadań oraz reformowania sposobów działania w związku ze zmianą prezydenta. Istotnym 
celem tego badania, poza zdiagnozowaniem stanu polityki kulturalnej, było dostarczenie 
przedstawicielom urzędu oraz całemu środowisku kultury rekomendacji dotyczących  
kolejnych kroków w polityce miasta. Władze Słupska otrzymały roboczą wersję tego 
raportu w połowie lipca 2015 r. i od tego czasu wprowadziły w życie część z zalecanych 
przez nas działań - np. cykliczne spotkania z przedstawicielami środowiska twórców  
i odbiorców kultury. 

Naszym podstawowym zadaniem było zebranie i przeanalizowanie danych mogących 
pomóc w tworzeniu i realizacji lepszej polityki kulturalnej. Za cel postawiliśmy 
sobie zidentyfikowanie lokalnych potencjałów dla rozwoju kultury oraz wykrycia  
i zdefiniowania punktów zapalnych. Istotne było także uchwycenie mechanizmów 
współpracy w środowisku kultury i poza nim, opisanie relacji pomiędzy najważniejszymi 
podmiotami wpływającymi na kulturę i politykę kulturalną. Wreszcie zależało nam 
także na poznaniu sposobów finansowania i oceniania działań kulturalnych, a także 
wizji przyszłości. Nie bez znaczenia była również chęć usystematyzowania istniejących 
pomysłów, koncepcji i postulatów. 

Realizację słupskiej diagnozy koordynowała Magdalena Kubecka. Współautorami 
raportu są również Jędrzej Burszta, Artur Celiński i Michał Sęk. Proces ten był również 
wspierany przez pozostałych członków zespołu DNA Miasta: Małgorzatę Cichecką, 
Marcina Czardybona, Macieja Foltę, Martę Genderę, Zofię Penzę, Michała Wenzla oraz 
Martę Żakowską. 
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Cele badania:

• Zarysowanie generalnego obrazu polityki kulturalnej w mieście 

• Zidentyfikowanie obszarów wymagających uwzględnienia w polityce 
kulturalnej 

• Przeanalizowanie mechanizmów finansowania kultury w mieście

• Zebranie opinii i nastrojów środowiska kulturalnego względem kluczowych 
obszarów rozwoju kultury w mieście

• Przyjrzenie się roli Urzędu Miasta w kontekście kultury

• Zmapowanie miejsc szeroko definiowanej kultury na mapie Słupska

• Wskazanie tematów oraz miejsc, które mają potencjał kulturalny i w które 
warto inwestować

• Wskazanie tematów związanych z kulturą, które wymagają pogłębionej 
dyskusji 

• Uchwycenie mechanizmów współpracy pomiędzy różnymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za kształt kultury w mieście

• Przygotowanie rekomendacji (w wymienionych powyżej obszarach), które 
mogą być uwzględnione w polityce kulturalnej oraz strategii rozwoju kultury

Należy podkreślić, że celem diagnozy nie była ocena sytuacji kultury w Słupsku, 
wartościowanie czy porównywanie ze sobą poszczególnych inicjatyw, wydarzeń  
czy też miejsc kultury. Naszym zamierzeniem nie było także sprawdzanie, na ile polityka 
kulturalna Słupska wypełnia standardy narzucane przez zewnętrzne, często tworzone 
na akademickim poziomie modele. 

Chcieliśmy oddać przede wszystkim to, jak kulturę i politykę kulturalną widzą 
przedstawiciele szeroko rozumianego środowiska kultury - urzędnicy, dziennikarze, liderzy 
opinii, przedstawiciele środowisk twórczych oraz aktywni mieszkańcy. Wsłuchaliśmy 
się w opinię Słupszczan o sobie samych, a następnie uzupełniliśmy wyciągnięte na tej 
podstawie wnioski o dane z analizy budżetowej, obserwacji, ankiet i doświadczenia 
zdobytego w czasie realizacji programu DNA Miasta w całej Polsce. 

Niniejsza diagnoza nie ujmuje całej rzeczywistości słupskiej kultury, ale może być 
postrzegana jako punkt wyjścia do budowania strategii dla kultury w mieście.  
I pierwszy krok w tym procesie. Kolejne powinny dotyczyć choćby zbadania  
uczestnictwa w kulturze czy zbudowania systemu ewaluacji dla instytucji kultury;  
ten proces powinien opierać się na dialogu ze środowiskiem kultury i mieszkańcami. 

Raport został stworzony w lipcu  2015 r. Nasze rekomendacje zostały uwzględnione w 
polityce kulturalnej miasta, jeżeli: 

• rozpoczęto poważny, głęboki dialog ze środowiskiem kultury

• powołano i włączono do procesu decyzyjnego Radę Kultury
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• istnieje miejsce (realne lub wirtualne), w którym można znaleźć ofertę 
kulturalną miasta

• stworzono system jakościowej ewaluacji działań w kulturze

• Urząd Miasta tworzy ramy do działań kulturalnych i powstrzymuje się przed 
wyręczaniem rzeczywistych twórców kultury organizując swoje własne 
wydarzenia kulturalne oraz nie pełni roli animatora kultury 

• powstała specjalna, uproszczona procedura ułatwiająca działania w przestrzeni 
publicznej

• Urząd Miasta jest otwarty na działania eksperymentalne i konkretne wsparcie 
dla takich inicjatyw

• powstał pomysł na ułatwienie mieszkańcom dostępu do kultury i dotarcie  
z nią w zaniedbane rejony miasta

• została podjęta dyskusja nad system dotacji dla NGO i podjęto decyzje 
dotyczącą jego modyfikacji lub też pozostawienia bez zmian pomimo 
wieloletniej dominacji pięciu największych organizacji pozarządowych

W raporcie wskazaliśmy obszary, które naszym zdaniem zasługują na uwagę ze strony 
twórców i realizatorów polityki kulturalnej. Wszystkie z nich wymagają refleksji, debaty  
i decyzji. Omówiliśmy wszystkie zjawiska - zarówno te oceniane przez uczestników 
badania pozytywnie, jak i te z negatywnymi ocenami. Staraliśmy się opisać złożoności 
wybranych procesów zachodzących w obszarze kultury w Słupsku w jak najpełniejszy 
sposób. 

Dziękujemy za pomoc wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji badania – 
szczególnie przedstawicielom i przedstawicielkom środowiska kultury, którzy zgodzili 
się z nami spotkać i porozmawiać, wzięli udział w warsztacie badawczym lub wypełnili 
ankietę. Bez Państwa zaangażowania diagnoza i raport nie mogłyby powstać. 

Partnerami badania były władze miasta Słupska, które nie tylko zamówiły diagnozę 
polityki kulturalnej, ale także stworzyły dobre warunki do realizacji badania. 

Partnerem tego procesu było także Narodowe Centrum Kultury i działający przy nim 
zespół do spraw Miejskich Polityk Kulturalnych .

Zapraszamy do kontaktu z autorami raportu i Fundacją Res Publica - wszelkie pytania, 
prośby i uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@dnamiasta.pl. 
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o programie  
DNA MIASTA 
 
DNA Miasta jest naszym sposobem na zrozumienie miejskiej kultury, a więc 
czynników i procesów istotnych dla życia naszych miast. Zbieramy dane, analizujemy  
je i promujemy najlepsze rozwiązania w obszarze miejskich polityk kulturalnych. 
Budujemy wiedzę poprzez współpracę z mieszkańcami i ich reprezentantami we 
władzach miast, instytucjami kultury organizacjami pozarządowymi, niezależnymi 
twórcami i animatorami kultury, przedstawicielami lokalnego biznesu oraz wszystkimi 
zainteresowanymi wspieraniem rozwoju miejskich kultur.

Dzielimy się tą wiedzą z tymi, którzy chcą tworzyć lepsze warunki do rozwoju kultury. 
Wierzymy, że jest ona jednym z najważniejszych czynników decydujących nie tylko 
o jakości naszego życia, ale przede wszystkim o stanie społeczności i tworzonych 
przez nie instytucji – państw, miast oraz wspólnot lokalnych. Jesteśmy przekonani, 
że władze samorządowe powinny definiować swoją odpowiedzialność za kulturę we 
współpracy z mieszkańcami. Mają one prawo kształtować swoją politykę kulturalną 
i mądrze dysponować przeznaczonymi na nią środkami, ale jeśli działanie to ma 
mieć sens, muszą też wiedzieć, w którym miejscu tego procesu stworzyć przestrzeń  
dla aktywności rzeczywistych twórców kultury.

Kultura nie ogranicza się dla nas do kwestii sektorowych. Nasze zainteresowania 
wykraczają poza działalność instytucji kultury i organizacji pozarządowych, twórców 
i animatorów kultury. Chcemy, aby kultura nie była definiowana jako dodatek,  
a przeznaczane na nią środki publiczne traktowane w kategorii wydatków. Kultura 
to inwestycja, dlatego w naszych działaniach na jej rzecz zachęcamy zarówno do 
myślenia o wyjściu poza sektor, jak i przygotowujemy inne sektory do przyjęcia kultury. 
Zależy nam na tym, aby projektowanie przestrzeni miejskich, prowadzenie procesów 
rewitalizacyjnych, wspieranie mieszkańców poprzez politykę społeczną, tworzenie oferty 
edukacyjnej, przystosowywanie miast do potrzeb seniorów czy budowanie miejskich 
marek odbywało się z udziałem ludzi kultury.

DNA Miasta ma na celu doprowadzenie do systemowej zmiany polityki publicznej  
w dziedzinie kultury, a przez to uczynienie z niej efektywnego narzędzia wzmacniającego 
społeczności lokalne i zarządzane przez nie miasta.

Nasze rekomendacje dla miast tworzymy na podstawie setek godzin spotkań, 
dyskusji i warsztatów. Słuchamy ludzi i pomagamy im się lepiej zrozumieć. Wspólnie 
z nimi projektujemy dobre rozwiązania. Dzięki temu wypracowaliśmy własną metodę 
partnerskiego dialogu , która poprzez połączenie serii badań i warsztatów daje szansę 
na realizację dobrej, czyli uwzględniającej zainteresowania mieszkańców i możliwości 
miasta polityki kulturalnej.
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Metodologia

Badanie miało charakter diagnostyczno-eksploracyjny. Z jednej strony nastawione 
było na rozpoznanie istniejącego stanu polityki kulturalnej w mieście, z drugiej  
zaś na odkrywanie i pogłębianie wiedzy na temat zależności i prawidłowości,  
które politykę kulturalną cechują obecnie oraz mogą kształtować w przyszłości.

Zastosowana została triangulacja, czyli zasada łączenia różnych elementów metodologii, 
w tym wypadku przede wszystkim różnych narzędzi badawczych oraz źródeł danych. 
Diagnoza polityki kulturalnej miasta oraz rekomendacje dotyczące zmian w jej zakresie 
zostały wypracowane na podstawie analizy obszernego materiału badawczego 
zgromadzonego za pomocą następujących narzędzi badawczych:

1. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) z najważniejszymi aktorami kultury  
(30 wywiadów). Ich celem było uzyskanie szczegółowych opinii na temat 
kondycji kultury oraz polityki kulturalnej w mieście. Wywiady dotyczyły między 
innymi potencjałów oraz wyzwań w obszarze kultury, relacji pomiędzy lokalnymi 
instytucjami i organizacjami, urzędem i innymi podmiotami tworzącymi politykę 
kulturalną, roli, oczekiwań wobec poszczególnych podmiotów, szczególnie Urzędu 
Miasta, możliwych scenariuszy na przyszłość.

2. Otwarta ankieta on-line do szeroko definiowanego środowiska ludzi kultury 
(60 respondentów). Celem badania ankietowego było zbadanie ogólnego 
odbioru dotychczasowej polityki kulturalnej przez środowisko kultury oraz 
oceny poszczególnych aspektów funkcjonowania kultury w mieście, a także roli 
poszczególnych podmiotów współtworzących politykę kulturalną.

3. Analiza dokumentów i materiałów zastanych – istniejących dokumentów 
strategicznych, planów działania, sprawozdań rocznych z działalności oraz 
dokumentów budżetowych. W analizach dokumentów wykorzystana została 
przede wszystkim metoda porównywania danych.

4. Słupska mapa kultury. Obserwacje terenowe kluczowych miejsc kultury (zarówno 
instytucji kultury, formalnych i nieformalnych miejsc kultury, przestrzeni publicznej), 
ankieta oraz desk-research pozwoliły na stworzenie lokalnej „mapy kultury”. Dzięki 
naniesieniu miejsc i wydarzeń kulturalnych na plan miasta można przeanalizować 
ich zagęszczenie i rozmieszczenie, dostępność do nich oraz potencjalne relacje 
między nimi. Mapa uwzględnia także miejsca, które mają potencjał stać się 
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miejscami kultury, “białe plamy” oraz miejsca, które wymagają szerszej dyskusji. W 
mapach tematycznych posłużyliśmy się: 

• Metodą sygnaturową - każdemu miejscu została przypisana sygnatura 
kołowa reprezentująca to miejsce na mapie. Sygnatury te mają różne barwy 
w zależności od przydzielonej kategorii.

• Mapą zasięgów plamowych - każdemu obszarowi został przypisany poligon 
reprezentujący ten obszar na mapie. Poligony te mają różne barwy w 
zależności od przydzielonej kategorii.

• Heatmapą - każdemu miejscu została przypisana sygnatura kołowa 
reprezentująca to miejsce na mapie. Centrum każdej sygnatury ma barwę 
czerwoną, zaś jej granice - zieloną. Obszar pomiędzy jej centrum, a granicami 
to barwy przejściowe (pomarańczowe i żółte) pomiędzy barwą czerwoną, 
a zieloną. Metoda prezentuje intensywność zjawiska (im intensywność jest 
wyższa, tym bliżej barwy czerwonej). W przypadku, gdy miejsca znajdują 
się blisko siebie, to sygnatury zachodzą na siebie i zmieniają kształt (mają 
wspólne granice) oraz barwę.

5. Warsztat badawczy (z elementami badania fokusowego) dla grupy lokalnych 
aktorów kultury w tym przedstawicieli Urzędu Miasta (12 osób). Celem warsztatu 
było przedyskutowanie oraz pogłębienie wątków, które wyniknęły ze wstępnej 
analizy materiału badawczego. Warsztat był ostatnim etapem badania i doprowadził 
do wypracowania finalnej wersji raportu wraz z rekomendacjami.

Grupa respondentów do badania została dobrana w sposób celowy. Są to osoby 
wpływające na kulturę oraz politykę kulturalną w Słupsku – przedstawiciele formalnych  
i nieformalnych instytucji kultury, twórcy najważniejszych miejsc i wydarzeń kulturalnych, 
lokalni liderzy opinii, artyści i twórcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych  
z obszaru kultury, dziennikarze, urzędnicy, radni. Pomiędzy poszczególnymi uczestnikami 
występują wzajemne zależności. Przyjęliśmy, że kultura kształtuje się za pośrednictwem 
występujących w ich relacjach napięć i rywalizacji, wspólnocie lub konflikcie interesów 
oraz współpracy i zawiązywaniu koalicji między nimi (a często także pomiędzy instytucjami, 
formacjami czy też grupami, które reprezentują). Te relacje były także przedmiotem 
zainteresowania badaczy.

Cytaty wykorzystane w raporcie pochodzą z wypowiedzi uczestników badania. 
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Najważniejsze wnioski  
z diagnozy
Definiowanie tego, czym jest kultura należy do jednego z trudniejszych zadań, z jakimi 
zmagają się badacze tego zjawiska, a także praktycy i twórcy polityk kulturalnych. 
Autorom diagnozy bliskie jest rozumienie kultury zakorzenione w socjologii  
i antropologii. Upatruje ono społecznych źródeł kultury. 

Kultura jest w tej wizji produktem społecznego współżycia, a jednocześnie modeluje jego 
kształt, wpływa na zbiorowość i na poszczególne jednostki. Istotne jest odwoływanie 
się do wspólnotowego, a nie jednostkowego, charakteru tego zjawiska (nawet,  
gdy kultura przejawia się w zachowaniu jednostki jest wynikiem zbiorowego wytworu). 
Kultura jest zmienna i dynamiczna, jest procesem, a nie stanem - dlatego tym trudniejsze 
jest uchwycenie oraz próba kształtowania. Bliskie jest nam szerokie spojrzenie  
na to zjawisko, jako obejmujące rozmaite dziedziny życia o rodowodzie społecznym. 
Rozumienie takie pozwala włączyć w obszar zainteresowań tak różnorodne dziedziny 
życia jak sztuka, estetyka, sport, rozrywka, jedzenie, sposoby spędzania czasu, oddolne 
inicjatywy mieszańców i wiele innych, a jednocześnie nie ogranicza się do zainteresowania 
poszczególnymi elementami stylu życia, tylko wykracza szeroko poza nie określając 
kulturę jako środowisko życia człowieka.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze wnioski z badania. Wszystkie zostały szerzej 
omówione w kolejnych częściach raportu, a tę listę należy traktować jedynie jako punkt 
wyjścia do dalszych rozważań. Z opisywanymi zjawiskami wiążą się zazwyczaj kolejne 
kwestie, które mają istotne znaczenie dla polityki kulturalnej w mieście; one także zostały 
omówione w raporcie. 

• W badaniu zdiagnozowaliśmy ogromną, wypowiadaną wprost potrzebę 
integracji przedstawicieli kultury. Choć poszczególne osoby utrzymują  
ze sobą kontakty zawodowe oraz prywatne i spotykają się na przykład podczas 
wydarzeń kulturalnych, to wyrażają chęć regularnych spotkań o charakterze 
roboczym, merytorycznych dyskusji, poznawania nowych osób i ich inicjatyw, 
wychodzenia poza ustalony krąg znajomych, mówienia o planach i wytyczania 
wspólnych celów. Dotyczy to także relacji z władzą lokalną i utrzymywania  
z jej przedstawicielami kontaktu oraz współpracy nad sprawami merytorycznymi. 
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• Podmioty tworzące krajobraz kulturalny w Słupsku są bardzo zróżnicowane pod 
względem form i skali działania, sposobów organizacji pracy, przynależności 
formalnej. Polityka kulturalna i działania urzędu nie mogą ograniczać się  
do miejskich instytucji kultury, ale powinny obejmować szerokie spektrum inicjatyw, 
miejsc i tematów włączając także działania nieformalne, inicjatywy oddolne, 
inicjatywy prywatne. Należy pamiętać, że tworzenie i realizacja polityki kulturalnej 
to ciągły proces, a nie jednorazowe, skończone działanie.

• O konieczności reform w instytucjach kultury (np. w teatrach) mówią wprost 
ich pracownicy (nieraz w opozycji do dyrektora). Środowisko dostrzega wartość 
i tradycję tych miejsc, ale podkreśla konieczność zmian zarówno na poziomie 
programu, oferty kulturalnej, jak i zarządzania. 

• Środowisko kultury w mieście jest dojrzałe, refleksyjne, gotowe na dialog i zmiany 
– władze lokalne powinny to docenić i wykorzystać ten potencjał w tworzeniu 
polityki kulturalnej. W trakcie badania ze strony ludzi kultury wyrażane było ogromne 
oczekiwanie spotkania z prezydentem i urzędnikami odpowiedzialnymi za kulturę i 
dyskusji o kształcie polityki kulturalnej. 

• Rola urzędu w kształtowaniu kultury w mieście musi być dobrze przemyślana. 
Miasto finansuje konkretne instytucje kultury, ale nie jest rolą urzędu kształtowanie 
kultury ani wkraczanie w kompetencje środowiska kultury. Urząd miasta  
nie powinien być organizatorem imprez kultury, a raczej wypracować wspólnie 
ze środowiskiem ramy działania, wspierać i ewaluować działania poszczególnych 
podmiotów, słuchać środowiska i reagować na zmiany. Oderwanie władz od zadań 
urzędu może się obrócić przeciwko kulturze i trwałości wprowadzanych zmian.

• Grupa odbiorców kultury w mieście jest raczej wąska i bardzo wielu mieszkańców 
z miejskiej oferty kulturalnej prawdopodobnie nie korzysta wcale. Chociaż nie 
ma problemu z frekwencją na wydarzeniach kulturalnych wielokrotnie zdarza się,  
że na spektaklach czy koncertach spotykają się te same osoby. W polityce 
kulturalnej nie można stracić z pola widzenia tych mieszkańców, którzy jak dotąd  
nie są aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Aby poznać ich potrzeby 
konieczne jest przeprowadzenie badania uczestnictwa w kulturze. Dostęp  
do kultury utrudnia wiele czynników - niedopasowane do życia miasta godziny 
otwarcia instytucji, brak informacji o ofercie, wysokie ceny biletów na imprezy, słaby 
lub niedostosowany poziom oferty, zniechęcająca wielu masowość imprez, brak 
imprez lokalnych, niedogodna lokalizacja (niewiele dzieje się na osiedlach).

• Współpraca środowiska kultury jest dość powierzchowna, opiera się przede 
wszystkim na wymianie barterowej, udostępnieniu sal na imprezy lub pożyczeniu 
sprzętu. Pojawiają się wspólne inicjatywy, ale są to pojedyncze przykłady 
głębszej współpracy. Brakuje trwałych mechanizmów współpracy i synergii, którą 
dałaby współpraca merytoryczna, wspólne organizowanie działań, budowanie 
horyzontalnych programów lub wspólne prowadzenie miejsc kultury. 

• Formy wsparcia (przede wszystkim finansowego) dla organizacji pozarządowych 
wymagają zmiany. Trzeba dobrze zrozumieć specyfikę działania tego sektora  
w Słupsku i przyjrzeć się temu bardzo zróżnicowanemu środowisku. Konieczne 
jest podjęcie decyzji, czy obecna sytuacja, w której ogromny procent dotacji 
trafia rokrocznie do kilku największych organizacji pozarządowych (organizatorów 
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dużych imprez kulturalnych) sprzyja rozwojowi kultury. Namysłu wymaga sposób 
wspierania organizacji, które działają bezpośrednio przy instytucjach kultury  
i de facto rozwijają ich statutową działalność.

• Tradycja Słupska jako „miasta festiwali” powinna nadal stanowić o jego atrakcyjności. 
Jednak warto przyjrzeć się ich programom, publiczności i temu w jaki sposób 
rozwijają się każdego roku. Część festiwali na pewno warto „odświeżyć”, włączyć 
szersze grono odbiorców, wyjść w przestrzeń publiczną, zbudować bardziej 
atrakcyjny program edukacyjny, zawierający np. warsztaty artystyczne, spotkania z 
artystami itp.

• Centrum skupia większość słupskiego życia kulturalnego. Nie oznacza 
to jednak równomiernego rozłożenia miejsc kultury - centrum Słupska  
jest dość zróżnicowane; ma punkty koncentracji miejsc kultury,  
ale też obszary, które można określić jako „białe plamy”. Mapa 
pokazuje, że centrum Słupska przynajmniej w sferze kultury ciąży raczej  
w kierunku rzeki niż w kierunku Alei Wojska Polskiego i Dworca PKP.  
Miejscami z najbardziej utrudnionym dostępem do kultury są Osiedle Westerplatte 
oraz Ryczewo. 

• Finanse przeznaczane na wsparcie kultury są w przyzwoitym stanie, choć 
powodem do zmartwień powinien być niski stan nakładów na infrstrukturę. Ważne 
jest także to, że w Słupsku następuje spadek planowanych inwestycji (wydatków) 
w kulturę w relacji do całego budżetu. Podczas gdy w 2010 r. udział środków 
na kulturę stanowił 3,5% ogólnej sumy planowanej sumy budżetu miasta, to 
od 2011 r. wskaźnik ten spadł poniżej 3% i ulegał lekkim wahaniom – w 2012 
spadł do poziomu 2,72%. W 2015 r. planowany budżet na kulturę stanowił  
2,76% całego planowanego budżetu miasta.

• Powodem refleksji powinien być również fakt, że środki miejskie w obszarze 
kultury przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie działalności instytucji 
kultury – w okresie od 2010 do 2015 r. średnio 91% finansów przeznaczonych  
na wsparcie kultury było przeznaczone na funkcjonowanie instytucji.
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Polityka kulturalna  
w Słupsku
 

„Czym jest polityka kulturalna? Czymś, co powinno się wreszcie pojawić”. 

Zmiana na stanowisku prezydenta pod koniec 2014 roku i idące za nią głębokie zmiany  
w Ratuszu oraz przedefiniowanie najważniejszych obszarów strategicznych w polityce 
miasta miasta stawiają Słupsk w wyjątkowej sytuacji. 

Polityka kulturalna powstaje w zasadzie na nowo, szczególnie, że w latach  
poprzedzających ostatnie wybory samorządowe kultura nie była obszarem kluczowym 
(co potwierdza choćby Strategia Rozwoju Miasta na lata 2007-2015). Obecnie 
Ratusz koncentruje się szczególnie na trzech głównych politykach w mieście:  
polityce kulturalnej, polityce mieszkaniowej i edukacji. Kultura, zgodnie z deklaracjami 
wysokich urzędników, jest wśród najważniejszych obszarów zainteresowania władz. 

W urzędzie powstał nowy wydział – Wydział Kultury (wydzielono poszczególne wydziały 
z wcześniejszego Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu). W wyniku konkursu stanowisko 
dyrektora zajęcia w czerwcu 2015 roku Anna Świętochowska.

Samorząd deklaruje chęć dialogu i włączania środowiska kultury w proces budowania 
polityki kulturalnej, ale widać także wyraźnie, że zarówno prezydent jak i kluczowi 
urzędnicy mają wyrazistą wizję kultury. Ambicją prezydenta jest, by Słupsk stał  
się na mapie Polski takim miejscem, w które przyjeżdża się po ciekawą, inspirującą 
kulturę, wychodzącą poza instytucje. 
 
Tu pojawia się jedno z kluczowych wyzwań stojących przed nowymi władzami miasta, 
które sprowadza się do odpowiedzi na pytanie - jaką rolę w stymulowaniu rozwoju 
kultury chce przyjąć Urząd Miasta i w jaki sposób definiuje swoją odpowiedzialność  
za politykę kulturalną.

Badanie pokazuje, że swoją rolę Ratusz widzi raczej w tworzeniu możliwości rozwoju  
kultury niż ingerowaniu w kulturę. Jednocześnie w rozmowach z jego przedstawicielami 
pojawia się wiele bardzo konkretnych pomysłów na działania (takich jak festiwale 
murali, przeznaczanie pustostanów na kulturę), które świadczą o chęci działania  
i organizowania, a może nieraz wchodzenia w obszar kompetencji środowiska kultury. 

Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że do zadań gminy należy „zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty”. Zadania własne obejmują m.in. sprawy „kultury, 
w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury”. Inne obszary wymienione  
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w ustawie i powiązane z kulturą to m.in.: przestrzeń, zieleń, sport, edukacja, promocja 
czy współpraca ze społecznościami lokalnymi. 

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi zaś, że „mecenat 
nad działalnością kulturalną polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji  
i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami” sprawują 
poza państwem jednostki samorządu terytorialnego. „Organizują [one] działalność 
kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie 
takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności 
kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze 
obowiązkowym.”

Samorząd gminny jest zatem organem odpowiedzialnym za prowadzenie samorządowych 
instytucji kultury. Niezwykle ważne jest jak miasto definiuje tę odpowiedzialność i jaką 
rolę widzi w tym dla siebie. Należy zastanowić się, czy podejmowanie przez władze 
działań nie prowadzi do przejęcia roli animatora kultury. 

