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Szanowni Państwo, 

19.05.2012 r. spotkaliśmy się, aby porozmawiać o kulturze. Celem naszego spotkania było 
rozpoczęcie dyskusji nad miejską polityką kulturalną i projektami rozwoju elbląskiej kultury. 
Rozmawialiśmy o roli urzędu miejskiego oraz pracowaliśmy nad społecznymi propozycjami 
zmian – wykorzystania potencjalnych szans i rozwiązania istniejących problemów. Niniejsze 
sprawozdanie zawiera podsumowanie naszej wspólnej pracy. Staraliśmy się przekazać 
wszystkie Państwa uwagi, komentarze, opinie i propozycje w taki sposób,  w jaki zostały 
zaprezentowane podczas dyskusji. 

Sprawozdanie podzielone jest zgodnie z przebiegiem naszego spotkania. Znajdą w nim 
Państwo zarówno podsumowanie debaty otwierającej, jak i prac każdej z czterech grup 
warsztatowych. Polecamy Państwa uwadze w szczególności propozycje zgłoszone przez 
uczestników warsztatów. 

Jesteśmy przekonani, że nasza wspólna praca jest doskonałym wstępem do miejskiego kongresu 
kultury, który niebawem będzie miał miejsce w Elblągu. Najważniejszym elementem jest teraz  
kontynuowanie wysiłków na rzecz realizacji Państwa dobrych pomysłów i propozycji. Niniejszy 
raport może być w tych działaniach bardzo pomocny. 

Dziękujemy za możliwość organizacji elbląskiej edycji naszego programu DNA Miasta. Jego 
ideą jest działanie na rzecz tworzenia dobrych miejskich polityk kulturalnych. Promujemy 
kulturę budowaną w dialogu, opartą na interakcji mieszkańców, twórców i władz miejskich. 
Szukamy odpowiedzi na pytanie o tożsamość miasta – jego kod DNA, aby na tej podstawie 
budować świadomą i opartą na zasadach współuczestniczenia oraz współodpowiedzialności 
strategię rozwoju kultury. Wspieramy mieszkańców, twórców i animatorów kultury oraz władze 
miasta w tworzeniu mądrej kultury miejskiej. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaangażowaniu 
elbląskich władz wypracowane przez Państwa propozycje mogą stać się częścią miejskiej 
polityki kulturalnej. Warto pamiętać, że inicjatorem organizacji elbląskiej edycji programu 
„DNA Miasta” jest Leszek Sarnowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego  
w Elblągu. 

Zachęcamy do dalszej współpracy – zarówno przy komentowaniu  
i ulepszaniu treści raportu, jak i tworzeniu miejskiej polityki kulturalnej odpowiadającej 
Państwa aspiracjom, możliwościom i potrzebom. 

Z poważaniem,

Artur Celiński
Zastępca wydawcy Res Publiki Nowej
Szef zespołu DNA Miasta

arturceliński@gmail.com



Spotkanie rozpoczęła debata „Jakiej polityki 
kulturalnej potrzebujemy?”, w której udział wzięli 
Grażyna Kluge – wiceprezydent Elbląga, Leszek 
Sarnowski – dyrektor Departamentu Kultury  
w Elblągu, Paweł Kulasiewicz ze Stowarzyszenia 
Elbląg Europa, Aleksandra Szymańska, dyrektorka 
Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz 
Karol Zamojski z Pracowni Kultury Współczesnej  
w Bydgoszczy. Moderatorem był Artur Celiński, 
zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Res 
Publica Nowa”.

Debata służyła wspólnemu poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytania dotyczące tego, w jaki sposób 
możemy definiować miejską politykę kulturalną. 
Opierając się na doświadczeniach elbląskich oraz 
bydgoskich i gdańskich, rozmawiano o roli miasta  
i formach współpracy z publicznymi i niepublicznymi 
instytucjami kultury. Czy miasto ma animować 
kulturę, czy nią zarządzać? Jaka jest rola miejskich 
instytucji kultury? Zastanawialiśmy się nad 

zarysem strategii rozwoju kultury – dokąd powinna 
zmierzać? Jakie cele można postawić przed kulturą 
w Elblągu? W jaki sposób powinna przebiegać 
współpraca miasta z jego mieszkańcami, aby jej 
efekty były możliwie najbardziej konstruktywne  
i sprzyjały rozwojowi całego miasta?

Pierwsze pytanie zostało zadane wiceprezydent 
miasta Grażynie Kluge i dotyczyło wizji kultury  
w Urzędzie Miasta. Po co miastu kultura?

Wiceprezydent odpowiedziała, że kultura przede 
wszystkim ma służyć obywatelom miasta. Wizja 
kultury Urzędu Miasta opiera się na 3 elementach: 
kształceniu, współdziałaniu i tworzeniu. Ważne, 
aby twórcy, artyści i instytucje potrafili ze sobą 
współpracować, współtworzyć całość albo tworzyć 
drobne części całości.  

Grażyna Kluge zwróciła również uwagę na cel 
debaty i jej wpisanie się w ważny moment dla 

DEBATA OTWIERAJĄCA



Elbląga, jakim jest tworzenie programu kulturalnego 
miasta. Debata umożliwi spojrzenie na sprawy 
kultury oczami jej twórców i animatorów. Kolejnym 
krokiem będzie rozpoznawanie kierunków,  
w których według mieszkańców powinna iść 
elbląska kultura. Głos obywateli odegra istotną rolę 
w kreowaniu programu kultury. Wiceprezydent 
podkreślała, jak ważne jest, aby Elbląg był 
wyróżniającym się punktem na mapie, miastem 
wykorzystującym w pełni swój potencjał. 

Przykład dobrze spożytkowanego potencjału 
Elbląga, który wymieniła Grażyna Kluge,  
to orkiestra kameralna, która choć funkcjonuje 
dopiero piąty rok - jest bardzo sprawnie działającą  
instytucją i powoli staje się wizytówką miasta. 
Sukcesem elbląskiej kultury byłby stan, w którym 
zainteresowanie mieszkańców innymi działaniami 
kulturalnymi byłoby porównywalne do tego, 
którym dziś cieszy się orkiestra.

Drugie pytanie skierowano do dyrektora 
Departamentu Kultury UM Leszka Sarnowskiego 
i dotyczyło diagnozy obecnej sytuacji kultury  
w Elblągu. Jak przez Urzęd Miasta rozumiane 
jest uczestnictwo elblążan i docieranie  
do mieszkańców?

Leszek Sarnowski zauważył, że udało się kulturę 
uchronić przed poważniejszymi cięciami, które 
dotknęły inne dziedziny budżetu. W tym roku 
więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym przeznaczono 
na granty i działalność organizacji pozarządowych, 
stypendia itd.

Dyrektor Departamentu Kultury jest przekonany,  
że potencjał elblążan jest olbrzymi.   Jest wielu ludzi, którzy 
mają kreatywne pomysły i warto, aby te osoby działały 
wspólnie. W Elblągu już teraz cieszy to, co się zauważalnie 
rozwija – np. „Elbląski Informator Kulturalny”, który  
z miesiąca na miesiąc jest coraz grubszy. 



Następnie Leszek Sarnowski w swojej wypowiedzi 
nawiązał do festiwalu jazzowego, w którego 
organizację w tym roku będzie zaangażowany 
Departament Kultury. Wspólnym celem jest 
stworzenie imprezy istotnej, rozpoznawalnej  
na skalę krajową, a może nawet europejską.

Rolę Departamentu Leszek Sarnowski widzi  
w inspirowaniu i wspieraniu, ale nie narzucaniu 
swojej wizji. Wizja kulturalna dla Elbląga powinna 
być tworzona i realizowana wspólnie – razem  
z mieszkańcami i animatorami kultury. Potrzebny 
jest ferment oddolny, który pozwoli na wykreowanie 
takich działań. Aktualnie realizowane są badania 
na temat oczekiwań mieszkańców i Departament 
na pewno z nich skorzysta. Celem Leszka 
Sarnowskiego jest udowodnienie, że Departament 
Kultury jest miejscem otwartym, do którego można 
przyjść, gdzie można złożyć projekt lub przedstawić 
propozycje.  

Nadchodzący kongres jest w ocenie dyrektora 
Departamentu potrzebny po to, by raz rozpoczęta 
dyskusja nie zamknęła się w ramach jednego 
spotkania. Cel tego typu działań to wzbudzenie 
w mieszkańcach poczucia, że to jest ich kultura. 
Kongres powinien być miejscem, w którym ludzie 
będą mogli ze sobą pogadać, wymienić się wizjami 
i pomysłami, by mogli się wypowiedzieć i dołożyć 
się do wizji kultury tak, by była wspólna.

Kolejne pytanie Artura Celińskiego skierowane było 
do przedstawiciela Stowarzyszenia Elbląg Europa  

Pawła Kulasiewicza. Czy jego zdaniem wspomniany 
przez dyrektora Departamentu Kultury ferment 
może powstać? Czy w Elblągu jest odczuwalna 
gotowość mieszkańców i środowiska animatorów 
kultury do bycia równoprawnym partnerem?

Paweł Kulasiewicz zauważył, że ważne jest 
obopólne traktowanie się jako partnerów. W jego 
opinii Departament jest rzeczywiście otwarty  
na współpracę, natomiast jeśli chodzi o instytucje 
kultury, bywa różnie. Nawiązując do wypowiedzi 
Wicedyrektor Grażyny Kluge, Paweł Kulasiewicz 
stwierdził, że rzeczywiście bardzo dobrym ruchem 
było otwarcie elbląskiej orkiestry kameralnej, która 
staje się pewnego rodzaju produktem, który powoli 
staje się rozpoznawalny na zewnątrz. Jest jednak 
w Elblągu wielu twórców, którym brakuje takiego 
wsparcia, jakie dostała od miasta orkiestra. 

Grażyna Kluge: 

Kultura przede wszystkim ma 
służyć obywatelom miasta. Wizja 
kultury Urzędu Miasta opiera  
się na 3 elementach: kształceniu, 
współdziałaniu i tworzeniu. Ważne, 
aby twórcy, artyści i instytucje potrafili 
ze sobą współpracować, współtworzyć 
całość albo tworzyć drobne części  
całości. 

Leszek Sarnowski:

Wizja kulturalna dla Elbląga 
powinna być tworzona i realizowana 
wspólnie – razem z mieszkańcami  
i animatorami kultury. Potrzebny 
jest ferment oddolny, który pozwoli  
na wykreowanie takich działań. 

Mówiąc o gotowości do partnerstwa, Paweł 
Kulasiewicz dodał, że cały czas brakuje otwartości 
na poziomie domów kultury. Według niego  
w Elblągu wciąż za mało jest miejsc, w których 
można by organizować imprezy, miejsc, które 
udostępniałyby swoją przestrzeń na różne działania. 
Nawiązując do idei otwartości środowiska kultury  
w Elblągu, dodał, że dobrze jest też nie zamykać  
się i zapraszać twórców z zewnątrz. Warto 
organizować ogólnokrajowe czy międzynarodowe 
debaty, bo nic nie rozwija i nie kształtuje tak,  
jak wymiana doświadczeń.

Swoją wypowiedź zakończył apelem, by przejść  
od słów do czynów. W Elblągu widoczna  
jest potrzeba, aby „coś się zadziało”. 



Kolejne pytanie dotyczące partnerstwa 
postawiono Dyrektorce Instytutu Kultury Miejskiej 
w Gdańsku Aleksandrze Szymańskiej. Jak powinny  
być rozdzielona prace w obrębie kultury? Jaka jest 
tu rola organizacji pozarządowych?

Aleksandra Szymańska położyła nacisk na to, że do 
wytworzenia wizji kultury konieczne jest wspólne 
jej wypracowywanie. Nie wolno jednak zapominać 
o dalszych etapach współpracy. Przynosi to owoce 
w miejscach, gdzie zarówno miasto, jak i instytucje 
dostrzegły, że współpraca ma sens i przynosi 
korzyści. 

miasta zrobił wtedy coś, co z dzisiejszej perspektywy 
wspominane jest jako działanie założycielskie 
– podpisał jako pierwszy w Polsce Agendę 21  
dla kultury, której postanowienia są do dziś 
traktowane jako bardzo poręczne narzędzie.

Kolejnym krokiem Bydgoszczy było podjęcie trudu 
redefinicji kultury. Podczas Bydgoskiego Kongresu 
Kultury okazało się, że kultura to głównie pole 
komunikacji, a zadaniem miasta jest stworzenie 
dla niej płaszczyzny. Nie bez znaczenia była 
również forma kongresu - spotkania różnych 
środowisk, dyskusji przy stolikach nad konkretnymi 
zagadnieniami. Kongres przeszedł najśmielsze 
oczekiwania organizatorów, a prezydent postanowił 
zwiększyć budżet na kulturę. Był to początek wielu 
zmian, przede wszystkim tych mających na celu 
wspólne tworzenie kultury w mieście - trwającego 
do dziś procesu jej uspołeczniania. 

Nawiązując do wypowiedzi Karola Zamojskiego, 
Artur Celiński ponownie swoje pytanie skierował 
do Aleksandry Szymańskiej: Czy tego typu działania 
są możliwe do powtórzenia w takim mieście  
jak Gdańsk? I czy to jest dobry krok?

Według Aleksandry Szymańskiej to, co wydarzyło 
się w Bydgoszczy, jest możliwe w każdym mieście. 
Potrzebna stworzenia warunków do rozmowy  
i wspólnego budowania wizji. 

W kolejnej części debaty głos został oddany 
publiczności, która poruszyła następujące kwestie:

Dwa oblicza kultury muzycznej w Elblągu i dwa 
modele jej finansowania: orkiestra kameralna 
i klub Mjazzga. Orkiestra ma sponsorów, 
świetnych muzyków i dobrą organizację. 
Ze względu na nakład środków, pracy  
i zaangażowania ludzi, orkiestra była niejako 
skazana na sukces. Natomiast właściciele 
prywatnego klubu Mjazzga zastanawiają się, 
co klub może zrobić dla miasta, a potem robią 
to na własny koszt. Pytanie uczestnika debaty 
brzmiało: Co miasto chce zrobić, aby stworzyć 
warunki przyjazne dla rozwoju takiej kultury 
i biznesu? Co można zrobić, aby podobne do 
Mjazzgi miejsca mogły powstawać i się rozwijać?

Paweł Kulasiewicz zauważył,  
że ważne jest obopólne traktowanie 
się jako partnerów. W jego opinii 
Departament jest rzeczywiście otwarty 
na współpracę, natomiast jeśli chodzi 
o instytucje kultury, bywa różnie.

Mówiąc o Gdańsku, Aleksandra Szymańska 
stwierdziła, że sytuacja tego miasta jest specyficzna 
– miasto i osoby, które zajmowały się kulturą, 
cechowała otwartość. Kluczowy był moment, gdy 
miasto otworzyło się na współdziałanie. Starania 
o ESK były pretekstem do uruchomienia tego 
procesu.

Dobre zarządzanie kulturą to przede wszystkim 
współdziałanie w tworzeniu budżetu, patrzenie 
z dystansu na wizerunek miasta, robienie badań  
i przyglądanie się potrzebom mieszkańców.  
Na tym rola polegać powinna rola miasta i samego 
deparamentu kultury. Animację zaś powinno się 
pozostawić animatorom kultury.

Następnie Karol Zamojski z Pracowni Kultury 
Współczesnej w Bydgoszczy został zapytany  
o sytuację w jego mieście, gdzie zamiast Wydziału 
Kultury od niedawna działa Biuro Kultury.

Według Karola Zamojskiego kultura w Bydgoszczy 
jest w budowie. 1 kwietnia 2010 roku władze 
miasta oznajmiły start w konkursie o ESK, co dla 
wielu mieszkańców zabrzmiało jak żart. Prezydent 



Wiceprezydent w odpowiedzi przypomniała,  
że właściciel Mjazzgi został doceniony i otrzymał 
prezydencką nagrodę za udział w kulturze miasta. 
Jej zdaniem takie nagrody są dostatecznym 
wsparciem i wystarczającą motywacją dla kolejnych 
tego typu inicjatyw.

Inny uczestnik debaty zaproponował 
przejście kultury z dziedziny instytucjonalnej  
do prywatnej. Według niego sfera instytucjonalna 
jest z założenia przeciętna, wyznacza średni 
poziom. Władze miasta powinny stopniowo 
wycofywać się z finansowania kultury w formach 
instytucjonalnych na rzecz inicjatyw prywatnych.
Warto to zrobić ze względu na nieuchronie 
zbliżającą się konieczność cięć budżetowych. 
Miasto powinno się do nich przygotowywać.

Karol Zamojski odpowiedział, że przy założeniu, 
iż kultura jest przywilejem każdego obywatela,  
a nie wolnorynkowym produktem, dotowanie  
to konieczność. Prywatyzacja kultury 
spowodowałaby, że mogłyby w niej uczestniczyć 
tylko osoby uprzywilejowane.

Kolejna osoba spytała, czy nie lepiej byłoby, 
gdyby miasto zamiast organizować masowe, 
kosztowne imprezy typu Dni Elbląga te same 
pieniądze przekazało „niżej”, tzn. do środowisk, 
które własnym sumptem organizują różnego 
rodzaju mniejsze wydarzenia, które w przyszłości 
mogłyby stać się wizytówką miasta (np. Dni 
Wikinga, Letnie Ogrody Polityki itp.)?

Wiceprezydent Grażyna Kluge odpowiedziała,  
że miasto nie robi niczego kosztem czegoś innego. 
Miasto zakłada, że nie wszystkie imprezy muszą  
promować Elbląg, w mieście muszą też odbywać 
się takie działania, które będą cieszyć samych tylko 
mieszkańców, a Dni Elbląga do tego właśnie rodzaju 
rozrywki się zaliczają.

Ostatnią kwestię poruszył przedstawiciel 
Stowarzyszenia Akcja Wspierania Aktywności, 
mówiąc, że kultura to umiejętność tworzenia 
relacji w bardzo szerokim rozumieniu. 

Aleksandra Szymańska:

Dobre zarządzanie kulturą to przede 
wszystkim współdziałanie w tworzeniu 
budżetu, patrzenie z dystansu  
na wizerunek miasta, robienie badań  
i przyglądanie się potrzebom 
mieszkańców. Na tym rola polegać 
powinna rola miasta i samego 
deparamentu kultury. Animację zaś 
powinno się pozostawić animatorom 
kultury.



WARSZTATY

Po debacie otwierającej uczestnicy zostali 
podzieleni na cztery grupy, opracowujące  
na warsztatach cztery obszary zagadnień. Grupy  
te zatytułowano:

• Ludzie i kreacja
• Tożsamość i wizerunek 
• Zarządzanie kulturą
• Miejsca i przestrzeń publiczna

Każde warsztaty podzielono na dwie części. Podczas 
pierwszej uczestnicy starali się stworzyć diagnozę 
istniejącej sytuacji i wyróżnić najważniejsze 
obszary problemów, na których należy się skupić.  
Natomiast w części drugiej uczestnicy sformułowali 
możliwe sposoby pokonania zdiagnozowanych 
trudności.  