Miasto nie powinno z pewnością wyręczać ani zastępować środowiska kultury  
w kreowaniu i tworzeniu kultury w mieście. Nawet jeśli w krótkiej perspektywie będzie 
to odnosiło pożądane efekty i spotka się z entuzjazmem mieszkańców, to myśląc  
o długofalowej polityce kulturalnej (a tylko w taki sposób można o niej myśleć) takie 
działanie jest przeciwskuteczne – stanowi ogromne zagrożenie dla kondycji kultury  
w mieście i jej przyszłości. 
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Ratusz deklaruje, że nie chce oszczędzać na kulturze, ale zamierza reformować system 
jej zarządzania, czyli przede wszystkim aspekty administracyjne i organizacyjne polityki 
kulturalnej. Władze lokalne dostrzegają, że instytucje w mieście wymagają zmian. 
Zwłaszcza takie obszary, jak system przyznawania dotacji na cele kulturalne, kwestie 
zarządzania infrastrukturą na kulturę, zarządzanie instytucjami takimi jak Teatr Nowy 
muszą przejść głębokie reformy. 

Przedstawiciele środowiska kultury oczekują dialogu z urzędem i liczą na wprowadzenie 
niezbędnych zmian – o ich konieczności mówią zazwyczaj bardzo otwarcie, chociaż 
to, czego konkretnie miałyby dotyczyć pozostaje dyskusyjne. Ze strony ludzi kultury 
jest ogromne oczekiwanie spotkania z prezydentem i urzędnikami odpowiedzialnymi 
za kulturę i dyskusji o kształcie polityki kulturalnej. Wiedzą, że mogą liczyć na dialog 
z racji podkreślania kultury w wizji rozwoju miasta i obserwują wprowadzanie przez 
prezydenta mechanizmów konsultacyjnych na różnych szczeblach. Część ludzi ujawnia 
rozczarowanie, że przez pół roku od objęcia stanowiska przez nowego prezydenta  
i zmian w Ratuszu nie doszło do takiej dyskusji, inni wiążą nadzieje z pojawieniem się 
nowej osoby na stanowisku dyrektora wydziału kultury. Zainteresowanie środowiska 
zmianami zaproponowanymi przez Ratusz jest ogromne. 

Istotne jest więc nie tylko pojawienie się dialogu, ale także to, jak będzie on przebiegał. 
Aby był owocny, wszyscy jego uczestnicy muszą przystępować do niego z intencjami 
wypracowania rozwiązań dobrych dla mieszkańców miasta. Dialog powinien dotyczyć 
problemów w sposób całościowy - nie może polegać na tym, że wspólnie dyskutuje się 
o ideach, a na przykład kwestie finansowe rozstrzygane są już w zamkniętym gabinecie. 
Uczestnicy dialogu muszą być także do niego przygotowani i kompetentni. W Słupsku  
to nie tylko prezydent i dyrektor Wydziału Kultury powinien mieć wyrazistą wizję kultury, 
ale taką wizję powinno mieć także środowisko kultury. W tym zakresie aktywnie działać 
powinna formalna reprezentacja lokalnych twórców i animatorów kultury.

Przed Słupskiem stoi jeszcze konieczność wybrania głównych kierunków działania 
w tym obszarze na najbliższy rok, a być może także stworzenie strategii rozwoju  
dla kultury. Zgodnie z tym co deklarują władze i jak rozumie to część środowiska kultury 
- polityka kulturalna powinna łączyć się z innymi politykami miejskimi, a kultura ma być 
rozumiana nie tylko jako cel sam w sobie, ale także jako narzędzie zmiany społecznej  
i budowania jakości życia w mieście. 

Jaka kultura?

W wizji władz kultura powinna być dostępna na każdym kroku – być wszechobecna, 
wychodzić do szkół, na ulice, być w teatrze, w filharmonii, na dworcu PKP,  
w radio i  prasie. W wizji prezydenta miasta kultura jest przede wszystkim wolna  
i niezależna, kreowana przez środowisko, a nie urzędników (co stoi w sprzeczności z 
zauważonymi dotychczasowymi działaniami).
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Duże nadzieje wiązane są z promocyjną funkcją kultury - za jej pomocą do miasta mają 
być przyciągani turyści, czyli mamy tu do czynienia z funkcją wizerunkową kultury. 

Aspiracje środowiska dotyczą tworzenia „dobrej kultury”, „kultury na poziomie”, „kultury 
przez wielkie K”, ale jest ona bardzo różnie, często sprzecznie, definiowana i rozumiana. 
Przez niektórych rozumiana jest jako oferta dostosowana do wybrednych gustów 
artystycznych, przez innych jako “nowatorska, eksperymentalna”. W wizji niektórych 
osób „kultura na poziomie” znajduje się na przeciwległym biegunie od tej, która jest 
definiowna jako rozrywka. Dla innych jej rewersem jest kultura masowa. Jest również 
grono osób, które działania w kulturze rozumieją przede wszystkim jako edukację 
kulturalną i działania służące wyrównywaniu szans. 

Mamy tu zatem do czynienia z nadawaniem kulturze odmiennych  
funkcji i wartościowaniem jej w zależności od pełnionych funkcji w życiu społecznym. 
Wyłaniające się z badania rozróżnienie kultury na 1) kulturę wysoką i artystyczną,  
2) kulturę masową i eventową, 3) kulturę alternatywną oraz 4) kulturę skierowaną  
ku społeczności, wykraczającą poza swój sektor jest w istocie tradycyjne i bywa 
uznawane za nieaktualne, nieprzystające do realiów współczesności. Wynika  
to m.in. z rozwijającej się idei, że kultura ma włączać ludzi, a nie pogłębiać różnice 
społeczne, z odejścia od oświeceniowego myślenia, że kultura jednoznacznie stoi  
po stronie rozumu i postępu, z coraz silniejszego przenikania się stylów i form pracy  
w kulturze i coraz większej trudności w budowaniu jasnych kategorii i podziałów. 

W polityce kulturalnej należy myśleć o kulturze holistycznie, uwzględniając różne funckje, 
które może pełnić. Jeśli celem rozwoju miasta jest podnoszenie kapitału społecznego na 
pewno należy szczególnie docenić włączające, integrujące i edukacyjne funkcje kultury. 

„Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby bezrobotne, 
trudno odnajdują się w sytuacji. Dla nich wyjście do teatru to raczej 
gwarantowana trauma bo nie potrafią się odnaleźć w takiej sytuacji. 
Pytanie czy kultura nie powinna być bliżej takich ludzi?” 

Wzajemne relacje

Aby zbudować oraz wdrożyć dobrą politykę kulturalną konieczny jest dialog i współpraca 
na wielu szczeblach oraz wszystkich etapach realizacji tego zadania. Dlatego tematowi 
wzajemnych relacji w środowisku, które powinno być odpowiedzialne za tworzenie i 
wdrażanie tej polityki – zarówno władzy, jak i przedstawicieli środowiska kultury oraz 
mieszkańców – poświęcamy oddzielny wątek w raporcie. 

Na początek chcielibyśmy podzielić się, odnosząc się do kulisów badań, doświadczeniami 
we współpracy z ludźmi kultury w Słupsku. Atmosfera pracy była niezwykle sprzyjająca 
badaniom – spotkaliśmy się z dużą gotowością do współpracy, udziału w różnych 
etapach badania, wielokrotnie zwracaliśmy się z kolejnymi prośbami do tych samych 
osób i nigdy nie zderzyliśmy się z odmową, mimo że praktycznie wszyscy badani  
są bardzo aktywnymi i stale zajętymi osobami. Co ważne, ludzie obdarzali nas ogromnym 
zaufaniem, otwarcie mówili o problemach i tym, co ich niepokoi, nie bali się patrzeć  
na środowisko czy władze krytycznym okiem. 
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Badaniom sprzyjało także podejście przedstawicieli Ratusza do naszych działań; byli 
oni pomocni, otwarci, a przede wszystkim niezwykle ciekawi całego przedsięwzięcia.  
Ta ciekawość i chęć poznania rezultatów jest ważna, bo pozwala sądzić, że efekty pracy 
zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Atmosfera pracy 
i zaangażowanie środowiska w jakimś stopniu wiążą się z nastrojami, które panują w mieście 
po wygranej w wyborach Roberta Biedronia. Wiele osób mówi o tym, że „przyszło nowe”  
i miasto dostało wielką szansę. Chociaż środowisko nie jest wobec prezydenta bezkrytyczne, 
to dostrzega działanie “efektu Biedronia” – ogromne zainteresowanie Słupskiem w mediach 
ogólnopolskich oraz widoczną zmianę stylu uprawiania polityki. 

Relacje władzy ze środowiskiem kultury

Deklaracje dotyczące wzajemnej współpracy zarówno ze strony władz  
jak i przedstawicieli środowiska kultury są bardzo pozytywne. Deklaracje te nie miały 
jednak okazji sprawdzić się w praktyce, ponieważ jak do tej pory nie doszło do formalnego 
ani nieformalnego rozpoczęcia tej współpracy. Relacje władzy ze środowiskiem kultury 
są raczej jednostkowe i wybiórcze. Sytuację powinien zmienić wybór dyrektora 
Wydziału Kultury. Środowisko oczekuje, że kontakt zostanie zainicjowany przez 
Ratusz (uczestnicy badania wspominali, że spotkanie zaplanowane na wiosnę zostało 
ostatecznie odwołane) i wiele osób deklaruje chęć oraz gotowość do spotkań i pracy 
nad planowaniem rozwoju kultury, wprowadzaniem zmian itp. Część osób wiąże  
z zaistniałą sytuacja ogromne nadzieje na poprawę kondycji kultury w mieście. Jest 
także grono osób, które ma konkretne obawy. Dotyczą one doboru ludzi na kluczowych 
stanowiskach w mieście oraz przyszłości miasta po zakończeniu kadencji Biedronia. 
Prezydent deklaruje chęć ściągania do miasta nowych osób z zewnątrz (co zresztą czyni), 
co u jednych spotyka się z entuzjazmem, a u innych, szczególnie pracowników miejskich 
instytucji kultury, wywołuje niepokój (związany m.in. z lękiem o utratę stanowiska). 

Wiele osób ze środowiska kultury docenia możliwość ściągnięcia do miasta ciekawych 
i doświadczonych osób z zewnątrz, także z dużych miast jak Gdańsk i Warszawa. Mają 
świadomość, że wcześniej to nie mogłoby mieć miejsca – zainteresowanie Słupskiem 
wiąże się z postacią Biedronia i że jest to niezwykle cenna szansa dla kultury w mieście. 
Jednak także oni obawiają się, że Słupsk jest dla prezydenta tylko przystankiem  
w karierze politycznej i wraz z nim za cztery lata wyjadą z miasta wszystkie te nowe 
osoby, nie pozostawiając po sobie trwałych zmian. Namysł, jak utrwalać rezultaty działań 
i myśleć długofalowo o rozwoju z pewnością należy do jednego z wyzwań dla władzy.

Wzajemne oczekiwania tych dwóch stron są duże, choć w żadnej mierze nie wydają 
się przesadne. Praktycznie całe środowisko kultury oczekuje zmian (choć ich kierunki 
widzą już rozmaicie). Główne oczekiwanie dotyczy szybkiego podjęcia kluczowych 
decyzji odnośnie wizji i strategii dla kultury, powołania Rady Kultury i dyskutowania  
o konkretnych rozwiązaniach w mieście. Wiele osób podkreśla konieczność 
poprawy infrastruktury dla kultury. Część środowiska, które można określić mianem  
progresywnego oczekuje z kolei wsparcia w podejmowaniu nowych wyzwań,  
eksperymentów, elastycznych form współpracy i pozyskiwania środków. Ratusz oczekuje 
świeżego podejścia do kultury w instytucjach, dbania o poziom oferty kulturalnej, 
podejmowania nowoczesnych form działania, odpowiadania na potrzeby ludzi i wychodzenia 
do nich z kulturą. 
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Wiele postulatów i planów pojawia się zarówno wśród przedstawicieli władzy, 
jak i środowiska kultury, chociaż zdaje się, że brakuje okazji do uwspólnienia tych wizji. 
Dotyczą one przede wszystkim: wychodzenia kultury w przestrzeń publiczną, lepszego 
promowania i komunikowania o kulturze oraz zadbania o jakość oferty niektórych 
instytucji (szczególnie mowa jest w tym kontekście o Teatrze Nowym). Zdarza się także, 
że obie strony zgodne są co do wizji, ale oczekują inicjatywy po tej drugiej stronie.

Współpraca w środowisku kultury

W badaniu zdiagnozowaliśmy ogromną, wypowiadaną wprost potrzebę integracji 
przedstawicieli kultury. Chociaż poszczególne osoby utrzymują ze sobą kontakty 
zawodowe oraz prywatne i spotykają się na przykład podczas wydarzeń kulturalnych, 
wyrażają chęć regularnych spotkań o charakterze roboczym, merytorycznych dyskusji, 
poznawania nowych osób i ich inicjatyw, wychodzenia poza ustalony krąg znajomych, 
mówienia o planach i wytyczania wspólnych celów. Taka potrzeba w sposób najbardziej 
wyraźny pojawiła się podczas warsztatu badawczego, w czasie którego grupa kilkunastu 
osób, z których nie wszyscy znali się wcześniej, miała okazję przedyskutować istotne 
dla nich sprawy i podzielić się opiniami – uczestnicy uznali, że właśnie spotkań o takim 
charakterze im brakuje. 

Uczestnicy badania, pytani o poziom współpracy w swoim środowisku, odpowiadają,  
że jest ona intensywna i dobrze się układa. Analiza form i obszarów współpracy pozwala 
jednak stwierdzić, że w większości przypadków jest to współpraca powierzchowna, 
oparta przede wszystkim na wymianie barterowej, udostępnieniu sali na imprezę lub 
pożyczeniu sprzętu. Pojawiają się ciekawe inicjatywy, które mają sieciować różne 
podmioty w mieście (jest nią na przykład karta biblioteczna „Z biblioteką do kultury”, która 
uprawnia do zniżek w szeregu firm i instytucji miejskich, które weszły we współpracę 
zainicjowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną). Brakuje trwałych mechanizmów 
współpracy i synergii, którą dałaby współpraca merytoryczna, wspólne organizowanie 
działań, budowanie horyzontalnych programów lub wspólne prowadzenie miejsc kultury. 

Jednym z ważniejszych wyzwań dla kultury jest komunikacja oraz promocja (więcej 
na ten temat w części dotyczącej wyzwań i punktów zapalnych). Brakuje źródła 
informacji o wydarzeniach kulturalnych, wspólnego kalendarza, który pozwoliłby  
nie tylko mieszkańcom na dostęp do informacji kulturalnych, ale także organizatorom 
kultury na lepsze planowanie terminów wydarzeń, aby ze sobą nie kolidowały. Chodzi  
tu więc o dwie funkcje jakiegoś narzędzia – zewnętrzną, promocyjną, dzięki której 
każdego dnia będzie można sprawdzić co dzieje się w mieście oraz wewnętrzną, 
związaną ze wspólnym planowaniem oraz komunikacją środowiska. Podejmowane 
były wcześniej próby stworzenia takiego miejsca, ale ze względu na ogrom pracy  
i związane z tym koszty inicjatywa nie przetrwała. Zadania podjęłoby się kilka organizacji  
lub instytucji pod warunkiem wygospodarowania na ten cel dodatkowych środków. 
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Opisane w tej części zagadnienia – integracji środowiska kultury, wzmocnienia form 
współpracy czy zbudowanie narzędzia do komunikacji i promocji powinny znaleźć 
odpowiedzi w słupskiej polityce kulturalnej. 

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

„Myślę, że jeżeli byśmy wzięli kalendarz imprez w mieście i wyrzucili 
te, które są organizowane przez organizacje pozarządowe, to ten 
kalendarz by bardzo mocno zubożał. A przy kwocie jaką miasto 
wydeleguje do NGO na realizację celów kulturalnych to jest raptem 
tam 300 000 zł rocznie. To jest jakiś tam miesięczny budżet jednego 
z wielu domów kultury. Albo nawet mniej jeszcze. Szczególnie, że gros 
tych pieniędzy i tak trafia na Festiwal Pianistyki Polskiej, i inne takie 
sztandarowe imprezy. Czyli dla NGO, które naprawdę coś tam próbują 
wojować to niewiele zostaje.”

Lista słupskich inicjatyw pozarządowych jest bardzo długa, a kilkanaście z nich traktuje 
kulturę (czy powiązane z nią obszary takie jak dziedzictwo, aktywność obywatelska, 
edukacja, czas wolny) jako kluczowy obszar swoich działań i działa w tym obszarze 
regularnie (a nie tylko eventowo). Trudno mówić o sieciowaniu się tych organizacji. 
Współpraca między nimi jest raczej znikoma, o wiele wyraźniej zarysowuje się 
współpraca pomiędzy poszczególnymi organizacjami a instytucjami kultury (przynajmniej  
w zakresie organizowania imprez i dzielenia się zasobami). Wynika to z “mnożenia 
bytów” jednej instytucji - organizacje pozarządowe powstają nieraz przy instytucjach 
kultury, z inicjatywy ich pracowników i z chęci pozyskiwania dodatkowych środków,  
co w oczywisty sposób kształtuje to środowisko pozarządowe w mieście: 

„W mieście działa podobno 300 albo 400 zarejestrowanych NGO. 
Aktywnych może z 50: sport i kultura, działania obywatelskie i na 
rzecz niepełnosprawnych. NGO kultury to m.in. organizacje-dinozaury 
skupione na wielkich słupskich osobowościach. Dużo NGO ogarnia 
tylko swoje nisze i swoją publiczność, nie wychodzą do nowych ludzi. 
Nie dotyczy to oczywiście wszystkich organizacji. Przedstawiciele 
organizacji pozarządowych , które działają aktywnie i mają … mówią  
o konkurowaniu między sobą.”

W mieście działa Słupska Rada Organizacji Pozarządowych. Urząd utworzył Słupskie 
Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, które miało za zadanie 
wspierać dialog organizacji z miastem, prowadzić szkolenia i tworzyć kanały przepływu 
informacji między organizacjami. W obowiązkach centrum było organizowanie konkursów 
dotacyjnych dla organizacji, jednak w obszarze kultury to zadanie wraca obecnie  
do Wydziału Kultury. Uczestnicy badania rolę centrum postrzegają przede wszystkim 
w zarządzaniu infrastrukturą – udostępnianiem przestrzeni na spotkania i działania 
organizacji, grup nieformalnych czy mieszkańców. Wokół powstawania centrum było 
sporo kontrowersji. Poprzednim władzom zarzucane jest, na przykład, wykluczenie  
z budowania centrum inicjatorów tego procesu. 
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorący udział w badaniu mówią o braku 
zrozumienia specyfiki ich pracy ze stronie urzędu (drobnym, ale konkretnym przykładem 
jest według nich organizowanie spotkania urzędu z NGO o godzinie 11:00, podczas  
gdy większość pracowników organizacji jest w pracy – działalność pozarządowa 
zazwyczaj nie daje możliwości utrzymania się). Podkreślają, że wkład trzeciego sektora w 
życie kulturalne jest znaczący, a środki, które przekazuje na ich działania miasto zupełnie 
symboliczny, a ponadto źle dystrybuowany. 

O ile uczestnicy badania zapytani o wskazanie najaktywniejszych organizacji 
pozarządowych w mieście wielokrotnie mieli problem z udzieleniem odpowiedzi, pytani 
o ciekawe inicjatywy czy grupy nieformalne bez namysłu wskazują na Witkacy Cacy 
Cacy. Także dlatego, że część uczestników badania zaangażowana jest w działania grupy 
- grupa jest bardzo liczna, opiera się na entuzjazmie, pasji i chęci działania, przepływają 
przez nią rozmaite osoby. To dobry przykład na oddolną inicjatywę, działania realizowane 
bez dotacji, oparte na rzeczywistej współpracy, włączające wiele osób. 

Tomasz Górny (Nemo5576)
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Kultura lokalna
Atuty 

Większość badanych twierdzi, że najbardziej znaczącym atutem miasta jest liczba 
oraz jakość festiwali oraz cyklicznych imprez artystycznych, szczególnie muzycznych, 
m.in.: Niemen Non-Stop, Komeda Jazz Festiwal, Jesienny Przeciąg Gitarowy oraz 
Festiwal Pianistyki Polskiej (pojedyncze osoby wspominały również o nieistniejącym już 
prestiżowym festiwalu performance Zamek Wyobraźni oraz Biennale Sztuki Młodych 
Rybie Oko organizowanych przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej czy konkursie 
„Witkacy pod strzechy” SOK). W środowisku panuje przekonanie, że pomimo różnych 
mankamentów festiwali (m.in. zamknięte „elitarne” grono odbiorców), tradycja Słupska 
jako „miasta festiwali” powinna nadal stanowić o jego atrakcyjności. Powtarzalność tych 
imprez oceniana jest zgodnie jako sukces. 

Problemy z finansowaniem, z którymi borykają się wszyscy przedstawiciele środowiska 
kultury, nie mają póki co wpływu na istnienie festiwali. To, że odbywają się one rokrocznie 
uważa się za sukces; o wiele gorzej natomiast wypada ich ocena, bo wielu badanych 
dzieliło się opinią, że miasto nie wspiera tych inicjatyw w stopniu wystarczającym  
by mogły się one rozwijać. Festiwale odbywają się, ale tracą na znaczeniu,  
nie inspirują np. do poszerzania formuły, próby włączania nowych uczestników (zarówno 
mieszkańców, jak i przyjezdnych). 

„Nie wiem. Chyba nie ma mocnych stron. Gdzieś tam ta ranga Festiwalu 
jakoś tak upada. Może nie tyle upada, co jakby zainteresowanie muzyką 
klasyczną gdzieś tam schodzi na dalszy plan. Nie mamy chyba niczego, 
co by można było, nie wiem, określić jakąś mocną stronę. No bo teatr 
jest teatrem, umówmy się, prowincjonalnym, orkiestra jest jaka taka... 
Ale nie mamy jakiejś takiej perełki, którą moglibyśmy gdzieś tam na 
zewnątrz zaistnieć.”

Jednocześnie trudno podać przykład festiwalu flagowego w polityce miasta, takiego, 
wokół którego można by w przyszłości skoncentrować inne działania towarzyszące. 
Festiwal Pianistyki Polskiej postrzegany jest jako inicjatywa o najsilniejszej tradycji, a 
przez to również prestiżu o charakterze ogólnopolskim. Jednocześnie wiele osób uważa 
ją za wydarzenie, które wymaga zdecydowanego „odświeżenia”, włączenia szerszego 
grona odbiorców, wyjścia w przestrzeń publiczną, atrakcyjnego programu edukacyjnego, 
warsztatów muzycznych, spotkań z artystami itp. 

Z diagnozy wynika, że mieszkańcy Słupska są dumni z wielu punktów na mapie 
kulturalnej, niekoniecznie kojarzących się jednoznacznie z kulturą. Na pytanie o miejsca-
wizytówki miasta najczęściej padające odpowiedzi to: Herbaciarnia, Zamek Książęcy, 
Centrum Handlowe Jantar. Jako atut wskazywano również przyrodę: parki, bulwary  
nad Słupią, bliskość morza.
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Porażki i sukcesy, słabe i mocne strony kultury

Jednym z większych problemów jest przeniesienie się centrum miasta – rozumianego 
jako przestrzeń gromadząca mieszkańców – na teren Centrum Handlowego Jantar. 
Miasto póki co nie jest w stanie zareagować na konkurencję centrum handlowego,  
do którego udają się mieszkańcy w czasie wolnym.

Według przeważającej większości badanych mocną stroną Słupska jest duża, różnorodna 
i atrakcyjna oferta kulturalna. Panuje przekonanie, że w mieście dzieje się naprawdę 
dużo, chociaż wiele wskaźników może sugerować coś przeciwnego. Przedstawiciele 
środowiska kultury tłumaczą powtarzające się narzekania mieszkańców, że „w Słupsku 
nic się nie dzieje”, przede wszystkim niedostateczną promocją lokalnej kultury.

Mierzenie sukcesów dotychczasowej polityki kulturalnej każdorazowo naznaczone jest 
indywidualną perspektywną danej osoby, reprezentującej zazwyczaj jedno środowisko. 
Stąd np. pojawienie się głosów o tym, że „Sukcesem jest przeżycie instytucji” 
wskazuje horyzont działaności niektórych placówek miejskich. W kontekście trudnej 
sytuacji finansowej miasta, wieloletnich zapóźnień związanych z infrastrukturą (często 
wskazywane jako porażka polityki kulturalnej, szczególnie w odniesieniu do wspólnego 
budynku Filharmonii i Teatru Nowego), miarą sukcesu staje się samo „przeżycie” instytucji: 
wypełnienie podstawowych funkcji statutowych, utrzymanie załogi, organizacja  
po raz kolejny sztandarowych imprez itd. Paradoksalnie zatem, sukcesem nie jest rozwój 
instytucji, szukanie nowych odbiorców i poszerzanie oferty, a jedynie reprodukowanie 
sprawdzonych formuł. To gorzki sukces polityki kulturalnej, ujawniający problem  
z definiowaniem ambicji, funkcji i obowiązków miejskich placówek.

Jako słabe strony sektora kultury wskazywano m.in. finansowanie w przeszłości dużych, 
plenerowych imprez (np. występów gwiazd muzyki rozrywkowej), a więc działania 
kosztowne i jednorazowe; brak wystarczającej bazy hotelowej (przy dużej konkurencji 
ze strony Ustki, Doliny Charlotty); zaniedbania infrastrukturalne oraz niezrozumiałe  
dla mieszkańców decyzje władz (np. przekształcenie kina Millenium w sklep Biedronka); 
niską frekwencję na wydarzeniach mniej masowych niż koncerty plenerowe (przy 
jednoczesnym wskazaniu, że sprzedaż biletów nie powinna stanowić jedynego kryterium 
ewaluacji).

Potencjał 

Pod hasłem potencjał przeważająca większość badanych wskazuje prężnie działające, 
ambitne i twórcze środowisko kulturalne. Niewykorzystanym jak dotąd potencjałem są z 
kolei ludzie młodzi, dla których brakuje możliwości do aktywnego włączenia się w rozwój 
kultury (niskie stypendia, zła komunikacja, niedostateczne wsparcie organizacyjno-
konsultacyjne). Istnienie wielu nieformalnych (prywatnych) inicjatyw kulturotwórczych 
(np. Witkacy Cacy Cacy, Schron itp.) stanowić może punkt wyjścia dla rozwoju środowiska 
kulturalnego niezależnego od miejskich instytucji.
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Dotychczasowa polityka kulturalna prowadzona przez władze nie miała żadnych 
wyraźnych priorytetów ani celów szczegółowych. Brak wizji czy idei, w jakim kierunku  
i przy wykorzystaniu jakich potencjałów powinna zmierzać słupska kultura skutkuje tym, 
że nadal nie zostały rozpoznane właściwe atuty i realne możliwości Słupska.

Porównania z innymi miastami

Na pytanie o inne polskie miasta, z którymi może się porównywać Słupsk – albo pod 
względem podobnej specyfiki i możliwości, albo aspirując do czerpania ze wzorców 
zewnętrznych – badani przywoływali najczęściej trzy miasta.

Koszalin stanowił dość naturalny przykład miasta o zbliżonej sytuacji do Słupska (podobna 
wielkość, finansowanie, konkurencja ze strony większego miasta wojewódzkiego –  
w tym przypadku Szczecina). Z jednej strony wskazywano na podobieństwo jeśli chodzi 
o stronę instytucjonalną – podobny rozkład instytucji kultury. Jako atut Koszalina 
wskazywano jednak lepiej rozwiniętą i przez to dającą większe możliwości infrastrukturę 
(np. hala widowiskowa), w porównaniu z którą niskie nakłady na ulepszanie słupskich 
placówek miejskich oceniane było negatywnie. W odróżnieniu od Słupska, w Koszalinie 
aktywne jest środowisko uniwersyteckie, co zdaniem badanych powinno stać się wzorem 
postępowanie dla władz miasta (większa integracja z tutejszą filią Akademii Pomorskiej). 
Dla wielu badanych w Koszalinie „więcej i lepiej się dzieje” w sferze kultury.

Drugi punkt odniesienia stanowi Trójmiasto, jako centrum „zawłaszczające” środki 
województwa i przez to rysujące wyraźny podział w obrębie regionu, w ramach 
którego Słupskowi przypada rola „prowincji”. Narzekano na niedostateczną komunikację 
pomiędzy miastami, m.in. w odniesieniu do lokalnych mediów i portali informacyjnych 
(gromadzących informacje kulturalne z całego województwa), w których rzuca się w oczy 
mniejsze zainteresowanie wydarzeniami ze Słupska. Silna, centralna pozycja Gdańska, 
Gdyni i Sopotu rzutuje zdaniem badanych nad dalsze pogłębianie się nierówności. 
Słupsk ma trudność ze odnalezieniem się w roli dawnego miasta wojewódzkiego, 
które obecnie zmuszone jest konkurować z Trójmiastem. Porównania miały też wymiar 
pozytywny. Jedną z dobrych praktyk, które mogłyby się sprawdzić w Słupsku, jest 
zmiana nastawienia trójmiejskich instytucji kultury – „wyjście” poza mury, organizacja 
wspólnych inicjatyw kulturalnych w przestrzeni miasta, której rezultatem jest większe 
zainteresowania mieszkańców ofertą miejskich placówek. Zdaniem części rozmówców 
władze miasta powinny brać przykład z nowych pomysłów inicjowanych w Trójmieście 
(przede wszystkim większy nacisk na „włączające” działania w przestrzeni publicznej.

Trzecim punktem odniesienia jest Warszawa. Ten kierunek refleksji o polityce 
kulturalnej można być może połączyć z zauważonym „efektem Biedronia”. Duża część 
reprezentantów środowiska kulturalnego uważa, że Słupsk nie powinien mieć kompleksów, 
a przeciwnie, korzystając z ogólnopolskiego zainteresowania miastem przyciągać tu twórców  
i animatorów z całego kraju. Nie chodzi o konkurowanie ze stolicą, ale o poczucie, że siła 
tutejszego środowiska, wzmocniona jeszcze nowymi inicjatywami, pomysłami, aktywnością 
przenoszących się do Słupska artystów, może stworzyć nową jakość. Pojawiały się głosy, 
że dobrym kierunkiem rozwoju byłoby nastawienie się władz na przekształcenie którejś  
z placówek miejskich (np. teatru, filharmonii) w nowoczesną instytucje kultury, której program 
i oferta kulturalna mogłaby stanowić konkurencję dla innych tego typu miejsc w Polsce.



D
N

A
 M

IA
STA

   SŁU
PSK 2015

27

Wyzwania 

/ punkty zapalne
W wyniku badania wyodrębniliśmy jedenaście tematów, które wydają się szczególnie 
istotne w myśleniu o polityce kulturalnej miasta. Są to wątki, które często pojawiały 
się na różnych etapach badania (wprost lub pośrednio – gdy mowa była o procesach  
z nimi powiązanych). Większość z nich budzi w środowisku kultury duże zainteresowanie  
i warto prowadzić nad nimi publiczną debatę. Tym bardziej, że część z nich wymaga 
podjęcia konkretnych decyzji, które mogą stać w sprzeczności z oczekiwaniami części 
twórców słupskiej kultury. 

Na stawiane w ramach tych tematów pytania nie ma oczywiście jednoznacznych 
odpowiedzi, tym bardziej warto im się przyjrzeć w całej ich złożoności i zadecydować 
w jaki sposób zagadnienia te powinny zostać uwzględnione w polityce kulturalnej.  
Pod każdym z tematów znalazły się rekomendacje, które mogą ułatwić podejmowanie 
decyzji przez władze lokalne i zainteresowanych.

–––– Witkacy – symbol Słupska? ––––

W trakcie realizacji badań jednym z najczęściej powtarzających się problemów było 
pytanie o możliwość wykreowania określonej, rozpoznawalnej w całym kraju kulturalnej 
marki Słupska. Część badanych skłaniała się do wskazywania flagowych festiwali 
miejskich lub świetnej jakości monodramów. Większość odwoływała się jednak  
do postaci Witkacego, niezwiązanego bezpośrednio z miastem, ale od lat obecnego w 
przestrzeni – przede wszystkim za sprawą kolekcji obrazów wystawionej w Muzeum 
Pomorza Środkowego. Wskazywano również szereg innych działań kulturalnych 
skoncentrowanych na postaci Witkacego: wrześniowy festiwal „Witkacy pod strzechy” 
(SOK), przegląd teatralny „Witkacomania” (Teatr Nowy), aktywność nieformalnej grupy 
„Witkacy Cacy Cacy”.

Koncepcja ustanowienia Witkacego wiodącym symbolem miasta wydaje się 
problematyczna. Sami mieszkańcy zdają sobie sprawę, że w powszechnej 
świadomości Polaków postać Witkiewicza kojarzy się przede wszystkim z Zakopanem. 
Dzieje się tak pomimo wieloletnich starań słupskiego środowiska kulturalnego,  
aby uruchomić skojarzenie postaci ze Słupskiem. Sam fakt istnienia wystawy jego prac 
nie jest wystarczającym powodem, by móc wykreować markę Słupska jako „miasta 
witkacowskiego”, tym bardziej, że oznaczałoby to ukierunkowanie promocji w stronę 
„kultury wysokiej”.
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„Można powiedzieć, że kultura w Słupsku stoi Witkacym. Owszem, 
ale Witkacy to Witkacy, nie każdego zainteresuje. Niektórzy będą się 
skupiać czy na jego twórczości, czy na jego obrazach, ale dla niektórych 
to będzie temat nie do ugryzienia. Odnoszę wrażenie, że jak się kogoś 
próbuje rzucić od razu na taką głęboką kulturę przez wielkie “K”, oni się 
do niej zniechęcą.” 

Działalność grupy „Witkacy Cacy Cacy” oceniana jest pozytywnie, szczególnie 
pod kątem „wyjścia” z Witkacym poza mury instytucji i pojawieniem się symbolu  
w przestrzeni publicznej.

Dodatkowy „problem” to chwalona przez środowisko wystawa prac Witkacego. 
Stworzenie wspólnej marki Słupska jako “miasta witkacowskiego” wymagałoby  
zwiększenia obecności jego postaci w przestrzeni miasta, nasilenie widocznych 
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obecnie tendencji do „upubliczniania”, „udomawiania” Witkacego poprzez organizację  
różnorodnych inicjatyw. Pomimo tego, że jego prace stały się już częścią domeny 
publicznej, aby móc wykorzystać prace Witkiewicza poza kontekstem oficjalnym 
(wystawą) każdorazowo należy ubiegać się o pozwolenie na reprodukcję wizerunku 
udzielaną przez Muzeum. W takim kontekście wszelkie propozycje twórczych 
reinterpretacji Witkacego, oddolne “ożywienie” jego postaci, zostaje utrudnione. Hamuje 
albo wręcz blokuje to pojawianie się nowych pomysłów na wykorzystanie potencjału 
kolekcji, która nadal pozostaje w większości zamknięta w czterech ścianach instytucji. 
Należy także wspomnieć, że to w jaki sposób zaprezentowana jest obecnie kolekcja, może 
także utrudniać zwiększanie zainteresowania twórczością Witkacego i budowanie marki  
w oparciu o jego twórczość. Eskpozycja w muzeum zajmuje dwie ciasne sale – przestrzeń 
jest mało atrakcyjna. Prace są niedoświetlone, wydruki fotografii są zniszczone, wystrój 
i dekoracja przestarzałe. Wystawie brakuje narracji, opisów, wprowadzenia widza  
w temat, podpisów w języku obcym; osoby pilnujące ekspozycji nie spuszczają z gości 
oka co krępuje i uniemożliwia swobodne oglądanie wystawy.

Rekomendacje

Przy opracowywaniu polityki kulturalnej należy zmierzyć się  
z pytaniem o potencjał Witkacego. Czy pomysł promowania 
miasta przez tego artystę i jego twórczość stanowi 
realną możliwość, czy jedynie życzenie środowiska? 
Czy dotychczasowe działania w tej sferze przyniosły 
oczekiwane rezultaty? Poszukiwanie symbolu kultury  
w Słupsku – marki, która stanie się rozpoznawalna w kraju – nie musi 
się wiązać ze stawianiem na jedną wartość. Środowisko wydaje się 
podzielone w ocenie skuteczności tego kierunku promocji. Witkacy 
jest bez wątpienia silnie obecny w przestrzeni kulturalnej miasta, 
stanowiąc istotną część tradycji (wieloletnie festiwale). Uczynienie  
z niego symbolu miasta wymagałoby zaangażowania całego 
środowiska, połączenia różnorodnych inicjatyw. 

///////////////////////////////

–––– Komunikacja ––––

Istotnym problemem dla środowiska kulturalnego jest przepływ informacji oraz 
komunikacja pomiędzy poszczególnymi aktorami. Brakuje platformy do komunikowania 
działań kulturalnych – krótkotrwała inicjatywa stworzenia aplikacji gromadzącej ofertę 
kulturalną (prowadzonej przez Agencję Promocji Regionalnej) oceniana była jako dobre 
rozwiązanie, ale szybko z niej zrezygnowano. Obecnie informacje są rozproszone, trudno 
do nich dotrzeć i szybko się dezaktualizują. Skutkuje to nie tylko niedostateczną promocją 
wydarzeń kulturalnych, ale ma swoje konsekwencje w tworzeniu oferty kulturalnej 
przez poszczególne ośrodki. Przygotowują one swój program indywidualnie, przez co 
nierzadko dochodzi do nadmiernego nasycenia imprez w krótkim czasie (nakładanie 
się na siebie wydarzeń). Z kolei informacja o aktywności organizacji pozarządowych 
jest zazwyczaj rozprowadzana w ograniczonym stopniu. Pomimo że jest to aktywne 
środowisko, badani mieli trudność ze wskazaniem przykładów ich działalności.
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Ewentualna współpraca przy planowaniu kalendarza kulturalnego wynika zazwyczaj  
z prywatnych kontaktów pomiędzy poszczególnymi pracownikami instytucji i organizacji. 
Osoby ze środowiska aktywnych twórców i animatorów kultury znają się co prawda  
na stopie prywatnej, ale nie wystarcza to do stworzenia zintegrowanej sieci twórców  
i animatorów kultury. To jedna z ewidentnych barier rozwoju kultury. 

Narzekano na zbyt małą liczbę spotkań środowiska. Jednym ze skutków tego stanu 
rzeczy jest poczucie, że organizatorzy imprez ze swoją ofertą trafiają zazwyczaj do tego 
samego grona odbiorców. Uczestnictwo w kulturze okazuje się więc z wielu względów 
obiegiem zamkniętym.

Z badań wynika, że równie istotnym problemem jest słabość mediów lokalnych. Brakuje 
ożywionej dyskusji o kulturze i trudno wskazać liderów opinii, którzy regularnie zabieraliby 
głos w dyskusjach publicznych. Słupskie media (prasa, radio, portale internetowe) zazwyczaj 
ograniczają swoją działalność do lakonicznych informacji o nadchodzących wydarzeniach 
oraz raportują o tych wydarzeniach, które już się odbyły. Brakuje przestrzeni do wyrażania 
konstruktywnej krytyki, poruszania tematów kontrowersyjnych. 

Rekomendacje 

Dla rozwoju siły środowiska kulturalnego w Słupsku niezbędne jest 
usprawnienie komunikacji, zarówno jeśli chodzi o integrację działań 
samych twórców i animatorów (ułatwienie przepływu informacji 
o planowanych działaniach), co również stworzenie atrakcyjnej 
i wygodnej platformy promującej kalendarz kulturalny miasta. 
Co istotne, taka platforma (np. dedykowany portal internetowy) 
mogłaby jednocześnie stać się ośrodkiem wymiany doświadczeń 
pomiędzy poszczególnymi organizacjami. Rozwój kultury zależny 
jest od rozwoju poszczególnych aktorów, a przy małym przepływie 
informacji o realizowanych projektach (lub nawet tych planowanych 
- potencjalnie poszukujących partnerów) nasila się tendencja 
do izolowania, skupiania wyłącznie na własnej działalności.  
Nie należy zakładać, że wyznaczenie miejsca w przestrzeni 
miasta (np. wielkiego słupa ogłoszeniowego) czy stworzenie 
portalu (czy innego narzędzia) automatycznie zlikwiduje 
problem komunikowania o ofercie kulturalnej. Konieczne jest 
sprawne zarządzanie informacją, a być może także przeszkolenie 
pracowników instytucji w promowaniu swojej działalności. 
Narzędzie może być jednak także bardzo przydatne; być może warto 
oprzeć się (przynajmniej tymczasowo) na istniejącym portalu takim 
jak powstały niedawno portal http://kulturadostepna.pl/ (sprofilowany 
na informowanie o niedrogich wydarzeniach, dostępnych dla 
wszystkich) do informowania o ofercie kulturalnej. Nie zwalnia to 
oczywiście z konieczności zebrania informacji i zarządzenia całym 
procesem, ale może ułatwić działania, obniżyć koszty. Ten portal 
(przynajmniej w swoim założeniu) pozwala także informować o 
kulturze słupskiej na skalę ponadlokalną, ogólnopolską. 
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Potrzebne jest być może odgórne nadanie właściwego kierunku 
przez Urząd – przełamanie dotychczasowego impasu (każda 
instytucja/organizacja zajmuje się własną działalnością i zamyka w 
swojej “szufladce”) i przyłożenie większej uwagi do wzmocnienia 
środowiska jako całości, np. za sprawą organizacji otwartych 
spotkań, konsultowania pomysłów z przedstawicielami środowiska, 
dbanie o skuteczniejszy przepływ informacji pomiędzy instytucjami 
a NGO. Rolą urzędu powinno być dbanie o usprawnienie 
komunikacji oraz zachęcanie środowiska do zabierania głosu w 
kluczowych debatach dotyczących polityki kulturalnej.

Badani wskazywali na duże znaczenie festiwali w ofercie kulturalnej 
Słupska. Festiwale funkcjonują jednak jako oddzielnie byty 
prowadzone przez poszczególne instytucje i organizacje. Dobrym 
rozwiązaniem, służącym m.in. wzmocnieniu promocji kultury, 
byłaby większa integracja festiwali oraz np. wspólne wyjście z 
działaniami w przestrzeń publiczną. Dzięki temu okres trwania 
festiwali byłby bardziej odczuwalny w całym mieście, np. za sprawą 
organizacji imprez towarzyszących w różnych punktach miasta. 
Większość respondentów w dużej liczbie i wartości słupskich 
festiwali widzi siłę polityki kulturalnej miasta, dlatego większa 
integracja tych imprez pozwoliłaby odpowiednio wydobyć ich 
potencjał, wzmocnić oddziaływanie tych imprez, które odbywają 
od lat i traktowane są jako pewna oczywistość.

///////////////////////////////

---- Potencjalne miejsca kultury ----

„Trudno wyobrazić sobie centrum kultury. Dla wielu słupszczan takim 
centrum kulturalno-rozrywkowym są galerie handlowe. Ale to, że jest 
tam kino, to nie upoważnia takiego centrum do bycia centrum kultury.”

Ten punkt stanowi rozwinięcie uwag pojawiających się w rozdziale poświęconym 
kulturalnej mapie Słupska. W trakcie badań oraz podczas warsztatu wydobywczego 
przedstawiciele środowiska kulturalnego wskazywali na dużą różnorodność „miejsc 
kultury” w mieście. Jednocześnie wiele inicjatyw i projektów kulturalnych cierpi  
na brak wystarczającej infrastruktury lub na zły stan istniejących obiektów. Pojedyncze 
osoby wskazują na niewystarczające wykorzystywanie istniejącej infrastruktury, 
niewykorzystywanie zasobów w mieście – czy to przez brak dobrego zarządzania 
przestrzeniami, czy też ze względu na słabą współpracę pomiędzy podmiotami, brak 
informacji o zasobach, słabą komunikację i brak inicjatyw, które odnosiłyby się do 
konkretnych miejsc (jak choćby w przypadku studia nagraniowego w Młodzieżowym 
Centrum Kultury, które ma potencjał by być lepiej wykorzystywane). 

Istnieje jednocześnie wiele przestrzeni, które stanowią potencjalne miejsca kultury. 
Nieoficjalne, funkcjonujące niezależnie od instytucji miejskich i marszałkowskich 
prywatne inicjatywy kulturalne, kawiarnie, puby, ale też atrakcyjna przestrzeń publiczna, 
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która może stać się przestrzenią działań kulturalnych - wszystkie te podmioty i miejsca 
zasługują na szczególną uwagę (jako że bywają często pomijane w polityce kulturalnej 
i wymagają innego rodzaju wsparcia w jej ramach). Koncepcja „wyjścia” kultury  
w przestrzeń miasta musi brać pod uwagę nie tylko obecnie funkcjonujące placówki, ale 
też specyfikę konkretnych przestrzeni.

Wiele organizacji pozarządowych finansowanych z funduszy miejskich prowadzi swoją 
działalność w instytucjach kultury, korzystając z lokalu, wsparcia technicznego, sprzętu 
czy pracowników. Jest to kierunek przeciwny wobec oczekiwanego przez środowisko 
kultury oraz władze tworzenia nowych, choćby efemerycznych, czasowych miejsc 
kultury, szczególnie w przestrzeni publicznej. Pomimo aktywności kilku podmiotów 
pozarządowych skupiających się na animowaniu przestrzeni wykluczenia (np. działalność 
Stowarzyszenia Inspiracje), hasło o otwarciu na przestrzeń póki co pozostaje w sferze 
deklaracji. 

W środowisku kulturalnym niedostatecznie rozpoznane są nieformalne miejsca 
kultury z których chętnie i licznie korzystają mieszkańcy. Takie miejsca jak chociażby 
kawiarnie i knajpki (wymieniana często jako miejsce wyjątkowe Domówka, Andy 
Warhol, Kafeina) już teraz prowadzą własną nieformalną działalność kulturotwórczą, 
choćby poprzez stworzenie przestrzeni do spotkania. Wykorzystanie potencjału 
miejsc komercyjnych może zostać połączone ze zwiększeniem obecności kultury  
w przestrzeni miejskiej, np. poprzez wykorzystanie obecnego nagromadzenia lokali  
na ul. Nowobramskiej.
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Niedostatecznie wykorzystywana jest także przestrzeń publiczna, chociaż stawiają na 
nią władze lokalne i jej potencjał dostrzega wielu przedstawicieli środowiska. 

Rekomendacje

Polityka kulturalna powinna obejmować jak najszerszą grupę 
podmiotów kształtujących kulturę w mieście – także indywidualnych 
twórców i grup nieformalnych; stworzyć konkretne mechanizmy 
wspierania, umożliwiania rozwoju i współpracy na rzecz miasta.

Można myśleć o systemie stypendiów lub innych form wsparcia 
finansowego dla osób prywatnych, uproszczonych ścieżek 
formalnych, udostępnieniu kanałów komunikacji, promowaniu 
inicjatyw, udostępnianiu infrastruktury, którą dysponuje 
miasto. Należy przy tym dołożyć ogromnej staranności,  
aby nie zaanektować nieformalnych, efemerycznych, a często 
bardzo cennych inicjatyw, które wymagają dostrzeżenia,  
ale których twórcy chcą nieraz pozostawać poza nurtem głównych 
wydarzeń.

Tworzenie nowych miejsc (np. w dzielnicach z „białymi plamami”) 
powinno iść w parze z rozwijaniem i wzmacnianiem miejsc  
już funkcjonujących wśród mieszkańców, ale traktowanych drugo- 
czy trzeciorzędnie z punktu widzenia miejskiej polityki kulturalnej. 
Uruchomienie przestrzeni publicznej (za pomocą przemyślanej, 
konkretnej strategii) może być najskuteczniejszym sposobem 
poszerzania grupy odbiorców kultury. Warto sięgnąć po ideę 
placemaking, czyli tworzenia dobrze działających, dospołecznych 
miejsc (za pomocą infrastruktury, działań i we współpracy z ludźmi).

///////////////////////////////

---- Dostęp do kultury ----

Nasze badanie nie mogło objąć uczestnictwa w kulturze (chociaż pogłębione,  
jakościowe badanie byłoby w Słupsku bardzo potrzebne). Analiza zebranych 
materiałów pokazuje jednak, że jednym z poważniejszych wyzwań dla kultury  
w mieście jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do kultury. Respondenci zapytani  
o uczestników życia kulturalnego podkreślają, że chociaż nie ma problemu z frekwencją  
na wydarzeniach kulturalnych, wielokrotnie zdarza się, że na spektaklach czy koncertach 
spotyka się te same osoby. Jest to spójne z tym co dzieje się w wielu miastach 
europejskich (Eurobarometr wskazuje, że Europejczycy coraz mniej angażują się  
w wydarzenia kulturalne zarówno jako twórcy jak i uczestnicy. Głównymi powodami 
spadku zainteresowania kulturą są: brak czasu, brak zainteresowania, brak pieniędzy  
i zbyt wąska oferta. Ponad połowa badanych używa Internetu jako narzędzia dostępu 
do kultury. Jednocześnie sprzedaż biletów na wiele imprez kulturalnych wzrasta, co 
pokazuje że grupa uczestników kultury maleje, ale staje się coraz aktywniejsza). 
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Część badanych przyznała, że „chodzi do teatru nawet jeśli rozczarowuje ich repertuar”, 
dlatego, że mają takie przyzwyczajenie, że „gdzieś chodzić trzeba”, że spotykają tam 
znajome osoby. To ciekawa grupa ambitnych, wytrawnych odbiorców kultury, którzy 
sami niejednokrotnie pracują w kulturze i tworzą własne inicjatywy. Doskonale znają 
oni środowisko i ofertę kulturalną, dostrzegają i mówią o ich niedostatkach, ale 
konsekwentnie uczestniczą w życiu kulturalnym, kibicują znajomym, wspierają ich w 
działaniach choćby swoją obecnością na wydarzeniach. 

Na to zjawisko można patrzeć jak na pewnego rodzaju klikowość (plemienność),  
ale należy je postrzegać przede wszystkim jako niezwykły zasób i siłę w mieście.  
Nie zmienia to faktu, że grupa odbiorców jest ograniczona i bardzo wielu mieszkańców 
z miejskiej oferty kulturalnej prawdopodobnie nie korzysta wcale: 

„Słupszczanie zawsze uważają, że w mieście się nic nie dzieje. Choćby 
się na podwórku im rozstawił festyn, zawsze ten marazm jest taki.  
Nie wiem, czy to jest spowodowane tą nastoletnią stagnacją, która 
była.”

Znacznie trudniej nakreślić grupę „nieuczestników” kultury czy opisać grupy  
mieszkańców, o które należałoby zadbać aby dołączyli do grona odbiorców kultury. 
Jest w Słupsku kilka instytucji skupiających się na stałej, ciągłej, codziennej pracy  
z mieszkańcami, na edukacji kulturalnej i pracy środowiskowej (są to m.in. Miejska 
Biblioteka Publiczna oraz Pracownia Ceramiczna przy Słupskim Ośrodku Kultury).  
Co ciekawe - te miejsca wskazywane są często w badaniu jako dobrze działające, 
skuteczne instytucje kultury. Jednak kultura w Słupsku ma w dużej mierze charakter 
eventowy – skupia się na festiwalach, wydarzeniach, jednorazowych lub cyklicznych 
akcjach. Postrzegane jest to jako lokalna specyfika, a przez niektórych jako potencjał, 
na którym należy budować pod warunkiem (stawianym przez niektórych badanych),  
że wydarzenia te „wyjdą w przestrzeń publiczną” i „przyciągną różnorodną grupę ludzi”.

“Jeśli już coś się dzieje na ich [mieszkańców - przyp. badacza] terenie  
to bardzo często jest zapełnione ludźmi, dziećmi; jeśli mieszkańcy  
są za to współodpowiedzialni, współorganizują, to się angażują.  
Jeśli to jest narzucone z góry, mi mają być tylko widzami,  
to nie za bardzo.”

Elementów, które utrudniają dostęp do kultury różnym grupom jest w mieście więcej 
- niedopasowane do życia miasta godziny otwarcia instytucji, brak informacji o ofercie, 
wysokie ceny, słaby poziom oferty, masowość imprez (która wielu odstrasza), brak 
imprez lokalnych, niedogodna lokalizacja (mało dzieje się na osiedlach).

W dobie internetyzacji zmienia się punkt odniesienia w ocenie kultury - uczestnicy 
kultury mogą nie wiedzieć, co dzieje się w mieście wojewódzkim, ale używając 
portali społecznościowych i śledząc dyskusje w Internecie, mają szansę wiedzieć  
co dzieje się po drugiej stronie oceanu i z tej wiedzy korzystać. Wirtualne uczestnictwo  
w kulturze przez swoje rozproszenie i dynamiczność jest stosunkowo trudno uchwytne,  
ale to zjawisko ma w Polsce znaczącą skalę. Autorzy raportu „Obiegi kultury” podają,  
że jedynie 13% Polaków w ciągu jednego roku kupuje książkę, film lub nagranie muzyczne. 
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„W sferze nieformalnej, rozumianej jako wymiana książek, muzyki i filmów w postaci 
cyfrowej za pośrednictwem Internetu, bierze udział co trzeci Polak. Obieg nieformalny 
jest więc dla Polaków drugim – po masowych mediach nadawczych, takich jak telewizja 
i radio – źródłem dostępu do treści kultury”. Dotyczy to określonych grup społecznych  
i w znacznie większym stopniu ludzi młodych, z nawykiem korzystania z internetu. Inaczej 
rozkładają się także obiegi kultury w zależności od wielkości miasta.

Rekomendacje

Aby móc w rzetelny sposób zaplanować systemowe rozwiązania 
dotyczące zwiększania dostępu do kultury należy przeprowadzić 
jakościowe i ilościowe badania poziomu i sposobów uczestnictwa 
mieszkańców w kulturze oraz potrzeb kulturalnych różnych grup. 
Na tym etapie warto wspólnie z przedstawicielami środowiska 
kulturalnego scharakteryzować (choćby pod względem wieku, płci, 
statusu majątkowego, wykształcenia, miejsca zamieszkania) grupy 
nieobecne w ich placówkach i wspólnie wypracować strategie 
włączania ich w działania kulturalne.