Ludzie i kreacja
Uczestnicy grupy „Ludzie i kreacja” zmierzyli się  
z kwestiami dotyczącymi zwiększania uczestnictwa 
mieszkańców miasta w tworzeniu kultury miejskiej. 
Szukali przyczyn niskiej mobilizacji i uczestnictwa 
mieszkańców w kulturze, odpływu młodych 
ludzi z miasta; zastanawiali się, w jaki sposób 
wspólnie można przyczynić się do zwiększenia 
ich współudziału oraz współodpowiedzialności 
miejskich obywateli w kulturze.

I CZĘŚĆ WARSZTATÓW: DIAGNOZA

Problem: Brak informacji
Uczestnicy warsztatów uznali, że mieszkańcy 
Elbląga nie uczestniczą w kulturze głównie  
z powodu braku zainteresowania obszarem 



kultury – nie szukają informacji o tym, co dzieje 
się w Elblągu, ale też nie wiedzą gdzie i jak szukać. 
Informacje te często nie są łatwo dostępne.  
Być może przydatny byłby informator, baza 
wiadomości o tym, co dzieje się w Elblągu. 
Zauważono również, że wydarzenia kulturalne 
wymagają większej promocji. Dostępny  
w tej chwili informator ma zbyt mały nakład, 
ponieważ jego przygotowanie jest zbyt drogie. 
Osobny problemem to fakt, że pomimo dostępności 
niektórych tego typu informacji mieszkańcy i tak po 
nie nie sięgają. Uczestnicy zdiagnozowali problem 
braku jednoznacznych oczekiwań co do oferty 
kulturalnej miasta – mieszkańcy sami nie wiedzą, 
co chcieliby widzieć  w swoim mieście. 

PROBLEM: Analfabetyzm kulturalny
Według osób pracujących na warsztatach 
stan wiedzy większości mieszkańców Elbląga 
można nazwać analfabetyzmem kulturalnym. 
Mieszkańcom brakuje edukacji, która pozwoliłaby 
im czuć się swobodnie np. podczas koncertów 
i w pełni z nich korzystać. Dzięki takiemu 
przygotowaniu merytorycznemu mieszkańcy 
lepiej orientowaliby się w tym, dokąd mogą pójść, 
z czego mogą korzystać i czym tak naprawdę jest 
kultura. Mieszkańcy postrzegają kulturę jako 
zamkniętą dziedzinę życia, tj. przeznaczoną dla elit 
i snobów, w związku z tym odczuwają lęk przed 
wejściem do instytucji, nie widzą w niej miejsca 
dla siebie. Patrząc na ofertę kulturalną Elbląga,  
nie potrafią dostrzec jej wartości i widzą ją jako 
gorszą od np. warszawskiej, co również dystansuje 
ich od wydarzeń kulturalnych miasta . 

PROBLEM: Ceny
Innym powodem braku zainteresowania 
mieszkańców kulturą mogą być wysokie ceny 
wstępów. Rosnące bezrobocie powoduje, że coraz 
mniej osób może sobie pozwolić na uczestnictwo  
w kulturze. Jednocześnie budżety instytucji 
kulturalnych nie pozwalają na organizowanie 
darmowych imprez. 

Uczestnicy dużo czasu poświęcili kwestii bariery  
w docieraniu do widzów, odbiorców kultury. 
Próbowali zastanowić się, co powoduje taki stan 
rzeczy na poziomie instytucji.

PROBLEM: Brak komunikacji między instytucjami
Pierwszym zauważonym słabym punktem 
funkcjonowania instytucji kultury jest ograniczona 
współpraca pomiędzy nimi. Brakuje komunikacji 
i porozumienia pomiędzy poszczególnymi 
instytucjami w zakresie np. takiego planowania 
imprez, by się nie pokrywały. Przy ustalaniu 
grafiku imprez instytucje powinny brać pod uwagę 
kalendarze innych miejsc i organizacji.

PROBLEM: Brak życia na starówce
Uczestnicy warsztatów zauważyli, że po godzinie 
20:00 starówka w Elblągu umiera, wyludnia  
się, mieszkańcy z niej nie korzystają.

PROBLEM: Postrzeganie instytucji kultury
Z perspektywy niektórych instytucji ta współpraca 
przedstawia się modelowo, układa bardzo 
dobrze. Problem pojawia się na poziomie 
postrzegania instytucji kultury, którym zarzuca się,  
że są zamknięte na współpracę z osobami  
i instytucjami z zewnątrz. Tymczasem   
z perspektywy samych instytucji starają się one być 
jak najbardziej otwarte. W ocenie uczestników to 
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe przyjmują 
postawę roszczeniową. Często nie zwracają uwagi  
np. na to, jakie koszty instytucja musi pokrywać przy 
organizowaniu imprezy lub tego, jakie koszty wiążą 
się z codziennym funkcjonowaniem instytucji.  
Jednocześnie we współpracy z instytucjami 
organizacje pozarządowe odnoszą wrażenie,  
że za wszystko wystawiane są im rachunki,  
za wszystko trzeba płacić. Uczestnicy warsztatów 
doszli do wniosku, że głównym problemem jest 
tu polityka lokalowa – brakuje bowiem miejsc, 
które można by wynajmować pod różnego rodzaju 
wydarzenia.

PROBLEM: Zamknięcie się instytucji
Uczestnicy zauważyli, że zmiana omawianej 
sytuacji w Elblągu mogłaby się zacząć wraz z 
wyjściem niejako „na zewnątrz”, do ludzi, poza 
mury samych instytucji. W ocenie uczestników  
za mało sztuki odbywa się w przestrzeni publicznej 
(np. na wspomnianej starówce). Pojawił  
się jednak głos, że w Elblągu brakuje środowiska 
studenckiego, co prowadzi do pytania: dla kogo  
te imprezy mają być organizowane?



PROBLEM: Komunikacja między urzędem  
i instytucjami
Kontynuując rozmowę o współpracy pomiędzy 
różnymi jednostkami, uczestnicy zwrócili uwagę  
na potrzebę sprawnej komunikacji między urzędem 
i instytucjami, szczególnie podczas organizacji 
imprez. Po obu stronach muszą znajdować  
się osoby kompetentne, które mają pomysły i chęć 
do pracy w przestrzeni miejskiej. W takiej sytuacji 
departament kultury na pewno nie stwarzałby 
trudności. Kończąc wątek współpracy, zauważono, 
że brakuje również komunikacji pomiędzy 
poszczególnymi departamentami Urzędu Miasta.

PROBLEM: Granty na edukację
Nawiązując ponownie do braku polityki 
edukacyjnej, uczestnicy skrytykowali brak 
osobnych grantów na edukację, jak również brak 
spójnej wizji w rozdzielaniu grantów na poziomie 
urzędu miejskiego (na poziomie instytucji taka 
polityka jest realizowana). Uznano również,  
że część odpowiedzialności za zaniedbanie edukacji 
kulturalnej ponoszą szkoły. 

Problem niskiego poziomu uczestnictwa 
w kulturze i odpływu młodych 
mieszkańców miasta należy rozwiązywać 
w kontekście następujących zagadnień:

• edukacji
• komunikacji
• otwarcia/zwiększenia 

przystępności kultury

II CZĘŚĆ WARSZTATÓW:  
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

EDUKACJA

Proponowane rozwiązania:

A. Rozpoczęcie „edukacji kulturalnej” w szkołach

Zorganizowanie dodatkowych zajęć, lekcji  
w szkołach. Szkoły powinny rozpocząć 

współpracę z artystami, osobami kompetentnymi 
w dziedzinie kultury, jak również powinny 
dokształcać nauczycieli w tym zakresie. Szkoły 
w tym celu mogłyby wykorzystać zewnętrzne 
środki finansowe i pomyśleć o organizacji zajęć 
artystycznych w ośrodkach kultury. Osobnym 
pomysłem było „wymuszanie” udziału uczniów  
w wydarzeniach kulturalnych poprzez zadawanie 
im napisania recenzji na zajęcia.

B. Powołanie Zespołu do spraw Edukacji 
Kulturalnej

Uczestnicy stwierdzili, że edukacja jest bardzo 
szerokim tematem i brakuje czasu podczas 
warsztatów, by omówić go w sposób pełny. 
Dlatego też zasugerowano powołanie przez 
miasto niezależnego zespołu do spraw edukacji 
kulturalnej, który zająłby się tworzeniem 
spójnej polityki edukacyjnej i rozwinął kwestie 
częściowo poruszone podczas warsztatów  
(m. in. kwestię edukacji dorosłych).  Uczestnicy  
uznali, że powołanie Zespołu ds. Edukacji  
pomogłoby też w poprawieniu wzajemnej 
komunikacji, która stanowi drugi punkt dyskusji.

KOMUNIKACJA

Proponowane rozwiązania:

A. Wzmocnienie komunikacji pomiędzy 
departamentami UM oraz pomiędzy instytucjami 
a organizacjami pozarządowymi.

Jednym z największych problemów 
komunikacyjnych jest brak spójności  
i porozumienia między departamentami Urzędu 
Miasta. Uczestnicy uważają, że można wyczuć 
niechęć pomiędzy niektórymi departamentami, 
np. powołany departament komunikacji społecznej 
odebrał część funduszy dotychczas przeznaczanych 
dla departamentu kultury. Zaproponowano analizę 
i weryfikację kompetencji departamentów kultury. 
Postulowano również próbę zintegrowania sektora 
kultury i wzmocnienia komunikacji pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi i instytucjami.