Być może założenie, że kultura o charakterze eventowym 
ma potencjał społeczny i edukacyjny jest mylne. Działania 
wspomnianych miejsc (biblioteki, pracowni ceramicznej i Teatru 
Rondo), wskazywane w badaniu jako przykłady dobrze działających 
instytucji w dużej mierze stawiają nie na eventy, a na stałą ofertę, 
włączanie zróżnicowanych grup, ofertę „dla wszystkich”, darmowy 
dostęp. Na pewno warto rozwijać festiwale i działania jednorazowe 
o element, który umożliwi udział szerszej publiczności, pozwoli 
zainteresować się jakimś tematem, pokaże go w przystępny 
sposób, włączy, wejdzie w interakcję. 

“Jako młoda osoba niezaznajomiona z muzyką klasyczną nie czuję 
się zaproszona na taki festiwal. Chętnie bym się nawet wybrała,  
ale wydaje mi się, że nie ma tam nic dla mnie. Gdyby twórcy wyszli 
w przestrzeń miasta, zaprosili mnie do wspólnego grania, pokazali  
jak pracują, lepiej bym się  w tym odnalazła”. 

Działania ambitne, eksperymentalne, które mogą stać się 
wizytówką miasta i przyciągnąć zainteresowanie z zewnątrz 
należy wypracowywać i kierować do niezwykle aktywnego  
w Słupsku grona ludzi kultury. Na nich i z nimi je budować, 
zasilając pomysłami i osobami spoza Słupska, ale nie w oderwaniu 
od chłonnego i aktywnego środowiska. Jest to istotne także pod 
względem myślenia o trwałości zmian (ludzie lokalni zostaną i będą 
mogli rozwijać inicjatywy wypracowane wspólnie z inspirującymi 
osobami z zewnątrz).
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Jest to oczywiste (ale mimo wszystko być może warte podkreślenia), 
że w polityce kulturalnej konieczne jest uwzględnienie uczestnictwa 
w kulturze wirtualnej – czy to w kontekście zadań dla instytucji  
i organizatorów kultury, aby dbali o swoją obecność internetową  
i w sensowny sposób korzystali z zasobów dostępnych w sieci,  
czy też poprzez pokazywanie kultury miasta na zewnątrz.

///////////////////////////////

---- Kumulacja i centralizacja działalności kulturalnej ----

Problem przestrzeni dla kultury stanowi jeden z ważniejszych tematów podejmowanych 
przez badanych. Specyficzne rozłożenie „miejsc kultury” na mapie Słupska – z jednej strony 
koncentracja w ścisłym centrum miasta, z drugiej strony odpływ mieszkańców do centrum 
handlowego Jantar, wskazywanego jako ten punkt w mieście, w którym najczęściej można 
kogoś spotkać – stanowi bez wątpienia wyzwanie dla przyszłej polityki kulturalnej.

Przedstawiciele środowiska zwracali uwagę na zagrożenie, jakie niesie  
za sobą przeszczepianie różnych imprez, wydarzeń i działań w nowe miejsca. 
Częstym przykładem tego problemu była kwestia zmiany funkcji placu Zwycięstwa. 
Pomysł Ratusza, żeby ograniczyć przestrzeń parkingową i na nowo zagospodarować 
teren placu z myślą o inicjatywach kulturalnych był różnie oceniany. Dla niektórych 
usilne starania aby przekształcić plac Zwycięstwa w miejsce kultury jest pomysłem 
chybionym - zwracano uwagę, że ze względu na swoje centralne położenie (oraz 
zamknięcie z wszystkich stron ulicami) oraz rozmiar, nie sprawdzi się w przypadku 
bardziej kameralnych inicjatyw. 

Jako alternatywę wskazywano ul. Nowobramską, na której znajduje się już zaplecze 
kawiarniane, galeria i szereg drobnych wydarzeń (organizowanych m.in. przez 
kawiarnie, np. Kafeinę). Innym miejscem mogłyby być okolice Alei Wojska Polskiego, 
które mają ogromny potencjał by zostać przestrzenią dla kultury, miejscem spotkań 
i wokół którego rozpoczął się już proces rewitalizacji. Powiązany z tym jest problem 
odgórnego decydowania o przenoszeniu niektórych imprez z innych miejsc  
bez uwzględnienia lokalnej specyfiki. Krytykowano np. decyzję o zorganizowaniu  
w tym roku imprezy „plecenia dreda” na placu Zwycięstwa, zamiast pozostawienia  
go w przestrzeni oryginalnej (podwórko przy Pracowni Ceramicznej SOKu, które 
zainicjowała akcję) i przez to już “oswojonej” przez mieszkańców. Na pl. Zwycięstwa 
dotychczasowi uczestnicy akcji (mieszkańcy okolic Wojska Polskiego, często dzieci  
i młodzież) już nie przyszła.

Wiele organizacji pozarządowych prowadzi działalność w przestrzeni publicznej, 
skupiając się na potrzebach mieszkańców. Z racji słabej komunikacji wewnętrznej 
wiedza o tego typu inicjatywach nie jest rozpowszechniona, co przekłada się  
na niedocenianie aktywności animatorów próbujących przełamać obecną koncentrację 
działań kulturalnych w centrum poprzez propozycje aktywizacji mieszkańców z innych 
dzielnic, nierzadko będących “białymi plamami” na mapie Słupska.
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Rekomendacje

Należy zastanowić się nad wartością, jaką niesie kumulowanie 
różnych inicjatyw w jednym miejscu. Jeśli nie uwzględni 
się dotychczasowej działalności twórców i animatorów –  
nie weźmie pod uwagę ich głosu – skutek może być odwrotny 
od zamierzonego. Zagospodarowanie nowych przestrzeni 
publicznych z myślą o funkcji kulturotwórczej nie powinno się 
odbywać bez wcześniejszych konsultacji. Co więcej, ryzykowne 
wydaje się kontynuowanie obecnej tendencji „przeszczepiania” 
imprez na teren placu Zwycięstwa w ramach odgórnego procesu 
urzeczywistniania hasła o „otwarciu” na kulturę. Tego typu 
przekształcenia muszą stanowić element szerszego programu 
rewitalizacji przestrzeni, nadania jej nowych funkcji społecznych  
i kulturotwórczych, uwzględnienia specyfiki różnych potencjalnych 
miejsc kultury. Być może plac spełnia swoją rolę w przypadku 
imprez masowych, ale niekoniecznie musi się to sprawdzić  
w przypadku każdej inicjatywy kulturalnej – warto zastanowić 
się nad zrównoważeniem planów zagospodarowania placu, 
wyszukanie innych atrakcyjnych miejsc (na kilka wskazujemy  
na mapie).

Należy zwrócić szczególną uwagę na napięcie pomiędzy 
kreowaniem nowych zjawisk w kulturze (zarówno przy 
wykorzystaniu siły lokalnego środowiska, jak i inspiracji 
zewnętrznych) a reprodukowaniem dobrze przyjmowanych  
w mieście działań przy modyfikacji ich specyfiki (np. rozszerzenie 
grupy docelowej, przeniesienie w nową przestrzeń, powiązanie  
z innymi inicjatywami itp.).

//////////////////////////////

---- Ewaluacja działań i wskaźniki sukcesu ----

Trudno wskazać na istnienie jakiegokolwiek spójnego modelu oceny kultury  
w mieście, poza gromadzonymi z poszczególnych instytucji lub wydarzeń danymi 
liczbowymi (dotyczącymi liczby organizowanych wydarzeń, sprzedanych biletów lub 
rozdanych wejściówek itp.). Wydaje się, że wskaźnikiem sukcesu jest nierzadko sam 
fakt wieloletniego funkcjonowania („sukcesem jest przeżycie instytucji”). Staż pracy  
lub długowieczność konkretnej inicjatywy podkreślana jest często jako walor inicjatywy 
lub zasługa organizatorów. Tradycja jest główną wartością przypisywaną takim 
wydarzeniom jak słupskie festiwale, choć bywa ona postrzegana także jako obciążenie, 
mechanizm hamujący konieczne zmiany.

Czynniki i wskaźniki uwzględnione w ewaluacji mogą być oczywiście rozmaite.  
Bardzo istotnym, wskazywanym najczęściej przez samych badanych, wskaźnikiem 
działań powinna być kwestia docierania do odbiorców (do zróżnicowanego grona,  
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do osób w różnym wieku, do nowych odbiorców, do ludzi spoza środowiska kultury,  
do osób wykluczonych pod różnym względem, szczególnie wykluczonych 
ekonomicznie). Związane z tym jest: „zaangażowanie w życie miasta”, obecność  
w przestrzeni publicznej, możliwość realizowania swoich pasji, bezpłatny (lub niedrogi) 
dostęp do oferty kulturalno-edukacyjnej. Inne wskaźniki to: poziom oferty kulturalnej  
i jakość wydarzeń (która sama w sobie jest enigmatyczna i wymaga osobnego namysłu 
i decyzji co się pod tym kryje), umiejętność współdziałania, wchodzenia w partnerstwa, 
współpraca, obecność w mediach i dyskusjach publicznych.

Rekomendacje

System ewaluacji instytucji oraz inicjatyw kulturalnych wymaga 
poważnego namysłu. Bez wątpienia wyniki mądrej ewaluacji 
powinny być podstawą lub jedną z najistotniejszych wytycznych 
do wprowadzania zmian w kulturze, przyznawania środków 
instytucjom i organizacjom i budowania polityki kulturalnej.

Konieczne jest stworzenie systemu oceny jakościowej,  
na tyle szerokiej, by mogła obejmować bardzo zróżnicowane 
typy działalności – kluczowe wydaje się położenie nacisku  
na docieranie do mieszkańców, nowych grup odbiorców (zarówno 
w sensie potencjału przygotowywanej oferty, jak i skuteczności, 
czyli realnego przyciągania ludzi) i obecność w dzielnicy,  
w przestrzeni publicznej, w mieście (szczególnie, że wiąże się 
to z wizją prezydenta). W sensie monitorowania i badania grup 
odbiorców jest to z pewnością wyzwanie.

Ważne, aby sposób przeprowadzania ewaluacji nie wiązał się 
z rozbudowaną biurokracją i koniecznością szczegółowego 
udokumentowania każdego aspektu działalności. Warto rozważyć 
wprowadzenie badania grupy odbiorców i potencjalnych odbiorców 
działań kulturalnych w mieście (których należałoby może raczej 
określać mianem uczestników kładąc nacisk na możliwość 
tworzenia, na aktywne zaangażowanie, udział w działaniach 
animacyjnych). Innym pomysłem są także spotkania i dyskusje 
o sytuacji kultury w gronie ludzi kultury. Nie jest to w Słupsku 
nagminne, ale spotkaliśmy się w czasie badań z „wystawianiem sobie 
laurek” za działalność kulturalną – mówienie o swojej działalności 
jedynie w superlatywach, chęć i gotowość mówienia jedynie  
o sukcesach, przekonanie, że rozmowa o wyzwaniach  
i trudnościach będzie pociągać za sobą negatywne skutki. 
Korzystając z odwagi tych przedstawicieli instytucji kultury,  
którzy pytani, gotowi są dzielić się swoimi bolączkami, warto 
wzmacniać ten kierunek i zachęcać lub oczekiwać, że w ramach 
ewaluacji organizatorzy będą dzielić się także porażkami, 
nauczkami oraz pomysłami, jak sobie z nimi radzić.

//////////////////////////////



D
N

A
 M

IA
STA

   SŁU
PSK 2015

39

---- Peryferyjność i tęsknotą za wielkomiejskością ----

“Słupsk cierpi na to, co powiedziałem: bardzo ważną rzeczą jest, że 
ludzie tutaj nie doceniają tego, co mają tu na miejscu. Cały czas są 
zapatrzeni gdzieś daleko, gdzieś w przyszłość. Cały czas kulturę widzą 
gdzieś, w jakiejś Warszawie, albo gdzieśtam. Co jest z mojego punktu 
widzenia totalną bzdurą. Ponieważ przez to, że patrzymy gdzieśtam 
nie widzimy tego, co się dzieje tu. A tu dzieją się fajne rzeczy, tylko brak 
im docenienia. Są jak diamenciki, które trzeba by było oszlifować.”

Istotna dla budowania wizji kultury może być relacja Słupska z innymi ośrodkami  
w regionie, Polsce i Europie. O postrzeganiu kondycji kultury w mieście decyduje 
dystans do innych ośrodków, rozumiany jednak nie tylko w kategoriach geograficznych,  
ale również ekonomicznych, czasowych (ile czasu zajmuje dotarcie z jednego miejsca 
do drugiego lub dostarczenie jakiegoś produktu czy usługi z miasta do miasta)  
oraz kulturowych (subiektywnego odczucia bliskości kulturowej, rozwojowej). Punktem 
odniesienia dla Słupska są zazwyczaj Trójmiasto, Koszalin, ale też pojawiają się tutaj 
Warszawa i Wrocław. Zwerbalizowany został także w czasie badania pomysł stawiania 
na relacje z miastami basenu Morza Bałtyckiego.

W odniesieniu do Słupska, tak jak innych miast średnich, ludzie często używają 
określenia „prowincja”. Często oznaczać ma (w znaczeniu adekwatnym do sytuacji 
podbojów kolonialnych) zacofanie lub opóźnienie względem miast lepiej rozwiniętych, 
sytuowanie się na obrzeżach głównego nurtu wydarzeń. Słowo prowincja ma jednak 
także pozytywne konotacje i odwołuje do pozytywnych skojarzeń – ze spokojem, 
sielskością czy miejscem, gdzie czas wolniej płynie.

Stosunek badanych do tej „peryferyjności” nie jest jednoznaczny. Z jednej strony badani 
werbalizują swoje marzenia, aby włączyć się do głównego nurtu wydarzeń, dogonić  
i dorównać pod jakimś względem metropoliom. Poczucie życia na obrzeżach uwidacznia 
się choćby w deklaracjach lokalnych aktywistów i przedsiębiorców - wielu uczestników 
badania – na przykład założycieli kawiarni albo inicjatorów akcji w przestrzeni 
miasta, motywuje swoje działanie chęcią zmieniania swojego miasta, aby było  
tak jak w innych miejscach – „jak w innych europejskich miastach”. Z drugiej strony,  
wydaje się, że wielu mieszkańców chce tę lokalną specyfikę, wolniejsze tempo życia i 
spokój pielęgnować. Nie łudzą się, że Słupsk stanie się najlepiej rozwiniętym gospodarczo 
czy kulturalnie miastem, ale uważają, że warto stawiać na jego wyjątkowy charakter. 
Jedna z uczestniczek badania sformułowała swoją wizję Słupska jako „ciekawej prowincji”.

Rekomendacje

Warto wsłuchać się w głos środowiska, które z jednej strony 
stawia ambitne cele dla kultury (jako motoru rozwojowego,  
jako marki miasta), z drugiej realistycznie ocenia, że Słupsk  
nie będzie w stanie konkurować z Trójmiastem pod względem 
oferty kulturalnej. Miasto może przyciągać (choćby za sprawą 
„efektu Biedronia”) ciekawe indywidualności, artystów  
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i inicjatywy z zewnątrz, ale prognozy dotyczące malejącej populacji  
są nieubłagane i miasto będzie tracić liczbę mieszkańców. 

Wizja „ciekawej prowincji” z pewnością zasługuje na refleksję, 
podobnie jak poszukiwanie specyfiki, wyróżnika, który 
przyciągnie ludzi pomysłem, niszowością lub eksperymentalnym 
charakterem. Jednocześnie nie powinien on stać w kontrze do 
obecnego charakteru i specyfiki miasta, wykluczać mieszkańców  
ani środowiska kultury.

//////////////////////////////

---- Mit życia studenckiego? ----

W Słupsku od ponad 45 lat działa Akademia Pomorska, jedyna publiczna uczelnia 
miasta. Choć studiuje tu ok. 4500 studentów  (co jest stosunkowo dużą liczbą  
jak na miasto tej wielkości); to dziwi znikoma obecność studentów w życiu miasta. 
Kwestia ta była podkreślana przez znakomitą większość uczestników badania. Rozmówcy 
tłumaczą to oddaleniem szkoły od centrum miasta, ale odległość między Akademią  
a budynkiem ratusza wynosi  tylko 2 kilometry i trasę można pokonać pieszo w 20 
minut. Jest to więc raczej odległość mentalna, a nie realne odcięcie kampusu od miasta. 

W czasie Juwenaliów studenci bawili się na placu Zwycięstwa wraz z prezydentem i 
można było wówczas zobaczyć, że tworzą liczną grupę. Wielokrotnie instytucje i 
organizatorzy kultury stawiają sobie za cel włączenie studentów do grupy swoich 
odbiorców, jednak zgodnie podkreślają, że o ile udaje się współpraca instytucjonalna 
z samą Akademią, nie przekłada się ona ani na zaangażowanie, ani też obecność 
studentów w miejscach kultury. A przynajmniej nie w taki sposób, w jaki by sobie 
wyobrażali. Wielu studentów pochodzi spoza Słupska i na weekend wraca do siebie  
do domu. Duża część pracuje i angażuje się w poszukiwanie staży, wyjazdów, zdobywanie 
doświadczenia zawodowego. Być może skutecznie utrudnia to uczestniczenie w życiu 
kulturalnym miasta.

Formułowany przez badanych problem z izolacją Akademii stanowi być może pokłosie 
znacznie szerszego problemu, jakim jest odpływ młodych ludzi ze Słupska. Upominanie 
się o studentów, o zwiększenie ich obecności i aktywności w lokalnym środowisku 
kulturalnym to również reakcja na widoczny proces “starzenia się” środowiska, poczucie 
wielu badanych, że albo brakuje młodych ludzi, albo ich potencjał, ambicje, ciekawe 
pomysły nie znajdują wystarczającego wsparcia. 

“A w młodszym pokoleniu chyba już nie ma osób, które wyjeżdżają  
ze Słupska gdzieś na jakieś uczelnie artystyczne i chcą wracać. Nie 
wracają. Przynajmniej bardzo rzadko spotykam takie osoby, które by 
tutaj wróciły.A jeżeli nawet wrócą, to, jakby nie potrafią się odnaleźć 
w tym środowisku.” 
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Rekomendacje

Wydaje się, że życie studenckie jest mitem, który bierze się  
z doświadczeń ludzi kultury ze swoich czasów studenckich.  
O nieobecności studentów w przestrzeni i życiu miast dyskutuje 
się także w dużych miastach, w których kiedyś środowisko 
uniwersyteckie było bardzo aktywnym inicjatorem wydarzeń, 
uczestniczyło w najważniejszych wydarzeniach i zabierało głos 
w dyskusjach. Wygląda na to, że w dużej mierze należy to już  
do przeszłości i nie warto pielęgnować oczekiwań wobec  
studentów, że zasilą życie kulturalne. Szczególnie, że wielu 
pracowników uczelni oraz studentów Akademii Pomorskiej dojeżdża 
z innych miejscowości i nie mieszka w Słupsku, a absolwenci – 
młodzi naukowcy, którzy mogliby stworzyć klasę kreatywną często  
po studiach jadą do większych ośrodków. 

Być może należy raczej bliżej przyjrzeć się środowisku 
akademickiemu, nawiązać bezpośrednią komunikację  
i dowiedzieć się w jaki sposób studenci spędzają czas wolny, czego  
im brakuje, w czym uczestniczą, bo niemal pewne jest, że wielu  
z nich korzysta z oferty kulturalnej. Prawodopodobnie robi 
jednak indywidualnie – nie tworząc rozpoznawalnego, czytelnego  
dla osób z zewnątrz środowiska, „grupy studentów”. Życie studencie 
w takim kształcie jak wyobrażałoby sobie wielu ludzi (szczególnie 
ze starszych pokoleń) jest być może mitem i trzeba o tej grupie 
pomyśleć w zupełnie nowy sposób, zastanawiając się bardziej nad 
tworzeniem dla niej możliwości rozwoju zawodowego.

//////////////////////////////

Eksperymenty vs. sprawdzone działania

“Na przykład pokazywane były prace Doroty Nieznalskiej i dochodziło 
tu do protestów - może nie tak silnych jak w Gdańsku, ale też tutaj 
jakieś ruchy katolickie robiły, próbowały bojkotu, nacisków i jakichś 
tam marszy, itd. Więc coś się działo. A w tej chwili wszystko jest takie 
poukładane, poprawne politycznie. Nuda.” 

Z diagnozy wyłania się następujący dylemat: na ile i w jaki sposób stymulować  
i wspierać nowe działania, eksperymenty w obszarze kultury, oddolne inicjatywy  
ze strony nowych podmiotów, a na ile (i czy stoi to w sprzeczności) wspierać działające, 
sprawdzone, realizowane od lat inicjatywy. 

Taki dylemat pojawia się przy namyśle nad systemem dystrybucji dotacji,  
np. dla organizacji pozarządowych czy przy polityce lokalowej (przestrzeni na kulturę). 
Te dwa kierunki oczywiście nie stoją ze sobą w sprzeczności, ale na pewno trzeba o nich 
myśleć niezależnie, bo wymagają zupełnie innych mechanizmów wsparcia. Konieczność 
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ciągłego wnioskowania o środki na cykliczną imprezę, której model sprawdza  
się od kilku lat wydaje się nieraz formalnością, biurokratycznym zabiegiem, który obciąża 
zarówno środowisko kultury jak Urząd. 

Z drugiej strony automatyczne przyznawanie rokrocznie środków na wybrane inicjatywy 
może spowodować, że Urząd nie będzie miał wiedzy o jakości działań, a organizatorzy 
nie będą rozwijali, zmieniali, dostosowywali swoich inicjatyw do zmieniających się 
potrzeb. Efekt dotychczasowej polityki kulturalnej w tym zakresie nie daje ani stabilności 
i łatwości (od strony formalnej) organizowania sprawdzonych, cyklicznych działań,  
ani okazji do namysłu nad ich jakością, wiedzy czy kontroli ze strony urzędu. Działający 
system utrudnia także wykluwanie się nowych inicjatyw, podejmowanie przez nowe 
środowiska małych działań “na próbę”.

Prezydent rozważa przyznawanie lokali na kulturę na preferencyjnych warunkach, łącznie 
z poszukiwaniem pustostanów, interesujących przestrzeni, którymi mogłyby zarządzać 
organizacje czy grupy nieformalne. Takie miejsca mogłyby stanowić alternatywne centra 
kultury.

Warto mieć również na uwadze, że przyznawanie środków niektórym organizacjom 
pozarządowym bywa w rzeczywistości przyznawaniem środków na instytucje kultury, 
a w szczególności organizowane przez nie wydarzenia, takie jak festiwale. Wiele z nich, 
poszukując alternatywnych źródeł finansowania, powołuje organizacje pozarządowe, 
które czasami dublują, a czasami uzupełniają zadania instytucji. Dzięki takim zabiegom 
mogą wnioskować o środki na działalność z puli dla organizacji pozarządowych.

Być może reformy wymaga cały system konkursów dla NGO. Analizując wyniki 
konkursów z lat 2010-2015 można bowiem zauważyć, że pięć największych organizacji 
pozarządowych pozyskało ponad 1,5 mln złotych, podczas gdy wszystkie pozostałe w 
tym samym okresie zdobyły tylko ok. 400 tysięcy złotych. Nie można tego oczywiście 
uznać za wadę, jeżeli taka jest intencja zawarta w polityce kulturalnej miasta. Jeśli jednak 
„efekt Biedronia” ma polegać również na wzmocnieniu działań oddolnych i wsparciu 
małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, to obecny system dotacji nie 
sprzyja realizacji tego celu. 

Rekomendacje

Ważnym współcześnie trendem w kulturze jest stawianie na 
proces, a nie na efekt, podejmowanie prób, eksperymentowanie.  
Daje to możliwość wdrażania i wprowadzania na stałe  
lub multiplikowania rozwiązań, które choć często nieoczywiste, 
świetnie sprawdzają się w danym miejscu, trafiają do zupełnie 
nowych odbiorców itp. Warto pomyśleć o puli środków  
(np. w ramach przyznawanych dotacji) na działania  
eksperymentalne, nowe (żeby uniknąć słowa-pułapki 
„innowacyjne”). Jest to istotne zwłaszcza w przypadku działań 
podejmowanych przez podmioty, które nie mają doświadczenia 
we współpracy z urzędem i nie mogą wykazać się ogromnym 
doświadczeniem w obszarze kultury, ale mające potencjalnie dobry 
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pomysł, potrafiące go obronić i posiadające zasoby (np. ludzi)  
na jego realizację. Warto zastanowić się już na wstępnym etapie 
jak utrwalić efekty takich działań, jak je ewaluować i wyciągać 
wnioski z takich doświadczeń, aby owocowały na przyszłość.

Dla pomysłów funkcjonujących już w mieście (takich, które zgodnie 
z wizją urzędu wypracowaną z porozumieniu ze środowiskiem 
zostaną uznane za cenne i warte wspierania) można rozważyć 
inny tryb przyznawania środków oraz poszukiwać możliwości 
pozakonkursowych itp. Poza znalezieniem mądrego pomysłu na 
rozwiązanie zwiazanych z tym wyzwaniem formalności, konieczne 
jest sensowne monitorowanie i ewaluowanie działań, skłanianie 
organizatorów do każdorazowego poszukiwania ulepszonych 
form działania itp. 

Przy chęci kreowania alternatywnych centrów kultury niezwykle 
ważne jest (już od samego początku) wyławianie i wspieranie 
pomysłów, które już zrodziły się w szeroko rozumianym środowisku 
kultury. Urząd powinien mieć rolę uważnego słuchacza i ucznia,  
aby mogło się to dobrze udać. Chęć (odgórna) wykreowania  
takiego (oddolnego) miejsca, mimo dobrych intuicji i chęci, może 
łatwo spełznąć na niczym, gdyż zostanie odczytana jako narzucona. 

Samo poszukiwanie przestrzeni powinno odbywać się w ścisłym 
dialogu ze środowiskiem. Podobnie zresztą, jak planowanie 
kolejnych kroków, poszukiwanie gospodarzy takiego miejsca  
i formuły działania. Dobrych przykładów można także poszukiwać 
w innych miastach, np. w Rotterdamie, w którym rozkwitają 
nieformalne i oddolne inicjatywy wspierane, ale nie gaszone przez 
władze miasta (np. projekt Test Site zorganizowany przez IABR  
czy Schieblock). Być może wartym rozważenia jest wdrożenie 
zmodyfikowanej wersji programu mikrograntów (mikrowsparcia) 
stosowanego już m.in. we Wrocławiu czy Toruniu. 

Poszukując sposobów na wspieranie nowych, niezależnych działań 
w obszarze kultury należy dobrze przemyśleć przyznawanie 
środków miejskich tym organizacjom pozarządowym, które 
powstały bezpośrednio przy instytucjach kultury i de facto rozwijają 
ich statutową działalność. Warto wspierać pozyskiwanie przez  
te NGO środków zewnętrznych, ale przekazywanie w ten sposób 
środków miejskich wydaje się nieprzejrzyste i często bezzasadne. 

//////////////////////////////
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---- Rola urzędu ----

W mieście odczuwalny jest tzw. „efekt Biedronia”. Środowisko kulturalne jest  
w większości nastawione entuzjastycznie do obietnicy zmian, panuje poczucie,  
że w najbliższym czasie może zostać uporządkowane i usprawnione funkcjonowanie 
sektora kultury. Podczas badań wielu respondentów unikało poruszania tematu 
dawnego stylu prowadzenia polityki kulturalnej, podkreślając nadzieje związane  
z „nowym rozdaniem”, jakie proponuje ekipa prezydenta. Decyzja o przeprowadzeniu 
wstępnej diagnozy stanu polityki kulturalnej odbierana była pozytywnie,  
jako znak, że nowej władzy zależy na faktycznej poprawie sektora kultury.

Jednocześnie wyrażano oczekiwania, że głównym zadaniem Ratusza będzie 
umożliwianie działań kulturalnych, ułatwianie i mediacja pomiędzy różnymi stronami, 
a nie – jak wcześniej – blokowanie nowych i ciekawych inicjatyw. Lokalni działacze, 
animatorzy, pracownicy instytucji i członkowie NGO są chętni do współpracy  
z miastem, pod warunkiem, że zostanie zaproponowany konkretny kierunek dalszego 
rozwoju słupskiej kultury. 

Istotnym problemem, z jakim należy się ich zdaniem zmierzyć, to zakres kompetencji 
samego Ratusza; np. część badanych dosyć negatywnie oceniała kulturalne inicjatywy 
Urzędu, uznając, że rolą gospodarzy miasta nie jest kreowanie wydarzeń kulturalnych, 
ale wspomaganie środowiska, które powinno odpowiadać za kształtowanie oferty 
kulturalnej. Z jednej strony doceniano “otwarcie” Ratusza (np. organizację udanej Nocy 
Muzeów również na terenie Ratusza), ale jednocześnie narzekano, że póki co urzędnicy 
i prezydent zbyt małą uwagę poświęcają rozmowom z samym środowiskiem. Skutkuje 
to wrażeniem, że od kilku miesięcy Ratusz prowadzi niezależną politykę kulturalną 
(organizując własne imprezy) odseparowaną od codziennej działalności animatorów  
i twórców o wieloletnim doświadczeniu pracy w sektorze kultury.

Z badań płynie wniosek, że pomimo obietnicy prowadzenia transparentnej polityki, 
przedstawiciele środowiska czują się niewystarczająco docenieni przez prezydenta.  
Są oni znawcami, specjalistami w swoich dziedzinach, więc ich głos powinien być brany 
pod uwagę przy wprowadzaniu nowych rozwiązań, szczególnie jeśli kultura ma stać się 
jednym z filarów polityki miejskiej. Brakuje kontaktu i komunikacji – za rzadko (albo – w 
niektórych przypadkach – wcale) zapraszani są na spotkania z rządzącymi. Widoczny 
jest brak wystarczającej wiedzy o niektórych elementach polityki kulturalnej, szczególnie 
jeśli chodzi o aktywność organizacji pozarządowych.

Hasło o otwarciu Wydziału Kultury na mieszkańców, chociaż oceniane pozytywnie, wydaje się  
o wiele trudniejsze do wprowadzenia w życie. Decyzja, aby przenieść wydział z ratusza do innego 
budynku, chociaż zgodna z deklaracjami programowymi nowej władzy, może w rzeczywistości 
doprowadzić do marginalizacji tego wydziału (przede wszystkim poprzez odcięcie od innych 
spraw dziejących się w ratuszu). Chęć wyprowadzania kultury poza mury nie jest równoznaczna 
z wyprowadzeniem wydziału urzędu poza mury – to działanie symboliczne może wiązać się  
z większymi kosztami i stratami niż zyskami. Przez mieszkańców taki gest może być w równym 
stopniu odczytany jako “kultura do nas wychodzi” jak i “kultura nie jest aż taka ważna, bo została 
wyrzucona z ratusza, a ratusz to miejsce prestiżowe”, tym bardziej w obliczu widocznego już 
„ocieplania” wizerunku (np. za sprawą organizowanej również na terenie Ratusza Nocy Muzeów). 
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Rekomendacje

Rolą urzędu powinno być 1) zdiagnozowanie obecnego stanu, 
sił i słabości kultury 2) przedstawienie planu rozwoju kultury 
w najbliższych latach 3) konsultacje planów ze środowiskiem, 
czerpanie z ich wiedzy i doświadczenia oraz – co najczęściej 
pojawiało się w opiniach badanych; 4) tworzenie nowych procedur 
ułatwiających działania kulturalne – i te sprawdzone, potrzebujące 
być może nowych bodźców czy systemów finansowania,  
i te nowatorskie, eksperymentalne, potrzebujące m.in. wsparcia 
merytorycznego. 

Tworzenie zrębu nowej polityki kulturalnej miasta wymaga ścisłego 
określenia roli i zadań poszczególnych podmiotów – w tym urzędu. 
Czy ma to być rola przewodzącego, który wskazuje kierunek?  
Czy też rola mediatora, wspierającego oddolne inicjatywy 
mieszkańców poprzez odpowiednio przygotowane procedury? 
Większość badanych narzeka na długie i żmudne procedury, 
nierzadko zniechęcające do podejmowania działań. Dobrym 
pomysłem byłoby uproszczenie tych procedur, a co ważniejsze, 
usprawnienie komunikacji z aktywnymi mieszkańcami,  
np. przygotowanie poradników-pakietów informacji  
o możliwościach finansowania działalności, wsparcie merytoryczne 
itp.

Nie jest wskazane, aby władze miejskie przejmowały na siebie 
zadania środowiska kultury. Zdarza się, że prężnie działający 
przedstawiciele władz chcąc w szybkim tempie rozwijać kulturę  
i przyspieszyć pewne zmiany, wyręczają twórców i działaczy kultury. 
Chociaż krótkofalowe efekty mogą wydawać się zadowalające,  
nie jest to strategia na tworzenie polityki kulturalnej i należy  
jej unikać.

Miasto powinno także rozważyć ułatwienie procedury działania 
w przestrzeni. Można spróbować uprościć procedury także  
w tym obszarze, przeznaczyć konkretne przestrzenie na działania  
i wyznaczyć kuratorów miejsc. Problemy z rozbudowaną 
biurokracją w tym zakresie dotykają aktywnych mieszkańców 
wielu polskich miast, takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
ludzi byłoby działaniem innowacyjnym na skalę Polski i świetnie 
realizowało wizję Ratusza – kultura na każdym kroku. 

//////////////////////////////
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---- Miejskie instytucje kultury ----

Najczęściej wskazywanym problemem dla kultury w Słupsku jest niewystarczająca 
infrastruktura. Problem dotyczy przede wszystkim teatru i filharmonii, które współdzielą 
przestrzeń – w ocenie wielu ludzi kultury zbyt małą i zaniedbaną, niedostosowaną  
do ich potrzeb. Kolejny problem to – można rzec tradycyjnie (gdyż jest to zagadnienie 
wskazywane niezwykle często w badaniach kultury i polityki kulturalnej) – problem 
niedostatecznych środków finansowych na kulturę. Źródeł problemów finansowych  
w miastach jest oczywiście wiele, ale Słupska zdaje się obecnie nie dotyczyć podstawowy 
dla wielu miast problem, który polega na niedocenianiu przez władze lokalne potencjału 
i znaczenia kultury dla rozwoju miasta. 

Poza przeanalizowaniem budżetu na kulturę (którą ułatwi rozdział raportu poświęcony 
finansom), należy także przyjrzeć się ogólnej sytuacji Słupska na tle innych miast podobnej 
wielkości i o podobnym statusie (miast powiatowych, byłych miast wojewódzkich).  
To, co rzuca się w oczy to duża liczba miejskich instytucji kultury. Gmina Miejska Słupsk 
jest organizatorem dla sześciu instytucji kultury, a dla jednej współorganizatorem. 
To duża liczba jeśli porównać z miastami podobnej wielkości i statusie (byłych miast 
wojewódzkich). W nieco większych miastach takich jak Tarnów, Kalisz czy Elbląg 
miasto jest organizatorem czterech instytucji, w Koszalinie - pięciu. Oczywiście dla 
pełnego obrazu należy przyjrzeć się dokładnie budżetom we wskazanych miastach  
i przeanalizować wydatkowanie środków na kulturę.

Rekomendacje
 
Porównanie liczby instytucji kultury w różnych miastach nie może 
oczywiście prowadzić do jednoznacznego wniosku o konieczności 
likwidacji którejś z instytucji kultury w Słupsku. Nie może to być 
z pewnością wystarczająca przesłanka aby taką decyzję rozważać 
- decydująca powinna być merytoryczna ocena ich działalności, 
stopień w jakim wachlarz instytucji i ich oferta odpowiadają  
na lokalne zapotrzebowanie i aspiracje mieszkańców, środowiska 
kultury, władz lokalnych. Pomysł likwidacji jednego z teatrów  
w mieście, który wyszedł ze strony Ratusza spotkał się z ogromnym 
oporem szerokiego środowiska kultury, także wśród osób, które 
dostrzegają konieczność zmian i krytykują działanie instytucji. 
Chodziło o zbyt radykalny w ocenie naszych rozmówców sposób 
rozwiązywania problemu, a przede wszystkim brak dyskusji 
takiego pomysłu ze środowiskiem i samymi zainteresowanymi.  
Jednocześnie warto zastanowić się nad efektywniejszym 
wydawaniem środków i poszukiwaniem rozwiązań systemowych 
(całościowych), które umożliwiłyby funkcjonowanie  
poszczególnym instytucjom bez uszczerbku na działalności  
i ofercie kulturalnej, a jednocześnie usprawniły sferę zarządzania, 
administrowania czy też komunikacji w każdej z nich (są to duże 
wyzwania w niektórych instytucjach i warto poszukać nowych 
rozwiązań).
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Słupska mapa miejsc kultury

Działania w sferze kultury toczą się zazwyczaj w realnych, fizycznych miejscach. 
Percepcja kultury, to jak ją postrzegają mieszkańcy ma ścisły związek z jej 
obecnością w przestrzeni publicznej. Na ten obraz składają się dziesiątki 
bardzo różnorodnych miejsc kultury, które wpisują się w przestrzeń miasta  
i ją kształtują.

Mapa miejsc kultury ma na celu zaprezentowanie wielości i zróżnicowania przedsięwzięć 
w sferze kultury w Słupsku, ich rozmieszczenia i relacji przestrzennych. Mapa 
powstała na podstawie głosów uczestników badania i prezentuje postrzeganie kultury  
w przestrzeni miasta przez mieszkańców i środowisko kultury.  

W celu zwiększenia czytelności prezentujemy zebrane dane na kilku tematycznych 
mapach:

1. Ogólnej mapie miejsc kultury,
2. Mapie publicznych instytucji kultury,
3. Mapie miejsc działania organizacji pozarządowych,
4. Mapie pokazującej inne (mniej oczywiste) miejsca kultury,
5. Mapie pokazującej miejsca i obszary wymagające debaty, obszary z ograniczonym 

dostępem do kultury oraz miejsca i obszary stanowiące potencjał dla słupskiej 
kultury. 

Ogólna mapa miejsc kultury 

Jak czytać mapę?

KATEGORIA OPIS KOLOR

1
Publiczne 
instytucje kul-
tury

Instytucje kultury, których organizatorem jest 
Urząd Miasta lub władze wojewódzkie. Miejsca 
takie jak domy kultury, teatry, biblioteki, muzea czy 
filharmonie.

ŻÓŁTY
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KATEGORIA OPIS KOLOR

2
Organizacje 
pozarządowe 

Organizacje pozarządowe działające w obszarze 
kultury. Na mapie oznaczono te miejsca, gdzie dane 
organizacje są faktycznie aktywne - w przestrzeni 
publicznej, w ich siedzibach oraz w innych 
miejscach. W przypadku niektórych organizacji 
zaznaczono więcej niż jedną lokalizację.

NIEBIESKI

3
Miejsca, gdzie 
gości kultura

Miejsca, w których odbywają się wydarzenia 
kulturalne, chociaż ich podstawowa działalność 
niekoniecznie musi być związana z kulturą. 
Miejsca takie jak knajpy, klubokawiarnie, galerie 
sztuki, kościoły czy inne podmioty prowadzące 
działania w sferze edukacji kulturalnej  
lub aktywizacji społecznej.

BRĄZOWY

4
Miejsca pełne 
ludzi

Miejsca wskazane przez badanych jako popularne 
w mieście, gdzie zwykle jest dużo ludzi. Do tej 
kategorii zakwalifikowano także miejsca, których 
związek z kulturą nie jest oczywisty. Są to m.in. 
popularne kawiarnie, bary, restauracje i puby, ale 
też obiekty sportowe. 

TURKUSOWY

5
Miejsca i 
obszary z po-
tencjałem

Miejsca i obszary, które mają potencjał, by 
w przyszłości tętniło w nich życie kulturalne. 
Większość z badanych wskazywała, że ich 
zagospodarowanie/rewitalizacja pozytywnie 
wpłynie na słupską kulturę; ich potencjał jest dla 
nich oczywisty.. Są to takie miejsca jak np. Dworzec 
PKP lub takie obszary jak np. bulwary nad Słupią.

ZIELONY

6
Miejsca i ob-
szary wyma-
gające debaty

Miejsca i obszary, o których dyskutuje się w 
mieście i które wymagają dalszej debaty publicznej 
co do ich funkcji. Często są to miejsca mające duży 
potencjał, ale nie ma powszechnej zgody co do 
ich roli w mieście. Są to np. Galeria Jantar czy Plac 
Zwycięstwa. Mogą wymagać dobrze zaplanowanej 
interwencji czy zmiany funkcji.

RÓŻOWY

7
Przestrzeń 
publiczna

Miejsca w przestrzeni publicznej szczególnie 
istotne dla słupskiej kultury - miejsca działań, 
obiekty czy symbole aktywności kulturalnej 
mieszkańców. Są to np. obiekty sztuki, murale, 
pomniki, charakterystyczne miejsca lub zabytki.

SZARY

8

Obszary  
z ograniczo-
nym dostę-
pem do kul-
tury

Obszary zamieszkane przez stosunkowo dużą 
liczbę mieszkańców bez dostępu do miejsc kultury. 
Większość mieszkańców zaznaczonych obszarów 
ma powyżej 10 min. marszu do najbliższego miejsca 
kultury.

BIAŁY
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Co pokazuje mapa?

Przez Słupsk przebiega linia kolejowa nr 202 z Gdańska do Szczecina, która dzieli miasto 
na dwie niemal równe części - wschodnią i zachodnią. Równolegle do linii kolejowej, w 
odległości kilkuset metrów płynie rzeka Słupia, przez co miasto można podzielić na trzy 
“strefy”; zachodnią, środkową (pomiędzy torami, a rzeką) oraz wschodnią. Na zachód od 
torów znajduje się największa dzielnica Słupska - Zatorze; z kolei na wchód od Słupii 
znajdują się Osiedle Westerplatte i Ryczewo. Są to głównie osiedla mieszkaniowe. 
Centrum miasta znajduje się pomiędzy torami, a rzeką. 

Mapa prezentuje zbiorczo wszystkie miejsca i obszary kultury. Wyraźnie widać 
zagęszczenie miejsc kultury w centrum miasta - przy czym znacznie więcej miejsc 
kultury znajduje się w okolicach rzeki niż torów i dworca PKP - najbliższe miejsce kultury 
(Pracownia Ceramiczna SOK) znajduje się ok. 4 min marszu (400 m) od dworca, podczas 
gdy nad samym brzegiem Słupii znajduje się co najmniej pięć miejsc kultury. W wielu 
miastach linie kolejowe, drogi szybkiego ruchu czy rzeki stanowią nie tylko barierę 
komunikacyjną, ale także barierę dla działalności gospodarczej czy kulturalnej. W Słupsku 
znajdują się dwie takie bariery - rzeka oraz tory. Z mapy wyraźnie jednak wynika, że po 
zachodniej stronie torów - na Zatorzu badani wskazali  stosunkowo wiele miejsc kultury, 
podczas gdy na wschód od Słupii - Osiedle Westerplatte oraz Ryczewo  postrzegane 
są przez badanych jako miejsca ze zbyt małą liczbą miejsc kultury, swego rodzaju „białe 
plamy”. Zlokalizowana tam Akademia Pomorska nie pełni według uczestników badania roli 
kulturotwórczej w tej części miasta. Warto zaznaczyć, że kultura naturalnie koncentruje 
się w centrum miast. Tam też koncentruje się działalność organizacji pozarządowych, 
chociaż po wschodniej stronie Słupii jest także kilka inicjatyw takich jak Dom na Rozstaju 
Kultur i Religii, zaś na Zatorzu wspólnie z MCK działa na przykład Nota Anamnesis.

Tym ważniejsza może być rola miejsc kultury (takich jak np.  poszczególne filie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, MCK czy też działające tam organizacje pozarządowe jak np. Dom na 
Rozstaju Kultur i Religii) działających na osiedlach wskazywanych jako mało nasycone kulturą 
- Osiedlu Westerplatte, Ryczewie i Zatorzu. Te rejony z pewnością wymagają uwagi ze strony 
twórców polityki kulturalnej i decyzji czy miejsca i wydarzenia kulturalne należy kumulować 
w centrum miasta czy też bardziej równomiernie rozprzestrzeniać po poszczególnych 
częściach miasta. To, w które rejony należy inwestować pozostaje strategiczną decyzją i 
powinno być skonsultowane ze środowiskiem kultury i mieszkańcami. Słupsk nie jest zbyt 
rozległym miastem, jednak warto zwrócić uwagę na tych potencjalnych uczestników kultury, 
którzy nie będą gotowi wybrać się “po kulturę do centrum” i do których warto adresować 
działania bezpośrednio lokując je w miejscach, w których bywają. Uznaje się, że dostępne jest  
dla każdego mieszkańca to, co znajduje się w odległości 10 minut spacerem od domu -  
ten wyznacznik można także stosować w przypadku miejsc kultury (rozumianych bardzo 
szeroko, także jako miejsca spotkań czy estetyczne przestrzenie publiczne).  

W obrębie centrum Słupska można wyróżnić trzy obszary koncentracji miejsc kultury - 
w czworokącie ulic: al. Wojska Polskiego, ul. Niedziałkowskiego i Krasińskiego oraz ul. 
Mickiewicza; obszar pomiędzy Parkiem przy ul. Sienkiewicza, a Słupią (ze szczególną 
koncentracją miejsc, gdzie gości kultura w pobliżu ul. Nowobramskiej) oraz bulwary 
wzdłuż Słupii - przy obu ich brzegach. 
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Mapa 1. Mapa miejsc kultury w Słupsku 
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Mapa 2. Mapa miejsc kultury w Słupsku - zbliżenie na centrum
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Mapa publicznych instytucji kultury

Na poniższej mapie zostały przedstawione publiczne instytucje kultury - są to podmioty, 
których organizatorem jest Urząd Miasta lub władze wojewódzkie; miejsca takie jak 
domy kultury, teatry, biblioteki, muzea czy filharmonie.

Jak czytać mapę?

KATEGORIA OPIS KOLOR

1
Jednostki 
Urzędu 
Miasta

Instytucje organizowane przez miasto. Pełnią  
w obszarze kultury głównie funkcje administracyjne, 
organizacyjne lub kontrolne. Podmioty takie jak 
Wydział Kultury czy Słupskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

ŻÓŁTY

2
Domy 
kultury  
i kluby

Domy kultury, kluby prowadzące działalność 
kulturalną oraz podmioty od nich zależne. ZIELONY

3 Biblioteka Biblioteka publiczna wraz z jej filiami oraz 
podmiotami od niej zależnymi. NIEBIESKI

4 Galerie Galerie sztuki finansowane lub współfinansowane 
przez miasto.

CZERWONY

5 Instytucje 
muzyczne

Podmioty działające w sferze muzyki lub edukacji 
muzycznej finansowane lub współfinansowane 
przez miasto.

RÓŻOWY

6 Teatry Teatry finansowane lub współfinansowane przez 
miasto.

TURKUSOWY

7 Muzea Muzea finansowane lub współfinansowane przez 
miasto lub władze wojewódzkie. BRĄZOWY

8 Inne Pozostałe miejskie podmioty kultury, takie jak 
uczelnie  czy zabytki SZARY

Co pokazuje mapa?

Publiczne instytucje kultury koncentrują się w centrum. Wśród tych instytucji jest kilka 
takich, które mają szczególny potencjał stawania się miejscami istotnymi dla społeczności 
lokalnej, mieszkańców konkretnego osiedla. Są to przede wszystkim filie biblioteki, dom 
kultury, kluby osiedlowe. Takich miejsc jest zdecydowanie więcej na Zatorzu niż na 
Osiedlu Westerplatte i Ryczewie. Znajdują się tam tylko dwie filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, podczas gdy na Zatorzu znajduje się sześć takich instytucji -  trzy filie 
Biblioteki, Młodzieżowe Centrum Kultury oraz  dwa inne kluby (Piast i Kwadrat). 

Częścia Osiedla Westerplatte jest Osiedle Akademickie, które swoją nazwę zawdzięcza 
znajdującej się na jego terenie Akademii Pomorskiej. Jedyną działającą na tej uczelni 
wymienianą przez uczestników badania instytucją kultury jest Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Może to świadczyć o niewielkiej roli kulturotwórczej uczelni. 
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Mapa. 3. Publiczne instytucje kultury
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Mapa. 4. Publiczne instytucje kultury - zbliżenie na centrum
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W północnej, północno-zachodniej oraz południowej częściach miasta nie odnotowano 
publicznych instytucji kultury.

Centrum miasta to lokalizacja dla instytucji pełniących funkcje ponadlokalne, które 
mają służyć mieszkańcom całego miasta oraz osobom z zewnątrz - teatrów, filharmonii, 
uczelni, muzeów czy galerii sztuki. 

Określenie centrum sugeruje, że mamy do czynienia ze skupiskiem jakichś zjawisk 
czy obiektów. Bardzo wiele funkcji miast średnich (takich jak Słupsk) skupia  
się w jego śródmieściu, czyli w centralnym obszarze. Taka jest specyfika wielu polskich 
miast – śródmieścia z zasady są częścią skupiającą najważniejsze funkcje handlowe, 
usługowe oraz administracyjne, a jednocześnie podlegające ciągłym zmianom,  
by dostosowywać się do potrzeb mieszkańców. Nazywa się je „sercem miasta” – tym, 
co napędza miasta do życia i stanowi ich trzon. 

W Słupsku jest podobnie - z wyjątkiem uczelni, której kampus znajduje się na Osiedlu 
Akademickim. Jednocześnie rozmieszczenie instytucji w ramach centrum nie jest 
równomierne. Poza Wydziałem Kultury UM, SCOPIES-em, Pracownią Ceramiczną 
SOK-u oraz Teatrem Rondo wszystkie publiczne instytucje kultury znajdują się na 
wschód od Drogi Krajowej nr 21 łączącej Miastko z Ustką. W związku z tym, zarówno na 
północ (np. Plac Broniewskiego i jego okolice), jak i na południe od Alei Wojska Polskiego 
(aż do ul. Juliana Tuwima) pomimo tego, że jest to ścisłe centrum miasta działają jedynie 
pojedyncze instytucje kultury (jak np. SCOPIES, Teatr Rondo czy Pracownia Ceramiczna 
SOK). 

Mapa działań organizacji pozarządowych (NGO)

Jak czytać mapę?

Na poniższej mapie zostały przedstawione miejsca działań organizacji pozarządowych, 
których obszar zainteresowań związany jest z kulturą i które zostały wskazane na którymś 
z etapów badania. Ze względu na to, że działają one w bardzo różnych dziedzinach - 
od muzyki, przez edukację kulturalną, aktywizację społeczną, teatr, sport, historię aż 
po działania w przestrzeni publicznej, przydzielenie im kategorii ze względu na typ 
prowadzonych działań sprawiłoby, że mapa stałaby się nieczytelna. Ponadto, wiele 
spośród organizacji nie skupia się na jednej dziedzinie i łączy w swoich działaniach różne 
sfery kultury, a także często wychodzi poza sferę kultury. Nie chcieliśmy ograniczyć się 
do przedstawienia siedzib poszczególnych organizacji, dlatego że wiele z nich faktycznie 
działa w innych lokalizacjach. Dlatego skupiliśmy się na tych miejscach realnych działań, 
zgodnie z tym, co wskazywali uczestnicy badania i co zostało przez nas zweryfikowane. 
Aby wyróżnić miejsca skupiające działania kilku organizacji (jak np. filharmonia), 
posłużyliśmy się metodą tzw. heatmapy, która dzięki intensywności barw obrazuje liczbę 
organizacji pozarządowych działających w jednym miejscu lub blisko siebie. Im więcej 
NGO działa w danym miejscu, tym jest więcej barwy czerwonej na mapie.
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Na mapie zaznaczono:

1. NGO działające głównie w swojej siedzibie (jak np. Dom na Rozstaju Kultur  
i Religii).

2. NGO działające głównie poza swoją siedzibą (np. bractwa rycerskie albo Pomorskie 
Towarzystwo Muzyczne makroFON). W takim przypadku oznaczono na mapie 
miejsca, gdzie dane organizacje najczęściej działają (w przypadku makroFonu 
jest to np. Filharmonia Sinfonia Baltica, gdzie Towarzystwo organizuje Jesienny 
Przeciąg Gitarowy).

3. NGO działające w wielu miejscach (jak np. Stowarzyszenie Aktywne Pomorze). 
W ich przypadku wybrano miejsca, gdzie dane organizacje najczęściej działają. 

Co pokazuje mapa?

Działalność organizacji pozarządowych, podobnie jak w przypadku publicznych 
instytucji kultury,  koncentruje się głównie w centrum miasta. W większym stopniu 
niż w przypadku publicznych instytucji kultury -  na Zatorzu oznaczono związaną z 
Młodzieżowym Centrum Kultury Notę Anamnesis oraz Stowarzyszenie Fotoaktywni, 
które m.in. w SOK-u organizuje wystawy fotograficzne.  Z kolei po wschodniej stronie 
Słupii, jako miejsce działań organizacji pozarządowych oznaczono Plac Powstańców 
Warszawy, gdzie poza Stowarzyszeniem Inspiracje, które często działa na położonym 
przy samej rzece Placu Powstańców Warszawy działa tylko mający siedzibę w dawnym 
żydowski domu przedpogrzebowy Dom na Rozstaju Kultur i Religii. 

W centrum miasta widoczne jest skupienie aktywności NGO w dwóch miejscach:

• w Filharmonii Sinfonia Baltica. Posiada ona salę koncertową, gdzie mogą odbywać 
się koncerty spektakle i imprezy muzyczne czy teatralne, np. koncerty w ramach 
Jesiennego Przeciągu Gitarowego (makroFon) czy też Festiwal Pianistyki Polskiej. 
Ponadto swoją siedzibę mają tutaj Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz 
Stowarzyszenie Kultury Teatralnej “Pegaz”.

• w Słupskim Ośrodku Kultury. W siedzibie głównej oraz w Teatrze Rondo lub na 
Podwróku Kulturalnym swoje wystawy organizuje np. Słupski Klub Fotograficzny 
Fotoaktywni. W pobliżu Ronda na ul. Niedziałkowskiego swoją siedzibę ma 
Towarzystwo Kultury Teatralnej. W związku z tym tworzy się tu pewnego 
rodzaju “zagłębie kultury”, skupiające także działania NGO; zamyka się w trapezie 
ograniczonym ulicami Niedziałkowskiego, Krasińskiego, Mickiewicza oraz Aleją 
Wojska Polskiego.
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Mapa. 5. Działalność organizacji pozarządowych (NGO)
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Mapa. 6. Działalność organizacji pozarządowych (NGO) - 
zbliżenie na centrum.
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Pozostałe miejsca kultury, w tym przestrzenie publiczne 

Jak czytać mapę?