B. Włączenie studentów

Życie studenckie należałoby wspierać 
poprzez bardziej przyjazną politykę lokalową. 
Zaproponowano stworzenie narzędzia roboczo 
nazwanego „kartą na kulturę” oferującej zniżki  
i różnego rodzaju promocje dla studentów. 

C. Wymiana dobrych praktyk

Inną cenną propozycją jest wymiana dobrych 
praktyk pomiędzy instytucjami (np. okazało się,  
że reprezentowany przez jednego z uczestników 
teatr oferuje bezrobotnym bilet za złotówkę, o czym 
żaden z pozostałych uczestników nie wiedział). 
Dzięki tego typu wymianie informacji i pomysłów, 
praktyki, które sprawdzają się w jednym miejscu, 
mogłyby być stosowane w innym. Takie działanie 
przyniosłoby korzyści zarówno odbiorcom kultury, 
jak i poprawiłoby funkcjonowanie instytucji  
i organizacji.  

D. Analiza cen

Zaproponowano również stworzenie zestawienia 
cen, czyli przeprowadzenie powszechnej analizy 
polityki cenowej. W Elblągu, według uczestników, 
pokutuje przekonanie, że kultura jest droga. Być 
może takie zestawienie pokazałoby, że dostęp do 
kultury wcale nie jest taki drogi.

OTWARCIE/ZWIĘKSZENIE  
PRZYSTĘPNOŚCI

Proponowane rozwiązania:

A. Budowa nowej infrastruktury i wykorzystanie 
już istniejącej

Uczestnicy postulowali stworzenie niezbędnej 
dla imprez kulturalnych infrastruktury w mieście 
i wykorzystanie istniejącej przestrzeni publicznej 
poprzez działania w plenerze (np. stworzenie 



zewnętrznych ścian wystawowych). Najwięcej 
potencjału pod tym kątem wykazuje starówka, 
gdzie mogłyby się odbywać wernisaże, spektakle 
teatrów ulicznych, występy szczudlarzy, pokazy 
baniek mydlanych, teatrów ognia itp.). Być może 
warto stworzyć osobny program kulturalny  
dla starówki (np. „weekendowa starówka” –  
w każdy weekend na starówce odbywałoby się inne 
wydarzenie; każdego tygodnia  inna instytucja czy 
organizacja miałaby szanse na jego organizowanie). 
Zaproponowano również promocję małych form 
architektonicznych miasta, w analogiczny sposób 
jak Wrocław promuje krasnale. W tym celu można 
by wykorzystać elbląskie piekarczyki.

B. Otwarcie instytucji

Propozycją uczestników było zmniejszenie 
dystansu, zniesienie barier architektonicznych, 
które w tej chwili mogą zniechęcać do wejścia 
do instytucji. Np. galerie, analogicznie jak robią 
to miejsca komercyjne i sklepy, powinny starać 
się stworzyć atmosferę zachęcającą do wejścia 
do środka. Innym pomysłem jest wychodzenie 
poza teren placówki, np. stworzenie ogródków 
kulturalnych.

C. Zmiana priorytetów

Kultura, w ocenie uczestników, powinna mieć 
wyższy priorytet niż promocja, a co za tym idzie  
edukacja kulturalna powinna mieć wyższy priorytet 
niż działania mające na celu promocję miasta. 
Ważniejsze również są działania dla mieszkańców 
niż organizacja dużych imprez promujących miasto 
na zewnątrz. Jednym z takich działań mogłoby być 
wprowadzenie do kalendarza miasta „jarmarków 
kultury” (cyklicznie, ale nie raz do roku) – w trakcie 
takich imprez rękodzielnicy i galerie mogliby 
promować swoje działania na starówce.

TOŻSAMOŚĆ  
I WIZERUNEK

Uczestnicy grupy „Tożsamość i wizerunek” zajęli 
się tym, co dla miasta może być najważniejsze 
- jego tożsamością i charakterem. Rozmawiali  
o tym, w jaki sposób wydobyć to, co najlepsze  
w  tożsamości Elbląga i jak to wykorzystać  
w tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta.  
Nie były to jednak ćwiczenia z marketingu. 
Uczestnicy tej grupy ciężko pracowali  
w poszukiwaniu pomysłów na to, w jaki sposób 
wszystkie najcenniejsze instytucje miasta, wszelcy 
aktywiści, twórcy i animatorzy kultury, mieszkańcy 
oraz przedstawiciele władz miejskich mogliby 
wspólnie zbudować unikalny ośrodek kultury, który 
stałby się ważnym i wyróżniającym się punktem na 
kulturalnej mapie regionu.

I CZĘŚĆ WARSZTATÓW: DIAGNOZA

Pierwszą część warsztatów rozpoczęła analiza 
obecnej sytuacji w Elblągu oraz dyskusja nad 
problemami związanymi z tożsamością miasta, 
mieszkańców oraz wizerunkiem Elbląga. Uczestnicy 
zastanawiali się, które elementy tożsamości 
Elbląga wydają się im najciekawsze i czy są one 
zbieżne z tymi, które są podejmowane przez 
Urząd Miasta. Próbowano określić, które z tych 
elementów zasługują na uwagę, jednak mimo  
to są zaniedbane lub nie są w ogóle reprezentowane. 
Próbowano określić jakie są tego powody. Ważnym 
punktem warsztatów była próba zdefiniowania tego,  
na czym polega specyfika miasta Elbląg i jakie 
są jego elementy tożsamościowe. Czym się ono 
wyróżnia na mapie Polski oraz od innych miast 
w regionie? Zastanawiano się, jaka jest miejska 
tożsamość geograficzna, społeczna, historyczna. 
Dyskusja na te tematy miała na celu wyodrębnienie 
kilku aspektów, które posłużą do wykreowania 
atrakcyjnego wizerunku miasta. Dlatego w drugiej 
części warsztatów uczestnicy starali się określić, 
które elementy tożsamości miasta można przełożyć 
na promocję Elbląga zarówno wśród mieszkańców, 
jak i na zewnątrz miasta. Zastanawiano się, w jaki 



sposób na podstawie wizerunku można stworzyć 
markę i narrację o mieście oraz co zrobić, żeby  
ta marka była bardziej widoczna i lepiej 
rozpoznawalna na skali regionalnej i ogólnopolskiej.

PROBLEM: TOŻSAMOŚĆ
Według uczestników na tożsamość Elbląga wpływ 
mają aspekty geograficzne, takie jak niewielka 
wysokość nad poziomem morza nieopodal Elbląga 
znajduje się najniżej położony punkt w Polsce, 
oraz bliskość z jednej strony Morza Bałtyckiego,  
z drugiej zaś wyżyn – Wysoczyzny Elbląskiej, 
zwanej „Perłą Prus” ze względu na walory 
turystyczne i przyrodnicze. Istotna i atrakcyjna 
dla turystów i mieszkańców miasta jest również 
nieduża odległość do pozostałych atrakcji regionu 
(40 minut samochodem do starówki gdańskiej). 
Symbolem Elbląga uczestnicy nazwali także drogę 
krajową E7 prowadzącą nad morze, która może 
być postrzegana zarówno jako atrakcja, jak i swego 

rodzaju metafora - oznacza przelotność  i czasowość 
– turyści nie mają potrzeby zatrzymywania się  
w mieście na dłużej. 
 
Na tożsamość miasta składa się również nowa 
starówka, która została pieczołowicie odnowiona po 
kompletnym zniszczeniu w 1945 r. Innym ważnym 
obiektem jest Bażantarnia, czyli duży kompleks 
leśny, park miejski z muszą koncertową. Uczestnicy 
wymienili również Truso - osadę  wikingów 
pochodząca z VIII wieku zlokalizowaną nieopodal 
Elbląga. Tereny miasta i jego okolice są atrakcyjne 
również pod względem badań archeologicznych, 
które były przez długi czas prowadzone na terenie 
starego miasta (w efekcie odkryto wiele zbiorów 
gotyckich oraz ślady Truso). Według uczestników 
atrakcją tych terenów są kanały i pochylnie takie 
jak Kanał Elbląsko-Ostródzki czy Elbląski.

Po tym wstępnym zarysowaniu elementów 
przestrzennych budujących obraz miasta, uczestnicy 
zastanawiali się nad problemami, jakie mogą mieć 
mieszkańcy miasta, aby się z nim utożsamiać. 

PROBLEM: Tożsamość w procesie
Zwrócono uwagę na brak ukształtowanej wspólnej 
tożsamości mieszkańców ze względu na duży 
odsetek ludności napływowej. Uczestnicy uznali, 
że tożsamość Elbląga zaczyna się kreować, gdy 
ludzie zaczynają żyć w mieście z wyboru, czują 
potrzebę związania się z miastem i zaczynają czuć 
się Elblążanami. Jest to więc tożsamość w procesie 
.

PROBLEM: Historia
Próbując określić Elbląg uczestnicy nazwali  
je miastem robotniczym, które naznaczone jest 
„wstydliwą historią”. Zauważono, że mieszkańcy 
niechętnie powracają do przedwojennej 
historii miasta, kiedy było to miasto niemieckie.  
Na obraz miasta składa się jego wielokulturowość. 
Na przestrzeni dziejów obecni byli tu mennonici, 
Holendrzy, Szwedzi, Niemcy, Polacy, Ukraińcy, 
którzy obecnie stanowią znaczącą mniejszość. 
W tym momencie dyskusji pojawił się postulat, 
aby mieszkańcy Elbląga przestali się wstydzić,  
że zajęli cudze miasto. Stwierdzono, że potrzebna 
jest dobra współpraca z byłymi mieszkańcami 



miasta z Niemiec. Przywracanie więzi z Niemcami, 
z potomkami niemieckich mieszkańców miasta 
następuje powoli, ale jest to proces już rozpoczęty 
(np. wydawane są niemieckojęzyczne gazety 
informujące o aktualnych wydarzeniach w Elblągu).