NR KATEGORIA OPIS KOLOR

1
Miejsca, 
gdzie gości 
kultura

Miejsca, w których odbywają się wydarzenia 
kulturalne, chociaż ich podstawowa działalność 
niekoniecznie musi być związana z kulturą. Miejsca 
takie jak knajpy, klubokawiarnie, galerie sztuki, 
kościoły czy inne podmioty prowadzące działania 
w sferze edukacji kulturalnej lub aktywizacji 
społecznej.

CZERWONY

2 Miejsca 
pełne ludzi

Miejsca wskazane przez badanych jako popularne 
w mieście, gdzie zwykle jest dużo ludzi. Do tej 
kategorii zakwalifikowano także miejsca, których 
związek z kulturą może nie być oczywisty. Są to 
m.in. popularne kawiarnie, bary, restauracje i puby, 
ale też obiekty sportowe. 

NIEBIESKI

3 Przestrzeń 
publiczna

Miejsca w przestrzeni publicznej szczególnie istotne 
dla słupskiej kultury - miejsca działań, obiekty czy 
symbole aktywności kulturalnej mieszkańców. 
Są to np. obiekty sztuki, murale, pomniki, 
charakterystyczne miejsca lub zabytki.

SZARY

Dotyczy map nr 7 i 8. 

Co pokazuje mapa?

Na poniższej mapie zostały zestawione trzy typy miejsc - miejsca, gdzie gości kultura, 
miejsca pełne ludzi oraz obiekty w przestrzeni publicznej. Miejsca, gdzie gości kultura 
to w większości podmioty, które nie tylko udostępniają swoją przestrzeń dla wydarzeń 
kulturalnych, ale też aktywnie je współtworzą, pełnią rolę kulturotwórczą i miastotwórczą. 
Są to knajpy, które poza pełnieniem gastronomicznej funkcji organizują koncerty, debaty, 
spotkania lub warsztaty. Są to też księgarnie, galerie sztuki, prywatne szkoły muzyczne i 
teatry oraz niektóre kościoły. Do tej kategorii został też zaliczony “SCHRON” - miejsce, 
które jest na tyle specyficzne, że być może powinno mieć własną kategorię.

Z kolei miejsca pełne ludzi można podzielić na dwa typy: punkty gastronomiczne 
(restauracje, pizzerie, fast-foody, bary, puby i kawiarnie) oraz obiekty sportowe (stadiony 
i hale sportowe).

Do kategorii “przestrzeń publiczna” zostały zaliczone głównie rozmieszczone w Słupsku 
„Witkace” (banery prezentujące wybrane dzieła Witkacego rozwieszane przez grupę 
Witkacy Cacy Cacy).

Podobnie jak w przypadku instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych można 
zaobserwować wyraźne zagęszczenie miejsc kultury w centrum miasta. I podobnie jak 
w poprzednich mapach wyraźnie widać większą liczbę miejsc kultury w zachodniej 
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części miasta niż wschodniej (na Osiedlu Westerplatte nie ma żadnego miejsca kultury 
zaliczonego do powyższych kategorii). Zagęszczenie banerów Witkacego widoczne jest 
w Alei 3 Maja (naprzeciwko Młodzieżowego Centrum Kultury). 

Także w centrum miasta można ponownie zaobserwować większą koncentrację miejsc 
kultury pomiędzy Drogą Krajową nr 21, a rzeką. Ta prawidłowość jest jeszcze silniejsza, 
gdy zwróci się uwagę na kategorie miejsc - pomiędzy DK 21, a torami znajdują się 
tylko dwa miejsca, gdzie gości kultura (Dom-ówka i Podwórko Kulturalne), pozostałe 
miejsca to położone wzdłuż Alei Wojska Polskiego punkty gastrononomiczne (należące 
do kategorii miejsca pełne ludzi). Warto podkreślić koncentrację miejsc, gdzie gości 
kultura w okolicach ulicy Nowobramskiej - znajduje się ich tam aż pięć. Co ciekawe 
ul. Nowobramska, wskazywana przez badanych jako żywe miejsce, w które warto 
inwestować i które może stać się ciekawym zagłębiem kulturalnym, nie jest obszarem ani 
działalności organizacji pozarządowych, ani publicznych instytucji kultury - koncentracja 
miejsc kultury wynika z działań niezależnych, prywatnych inicjatyw. Są one na tyle 
wyraziste, że nadają ulicy charakter żywego, przyjaznego kulturze obszaru. Pojedyncze 
inicjatywy przyciąga tu charakter i atmosfera ulicy. To dobrze działająca przestrzeń 
publiczna.

Mapa miejsc i obszarów z potencjałem, wymagających debaty 
oraz z ograniczonym dostępem do kultury.

Jak czytać mapę?

Dotyczy map nr 9 i 10. 

KATEGORIA OPIS KOLOR

1
Miejsca i 
obszary z 
potencjałem

Miejsca i obszary, które mają potencjał, by 
w przyszłości tętniło w nich życie kulturalne. 
Większość z badanych wskazywała, że ich 
zagospodarowanie/rewitalizacja pozytywnie wpłynie 
na słupską kulturę; ich potencjał jest oczywisty dla 
większości podmiotów i aktorów kultury. Są to takie 
miejsca jak np. Dworzec PKP lub takie obszary jak 
np. bulwary nad Słupią.

ZIELONY

2

Miejsca i 
obszary 
wymagające 
debaty

Miejsca i obszary, o których dyskutuje się w mieście 
i które wymagają dalszej debaty publicznej co 
do ich funkcji. Często są to miejsca mające duży 
potencjał, ale nie ma powszechnej zgody co do 
ich roli w mieście. Są to np. Galeria Jantar czy Plac 
Zwycięstwa. Mogą wymagać dobrze zaplanowanej 
interwencji czy zmiany funkcji.

RÓŻOWY

3

Obszary z 
ograniczonym 
dostępem do 
kultury

Obszary zamieszkane przez stosunkowo dużą liczbę 
mieszkańców pozbawione jednocześnie łatwego 
dostępu do miejsc kultury. Większość mieszkańców 
zaznaczonego obszaru ma powyżej 10 min. marszu 
do najbliższego miejsca kultury.

BIAŁY
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Mapa. 7. Mapa pozostałych miejsc kultury.
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Mapa 8. Mapa pozostałych miejsc kultury - zbliżenie na centrum.
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Co pokazuje mapa?

Na poprzednich mapach oznaczono wymieniane przez badanych miejsca skupiające 
życie kulturalne mieszkańców Słupska. Poniższa mapa przedstawia trzy typy miejsc, nad 
którymi warto poświęcić odrębną refleksję tworząc politykę kulturalną. Są to:

1. Miejsca i obszary, gdzie jżycie kulturalne mogłoby być intensywniejsze (miejsca  
i obszary z potencjałem),

2. Miejsca i obszary wymagające debaty - często miejsca problemowe, ale też takie, 
których sposób zagospodarowania jest dla badanych dyskusyjny

3. Obszary opisywane jako “białe plamy” - miejsca z ograniczonym dostępem do 
kultury.

Ze względu na znaczenie i odrębną specyfikę każdej kategorii, zostały one omówione 
niezależnie.

Obszary z potencjałem:

1.  “Bulwary nad Słupią” - zaznaczone zgodnie z wymogami konkursu na 
zagospodarowanie ogłoszonego przez Urząd Miasta (http://www.architektsarp.
pl/bulwary/). To duży obszar, obejmujący inne miejsca wymieniane przez 
badanych jako posiadające potencjał (m.in. Rynek Rybacki, Bulwar Popiełuszki, 
Stawek Łabędzi). Odrębnie na tym obszarze został wyróżniony Park Kultury 
i Wypoczynku, który już teraz mógłby być i bywa (choć za rzadko) miejscem 
wydarzeń kulturalnych.

2.  Ulica Nowobramska - wymieniana przez badanych jako obszar już skupiający 
wiele miejsc kultury, mający potencjał przekształcenia się w lokalne centrum 
kultury. Warto zauważyć, że na tym obszarze nie działają ani publiczne instytucje 
kultury, ani organizacje pozarządowe, ale życie toczy się za sprawą inicjatyw 
prywatnych, jednorazowych akcji; sprzyja mu także charakter ulicy (zielony 
deptak na szlaku komunikacyjnym mieszkańców). Nowobramska wymienana 
była często jako alternatywa dla pl. Zwycięstwa, w który chce inwestować 
Ratusz.  

3.  Park im. J. Waldorffa - wymieniany przez badanych jako przestrzeń dobra do 
“wyjścia kultury na ulice”. Sprzyja temu bliskość Filharmonii i Teatru Nowego, 
Park Waldorffa mógłby stać się obszarem działań w przestrzeni publicznej tych 
i innych podmiotów.

4.  Dworzec PKP - wymieniany przez badanych jako budynek zbyt duży w 
stosunku do obecnego ruchu pasażerskiego. Po przeprowadzeniu rewitalizacji 
mógłby pełnić nie tylko funkcję komunikacyjną, ale być np. miejscem działań 
kulturalnych.

5.  Czerwony Spichlerz, gdzie ma zostać przeniesiona kolekcja prac Witkacego.

6.   Browar Słupski, który mógłby stać się po rewitalizacji nowym centrum kultury w 
Słupsku - ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę mniejszą liczbę miejsc 
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kultury po wschodniej stronie Słupii.

7.  Skatepark na ul. Małcużyńskiego - wykorzystywany przez lokalne środowisko do 
ćwiczeń, ale nie dość popularny. Miejsce mające potencjał na lokalne skupianie 
aktywności mieszkańców, przez np. organizację plenerowych wydarzeń 
kulturalnych;  koncertów.

8. Słupski Inkubator Technologiczny, - który ma dobre warunki (duża sala 
widowiskowa) do zorganizowania niektórych wydarzeń kulturalnych. W 
Inkubatorze już są organizowane m.in. warsztaty dla organizacji pozarządowych.

Miejsca i obszary wymagające debaty:

1.  Stary Rynek wraz z dawnym kinem Milenium - położony w centrum Słupska ma 
naturalny potencjał do organizacji życia kulturalnego w przestrzeni publicznej. 
Kontrowersje z budynkiem kina wiążą się z otwarciem w nim sklepu sieci 
Biedronka.

2.  CH Jantar - galeria handlowa, która wpływa na kształt słupskiego życia 
kulturalnego; badani wskazują, że przynajmniej częściowo przeniosło się tam 
centrum miasta.

3.  Plac Zwycięstwa - położony naprzeciwko Ratusza po rewitalizacji może stać się 
przestrzenią publiczną goszczącą życie kulturalne. Niemniej badani wskazywali, 
że wielkość placu predestynuje to miejsce raczej do wydarzeń o charakterze 
masowym, Plac Zwycięstwa może być zbyt duży, by pełnił rolę codziennego 
miejsca kultury.

Obszary z ograniczonym dostępem do kultury

1. Osiedle Westerplatte i Zatorze. Obszary ze szczególnie ograniczonym 
dostępem do kultury znajdują się po wschodniej stronie Słupii. W przypadku 
Osiedla Westerplatte do tego obszaru nie został włączony szpital wojewódzki 
wraz z okolicami. Warto zauważyć, że część tego obszaru pokrywa się z 
Bulwarami Słupii, które mają być rewitalizowane. Dzięki rewitalizacji sytuacja 
dla mieszkańców Os. Westerplatte ma szansę zmienić się w zakresie dostępu 
do kultury.

Co wynika z map? Wnioski ogólne

Analizując mapę miejsc kultury warto skupić się na następujących obszarach:

Centrum - strefa pomiędzy linią kolejową, a Słupią. 

Obszar ten skupia większość słupskiego życia kulturalnego. Nie oznacza to jednak 
równomiernego rozłożenia miejsc kultury - centrum Słupska jest dość zróżnicowane; 
ma punkty koncentracji miejsc kultury, ale też obszary gdzie miejsc kultury jest niewiele, 
a działania w sferze kultury są tam raczej rzadkie. Mapa pokazuje, że centrum Słupska 
przynajmniej w sferze kultury ciąży raczej w kierunku rzeki niż w kierunku Alei Wojska 
Polskiego i Dworca PKP.
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Miejsca koncentracji

Największa koncentracja miejsc kultury to strefa pomiędzy Drogą Krajową nr 21 a 
Słupią. Na tym obszarze znajduje się większość miejsc kultury. W obrębie tej strefy 
miejsca kultury skupiają się wzdłuż ulicy Nowobramskiej oraz wzdłuż Słupii, szczególnie 
przy ulicach Dominikańskiej i Rynek Rybacki.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że na ul. Nowobramskiej raczej nie działają ani organizacje 
pozarządowe ani miejskie instytucje, ale jest tam dużo miejsc, gdzie gości kultura. Badani 
postrzegają ten obszar jako zagłębie kulturalne, gdzie można ciekawie spędzić czas, jako 
miejsce spotkań, relaksu. W ich opinii ul. Nowobramska ma szansę stać się prężnie 
działającym zagłębiem kulturalnym i miejscem organizowania wydarzeń kulturalnych. 
Dlatego też ta ulica została zaliczona do obszarów z potencjałem, nad którymi należy 
pochylić się przy tworzeniu polityki kulturalnej.
Kolejny obszar koncentracji miejsc kultury ma kształt trapezu ograniczonego Aleją Wojska 
Polskiego oraz ulicami Niedziałkowskiego, Krasińskiego i Mickiewicza. Znajdują się tam 
jednostki powiązane z SOK-iem (Teatr Rondo i Pracownia Ceramiczna), Towarzystwo 
Kultury Teatralnej, SCOPIES, Podwórko Kulturalne, działa tam Klub Fotograficzny 
Fotoaktywni. Jest to jedyny obszar koncentracji miejsc kultury pomiędzy Droga Krajową 
nr 21 a linią kolejową.

“Białe plamy”

Obszar ograniczony linią kolejową od zachodu i Drogą Krajową nr 21 od wschodu. Osią 
tego obszaru jest Aleja Wojska Polskiego łącząca na zachodzie Dworzec PKP z Rondem 
Solidarności na wschodzie. Powinna ona pełnić rolę reprezentacyjną, przyciągające 
życie kulturalne miasta. Poza opisanym powyżej skupieniem miejsc kultury cały ten 
obszar można nazwać “białą plamą”. Wzdłuż samej Alei Wojksa Polskiego znajdują się 
głównie popularne restauracje (Pod Kasztanem) lub kawiarnie (Columbus Coffee). Poza 
Dom-ówką (ktora stanowi wyrazisty i mocny punkt na mapie kulturalnej miasta, ale jest 
pojedynczym miejscem) zarówno na północ, jak i na południe od Alei Wielkopolskiej 
życie kulturalne jest ograniczone. 

Obszary położone poza centrum - na zachód od linii kolejowej (Zatorze) oraz na wschód 
od Słupii (Osiedle Westerplatte i Ryczewo),

Oba te obszary mają podobny charakter, są zdominowane przez osiedla mieszkaniowe. 
Mapa miejsc kultury pokazuje jednak wyraźnie, że mieszkańcy Zatorza mają znacznie 
łatwiejszy dostęp do miejsc kultury niż mieszkańcy Osiedla Westerplatte i Ryczewa. Na 
wschód od Słupii miejsca kultury są skoncentrowane głównie w pasie 300 m od rzeki. 
Tym większe znaczenie może mieć rewitalizacja Browaru Słupskiego.
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Mapa 9. Miejsca i obszary z potencjałem,  
wymagające debaty oraz z ograniczonym dostępem do kultury.
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Mapa 10. Miejsca i obszary z potencjałem, wymagające debaty oraz z ograniczonym 
dostępem do kultury - zbliżenie na centrum.
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Analiza finansowa
Jak przygotowana została analiza finansowa? 

Wydatki, czy jak to będzie ujęte w analizie – inwestycje w kulturę ze środków publicznych 
miasta pokazują realne cele polityki kulturalnej miasta. Używamy określenia „inwestycje” 
ze względu na to, że w polskim kontekście słowo to ma bardziej pozytywne konotacje 
i oddaje w pełni rolę, jaką pełni kultura i polityka kulturalna w rozwoju polskich miast. 

Analiza finansowa została przeprowadzona na podstawie danych z lat 2010 – 2015. 
Uwzględnia więc wszystkie powstałe w tym czasie uchwały budżetowe i sprawozdania 
z ich wykonania. Pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim dane finansowe ujęte  
w dziale budżetu oznaczonym kodem 921, a więc te, które przeznaczone są na wsparcie 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dodatkowo przeanalizowane zostały 
szczegółowe dane wynikające z systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych  
z ostatnich pięciu lat.

Warto zauważyć, że analiza rozróżnia inwestycje (wydatki) planowane od zrealizowanych. 
To pozwala na sprawdzenie, w jaki sposób władze miasta planowały wysokość  
i podział środków na kulturę od tego. To niezwykle istotne, gdyż na podstawie uchwały 
budżetowej opracowywane są również plany finansowe wszystkich instytucji miejskich, 
dla których urząd miasta jest organizatorem. Plany są zaś kluczowe dla przygotowania 
programu merytorycznego i pozwalają instytucjom miejskim na ułożenie własnego 
kalendarza wydarzeń i zabezpieczenie środków na ich sfinansowanie. 

Oczywiście budżet miasta zmienia się w trakcie roku kalendarzowego – często 
wielokrotnie. Dlatego zawsze wtedy, gdy w analizie jest mowa o inwestycjach 
(wydatkach) planowanych odzwierciedlają one stan budżetu na dzień przyjęcia uchwały 
budżetowej. Efekty zmian tej uchwały zostały przedstawione jako inwestycje (wydatki) 
zrealizowane, co praktycznie pokazuje strukturę budżetu miasta na ostatni dzień 
danego roku kalendarzowego. 

Konstrukcja budżetu w polskich samorządach dzieli środki finansowe na te,  
które nazywa bieżącymi, i na te, które uznaje się za majątkowe. To rozróżnienie  
w bardzo ogólnej definicji oddziela środki przeznaczone na bieżącą działalność  
(czyli m.in. pensje pracowników, materiały, koszty eksploatacyjne) od tych, które 
przeznaczone są na poprawę stanu infrastruktury – remonty, modernizacje  
czy też budowę nowych ośrodków. Ta sytuacja znalazła swoje odzwierciedlenie  
w niniejszej analizie. 
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Co mówi nam analiza finansowa o stanie polityki kulturalnej 
miasta?

W tej części dokumentu zebrane zostały najważniejsze wnioski płynące z analizy 
danych na temat finansowania słupskiej kultury. Główne spostrzeżenia to: 

1. W ciągu ostatnich pięciu lat władze Słupska planowały 
przeznaczyć średnio ponad 13,6 mln złotych rocznie na kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego. Sprawozdania finansowe 
z lat 2010-2014 pokazują zaś, że realnie polityka kulturalna 
dysponowała średnim budżetem w bardzo podobnej wielkości, 
bo ok. 13,8 mln złotych rocznie. 

2. Po rozdzieleniu tych liczb na część bieżącą i majątkową okazuje 
się, że władze miasta planowały przeznaczyć średnio prawie 
13,2 mln złotych na bieżące potrzeby kultury i tylko 449 tysięcy 
(0,45 mln) złotych na potrzeby majątkowe. 

3. Budżet planowany od zrealizowanego praktycznie się nie różni 
– zwłaszcza w części bieżącej. 

4. W przeliczeniu na jednego mieszkańca władze miasta 
planowały zainwestować (wydawać) na kulturę ponad ponad 
145,22 zł na mieszkańca rocznie. Na tę sumę składają się – 
średnio 140,44 zł przeznaczone na potrzeby bieżące i tylko  
4,8 zł przeznaczone na część majątkową. 

5. Dane z lat 2007-2013 (na podstawie badania DNA Miasta: 
Miejskie Polityki Kulturalne) pokazują, że pod względem 
sumy środków przeliczonych na jednego mieszkańca Słupsk 
wyprzedzał ówcześnie takie ośrodki jak Legnica, Chorzów, 
Tarnów, Kalisz, Zielona Góra czy Włocławek. Również  
w liczbach bezwzględnych przeznacza na finansowanie kultury 
większe środki niż większe od siebie miasta – m.in. Tarnów, 
Kalisz czy Włocławek. 

6. Porównując ze sobą rok 2010 i 2015 widać wyraźnie, że suma 
środków w części bieżącej planowanego budżetu zmniejszyła 
się. O ile w roku 2010 planowany budżet wynosił łącznie ponad 
14,6 mln złotych, to w 2015 r. suma ta była mniejsza o ponad 
1,1 mln złotych. Jednocześnie jednak rok 2015 to pierwszy 
rok od 2010 r., gdy nastąpił poważny wzrost planowanej sumy 
pieniędzy na wsparcie bieżącego funkcjonowania kultury. 
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7. W Słupsku następuje spadek planowanych inwestycji 
(wydatków) w kulturę w relacji do całego budżetu. Podczas 
gdy w 2010 r. udział środków na kulturę stanowił 3,5% ogólnej 
sumy planowanej sumy budżetu miasta, to od 2011 r. wskaźnik 
ten spadł poniżej 3% i ulegał lekkim wahaniom – w 2012 spadł 
do poziomu 2,72%. W 2015 r. planowany budżet na kulturę 
stanowił 2,76% całego planowanego budżetu miasta.

8. Środki miejskie w obszarze kultury przeznaczone są przede 
wszystkim na finansowanie działalności instytucji kultury 
– w okresie od 2010 do 2015 r. średnio 91% finansów 
przeznaczonych na wsparcie kultury było przeznaczone  
na funkcjonowanie instytucji. 

9. Od 2013 r. spadł poziom finansowania dla dwóch instytucji 
kultury – Młodzieżowego Centrum Kultury i Teatru Lalki 
„Tęcza”. Zwiększyła się natomiast suma dotacji dla Słupskiego 
Ośrodka Kultury. Jednocześnie widoczne jest, że dwie 
największe instytucje kultury to filharmonia i biblioteka. 
Wspólnie wykorzystują one 51,5% sumy środków na dotacje 
podmiotowe dla słupskich instytucji kultury.

10. Zmniejszyła się ogólna suma środków przekazywanych NGO w 
formie dotacji celowych i w ramach konkursów. W 2010 r. była 
to suma 450 000 zł. W 2013 spadła nawet do 250 000 zł, by 
w 2014 i 2015 wzrosnąć do sumy 300 000 zł. Średnio było to 
ok. 2,40% całości planowanych środków bieżących na kulturę.

11. Porównanie rozkładu wysokości i liczby przyznanych 
grantów pokazuje, że w słupskich konkursach panuje polityka 
przyznawania dofinansowania relatywnie mniejszej liczbie 
wniosków i organizacji. Efektem takiego rozwiązania jest fakt,  
że mała liczba organizacji dostaje relatywnie duże środki. Istotne 
jest, że efekt ten może być również wynikiem słabej jakości 
propozycji przedstawianych przez wnioskodawców. Dalsza 
analiza pokazuje jednak, że wynika to z obecności kilku dużych 
organizacji realizujących projekty, na które przeznaczana jest 
większość dostępnych środków. 

12. Warto zauważyć, że pięciu największych grantobiorców 
otrzymało łącznie 1,52 mln złotych, a więc 77,3% wszystkich 
dostępnych w ramach konkursów NGO. Jednocześnie  
co najmniej trzy z tych organizacji są bardzo mocno związane  
ze słupskimi instytucjami kultury i korzystają z ich wsparcia 
przy realizacji projektów. 
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Dane ogólne 

Średni roczny budżet na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego 

W ciągu ostatnich pięciu lat władze Słupska planowały przeznaczyć średnio ponad 
13,6 mln złotych rocznie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Sprawozdania 
finansowe z lat 2010-2014 pokazują zaś, że realnie polityka kulturalna dysponowała 
średnim budżetem w bardzo podobnej wielkości, bo ok. 13,8 mln złotych rocznie. 

W tym samym czasie planowany budżet całego miasta osiągnął średnią wysokość ponad 
466 mln złotych. Jeśli wziąć pod uwagę tylko lata 2010-2014 to suma ta wyniesie  
ok. 461 mln złotych (średnia roczna planowana wysokość budżetu). Ze sprawozdań 
finansowych z tego samego okresu wynika, że miasto realnie dysponowało sumą niższą 
o 25 mln (436 mln złotych). 

Po rozdzieleniu tych liczb na część bieżącą i majątkową okazuje się, że władze miasta planowały 
przeznaczyć średnio prawie 13,2 mln złotych na bieżące potrzeby kultury i tylko 449 tysięcy 
(0,45 mln) złotych na potrzeby majątkowe. Cały budżet miasta dzielony w ten sam sposób 
wyglądał w sposób następujący – w części bieżącej planowano budżet w średniej rocznej 
wysokości ok. 381 mln złotych, a w części majątkowej suma ta przekraczała 84 mln złotych. 

Tabela 1. Podstawowe informacje o średnich rocznych inwestycjach (wydatkach) Słupska w kulturę.  

Średnie łączne roczne planowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2015 13 661 023,83 zł

Średnie łączne roczne planowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2015 na mieszkańca 145,22 zł

Średnie roczne zrealizowane inwestycje w kulturę w latach 2010-
2014 13 818 990,91 zł

Średnie roczne zrealizowane inwestycje w kulturę w latach 2010-
2014 na mieszkańca 146,90 zł

Średnie łączne roczne planowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2015 BIEŻĄCE 13 211 648,83 zł

Średnie łączne roczne planowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2015 BIEŻĄCE na mieszkańca 140,44 zł

Średnie łączne roczne zrealizowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2014 BIEŻĄCE 13 337 603,55 zł

Średnie łączne roczne zrealizowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2014 BIEŻĄCE na mieszkańca 141,78 zł

Średnie łączne roczne planowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2015 MAJĄTKOWE 449 375,00 zł

Średnie łączne roczne planowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2015 MAJĄTKOWE na mieszkańca 4,78 zł

Średnie łączne roczne zrealizowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2014 MAJĄTKOWE 481 387,36 zł

Średnie łączne roczne zrealizowane inwestycje w kulturę w latach 
2010-2014 MAJĄTKOWE na mieszkańca 5,12 zł

Śedni procentowy udział inwestycji w kulturę w całym budżecie PLAN 2,9%

Średni procentowy udział inwestycji w kulturę w całym budżecie 
REALIZACJA 3,1%
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Dzięki powyższym danym wiemy, że przy średniej liczbie mieszkańców Słupska 
równej 94071 osób władze miasta planowały zainwestować (wydawać) na kulturę 
ponad 145,22 zł na mieszkańca rocznie. Na tę sumę składają się – średnio 140,44 zł 
przeznaczone na potrzeby bieżące i tylko 4,8 zł przeznaczone na część majątkową. 

Jeśli chodzi o wydatki zrealizowane, to w przeliczeniu na jednego mieszkańca średnie 
roczne inwestycje (wydatki) w kulturę wynoszą odpowiednio 141,8 zł w części 
bieżącej i 5,1 zł w części majątkowej. Widać więc wyraźnie, że budżet planowany  
od zrealizowanego praktycznie się nie różni. 