Uczestnicy zdiagnozowali dwa inne problemy 
mające wpływ na tożsamość miasta. Pierwszym 
jest mniejszość ukraińska, która działa w Elblągu, 
ale o której nie wspomina dokument przygotowany 
przez Leszka Sarnowskiego. Drugim jest problem 
partycypacji – miasto liczy 100 tys. obywateli, lecz 
na debatę przyszło niewielu.

Jeden z uczestników zaproponował inne spojrzenie 
na problem tożsamości. Wysunięto tezę, że wśród 
mieszkańców nie istnieje problem tożsamości. 
Mieszkańcy tego problemu nie czują. Tym zajmują 
się jedynie nieliczni Elblążanie zdający sobie 
sprawę z wielokulturowości miasta i własnej 
historii. Być może sam brak zainteresowania  
ze strony mieszkańców miasta należałoby wskazać 
jako problem. Historia jest przecież kluczem  
do budowania tożsamości miasta i mieszkańców.

PROBLEM: Tożsamość mieszkańców
Próbując zdiagnozować tożsamość mieszkańców 
miasta, uczestnicy wskazali, że są to osoby, które 
nie utożsamiają się z miastem i jego historią. 
Stwierdzono, że ten stan rzeczy wynika z braku 
wiedzy wśród najmłodszych mieszkańców.  
Nie istnieje w Elblągu lokalny patriotyzm. Lokalna 
historia nie jest pielęgnowana i przekazywana 
dalej.

PROBLEM: Partycypacja mieszkańców
Kolejnym głosem w dyskusji była kwestia związków 
między brakiem tożsamości a niską partycypacją 
mieszkańców. Elbląg składa się z ludności 
napływowej, często o pochodzeniu robotniczym. 
Miasto ma problem z brakiem oferty kulturalnej 
trafiającej do przeciętnego człowieka – dzieje się 
dużo, ale o tym wiedzą ludzie, którzy samodzielnie 
szukają informacji na ten temat. Elbląg ma dużą 
ofertę kulturalną, ale nie jest ona wystarczająco 
aktywnie promowana w sposób dostępny  
dla przeciętnego mieszkańca. Przeciętny 
mieszkaniec Elbląga nie rożni się od innych 

mieszkańców polskich miast – nie ma sam  
z siebie potrzeby bycia klientem teatru, kina 
(tylko multipleksy), pójścia na koncert (lub jedynie  
te darmowe).

Padła sugestia, iż problem ten rodzi się podczas 
komunikacji na linii urząd/organizatorzy – 
mieszkańcy. 

Jeden z uczestników wyszedł z pomysłem, który 
mógłby poniekąd rozwiązać problem niskiej 
partycypacji: do mieszkańców można by docierać 
za pośrednictwem oferty kulturalnej przeznaczonej 
dla dzieci, ponieważ to często one namawiają 
rodziców do uczestnictwa w kulturze.

PROBLEM: Komunikacja
Poruszono kwestię trudności komunikacyjnych  
na linii instytucje kultury – mieszkańcy (odbiorcy). 
Uczestnicy sugerowali, że w mieście odbywa  
się wiele ciekawych wydarzeń, oferta kulturalna 
miasta jest bogata, lecz poziom komunikacji 
magistratu z mieszkańcami miasta jest 
niedostateczny. Przede wszystkim brakuje 
odpowiedniej infrastruktury, aby propagować 
wydarzenia – np. słupów informacyjnych,  
na których mogłyby zawisnąć plakaty  
z informacjami, billboardy itp. 

PROBLEM: Centrum miasta
Podczas dyskusji padło pytanie: Co w Elblągu 
jest sercem miasta? Gdzie jest jego centrum? 
Wśród uczestników nie padła żadna jasna 
odpowiedź. Wywnioskowano, że w Elblągu trudno 
jest jednoznacznie wskazać architektoniczne  
i kulturowe centrum miasta.

PROBLEM: Lokalni artyści
Kolejnym postulatem wśród uczestników była 
potrzeba „produkowania lokalnych twórców”. 
Zamiast ściągać do Elbląga znanych artystów 
z innych miast, powinno się położyć nacisk  
na promocję lokalnych twórców.  



PROBLEM: Wizerunek miasta
Wizerunek miasta powinien być taki, by mieszkańcy 
mogli się z nim bez trudu utożsamiać, a zarazem 
był czytelnym komunikatem na zewnątrz. Uznano,  
że wizerunek powinni tworzyć pasjonaci,  
np. Gerard Kwiatkowski – artysta plastyk, 
animator kultury, założyciel Galerii EL, mieszkaniec 
pochodzenia niemieckiego. Udało mu się wyjść 
ze swoją działalności poza miasto, stał się znany 
i promuje Elbląg. Uczestnicy warsztatów zgodzili 
się, że wizerunek miasta tworzą sami ludzie - 
poprzez swoją działalność. Padła propozycja,  
aby w tworzeniu wizerunku skupić się przede 
wszystkim na sobie (mieszkańcach i mieście, jego 
twórcach). Ważnym problemem jest również 
pobudzenie inicjatywy ludzi. Wizerunek powinien 
odpowiadać potrzebom psychologicznym ludzi,  
a nie sztucznym planom strategicznym.

Problem identyfikacji miasta wynika też z braku 
planów architektonicznych, który powoduje częste 
przebudowy i chaos przestrzenny. Istnieją trudności 
komunikacyjne, które negatywnie wpływają  
na tworzenie pozytywnego wizerunku Elbląga. 

PROBLEM: Infrastruktura
Uczestnicy zdiagnozowali brak odpowiedniej 
infrastruktury w mieście. Niezbędne są przede 
wszystkim: dobre oznakowanie obiektów, toalety 
publiczne, równe chodniki. 

Pojawił się pomysł, aby odrestaurować i przenieść 
zabytkowy model czołgu, który obecnie stoi  
na ul. Armii Krajowej, na stare miasto. Czołg jest 
symbolem rajdu gen. Diaczenki – w lutym 1945 
roku podczas wyzwalania miasta miał miejsce 
jedyny w historii wojskowości rajd czołgiem  
w trakcie zdobywania miasta. Czołg jest symbolem 
dobrze oddającym skomplikowaną historię miasta, 
mógłby więc być elementem budowy tożsamości, 
a także obiektem zachęcającym turystów  
do odwiedzania miasta, do zatrzymania się  
w nim na dłużej, a nie tylko do wizyty przejazdem. 
Postulowano wykorzystanie potencjału elbląskich 
form przestrzennych (powstałych w latach 70-80.), 
obecnie raczej zapomnianych przez mieszkańców. 
Kiedyś lokalni autorzy tego typu sztuki byli  
nagradzani, a ich sztuka doceniana.

II CZĘŚĆ WARSZTATÓW:  
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

 
Aby praca przebiegała jak najbardziej efektywnie, 
uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy, 
z których każda pracowała nad rozwiązaniami 
problemów związanych z innym obszarem 
tematycznym:
 

• historia
• przestrzeń miejska
• położenie

HISTORIA

Proponowane rozwiązania:

A. Utworzenie repliki okrętu wojennego (pierwszy 
w historii wojskowości okręt wojenny miał 
powstać w Elblągu).

B. Stworzenie tablic historycznych 
upamiętniających konkretne postaci/miejsca 
(charakter turystyczny) oraz tablic informacyjnych.

C. Odrestaurowanie fontanny przy pl. Słowiańskim 
(w przedwojennym Elblągu była to jedna z dwóch 
najbardziej reprezentacyjnych).

D. Postawienie pomnika założyciela miasta – 
Hermana von Balka (miałby stanąć przy fontannie)

E. Odrestaurowanie czołgu na starówce (rajd 
Diaczenki).

F. Organizację święta miasta – 8 marca, 
wykorzystanie tradycji piekarczyka. Temu 
wydarzeniu mógłby towarzyszyć festiwal światła 
i dźwięku. Dzięki temu 8 marca zyskałby nowe 
znaczenie – obok święta kobiet - święto miasta.

G. Wyeksponowanie ciągłości historycznej  
i kulturowej miasta (przedwojennej i powojennej)



PRZESTRZEŃ MIEJSKA

Proponowane rozwiązania:

A. Stworzenie ścieżki turystycznej z atrakcyjnymi 
miejscami w Elblągu, prowadzącego od dworca 
PKP/PKS (pierwszego miejsca styczności miasta 
z turystami) szlakiem form przestrzennych 
do starego miasta (Brama Targowa, Katedra  
św. Mikołaja, Galeria El, Podzamcze)  
do pl. Jagiellończyka (gdzie znajdują się instytucje 
kulturalne – kino, teatr), a następnie do Bażantarni 
(parku miejskiego z muszlą koncertową).

B. Ożywienie niegdyś najważniejszej imprezy 
kulturalnej w Elblągu – Biennale Form 
Przestrzennych.

C. Utworzenie tematycznych ścieżek 
turystycznych.

D. Poprawę infrastruktury turystycznej  
(np. publiczne toalety).

POŁOŻENIE MIASTA

proponowane rozwiązania:

A. Wykorzystanie atrakcyjnego położenia 
miasta: Wysoczyzna Elbląska, depresja, Morze 
Bałtyckie, Zatoka Gdańska, Zalew Wiślany, jezioro 
Drużno (walory przyrodnicze, zalety środowiska 
naturalnego).

B. Ożywienie atrakcji Kanału Elbląskiego/pochylni.

C. Rewitalizacja osady Truso.

D. Wykorzystanie historii mennonitów  
i ich obecności na Żuławach.

E. Stworzenie tras, szlaków odpowiednio 
oznaczonych, opisanych tablicami, zawarcie  
ich w przewodniku razem z mapami (atrakcyjne 
okolice Bażantarnia, Kadyny, Frombork).

F. Odtworzenie osady Wikingów.

G. Utworzenie ścieżek historycznych (np. bitwa 
morska - flota elbląsko-gdańska vs. krzyżacka, 
katedra św. Mikołaja).

H. Opracowanie i promowanie tras rowerowych, 
kajakowych.

I. Stworzenie wieży widokowej (widok na zalew, 
żuławy) z niezbędną infrastrukturą (restauracje itp.).

J. Wykorzystanie Góry Chrobrego do sportów 
zimowych (np. bojery).

K. Wykorzystanie atrakcyjnych walorów 
przyrodniczych do sportów paralotniczych.

L. Wykorzystanie odbudowującego się portu 
morskiego do żeglarstwa, sportów wodnych.



ZARZĄDZANIE 
KULTURĄ

Uczestnicy grupy „Zarządzanie kulturą” zajmowali 
się przede wszystkim kwestią zarządzania kulturą 
miejską. Rozmawiali zarówno o zasadach współpracy 
Urzędu Miasta z twórcami i animatorami kultury, 
jak i o współdziałaniu środowiska kulturalnego  
w Elblągu. Przedyskutowano kwestię finansowania, 
starając się wyjść poza prosty problem zbyt małej 
ilości pieniędzy. W tej grupie było również miejsce 
na zaprojektowanie narzędzi ewaluacji działań 
kulturalnych.

I CZĘŚĆ WARSZTATÓW: DIAGNOZA

PROBLEM: Nowe otwarcie
Pierwszym zadaniem postawionym przed 
uczestnikami było spojrzenie na kulturę miasta  
z punktu widzenia pracy jego prezydenta. W ocenie 
uczestników prezydent Elbląga jest decydujący, ale 
nie blokujący. Rozmawiając o roli władz miasta, 
uczestnicy przypomnieli, że w Elblągu minął rok 
od wyborów – przed nimi przez 17 lat władze 
sprawowała władzę ta sama osoba. Uczestnicy 
stwierdzili, że z tego powodu Elbląg się zestarzał 
i potrzebuje „nowego otwarcia”. Choć niedługo 
zostanie ogłoszona strategia rozwoju miasta Elbląga,  
w tym również kultury, wciąż brakuje jasnego 
zdefiniowania, w którą stronę kultura elbląska 
powinna zmierzać. Trzeba wykorzystać jak najlepiej 
ten niepowtarzalny moment „nowego otwarcia”. 
Ze strony prezydenta jest widoczna chęć dialogu. 
Postulowano, aby zwiększyć pieniądze na kulturę, 
dzięki czemu jej jakość będzie lepsza. Zauważono, 
że oferta kulturalna musi zacząć się dopasowywać 
do nowych warunków - rzeczywistości Internetu  
i nowych mediów. Dzięki temu uaktualnieniu będzie 
można stworzyć warunki, żeby odbiorcy kultury 
wyszli z domów.

PROBLEM: Brak wizji
Ważnym punktem warsztatów była uwaga, 
że miastu wciąż brakuje spójnej wizji kultury. 
Uczestnicy jednak zgodzili się, że choć takie 
sformułowanie może być zbyt radykalne, zasadne 
jest co najmniej stwierdzenie, że wizja kultury  
w Elblągu pozostaje niejasna. Padł również głos,  
że wizja kultury w Elblągu istnieje, jednak pozostaje 
dyskutować o tym, czy jest słuszna. Według części 
uczestników nie jest.

Z punktu widzenia przedstawicieli departamentu 
kultury brak wieloletnich planów na kulturę 
również jest kłopotliwy.  Pracownicy departamentu 
w swojej codziennej pracy zawsze starają się 
patrzeć w przyszłość, jednak nie mają punktu 
odniesienia, planu, długoletniego programu 
kultury, który mogliby realizować. Taki dokument 
przede wszystkim daje możliwość realizacji spójnej 
strategii kultury poprzez każde kolejne działanie czy 
wydarzenie. Radni natomiast, mając do dyspozycji 
taki dokument, będą zobowiązani, by przeznaczać 
środki na konkretną strategię kulturalną, a więc  
i konkretne rozwiązania. 

Jeden z uczestników zauważył, że wciąż jest dużo 
do zrobienia w 3 ważnych dla miasta obszarach: 
partnerstwa, pomocniczości i partycypacji.  
Tu także uwidacznia się potrzeba „nowego otwarcia”. 
W zakresie pomocniczości uczestnicy zauważają 
niepokojącą tendencję – miasto zabiera, zawłaszcza 
organizacjom pozarządowym, przestrzeń. Wiele 
zadań, które mogłyby być zlecane NGO, przejmuje 
samo miasto.

PROBLEM: Zamknięte instytucje kultury
Każda instytucja kultury jest zorientowana  
na realizację wyłącznie swojego statutu. W efekcie 
nie współpracuje z NGO. Aby pozyskać pieniądze 
zewnętrzne, instytucje zawiązują stowarzyszenia. 
Pozyskują więc dodatkowe pieniądze, które 
przeznaczają na realizację swojego statutu,  
a nie ponadprogramowe działania. Organizacje 
pozarządowe w takiej sytuacji są dla instytucji 
jedynie konkurentem w konkursach o dotacje. 
Zaproponowano rozwiązanie tej sytuacji  
za pomocą nałożenia na instytucje obowiązku 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 



Choć zdaniem jednego z uczestników inicjowanie 
takiej współpracy jest zadaniem organizacji 
pozarządowych.

PROBLEM: Powiązanie pieniędzy ze strategiami
Strategia kultury w Elblągu musi być kompatybilna 
z regionalną, wojewódzką, a one ze strategiami  
na poziomie narodowym. Żeby w sposób 
kompetentny rozmawiać o strategii kultury miasta, 
trzeba mieć świadomość tych powiązań - wiedzieć, 
do jakich celów muszą dostosowywać swoje 
działania instytytucje kultury. Często w dyskusjach 
zapomina się np. o tym, że żadna instytucja 
kultury nie może finansować działań organizacji 
pozarządowych. 

PROBLEM: Konkursy grantowe
Brakuje w Elblągu wyróżnienia działań 
priorytetowych - wydarzeń czy pomysłów,  
co do których jasno zapowiedziano, że przez 
następne lata będą finansowane, ponieważ są dla 
miasta strategiczne. Zwrócono też uwagę na to,  
że potrzebne się stałe granty, nie tylko jednorazowe 
konkursy, ale możliwość uzyskania wsparcia 
finansowego na cały rok, na konkretne cele, według 
ustalonych procedur, dla wszystkich organizacji 
pozarządowych.  

PROBLEM: Uprzywilejowanie sportu
Uczestnicy uznali, że mówiąc o priorytetach, 
trzeba zauważyć, że w Elblągu sektor sportowy 
jest nadmiernie dofinansowywany, czasem 
kosztem kultury. Być może trzeba zastanowić się, 
czy nie warto przerzucić części dotacji ze sportu 
na kulturę. Zauważono, że największą bronią  
w walce o dofinansowanie kultury będzie wyliczenie 
wydatków miasta na kulturę i sport i zestawienie 
tych analiz. Jeśli okazałoby się, że kultura cierpi 
kosztem sportu, można byłoby drogą prawną dążyć 
do zmiany tej sytuacji.

PROBLEM: Wsparcie inicjatyw lokalnych
Co zrobić, aby inicjatywy lokalne były wspierane 
przez miasto? Dzięki odpowiedniej uchwale można 
byłoby wdrożyć system, który pozwoli uruchomić 
inicjatywę lokalną. Jeżeli do Urzędu Miasta zgłoszą 
się chociażby 2-3 osoby, które przedstawią wizję, 
ciekawy pomysł na jakieś działania, miasto wesprze 

je odpowiednimi środkami, kupi potrzebne 
materiały i dzięki temu umożliwi realizację 
pomysłu. Oczywiście system musi zakładać sposób 
rozliczania takich dotacji. 
  
PROBLEM: Rola NGO
Bardzo ważne według uczestników jest równe 
traktowanie organizacji pozarządowych jako 
partnerów, a nie kłopotliwych graczy. Istotnym 
punktem zmian w funkcjonowaniu instytucji musi 
być znalezienie sposobu na zachęcenie obu stron 
do współpracy. 

PROBLEM: Mapa zasobów kultury
Potrzebna jest baza danych NGO, swego rodzaju 
mapa zasobów kultury, która pozwoli określić 
możliwości współpracy i usprawni jej nawiązywanie.
 
W dalszej części dyskusji uczestnicy zostali 
poproszeni o hasłowe zarysowanie innych ważnych 
dla Elbląga problemów. Wyróżniono problemy 
związane z niedostatkami infrastruktury (brak 
miejsca na spotkania, sali koncertowej, itp.), 
problem z rozumieniem kultury, a co za tym idzie 
z komunikowaniem się na ten temat. Padł głos 
na temat nieczytelnego i niejasnego w obrębie 
zarządzania instytucjami zakresu współpracy 
poszczególnych organów władzy i departamentów. 