Szczegółowe dane dotyczące powyższych informacji zostały przedstawione  
w TABELI 1.

Dzięki pierwszej edycji badań DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne z 2013 r. 
wiemy, że w okresie pomiędzy 2007 a 2013 r. Słupsk inwestował (wydawał) średnio 
na kulturę 14,6 mln złotych (z czego 13,6 w części bieżącej i prawie 1 mln zł w części 
majątkowej). Oznaczało to, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca Słupsk inwestował 
150,3 zł w kulturę. Przy podziale na część bieżącą i majątkową liczby te kształtowały się 
odpowiednio w wysokości 140,1 zł i 10,1 zł. 

Sumy te były bardzo bliskie ówczesnej średniej dla 66 badanych miast, która wynosiła 
159,9 zł (całość budżetu na kulturę w przeliczeniu na mieszkańca). Dla części bieżącej 
wartość ta osiągnęła sumę 89,40 zł, a więc Słupsk ze swoimi inwestycjami plasował 
się znacznie powyżej tej kwoty. Analiza finansowa zarówno z tego okresu, jak  
i bieżąca pokazuje jednak, że Słupsk praktycznie nie przeznacza znaczących środków  
na poprawę stanu infrastruktury kulturalnej (a przynajmniej nie robi tego w ramach działu  
921 uchwały budżetowej). Średnia dla lat 2007-2013 wyniosła 75,8 zł na mieszkańca 
w objętych badaniem miastach. W Słupsku wskaźnik ten był ponad siedmiokrotnie 
niższy.  Więcej informacji na temat tego zestawienia można znaleźć w TABELI 2. 

Porównane zostały również inwestycje (wydatki) w kulturę w miastach o podobnej 
liczbie mieszkańców. W tej kategorii Słupsk wypada bardzo dobrze. Pod względem 
sumy środków przeliczonych na jednego mieszkańca Słupsk wyprzedza takie ośrodki 
jak Legnica, Chorzów, Tarnów, Kalisz, Zielona Góra czy Włocławek. Również w liczbach 
bezwzględnych przeznacza na finansowanie kultury większe środki niż większe  
od siebie miasta – m.in. Tarnów, Kalisz czy Włocławek. Szczegółowe dane dotyczące 
tego aspektu analizy znalazły się w TABELI 3.

Warto jednak zauważyć, że miasta w jego bezpośrednim sąsiedztwie inwestują większe 
środki w kulturę. Koszalin w latach 2007-2013 inwestował rocznie średnio 229,2 zł w 
przeliczeniu na każdego swojego mieszkańca (142,2 w ramach części bieżącej budżetu).  
Wynik Gdańska to zaś 241,06 zł. 
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Tabela 2 Porównanie inwestycji (wydatków) poszczególnych miast w kulturę w latach 2007-2013

Miasto
Średnia 
liczba 

ludności
Inwestycje w kulturę

Inwestycje 
w  kulturę na 
mieszkańca

Inwestycje bieżące
Inwestycje 
bieżące na 
mieszkańca

Inwestycje mająt-
kowe

inwestycje 
majątkowe na 
mieszkańca

Bełchatów 61143 8 100 343,48 zł 132,48 zł 4 360 698,19 zł 71,32 zł 4 487 574,35 zł 73,39 zł

Białystok 294568 26 663 630,83 zł 90,52 zł 19 885 066,67 zł 67,51 zł 6 778 564,17 zł 23,01 zł

Bielsko-Biała 175456 24 061 160,73 zł 137,14 zł 21 294 292,40 zł 121,37 zł 2 766 868,33 zł 15,77 zł

Bydgoszcz 360078 45 936 338,67 zł 127,57 zł 18 750 250,00 zł 52,07 zł 27 186 088,67 zł 75,50 zł

Bytom 182601 8 928 557,17 zł 48,90 zł 7 508 401,00 zł 41,12 zł 1 704 187,40 zł 9,33 zł

Chełm 67420 7 569 099,41 zł 112,27 zł 5 600 924,94 zł 83,07 zł 1 968 174,46 zł 29,19 zł

Chorzów 113035 16 377 638,50 zł 144,89 zł 12 448 272,33 zł 110,13 zł 3 929 366,17 zł 34,76 zł

Cieszyn 35559 4 590 182,09 zł 129,09 zł 4 389 515,42 zł 123,44 zł 301 000,00 zł 8,46 zł

Częstochowa 240184 32 049 425,67 zł 133,44 zł 20 917 177,00 zł 87,09 zł 11 132 248,67 zł 46,35 zł

Dąbrowa Górnicza 127877 19 788 050,17 zł 154,74 zł 12 766 326,83 zł 99,83 zł 7 021 723,33 zł 54,91 zł

Elbląg 126143 16 712 212,83 zł 132,49 zł 8 328 093,67 zł 66,02 zł 8 384 119,17 zł 66,47 zł

Ełk 57477 6 293 357,83 zł 109,49 zł 3 679 041,33 zł 64,01 zł 3 137 179,80 zł 54,58 zł

Gdańsk 457005 110 164 267,83 zł 241,06 zł 59 755 839,83 zł 130,76 zł 50 408 428,00 zł 110,30 zł

Gdynia 249244 33 895 667,67 zł 135,99 zł 27 534 207,50 zł 110,47 zł 6 361 460,17 zł 25,52 zł

Gliwice 195178 23 799 367,33 zł 121,94 zł 21 030 939,17 zł 107,75 zł 2 768 428,17 zł 14,18 zł

Głogów 68304 8 475 034,33 zł 124,08 zł 4 888 396,67 zł 71,57 zł 4 303 965,20 zł 63,01 zł

Gniezno 69790 3 533 991,17 zł 50,64 zł 3 533 991,17 zł 50,64 zł bd bd

Gorzów Wlkp 125234 38 673 089,83 zł 308,81 zł 11 714 755,67 zł 93,54 zł 32 350 001,00 zł 258,32 zł

Inowrocław 76247 7 077 906,67 zł 92,83 zł 5 508 255,33 zł 72,24 zł 1 883 581,60 zł 24,70 zł

Kalisz 107076 7 887 377,50 zł 73,66 zł 7 667 210,83 zł 71,61 zł 220 166,67 zł 2,06 zł

Katowice 310167 104 777 616,00 zł 337,81 zł 35 624 412,33 zł 114,86 zł 69 153 203,67 zł 222,95 zł

Kędzierzyn-Koźle 64738 9 184 451,60 zł 141,87 zł 4 612 073,17 zł 71,24 zł 4 572 378,44 zł 70,63 zł

Kielce 204773 28 316 641,17 zł 138,28 zł 18 238 223,33 zł 89,07 zł 10 078 417,83 zł 49,22 zł

Kołobrzeg 45267 8 971 775,00 zł 198,20 zł 4 111 775,00 zł 90,83 zł 5 832 000,00 zł 128,83 zł

Koszalin 107731 24 696 561,83 zł 229,24 zł 15 319 275,00 zł 142,20 zł 9 377 286,83 zł 87,04 zł

Kraków 756299 181 553 266,67 zł 240,05 zł 108 917 238,50 zł 144,01 zł 72 636 028,17 zł 96,04 zł

Legionowo 51889 5 759 869,17 zł 111,00 zł 4 097 503,83 zł 78,97 zł 1 662 365,33 zł 32,04 zł

Legnica 104246 14 683 104,17 zł 140,85 zł 10 439 816,00 zł 100,15 zł 4 243 288,17 zł 40,70 zł

Lublin 350368 64 561 573,17 zł 184,27 zł 31 538 630,50 zł 90,02 zł 33 022 942,67 zł 94,25 zł

Łódź 744189 155 284 048,67 zł 208,66 zł 74 444 287,83 zł 100,03 zł 80 839 760,83 zł 108,63 zł

Malbork 38417 5 930 780,50 zł 154,38 zł 1 532 056,67 zł 39,88 zł 4 398 723,83 zł 114,50 zł

Mielec 61021 5 504 276,00 zł 90,20 zł 5 005 835,83 zł 82,03 zł 747 660,25 zł 12,25 zł

Mysłowice 75027 6 125 174,83 zł 81,64 zł 5 805 691,50 zł 77,38 zł 958 450,00 zł 12,77 zł

Nowy Sącz 84475 5 998 492,67 zł 71,01 zł 4 679 640,50 zł 55,40 zł 1 582 622,60 zł 18,73 zł

Olsztyn 175856 11 130 674,50 zł 63,29 zł 15 287 312,67 zł 86,93 zł 6 974 036,33 zł 39,66 zł

Opole 125749 27 854 351,17 zł 221,51 zł 13 729 900,00 zł 109,18 zł 14 124 451,17 zł 112,32 zł

Ostróda 33367 2 314 738,33 zł 69,37 zł 2 156 405,00 zł 64,63 zł 316 666,67 zł 9,49 zł

Ostrów Wlkp 72485 7 883 253,17 zł 108,76 zł 4 197 051,50 zł 57,90 zł 3 686 201,67 zł 50,85 zł

Oświęcim 40307 8 869 784,00 zł 220,06 zł 4 552 067,67 zł 112,94 zł 4 317 716,33 zł 107,12 zł

Piotrków Tryb. 77879 11 992 582,18 zł 153,99 zł 6 014 090,33 zł 77,22 zł 5 978 491,85 zł 76,77 zł

Płock 126304 22 980 420,67 zł 181,95 zł 21 198 986,67 zł 167,84 zł 2 672 151,00 zł 21,16 zł

Poznań 557093 120 633 860,00 zł 216,54 zł 70 634 337,17 zł 126,79 zł 49 999 522,83 zł 89,75 zł
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Przemyśl 66305 8 872 622,50 zł 133,82 zł 4 217 097,33 zł 63,60 zł 4 655 525,17 zł 70,21 zł

Radom 223565 16 495 207,83 zł 73,78 zł 14 096 154,67 zł 63,05 zł 2 399 053,17 zł 10,73 zł

Ruda Śląska 143892 7 921 261,67 zł 55,05 zł 7 633 228,33 zł 53,05 zł 432 050,00 zł 3,00 zł

Rybnik 141229 14 429 812,78 zł 102,17 zł 12 525 336,22 zł 88,69 zł 1 904 476,56 zł 13,49 zł

Rzeszów 171941 14 342 972,33 zł 83,42 zł 11 360 018,17 zł 66,07 zł 4 474 431,25 zł 26,02 zł

Siedlce 77061 10 554 692,50 zł 136,97 zł 4 302 714,83 zł 55,84 zł 7 502 373,20 zł 97,36 zł

Słupsk 97021 14 582 736,17 zł 150,30 zł 13 601 060,33 zł 140,19 zł 981 675,83 zł 10,12 zł

Sosnowiec 220048 23 164 655,83 zł 105,27 zł 20 480 202,33 zł 93,07 zł 2 684 453,50 zł 12,20 zł

Stargard Szcz. 69999 7 262 963,33 zł 103,76 zł 5 407 251,17 zł 77,25 zł 1 855 712,17 zł 26,51 zł

Suwałki 69386 16 063 108,17 zł 231,50 zł 6 142 266,00 zł 88,52 zł 9 920 842,17 zł 142,98 zł

Szczecin 407555 62 173 614,50 zł 152,55 zł 31 840 234,00 zł 78,13 zł 30 333 380,50 zł 74,43 zł

Tarnów 115332 14 409 296,67 zł 124,94 zł 8 476 766,67 zł 73,50 zł 7 119 036,00 zł 61,73 zł

Toruń 205962 55 665 328,00 zł 270,27 zł 26 354 994,67 zł 127,96 zł 29 310 333,33 zł 142,31 zł

Tychy 129650 12 374 134,83 zł 95,44 zł 9 072 576,50 zł 69,98 zł 3 301 558,33 zł 25,47 zł

Wałbrzych 122092 21 277 520,00 zł 174,28 zł 5 651 151,33 zł 46,29 zł 18 751 642,40 zł 153,59 zł

Warszawa 1710313 547 892 753,33 zł 320,35 zł 350 293 885,17 zł 204,81 zł 197 598 868,17 zł 115,53 zł

Włocławek 117732 6 766 500,00 zł 57,47 zł 6 538 166,67 zł 55,53 zł 456 666,67 zł 3,88 zł

Wrocław 632683 193 214 019,50 zł 305,39 zł 99 899 267,67 zł 157,90 zł 93 314 751,83 zł 147,49 zł

Zabrze 187082 43 110 748,17 zł 230,44 zł 18 104 271,17 zł 96,77 zł 25 006 477,00 zł 133,67 zł

Zamość 66331 74 748 346,67 zł 1 126,90 zł 10 259 593,67 zł 154,67 zł 64 488 753,00 zł 972,22 zł

Zawiercie 52176 4 042 558,17 zł 77,48 zł 3 950 891,50 zł 75,72 zł 183 333,33 zł 3,51 zł

Zgierz 58092 2 864 205,00 zł 49,30 zł 2 557 205,00 zł 44,02 zł 460 500,00 zł 7,93 zł

Zielona Góra 117932 8 504 049,50 zł 72,11 zł 7 239 616,67 zł 61,39 zł 1 264 432,83 zł 10,72 zł

Tabela 3 Porówanie inwestycji (wydatków) miast o podobnej wielkości w kulturę w latach 2007-2013

Miasto
Średnia 
liczba 

ludności

 Inwestycje w kul-
turę

Inwestycje 
w  kulturę na 
mieszkańca

Inwestycje bieżące
Inwestycje 
bieżące na 
mieszkańca

Inwestycje mająt-
kowe

inwestycje 
majątkowe 
na miesz-

kańca

Zielona Góra 117932  8 504 049,50 zł  72,11 zł  7 239 616,67 zł  61,39 zł  1 264 432,83 zł  10,72 zł 

Włocławek 117732  6 766 500,00 zł  57,47 zł  6 538 166,67 zł  55,53 zł  456 666,67 zł  3,88 zł 

Tarnów 115332  14 409 296,67 zł  124,94 zł  8 476 766,67 zł  73,50 zł  7 119 036,00 zł  61,73 zł 

Chorzów 113035  16 377 638,50 zł  144,89 zł  12 448 272,33 zł  110,13 zł  3 929 366,17 zł  34,76 zł 

Koszalin 107731  24 696 561,83 zł  229,24 zł  15 319 275,00 zł  142,20 zł  9 377 286,83 zł  87,04 zł 

Kalisz 107076  7 887 377,50 zł  73,66 zł  7 667 210,83 zł  71,61 zł  220 166,67 zł  2,06 zł 

Legnica 104246  14 683 104,17 zł  140,85 zł  10 439 816,00 zł  100,15 zł  4 243 288,17 zł  40,70 zł 

Słupsk 97021  14 582 736,17 zł  150,30 zł  13 601 060,33 zł  140,19 zł  981 675,83 zł  10,12 zł 

Nowy Sącz 84475  5 998 492,67 zł  71,01 zł  4 679 640,50 zł  55,40 zł  1 582 622,60 zł  18,73 zł 

Piotrków Tryb. 77879  11 992 582,18 zł  153,99 zł  6 014 090,33 zł  77,22 zł  5 978 491,85 zł  76,77 zł 

Siedlce 77061  10 554 692,50 zł  136,97 zł  4 302 714,83 zł  55,84 zł  7 502 373,20 zł  97,36 zł 

Inowrocław 76247  7 077 906,67 zł  92,83 zł  5 508 255,33 zł  72,24 zł  1 883 581,60 zł  24,70 zł 

Mysłowice 75027  6 125 174,83 zł  81,64 zł  5 805 691,50 zł  77,38 zł  958 450,00 zł  12,77 zł 

Ostrów Wlkp 72485  7 883 253,17 zł  108,76 zł  4 197 051,50 zł  57,90 zł  3 686 201,67 zł  50,85 zł 
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Tabela 4. Planowane inwestycje (wydatki) w kulturę rok po roku (2010-2015)

ROK Planowne inwestycje 
bieżące

Planowne inwestycje 
majątkowe Razem plan

2010  14 344 920,00 zł  307 500,00 zł  14 652 420,00 zł 
2011  13 842 987,00 zł  1 065 500,00 zł  14 908 487,00 zł 
2012  13 053 000,00 zł  437 088,00 zł  13 490 088,00 zł 
2013  12 532 285,00 zł  211 000,00 zł  12 743 285,00 zł 
2014  12 556 509,00 zł  372 175,00 zł  12 928 684,00 zł 

2015  12 944 192,00 zł  552 987,00 zł  13 497 179,00 zł 

 

Inwestycje (wydatki) rok do roku

W TABELI 4. i na WYKRESIE 1. i 2. pokazane zostały planowane inwestycje (wydatki)  
w kulturę rok po roku w okresie pomiędzy 2010 a 2015 rokiem. Porównując ze sobą 
lata 2010 i 2015 widać wyraźnie, że suma środków w części bieżącej planowanego 
budżetu zmniejszyła się. O ile w roku 2010 planowany budżet wynosił łącznie ponad 
14,6 mln złotych to w 2015 r. suma ta była mniejsza o ponad 1,1 mln złotych. I to biorąc 
pod uwagę wzrost zaplanowanych środków w części majątkowej budżetu. Porównując 
tylko część bieżącą inwestycji wychodzi na to, że w 2015 Słupsk chciał przeznaczyć  
w tej kategorii 1,4 mln złotych mniej. 

Jednocześnie jednak rok 2015 to pierwszy rok od 2010 r., gdy nastąpił poważny wzrost 
planowanej sumy pieniędzy na wsparcie bieżącego funkcjonowania kultury. W 2014 r. 
również był planowany wzrost, ale tylko o 24 000 zł. 

Biorąc pod uwagę inwestycje (wydatki) zrealizowane sytuacja wygląda bardzo podobnie. 
Odpowiednie dane zostały przedstawione w TABELI 5. 
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Wykres 1. Planowane inwestycje (wydatki) w kulturę rok po roku (2010-2015)
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Wykres 2. Planowane inwestycje (wydatki) w kulturę rok po roku (2010-2015)
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Tabela 5. Zrealizowane inwestycje (wydatki) w kulturę rok po roku (2010-2014)

ROK inwestycje bieżące inwestycje majątkowe Razem wykonanie

2010  14 387 055,08 zł  252 639,00 zł  14 639 694,08 zł 
2011  13 822 729,77 zł  1 023 165,35 zł  14 845 895,12 zł 
2012  13 013 048,66 zł  604 279,10 zł  13 617 327,76 zł 
2013  12 716 079,65 zł  396 864,37 zł  13 112 944,02 zł 

2014  12 758 104,59 zł  129 990,00 zł  12 888 094,59 zł 

Podobieństwo wynika przede wszystkim z faktu, że praktycznie nie ma różnicy pomiędzy 
planem a realizacją słupskiego budżetu na kulturę. Zwłaszcza w części bieżącej. Tylko 
w 2013 r. różnica między obiema wersjami budżetu z tego roku różniła się o więcej niż 
1% - faktycznie zainwestowano w kulturę więcej o 2,8% niż zakładano. 

W części majątkowej dochodziło do większych zmian. W 2014 r., gdy doszło do 
największych różnic, to wersja planowana była większa od zrealizowanej o 186,3%. 
Trzeba jednak pamiętać, że w liczbach bezwzględnych mowa tu o relatywnie niskich 
kwotach. Nawet, jeśli chodziło, jak w 2014 r. o tak duży rozdźwięk pomiędzy 
obiema wersjami budżetu, to realnie była to kwota prawie 250 tys. złotych.  
Na WYKRESIE 3. przedstawiono porównanie zrealizowanych i planowanych inwestycji 
(wydatków) w kulturę w latach 2010-2014. 

Bardzo ciekawych informacji dostarcza sprawdzenie, jaki procent całego budżetu miasta 
stanowiły w tym okresie planowane i zrealizowane inwestycje (wydatki) w kulturę. 
Odpowiednie dane zostały przedstawione w TABELI 6. i na WYKRESIE 4. (planowane) 
oraz w TABELI 7. i na WYKRESIE 6. (zrealizowane).
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Porównanie	  planowanych	  i	  zrealizowanych	  inwestycji	  w	  kulturę	  w	  latach	  2010-‐2015

Razem	  planowane Razem	  zrealizowane

Wykres 3. Porównanie zrealizowanych i planowanych  inwestycji (wydatków) w 
kulturę rok po roku (2010-2014)

Tabela 6. Procent planowanych inwestycji (wydatków) w kulturę a cały budżet (2010-2015)
ROK Kultura planowane Budżet planowane Procent

2010  14 402 420,00 zł  411 282 723,00 zł 3,50%
2011  14 904 487,00 zł  500 689 903,00 zł 2,98%
2012  13 490 088,00 zł  495 668 577,00 zł 2,72%
2013  12 743 285,00 zł  447 181 228,00 zł 2,85%
2014  12 928 684,00 zł  450 020 122,00 zł 2,87%

2015  13 497 179,00 zł  489 177 551,00 zł 2,76%

Dzięki temu porównaniu widać wyraźnie, że w Słupsku następuje spadek planowanych 
inwestycji (wydatków) w kulturę. Gdy w 2010 r. udział środków na kulturę stanowił 
3,5% ogólnej sumy planowanej sumy budżetu miasta, to od 2011 r. wskaźnik ten 
spadł poniżej 3% i ulegał lekkim wahaniom – w 2012 spadł do poziomu 2,72%.  
W 2015 r. planowany budżet na kulturę stanowił 2,76% całego planowanego budżetu 
miasta. 

Jednocześnie jednak trzeba zauważyć, że wahania wskaźnika procentowego udziału 
zależą przede wszystkim od zmieniających się wartości planowanego budżetu całego 
miasta w latach 2010-2015. Na WYKRESIE 5. pokazane zostały sumy środków 
finansowych, jakimi według planu dysponowały władze miasta w poszczególnych 
latach. 

Gdyby planowane środki na kulturę w 2015 r. miały stanowić 3,5% ogólnego budżetu 
miasta (tak jak w 2010) to w liczbach bezwzględnych wartość ta wynosiłaby nie 13,4 
mln a 17,1 mln złotych. Wówczas Słupsk inwestowałby (wydawałby) w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca 183,7 złotych. To mniej więcej taka sama liczba, jaką w latach 
2007-2013 inwestował w kulturę Lublin.
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Wykres 4. Procent planowanych inwestycji (wydatków) w kulturę a cały budżet (2010-2015)
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Wykres 5. Planowana wysokość budżetu miasta w latach 2010-2015
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W 2010 r. zrealizowane inwestycje (wydatki) w kulturę stanowiły 3,62% całości 
budżetu. W stosunku do pierwotnych planów budżetowych liczba ta była większa  
o 0,12%. Do roku 2014 procentowy udział realnie przeznaczonych środków na kulturę 
w całości budżetu był wyższy niż zakładał to przyjęty plan. Tylko w 2014 r. wskaźnik 
ten był niższy niż zakładał plan i spadł do 2,54% (plan zakładał 2,76%). 

Gdyby założyć, że udział środków na kulturę w całości budżetu powinien w 2014 
r. wynosić tyle, ile w 2010 – czyli 3,62%, to realna suma przeznaczona na wsparcie 
miejskiej kultury wyniosłaby 18,4 mln złotych. Kultura miałaby więc do dyspozycji  
o ponad 5,5 mln złotych więcej. 

Z badań DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne wynika, że średni procent planowanych 
wydatków na kulturę w całości budżetu danego miasta w latach 2007-2013 wynosi 4% 
(mediana wynosi 3,56%). Gdyby Słupsk chciał osiągnąć tę wartość to w przypadku 
planowanego budżetu na 2015 r. suma środków przeznaczonych na wsparcie miejskiej 
kultury powinna kształtować się na poziomie ok. 19,6 mln złotych. 

Tabela 7. Procent zrealizowanych inwestycji (wydatków) w kulturę a cały budżet (2010-2014)
ROK Kultura zrealizowane Budżet zrealizowany Procent

2010  14 639 694,08 zł  404 590 668,82 zł 3,62%
2011  14 841 895,12 zł  459 375 395,14 zł 3,23%
2012  13 617 326,76 zł  475 261 698,71 zł 2,87%
2013  13 107 944,02 zł  415 111 070,49 zł 3,16%

2014  12 888 094,59 zł  507 579 193,50 zł 2,54%

Wykres 6. Procent zrealizowanych inwestycji (wydatków) w kulturę a cały budżet (2010-2014)
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Kultura a inne obszary polityki miasta

Analiza inwestycji (wydatków) na kulturę uzupełniona została o podział budżetu  
na inne obszary polityk publicznych miastach. Dzięki temu jesteśmy w stanie dowiedzieć 
się, jak kształtuje się pozycja kultury w priorytetach władz miasta. 

Analiza kształtowania się budżetu na kulturę rok do roku pokazała już, że procentowy 
udział tego typu wydatków w całym budżecie w 2015 jest co prawda mniejszy niż 
w 2010, ale patrząc na liczby bezwzględne utrzymuje się na stabilnym poziomie.  
W TABELI 8. pokazane zostały wysokości planowanych inwestycji (wydatków)  
na wybrane obszary polityki miasta, zaś WYKRES 7. pokazuje dynamikę i rozkład tych 
danych. 

Analiza ta pokazuje, że kultura w porównaniu do innych obszarów dysponuje rozsądnymi 
środkami. Ciekawie wygląda porównanie z inwestycjami w kulturę fizyczną. Budżet 
na 2015 r., czyli pierwszy kształtowany za czasów nowych władz miejskich zakłada 
znaczący, bo ponad 50% spadek finansowania kultury fizycznej i sportu w mieście. 
W tym samym czasie doszło do równie dużego wzrostu finansowania transportu  
i łączności. Jest to jednocześnie pierwszy rok od 2010 r., gdy na kulturę przeznaczono 
znacznie większe środki, niż w latach poprzedzających.