Następnie uczestnicy dyskutowali na temat 
potrzeby większego wsparcia inicjatyw 
młodych ludzi, nie tylko za pomocą stypendiów. 
Wielu twórców nie może liczyć na wsparcie,  
i co za tym idzie nie ma możliwości rozwijania 
się, promowania poza miastem. Potrzeba 
czegoś więcej niż tylko konkursów i grantów, być 
może warto rozważyć jakąś formę stałej opieki  
nad twórcami. 

Wracając do wątku współpracy dodano 
jeszcze, że w ocenie uczestników dotkliwy jest 
brak wspólnych działań instytucji z różnych 
branż, co uniemożliwia stworzenie czegoś 
razem przez instytucje. Kolejnym aspektem 
do poprawienia jest współpraca samorządu  
z województwem. Zwrócono też uwagę, że równie 
ważna jak  sprawna komunikacja zewnętrzna jest 
koordynacja wewnętrzna między instytucjami, 



która pozwoliłaby im uniknąć planowania imprez 
tego samego dnia i tym podobnych utrudnień. 

Następnie zwrócono uwagę na zagrożenie, jakie 
stwarza przejście instytucji kultury na utrzymanie 
miasta, po czym uczestnicy nawiązali do tematu 
partycypacji, zaznaczając, że kultura nie powinna 
być kojarzona z organizacją dużych imprez,  
a z kulturą społeczną, która ma na celu włączenie 
mieszkańców miasta Elbląga. 

Ostatnie głosy w tej części warsztatów dotyczyły 
położenia nacisku na realizację projektów 
interdyscyplinarnych i dotkliwy brak badań  
na temat efektywności wdrażanych rozwiązań  
i ogólnej wiedzy na temat stanu kultury w mieście. 

II CZĘŚĆ WARSZTATÓW:  
PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

NIEJASNA WIZJA KULTURY, BRAK PROGRAMU 
ROZWOJU, STRATEGII

Propozycje rozwiązań:

A. Wizja kultury powinna być poprzedzona 
badaniami. 

B. Nowe otwarcie
Strategia kultury nie powinna się odnosić  
do wcześniej stworzonych dokumentów. Powinna 
stanowić swego rodzaju „nowe otwarcie”  
dla elbląskiej kultury. 

C. Powołanie zespołu roboczego do prac  
nad kongresem kultury. Ten sam zespół powinien 
zajmować się tworzeniem strategii kultury.

D. Odniesienie strategii promocji do strategii 
kultury.
Uczestnicy dyskutowali na temat priorytetów 
strategii i odniesień do innych założeń miasta, 
jednak zwyciężył głos, aby stworzyć niezależną 
strategię kultury. Uznano, że strategia promocji 
musi uwzględniać strategię kultury, a nie odwrotnie. 

E Analiza funkcjonowania i struktury Urzędu Miasta 
z punktu widzenia Departamentu Kultury i jego 

potrzeb
Taka analiza pozwoliłaby wprowadzić potrzebne 
zmiany strukturalne. Zauważono również,  
że departament kultury nie powinien organizować 
imprez, które mogą realizować podmioty 
zewnętrzne: organizacje lub firmy. Departament 
kultury nie może pełnić rolę domu kultury.

F. Włączenie eksperta merytorycznego w prace 
nad strategią kultury.  

G. Zmiany w strukturze instytucji kultury.
Stworzenie społecznej rady programowej w każdej 
instytucji kultury, która pozwoliłaby na partnerskie 
warunki współpracy.

WSPÓŁPRACA

Pracując nad tym obszarem problemowych 
uczestnicy omawiali współpracę na wszystkich 
poziomach: między instytucjami, między 
instytucjami a organizacjami pozarządowymi oraz 
koordynację instytucji.

Propozycje rozwiązań:

A. Ustalenie listy priorytetowych wydarzeń 
kulturalnych.
Elbląg nie ma imprez, z którymi można  
by się utożsamiać. Warto usiąść wspólnie  
do rozmów i ustalić, jaki efekt jest dla miasta 
priorytetem. Być może powinno się ukonstytuować 
jakieś ciało (warto, by było społeczne, oddolne), 
które mogłoby decydować, co jest dla Elbląga 
najważniejsze. Na chwilę obecną mógłby się tym 
zająć departament kultury, a docelowo powołane 
do tego ciało oddolne.

B. Stworzenie warunków dla współpracy 
interdyscyplinarnej.

C. Wspólne planowanie wydarzeń.
Aby współpracować, obie strony muszą wiedzieć  
jakie mają możliwości współpracy.

D. Opracowywanie mapy zasobów kulturalnych .
Uczestnicy myśleli tu o szerokiej bazie, biorącej 
pod uwagę zasoby intelektualne, techniczne,



partnerskie. Wiedza na ten temat pozwoli 
rozpoczynać współpracę od sprawdzenia z czego 
można skorzystać i gdzie tego szukać.

E. Zauważenie problemu stowarzyszeń, które 
powstają przy instytucjach, aby pozyskiwać 
pieniądze przeznaczone dla organizacji 
pozarządowych. 

F. Otwarcie instytucji kultury na współpracę  
z partnerami społecznymi (NGO, biznes prywatny, 
osoby prywatne).

G. Wieloletnie kontrakty na realizacje projektów .
Na podstawie wspólnych ustaleń decydowano 
by, które imprezy się podobają, co się sprawdziło, 
które wydarzenia czy organizacje warto wspomóc, 
tak, aby to, co okazało się wartościowe, miało 
kontynuację.

WIEDZA, BADANIA, DIAGNOZA

Propozycje rozwiązań:

A. Stworzenie inwentarza istniejących już badań.

B. Wyznaczenie obszarów problemowych  
i badawczych. 
Należy określić celowość tych badań  
i ich zastosowania. Badanie przeprowadzane 
byłyby różnymi, nie tylko naukowymi, metodami.

C. Określenie popytu i podaży na kulturę.

D. Zbadanie efektywności instytucji kultury przez 
podmiot zewnętrzny.
 Badanie zarówno efektywności finansowej, jak i 
merytorycznej. 

E. Powstanie obserwatorium kultury.
Obserwatorium byłoby finansowane zewnętrznie 
(Ministerstwo kultury).

F. Powołanie jednostki lub stanowiska 
odpowiedzialnego za kwestię wykorzystania, 
planowania i agregacji badań.

ROZUMIENIE KULTURY

Propozycje rozwiązań:

A. Dyskusja na temat kultury.
Rozumienie kultury i różnych jej funkcji byłoby 
dyskutowane przez ogół w formie debaty. Dyskusja 
ta pozwoliłaby dotrzeć do szerokiego grona 
odbiorców kultury oraz tych mieszkańców Elbląga, 
którzy do tej pory nie uczestniczyli w wydarzeniach 
kulturalnych miasta. Pytanie w tej dyskusji nie 
dotyczyłoby definicji kultury, ale jej rzeczywistej 
funkcji. 

B. Przeprowadzenie konsultacji społecznych nad 



strategią kultury.

C. Określenie zasad współpracy.
Uczestnicy zaproponowali podpisanie Agendy  21  
dla kultury lub odpowiadającego jej dokumentu, 
kontraktu, paktu czy manifestu, który 
określałby, na jakich zasadach mieszkańcy mogą 
współpracować z miastem. Byłby to zapis przebiegu 
obopólnej współpracy, który jasno wyłożony  
i rozpowszechniony mógłby zachęcić mieszkańców 
do współpracy z miastem.

MIEJSCA  
I PRZESTRZEŃ 

PUBLICZNA
Uczestnicy grupy „Miejsca i przestrzeń publiczna” 
brali udział w dyskusji o instytucjach i miejscach 
kultury - zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. 
Ich zadaniem była rozmowa o tym, w jaki sposób  
te miejsca tworzą kulturalną mapę Elbląga. 
Poruszono także kwestię przestrzeni publicznej i tego,  
w jaki sposób można uczynić ją bardziej przyjazną, 
demokratyczną i otwartą na potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców miasta.

I CZĘŚĆ: DIAGNOZA

Punktem wyjścia dla warsztatów była rozmowa 
na temat oczekiwań uczestników wobec polityki 
kulturalnej w Elblągu. Uczestnicy zaczęli od uwagi, 
że miasto robi dobry krok, wycofując się z odgórnej 
animacji kultury. Mimo to swoje miasto oceniają 
jako smutne i z tego względu domagające się 
zmiany. 

PROBLEM: Przestrzeń
W trakcie warsztatu uczestnicy rysowali mapę miasta 
i oznaczali na niej charakterystyczne, nacechowane 
fragmenty przestrzeni publicznej. W środku 
mapy zaznaczyli brak jednoznacznego centrum. 
Bażantarnia - miejsce o dużym potencjale, jest 
dla mieszkańców Elbląga zbyt odległa, natomiast 
Stare Miasto w ocenie uczestników jest smutne 

i marnuje się jego potencjał. Jako zmarnowane 
oceniono również dostęp do rzeki i ulicę Grota-
Roweckiego. Duży potencjał dla rozwoju kultury  
i turystyki wykazuje także Wyspa Spichrzów i tereny 
nadrzeczne. Bardzo dużo pozytywnych emocji 
wywołują w mieszkańcach Park Kajki, dolinka, 
Park Modrzewie, bulwar nad rzeką, katedra z jej 
balkonem widokowym oraz Galeria El. Parki Kajki 
i Park Modrzewie zostały również przedstawione 
jako przestrzeń przyjazna dzieciom. Narzekano 
natomiast na źle zagospodarowaną przestrzeń 
ratusza. Formy przestrzenne nie są promowane 
ani w formie broszur informacyjnych, ani znaków 
w samej przestrzeni, brakuje informacji na stronie 
urzędu miasta i łatwo dostępnych szczegółowych 
informacji o poszczególnych rzeźbach. Stara strefa 
przemysłowa miasta natomiast jest intrygująca  
i byłaby ciekawym szlakiem turystycznym, 
gdyby tylko nie była zapomniana i zaniedbana  
(np. fabryka Alstorm czy mityczne tunele pod 
miastem).Najdłuższa w Elblągu ścieżka rowerowa 
wiedzie donikąd.