Tabela 8. Struktura planowanych inwestycji (wydatków) miasta w latach 2010-2015

ROK
KULTURA I 

OCHRONA DZIE-
DZICTWA

TRANSPORT I 
ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA

BEZPIECZEŃSTWO  
PUBLICZNE  
I OCHRONA 

PRZECIWPOŻA-
ROWA

OBSŁUGA 
DŁUGU 

PUBLICZNEGO

2010  14 652 420,00 zł  55 992 998,00 zł  30 073 541,00 zł  25 277 451,00 zł  11 949 312,00 zł  8 700 000,00 zł 

2011  14 908 487,00 zł  72 845 454,00 zł  53 530 853,00 zł  28 493 807,00 zł  12 178 770,00 zł  9 000 000,00 zł 

2012  13 490 088,00 zł  56 814 084,00 zł  55 153 173,00 zł  24 514 043,00 zł  11 327 300,00 zł  11 591 000,00 zł 

2013  12 743 285,00 zł  42 645 482,00 zł  42 613 264,00 zł  24 681 418,00 zł  11 708 064,00 zł  12 900 000,00 zł 

2014  12 928 684,00 zł  53 304 944,00 zł  43 051 425,00 zł  23 104 223,00 zł  12 114 692,00 zł  11 190 000,00 zł 

2015  13 497 179,00 zł  116 361 650,00 zł  42 135 131,00 zł  26 283 158,00 zł  11 618 107,00 zł  9 500 000,00 zł 

OŚWIATA I WY-
CHOWANIE

OCHRONA ZDRO-
WIA

POMOC SPO-
ŁECZNA

 GOSPODARKA 
KOMUNALNA 

 I OCHRONA ŚRO-
DOWISKA

KULTURA FI-
ZYCZNA

2010  65 275 105,00 zł  6 003 098,00 zł  52 990 169,00 zł  22 659 490,00 zł  20 583 313,00 zł 

2011  149 922 197,00 zł  3 958 812,00 zł  54 650 202,00 zł  18 151 447,00 zł  53 342 664,00 zł 

2012  156 790 675,00 zł  3 985 234,00 zł  59 105 699,00 zł  9 557 261,00 zł  64 620 041,00 zł 

2013  156 691 462,00 zł  3 864 142,00 zł  58 590 635,00 zł  17 596 018,00 zł  30 970 306,00 zł 

2014  154 268 827,00 zł  3 791 827,00 zł  58 841 527,00 zł  23 022 863,00 zł  24 468 283,00 zł 

2015  149 134 768,00 zł  3 688 174,00 zł  59 305 510,00 zł  18 051 939,00 zł  11 560 579,00 zł 
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Struktura inwestycji (wydatków) w obszarze kultury

Środki miejskie w obszarze kultury przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie 
działalności instytucji kultury. Słupsk jest organizatorem dla sześciu instytucji kultury 
i dodatkowo wspiera finansowo jedną instytucję, dla której organizatorem są władze 
wojewódzkie. Słupskie instytucje to: Nowy Teatr, Młodzieżowe Centrum Kultury, 
Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”, Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”, Słupski Ośrodek 
Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Instytucja wspierana to Bałtycka Galeria 
Sztuki Współczesnej. 
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Wykres 7. Kultura a inne obszary polityki miasta / PLANOWANE
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Ponadto środki przeznacza są m.in. na dotowanie działalności organizacji pozarządowych. 
Ważnym obszarem jest również ochrona zabytków. Jednocześnie ze środków miejskich 
wspierane jest funkcjonowanie instytucji kultury działających w mieście, dla których 
organizatorem są władze wojewódzkie. 

Wysokość dotacji dla poszczególnych instytucji pomiędzy 2010 a 2015 rokiem została 
przedstawiona w TABELI 10. Uwzględnia ona również procentowy udział dotacji 
podmiotowej w całkowitym budżecie danej instytucji.  W TABELI 11. zebrane zostały 
sumy dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w Słupsku w latach 2010-2015. 
WYKRES 8. przedstawia zaś zmiany w wysokości dotacji podmiotowych rok do roku.

Z tych danych wynika, że od 2013 r. spadł poziom finansowania dla dwóch instytucji 
kultury – Młodzieżowego Centrum Kultury i Teatru Lalki „Tęcza”. Zwiększyła się 
natomiast suma dotacji dla Słupskiego Ośrodka Kultury. Jednocześnie widoczne jest, 
że dwie największe instytucje kultury to filharmonia i biblioteka. Wspólnie wykorzystują 
one 51,5% sumy środków na dotacje podmiotowe dla słupskich instytucji kultury. 

Na WYKRESIE 9. przedstawiona została zaś procentowa struktura dotacji podmiotowych 
dla instytucji kultury w Słupsku z lat 2010 – 2015. W tym okresie instytucje w ramach 
dotacji podmiotowej mogły wykorzystać łącznie 74,6 mln złotych. To ponad 91% sumy 
planowanych środków bieżących na całą słupską kulturę w tym okresie. 

Tabela 10. Dotacje dla instytucji kultury w Słupsku w latach 2010-2015.

nazwa instytucji

2010 2011 2012

dotacja 
podmiot.

dotacja 
inwest.

%
dotacja 

podmiot.
dotacja 
inwest.

%
dotacja 

podmiot.
dotacja 
inwest.

%

Nowy Teatr 2 000 000 0 63.9 1 950 000 0 64.1 1 855 000 0 66.1

Młodzieżowe Centrum Kultury 1 042 518 2 639 68.1 1 002 140 0 67.3 905 540 167 190 66.5

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” 1 400 000 0 76.5 1 300 000 176 000 75.7 1 500 000 0 79.9
Polska Filharmonia  
„Sinfonia Baltica”

3 406 100 248 834 80.0 3 301 000 720 465 82.7 3 212 500 189 868 78.8

Słupski Ośrodek Kultury 1 689 000 0 89.5 1 640 392 0 88.5 1 601 307 69 608 73.9
Bałtycka Galeria Sztuki  
Współczesn.

190 000 0 22,6 194 000 0 24,8 190 000 0 23,1

Miejska Biblioteka Publiczna 3 216 488 0 89,7 3 300 760 126 700 88,7 3 113 085 147 720 78,4

2013 2014 2015

dotacja 
podmiot.

dotacja 
inwest.

%
dotacja 

podmiot.
dotacja 
inwest.

%
dotacja 

podmiot.
dotacja 
inwest.

%

Nowy Teatr 1 855 000 188 236 64.7 1 855 000 11 624 60.7 1 893 140 0 61.5

Młodzieżowe Centrum Kultury 788 315 71 427 64.7 813 510 0 64.6 800 483 0 64.7

Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” 1 220 000 0 75.1 1 252 950 0 74.2 1 250 810 0 74.4
Polska Filharmonia  
„Sinfonia Baltica”

3 121 600 112 150 79.8 3 095 000 0 79.4 3 172 588 0 80.7

Słupski Ośrodek Kultury 1 755 494 19 462 71.1 1 825 359 0 78.3 1 843 983 0 77.8
Bałtycka Galeria Sztuki  
Współczesn.

195 000 0 18,0 190 000 0 16,8 190 000 0 14,7

Miejska Biblioteka Publiczna 3 217 035 0 77,0 3 123 747 117 140 76,7 3 182 128 552 987 89,3
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Nowy Teatr wykorzystał 15,2% tej sumy, czyli 11,4 mln złotych. Młodzieżowe Centrum 
Kultury otrzymało dotacje podmiotowe w wysokości 5,3 mln złotych, czyli 7,2% 
ogólnej sumy środków. W przypadku Teatru Lalki te liczby to odpowiednio 7,9 mln 
złotych i 10,6%. Słupski Ośrodek Kultury dostał łącznie 10,4 mln złotych (13,87%). 
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej została wsparta przez władze miasta kwotą 
1,15 mln złotych (1,54%). 

Na WYKRESIE 10. pokazany został zaś udział sumy dotacji podmiotowych do całości 
środków bieżących na kulturę w Słupsku w każdym z lat pomiędzy 2010 a 2015 
r. Widać na nim wyraźnie, że udział tego typu kosztów utrzymywał się na średnim 
poziomie ok. 91,25%. W 2013 i 2014 r. udział dotacji podmiotowych był najwyższy i 
osiągnął poziom odpowiednio 95,36% i 94,02%. 

Tabela 11. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w Słupsku w latach  2010-2015
Instytucja 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nowy Teatr 2 000 000,00 zł 1 950 000,00 zł 1 855 000,00 zł 1 855 000,00 zł 1 855 000,00 zł 1 893 140,00 zł

Młodzieżowe Centrum 
Kultury 1 042 518,00 zł 1 002 140,00 zł 905 540,00 zł 788 315,00 zł 813 510,00 zł 800 483,00 zł

Państwowy Teatr  
Lalki „Tęcza” 1 400 000,00 zł 1 300 000,00 zł 1 500 000,00 zł 1 220 000,00 zł 1 252 950,00 zł 1 250 810,00 zł

Polska Filharmonia 
 „Sinfonia Baltica” 3 406 100,00 zł 3 301 000,00 zł 3 212 500,00 zł 3 121 600,00 zł 3 095 000,00 zł 3 172 588,00 zł

Słupski Ośrodek Kultury 1 689 000,00 zł 1 640 392,00 zł 1 601 307,00 zł 1 755 494,00 zł 1 825 359,00 zł 1 843 983,00 zł

Bałtycka Galeria Sztuki 
Współczesnej 190 000,00 zł 194 000,00 zł 190 000,00 zł 195 000,00 zł 190 000,00 zł 190 000,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna 3 216 488,00 zł 3 300 760,00 zł 3 113 085,00 zł 3 217 035,00 zł 3 123 747,00 zł 3 182 128,00 zł

-‐ zł	  

500 000,00	  zł	  

1 000 000,00	  zł	  

1 500 000,00	  zł	  

2 000 000,00	  zł	  

2 500 000,00	  zł	  

3 000 000,00	  zł	  

3 500 000,00	  zł	  

4 000 000,00	  zł	  

Nowy	  Teatr Młodzieżowe	  Centrum	  
Kultury

Państwowy	  Teatr	  Lalki	  
„Tęcza”

Polska	  Filharmonia	  „Sinfonia	  
Baltica”

Słupski	  Ośrodek	  Kultury Bałtycka	  Galeria	  Sztuki	  
Współczesn.

Miejska	  Biblioteka	  Publiczna

Dotacje	  podmiotowe	  dla	  instytucji	   kultury	  w	  Słupsku	   w	  latach	  	  2010-‐2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wykres 8. Zmiany w ramach dotacji podmiotowych.
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15,28%

7,17%

10,61%

25,87%

13,87%

1,54%

25,66%

Struktura	  dotacji	  podmiotowych	  dla	  słupskich	   instytucji	  kultury	  w	  latach	  2010-‐2015

Nowy	  Teatr Młodzieżowe	  Centrum	  Kultury Państwowy	  Teatr	  Lalki	   „Tęcza”

Polska	  Filharmonia	  „Sinfonia	  Baltica” Słupski	  Ośrodek	  Kultury Bałtycka	  Galeria	  Sztuki	  Współczesn.

Miejska	  Biblioteka	  Publiczna

Wykres 9. Struktura dotacji podmiotowych dla słupskich instytucji kultury w latach 2010-2015.

10 000 000,00	  zł	  

11 000 000,00	  zł	  

12 000 000,00	  zł	  

13 000 000,00	  zł	  

14 000 000,00	  zł	  

15 000 000,00	  zł	  

16 000 000,00	  zł	  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Udział	  sumy	  dotacji	  podmiotowych	   do	  planowanego	  budżetu	  w	  części	  bieżącej

Suma	  dotacji	  podmiotowych Suma	  planowanch	  środków	  bieżących

Wykres 10. Udział sumy dotacji podmiotowych do całości środków bieżących na kulturę w 
Słupsku w każdym z lat pomiędzy 2010 a 2015 r.
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Tabela 12. Planowana struktura inwestycji (wydatków) w obszarze kultury (bez pozostałej działalności)

Rok

Pozostałe 
zadania w 

zakresie kul-
tury

Teatry
Filharmonie, 

orkiestry, 
chóry i kapele

Domy i ośrodki 
kultury, świetli-

ce i kluby

Galerie i 
biura wystaw 
artystycznych

Biblioteki
Ochrona za-

bytków i opieka 
nad zabytkami

2010 530 000,00 zł 3 380 000,00 zł 3 260 500,00 zł  2 674 000,00 zł 190 000,00 zł  3 257 500,00 zł  1 080 380,00 zł 

2011 473 000,00 zł 3 426 000,00 zł 4 133 000,00 zł  2 639 392,00 zł 190 000,00 zł  3 357 500,00 zł  658 995,00 zł 

2012 380 000,00 zł 3 441 000,00 zł 3 095 000,00 zł  2 457 000,00 zł 190 000,00 zł  3 245 796,00 zł  486 000,00 zł 

2013 285 000,00 zł 3 265 000,00 zł 3 095 000,00 zł  2 531 000,00 zł 190 000,00 zł  3 106 185,00 zł  220 000,00 zł 

2014 335 000,00 zł 3 105 000,00 zł 3 095 000,00 zł  2 531 000,00 zł 190 000,00 zł  3 225 649,00 zł  437 035,00 zł 

2015 395 060,00 zł 3 143 950,00 zł 3 172 588,00 zł  2 644 466,00 zł 190 000,00 zł  3 735 115,00 zł  202 000,00 zł 

Pozostałe	  zadania	  w	  zakresie	  kultury;	  2,9%

Teatry;	   24,2%

Filharmonie,	  orkiestry,	  chóry	  i	  kapele;	   24,3%

Domy	  i	  ośrodki	  kultury,	  świetlice	  i	  kluby;	  18,9%

Galerie	   i	  biura	  wystaw	  artystycznych;	  1,4%

Biblioteki;	  24,4%

;	  0,0%

Ochrona	  zabytków	  i	  opieka	  nad	  zabytkami;	  3,8% Pozostała	  działalność;	  0,2%

Struktura	  planowanych	  inwestycji	  w	  kulturę	  w	  latach	  2010-‐2015

Wykres 11. Struktura  inwestycji (wydatków) bieżących w słupskiej kulturze.

Analizując zaś strukturę inwestycji (wydatków) zapisaną w dziale 921 słupskich budżetów 
(TABELA 12.) można zauważyć, że pozostałe środki zaplanowane w słupskiej kulturze 
były przeznaczane na „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (w tym również konkursy 
dla NGO), „Ochronę zabytków i opieka nad zabytkami” i tzw. „Pozostałą działalność”. 
Pełną strukturę inwestycji (wydatków) bieżących w Słupskiej kulturze można zobaczyć 
na WYKRESIE 11. Zmiany rok do roku pokazane zaś zostały na WYKRESIE 12. 

Dotacje podmiotowe ze środków miejskich są głównym źródłem utrzymania  
dla instytucji kultury – zwłaszcza dla tych, których specyfika uniemożliwia np. sprzedaż 
biletów. W TABELI 13. Przedstawione zostały dane na temat procentowego udziały 
dotacji podmiotowej w budżecie instytucji kultury w Słupsku.
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Organizacje pozarządowe a finanse w kulturze

Organizacje pozarządowe są ważnym elementem tworzącym kulturę miejską. 
Dlatego w każdym systemie polityki kulturalnej przewidziane jest miejsce na wsparcie  
ich aktywności.  W Słupsku rolę taką pełnią przede wszystkim konkursy dla organizacji 
pozarządowych, które rokrocznie są ogłaszane na podstawie Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Konkursy te są uwzględnione w programie 
współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

TABELA 14. pokazuje sumę środków, które rokrocznie były przeznaczane na konkursy 
dla NGO. Słupskie konkursy nie są podzielone na obszary priorytetowe. 

Warto zauważyć, że zmniejszyła się ogólna suma środków przekazywanych NGO  
w formie dotacji celowych i w ramach konkursów. W 2010 r. była to suma  
450 000 zł. W 2013 spadła nawet do 250 000 zł, by w 2014 i 2015 wzrosnąć  
do sumy 300 000 zł. Średnio było to ok. 2,40% całości planowanych środków bieżących  
na kulturę. Szczegółowe informacje dotyczące relacji wysokości planowanego 
budżetu na kulturę do wysokości środków przekazanych NGO pokazane zostały  
na WYKRESIE 13. 

O ile w przypadku 2010 r. przeznaczona dla NGO suma stanowiła 57,3% wnioskowanej 
przez NGO kwoty, to w 2012, gdy po raz pierwszy obniżono pulę konkursową, 
możliwa do otrzymania suma środków stanowiła już tylko 39,1% wnioskowanej kwoty.  
W 2015 potrzeby NGO były jeszcze wyższe. Wnioskowały one o sumę prawie  
864 tys. złotych, a dostępna kwota konkursowa stanowiła wówczas tylko  
34,7% oczekiwanej puli środków.

Dokonana została także analiza liczby składanych wniosków. Jej wyniki zostały 
przedstawione w TABELI 15. Bardzo ciekawie prezentuje się tutaj rok 2010. Wówczas 
na konkurs grantowy została złożona rekordowa, jak na Słupsk, liczba wniosków,  
bo aż 52. Okazuje się jednak, że aż 92% z nich uzyskało dofinansowanie. W kolejnych 
latach liczba wniosków utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie – 34-41 
wniosków rocznie. Wzrosła też jednak konkurencja pomiędzy ofertami. W latach 
2012-2013 blisko połowa złożonych wniosków nie otrzymywała dofinansowania.  
Łącznie w latach 2010-2015 zostało złożonych 246 wniosków, z których 168 (czyli 
68%) uzyskało dofinansowanie. 

Średnia wysokość udzielonej w tym czasie dotacji wyniosła 11 715 zł. Na WYKRESIE 
14. przedstawiona jest wysokość średnich dotacji celowych udzielonych w ramach 
konkursów dla NGO w latach 2010-2015. Najwyższa średnia wysokość dotacji miała 
miejsce w 2011 r. i wyniosła 14 161 zł, przy czym 50% dotacji była niższa bądź równa 
6 250 zł. Łączna suma środków przekazanych do dyspozycji NGO wyniosła w tym 
okresie 19,7 mln zł. 

Porównanie rozkładu wysokości i liczby przyznanych grantów pokazuje, że w słupskich 
konkursach panuje polityka przyznawania dofinansowania relatywnie mniejszej liczbie 
wniosków i organizacji. Efektem takiego rozwiązania jest fakt, że mała liczba organizacji 
dostaje relatywnie duże środki. Istotne jest, że efekt ten może być również wynikiem 
słabej jakości propozycji przedstawianych przez wnioskodawców. Dalsza analiza 
pokazuje jednak, że wynika to z obecności kilku dużych organizacji realizujących 
projekty, na które przeznaczana jest większość dostępnych środków. 
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Tabela 13. Udział dotacji podmiotowej w budżecie instytucji kultury w Słupsku w latach  2010-2015 (%)

Instytucja 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ŚREDNIA
Nowy Teatr 63,9 64,1 66,1 64,7 60,7 61,5 63,50
Młodzieżowe Centrum  
Kultury 68,1 67,3 66,5 64,7 64,6 64,7 65,98

Państwowy Teatr Lalki  
„Tęcza” 76,5 75,7 79,9 75,1 74,2 74,4 75,97

Polska Filharmonia  
„Sinfonia Baltica” 80 82,7 78,8 79,8 79,4 80,7 80,23

Słupski Ośrodek Kultury 89,5 88,5 73,9 71,1 78,3 77,8 79,85
Bałtycka Galeria Sztuki 
Współczesnej 22,6 24,8 23,1 18,0 16,8 14,7 20,00

Miejska Biblioteka Publiczna 89,7 88,7 78,4 77,0 76,7 89,3 83,30

-‐ zł	  

2 000 000,00	  zł	  

4 000 000,00	  zł	  

6 000 000,00	  zł	  

8 000 000,00	  zł	  

10 000 000,00	  zł	  

12 000 000,00	  zł	  

14 000 000,00	  zł	  

16 000 000,00	  zł	  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Struktura	  planowanych	  inwestycji	  w	  kulturę	  w	  latach	  2010-‐2015

Pozostałe	  zadania	  w	  zakresie	  kultury Teatry Filharmonie,	  orkiestry,	  chóry	  i	  kapele Domy	  i	  ośrodki	  kultury,	  świetlice	  i	  kluby

Galerie	   i	  biura	  wystaw	  artystycznych Biblioteki Ochrona	  zabytków	  i	  opieka	  nad	  zabytkami Pozostała	  działalność

Wykres 12. Struktura planowanych inwestycji w kulturę w latach 2010-2015.

Tabela 14. Suma środków przekazanych NGO w trybie konkursowym w latach 2010-2015 (dotacje celowe)

ROK 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Suma wszystkich 
środków 1 984 695,00 zł 450000 384 695 zł 300000 250000 300000 300000

Średnia wysokość 
dotacji

12 139,21 zł 9 375,00 zł 14 161,35 zł 13 636,36 
zł

11 904,76 
zł

13 043,48 
zł

10 714,29 
zł

Mediana wysokości 
dotacji

4 708,33 zł 4 000,00 zł 6 250,00 zł 4 000,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 5 000,00 zł

Wysokość całego 
budżetu na kulturę 82 601 134,57 zł 14 639 694,08 zł 14 845 895,12 zł 13 617 327,76 zł 13 112 944,02 zł 12 888 094,59 zł 13 497 179,00 zł

% budżetu na 
kulturę 2,40% 3,07% 2,59% 2,20% 1,91% 2,33% 2,22%

Suma środków, o 
które wnioskowano bd 785801 556292 763052 bd 647871 863807,85
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Porównanie rozkładu wysokości przyznanych grantów dla NGO w latach 2010-2015 
pokazuje dokładnie tą sytuację (WYKRES 15.). Taki wybór modelu dofinansowania 
organizacji pozarządowych ma swoje dobre i złe strony. Zaletą jest przekazanie wsparcia 
pozwalającego organizacjom pozarządowym na stabilny rozwój i instytucjonalizację. 
Do wad należy zaliczyć utrudniony dostęp do środków pozwalających na rozpoczęcie 
działalności. 

Porównanie rozkładu wysokości i liczby przyznanych grantów pokazuje, że w słupskich 
konkursach panuje polityka przyznawania dofinansowania relatywnie mniejszej liczbie 
wniosków i organizacji. Efektem takiego rozwiązania jest fakt, że mała liczba organizacji 
dostaje relatywnie małe środki. Istotne jest, że efekt ten może być również wynikiem 
słabej jakości propozycji przedstawianych przez wnioskodawców. Dalsza analiza 
pokazuje jednak, że wynika to z obecności kilku dużych organizacji organizujących 
projekty, na które przeznaczana jest większość dostępnych środków. 

Porównanie rozkładu wysokości przyznanych grantów dla NGO w latach 2010-2015 
pokazuje dokładnie tą sytuację (WYKRES 15.). Taki wybór modelu dofinansowania 
organizacji pozarządowych ma swoje dobre i złe strony. Zaletą jest przekazanie wsparcia 
pozwalającego organizacjom pozarządowym na stabilny rozwój i instytucjonalizację. 
Do wad należy zaliczyć utrudniony dostęp do środków pozwalających na rozpoczęcie 
działalności

Porównanie rozkładu dotacji dla NGO w 2015 r. w Olsztynie i Słupsku przedstawione 
na WYKRESIE 16. pokazuje, że możliwe jest zastosowanie innego modelu podziału 
środków finansowych pomiędzy aplikujące o nie organizacje pozarządowe. Olsztyn 
dysponując budżetem dla NGO w wysokości 480000 zł dotuje znacznie większą 
liczbę projektów, ale jednocześnie przekazuje o wiele mniejsze sumy środków.  
W 2013 r. średnia wysokość dofinansowania w tym mieście to 5493 zł, w 2014 kwota 
ta zwiększyła się do 5890,4 zł, a w 2015 spadła do sumy 5274,7 zł.

Istotnej wiedzy dostarcza także analiza rozkładu przyznanych grantów i ich wysokości 
pomiędzy poszczególnych wnioskodawców. W TABELI 16. przedstawione zostało 54 
organizacje pozarządowe aplikujące w konkursach dla NGO w latach 2010-2015. Warto 
zauważyć, że pięciu największych grantobiorców otrzymało łącznie 1,52 mln złotych, 
a więc 77,3% wszystkich dostępnych w ramach konkursów NGO. Jednocześnie co 
najmniej trzy z tych organizacji są bardzo mocno związane ze słupskimi instytucjami 
kultury i korzystają z ich wsparcia przy realizacji projektów.

Tabela 15. Porównanie ilości wniosków i organizacji ubiegających się o dofinansowanie i dofinansowanych w latach 2010-2015

Rok
Liczba 

złożonych 
wniosków

Liczba 
dotowanych 
wniosków

% wniosków 
dofinansowanych

Liczba aplikujących 
organizacji

Liczba 
aplikujących 
organizacji z 

grantami

% organizacji 
dofinansowanych

łącznie 246 168 68% 54 33 61%
2010 52 48 92% 24 21 88%
2011 39 26 67% 20 17 85%
2012 41 22 54% 23 15 65%
2013 39 21 54% 26 16 62%
2014 34 23 68% 23 16 70%

2015 41 28 68% 31 24 77%
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12 000,00	  zł	  

14 000,00	  zł	  

16 000,00	  zł	  
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Średnia	  wysokość	   dotacji

Wykres 14. Średnia wysokość dotacji celowych dla NGO w latach 2010-2015
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Tabela 16. Suma środków przyznacznych NGO w ramach konkursów w latach 2010-2015
Suma przyzna-
nych środków Nazwa organizacji

 777 150,00 zł Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Słupsk
 227 450,00 zł Stowarzyszenie NOTA  ANAMNESIS Słupsk
 201 200,00 zł Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo
 194 500,00 zł Stowarzyszenie im Krzysztofa Komedy Słupsk
 121 500,00 zł Stowarzyszenie Kulturalne „Pegaz” Słupsk

 63 000,00 zł Pomorskie Towarzystwo Muzyczne „makroFon” w Słupsku
 44 000,00 zł Bractwo Rycerskie Księcia Bogusława V Słupsk
 38 795,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje” w Słupsku
 38 000,00 zł Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Reduta” Słupsk
 29 200,00 zł Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Słupsku
 28 000,00 zł Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej AKTYWNE POMORZE   w Słupsku
 27 000,00 zł Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku Słupsk
 23 000,00 zł Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Słupsk
 21 800,00 zł Słupski Klub Fotograficzny „FOTOAKTYWNI” w Słupsku
 16 000,00 zł Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny w Słupsku
 13 500,00 zł Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła Słupsk
 13 275,00 zł Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Słupsk
 11 000,00 zł Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału Słupsk
 10 525,00 zł Soroptimist International Klub w Słupsku

 9 500,00 zł Stowarzyszenie Edukacyjne „VOLUMIN” w Słupsku
 8 500,00 zł Towarzystwo Społ -Kulturalne Żydów  w RP Oddział Gdańsk - Filia Słupsk
 7 000,00 zł Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Słupsku
 6 500,00 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
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 6 000,00 zł 11 Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła Słupsk
 6 000,00 zł Dom na rozstaju kultur i religii
 5 000,00 zł Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku

 4 400,00 zł 
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Teatralnej wśród Dzieci i Młodzieży przy PTL „Tęcza” w 
Słupsku

 3 500,00 zł Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub  w Słupsku

 3 500,00 zł 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rozwojowych „PORTA” przy Szkole Podstawowej Nr 3  
w Słupsku

 3 400,00 zł Centrum Wolontariatu Słupsk
 2 500,00 zł Fundacja Teatru Władca Lalek 
 2 500,00 zł Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej Szprycha
 1 000,00 zł Chór SYNTAGMA Słupsk

  -   zł Bałtycka Fundacja Sztuki Współczesnej Słupsk
  -   zł Fundacja One World
  -   zł Fundacja Wspieram Warszawa - Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską
  -   zł Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Słupsk
  -   zł Kulturalny Punkt Zapalny
  -   zł Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski w Gdańsku
  -   zł Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów PRO DUCATU STOLPENSIS Słupsk
  -   zł Przyjaciele Życia Fundacja Słupsk

  -   zł 
Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicz Naczelnej Organizacji Technicz-
nej Słupsk

  -   zł Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników Akademii Pomorskiej w Słupsku
  -   zł Stowarzyszenie Dom na Rozstaju Kultur i Religii w Słupsku
  -   zł Stowarzyszenie Drzewniak Słupsk
  -   zł Stowarzyszenie HORYZONT w Słupsku
  -   zł Stowarzyszenie NASZ ŚWIAT OUR WORD Association Słupsk
  -   zł Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Terenowy Słupsk
  -   zł Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku
  -   zł Stowarzyszenie Współpracy POLSKA- WSCHÓD Oddział Słupsk
  -   zł Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
  -   zł Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Słupsku
  -   zł Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku

  -   zł Związek Literatów Polskich Oddział Słupsk
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