PROBLEM: Brak centrum  
Szczególnie widoczny zarówno dla przyjezdnych, 
jak i mieszkańców jest brak strategii zabudowy 
centrum, w którym obecnie panuje chaos 
architektoniczny, brak ciągu estetycznego  
w kwestii architektury. Przepisy zagospodarowania 
przestrzennego są zbyt mało restrykcyjne. 
Miastu brak serca, przestrzeni, która powinna 
być pełna życia, brakuje ludzi, szczególnie 
młodych, w wieku 20-30 lat, którzy na czas 
studiów, a często na dłużej, migrują do pobliskich 
metropolii. Prowadzony swobodnie uliczny handel 
rękodziełem czy uliczni artyści tworzą duszę miasta 
i ożywiają je. Tego właśnie brakuje w Elblągu. 
Nie ma również sklepów, restauracji czy kawiarni 
sieciowych, które są powszechne na Starówkach 
innych miast. Uczestnicy warsztatów postrzegają  
to jako brak możliwości np. pójścia na dobrą kawę  
i co za tym idzie spadek prestiżu miejsca. Mają już 
dość kolejnych banków, aptek i sklepów z odzieżą 
używaną.

Ciągłe remonty ulic centrum minimalizują  
ich przepustowość. Strefa parkingu na Starym 
Mieście jest za duża, powinno to być miejsce dla 
ludzi, na deptaki, a nie dla samochodów. Ulice tam 
powinny być buforowe, otwarte tylko na pojazdy, 
które muszą tam wjechać. Co prawda, polityka 
rowerowa dopiero raczkuje w centrum, jednak 
uczestnicy już dostrzegają jej rozwój.

Stwierdzono także, że miastu brakuje przywiązania 
do jego dziedzictwa technicznego, zapomniano  
o fabryce tytoniu, starej lokomotywie, starej 
gazowni, całym obszarze przemysłowym.

II CZĘŚĆ: Propozycje rozwiązań

Uczestnicy zostali poproszeni o wyróżnienie 
czterech obszarów problemowych, wokół których 
toczyła się rozmowa w pierwszej części warsztatów. 

Wyróżniono:

• Stare Miasto – usunięcie barier  
w jego granicach, uniemożliwiających 
stworzenie tam serca miasta

• Bulwar, rzeka – otwarcie przestrzeni  
na ludzi

• Formy przestrzenne – wykorzystanie  
ich potencjału

BARIERY W STARYM MIEŚCIE

Proponowane rozwiązanie:

A. Obniżenie stawek za tworzenie ogródków przy 
lokalach gastronomicznych.

B. Udrożnienie szlaków komunikacyjnych.

C. Pozwolenie na wprowadzenie rikszy na 
starówkę.

D. Uwolnienie przestrzeni - tworzenie wspólnie 
gospodarowanych przestrzeni zielonych.

E. Wyłączenie ruchu samochodowego w obrębie 
Starego Miasta.

F. Stworzenie parkingów buforowych.

G. Stworzenie aplikacji na komórkę dostępnej  
na stronie urzędu miasta, promującej Stare 
Miasto.

H. Przywrócenie tarasu widokowego w bramie 
targowej lub zorganizowanie tam dostępnej 
przestrzeni publicznej, np. oddanie jej organizacji 
pozarządowej.

I. Otwarcie dla turystów wieży katedry jako punktu 
widokowego.

J. Zagospodarowanie placu przed katedrą  
i uniemożliwienie zastawiania go samochody.



BULWAR

Propozycje rozwiązań:

A. Postawienie amfiteatru/sceny/atrium  
na wodzie lub po drugiej stronie kanału

B. Stworzenie „targu rybnego” - wielkiego 
jarmarku otwartego na wszelkie stragany 
handlowe przez cały rok.

C. Budowa fontanny w ogródku na bulwarze, gdzie 
woda będzie puszczana bezpośrednio z podłoża, 
aby można było też używać tej przestrzeni jako 
placu.

D. Utworzenie przestrzeni rozrywki na Wyspie 
Spichrzów – np. wesołego miasteczka/
oceanarium/wioskę wikingów.

E. Uruchomienie tramwajów wodnych (w celach 
wędkarskich i turystycznych).

F. Wykorzystanie rzeki w celach transportowych, 
turystycznych, promocji miasta i reklamy.

G. Udostępnienie darmowego WI-FI w strefie 
bulwaru, gdzie są turyści.

FORMY

Propozycje rozwiązań:

A. Rozwinięcie promocji.
Np. ulotki w nowej, designerskej forma dostępne 
w możliwie wielu miejscach publicznych oraz 
medium internetowe, stała mapa, tablica  
na dworcu z mapą.

B. Zorganizowanie gry miejskiej.

C. Uruchomienie produkcji miniatur form 
przestrzennych.

D. Pozycjonowanie w Internecie stron o formach, 

informacje dostępne na stronie miasta (zdjęcia 
form, hiperlinki do stron informujących o rzeźbach 
i mapach tras wiodących szlakiem form).

E. Oświetlenie rzeźb.

F. Oznakowanie trasy zwiedzania „form”.

G. Stworzenie edukacji miejskiej.
W jej ramach odbywałyby się zajęcia z tożsamości 
lokalnej w szkołach, wycieczki i zajęcia o formach 
przestrzennych.

LOKOMOTYWA

Propozycja rozwiązań:

A. W miejscu, gdzie przebiegały przez miasto tory, 
postawić muzealną/starą lokomotywę i zrobić  
w niej knajpę.

B. Ewentualnie można by odtworzyć cały historyczny 
peron elbląski i otworzyć tę przestrzeń dla ludzi.



PODSUMOWANIE
Podczas podsumowania każda z grup przedstawiła 
najważniejsze punkty dyskusji toczącej się podczas 
warsztatów i wypracowane przez każdą z grup 
rozwiązania, po czym wywiązała się dyskusja  
i padły kolejne pomysły rozwiązań zdiagnozowanych 
problemów. Między innymi zaproponowano:

• Aby zatrzymać studentów w mieście, 
należy stworzyć umowy stażowe  
i wolontariat dla studentów. Pomagałoby 
w tym ciało doradcze, które zajmowałoby 
się zbieraniem informacji o miejscach, 
które proponują takie rozwiązania dla 
studentów i pomagałoby studentom 
znaleźć miejsce na praktyki lub staż.

• 
• Bilet dla bezrobotnych za 1 zł do teatrów 

lub karty zniżkowe, ale dostępne dla 
wszystkich: zarówno dla studentów,  
jak i absolwentów.

• 
• Rozpoczęcie współpracy pomiędzy 

szkołami a NGO, również na gruncie 
pozyskiwania dofinansowania na działania 
kulturalne.

Ostatnie słowo należało do dyrektora Departamentu 
Kultury Leszka Sarnowskiego. Stwierdził, że 
mimo niewielkiej ilości uczestników spotkania,  
jakość wypracowanych wniosków jest bardzo 
wysoka. Pomysłów jest dużo, część z nich mieści się 
w planowanych bądź realizowanych już działaniach 
długofalowych miasta. Wszystko co powstało 
podczas warsztatów pomoże Departamentowi 
w dalszych działaniach, a warsztaty są także 
zaproszeniem do dalszych, wspólnych kroków w 
kreowaniu polityki kulturalnej miasta.  

Leszek Sarnowski mówił też o efektach debat 
i warsztatów, które zostaną przedstawione  
na kongresie wrześniowym. Zespół pracujący 
nad kongresem i strategią będzie pracował nad 
wieloma elementami, które pojawiły się podczas 
warsztatów. Dyrektor obiecał, że wszystkie 

postulaty, które pojawiły się w czasie warsztatów, 
znajdą odzwierciedlenie z działaniach miasta. 

Swoją wypowiedź zakończył zaproszeniem 
wszystkich uczestników debaty i warsztatów  
do Zespołu nad Kreowaniem Strategii i Kongresu.

Leszek Sarnowski:

Nadchodzący kongres Kultury jest 
w ocenie dyrektora Departamentu 
potrzebny po to, by raz rozpoczęta 
dyskusja nie zamknęła się w ramach 
jednego spotkania. Celem tego typu 
działań jest wzbudzenie w mieszkańcach 
poczucia, że to jest ich kultura. Kongres 
powinien być miejscem, na którym 
ludzie będą mogli ze sobą pogadać, 
wymienić się wizjami i pomysłami,  
by mogli się wypowiedzieć i dołożyć się 
do wizji kultury tak, by była wspólna.



JAK PRACOWALIŚMY?
Wydarzenie zostało podzielone na dwie części – otwartą dyskusję z zaproszonymi gośćmi oraz warsztaty  
w małych, kilkunastoosobowych grupach, prowadzonych przez profesjonalnych moderatorów (Artura 
Celińskiego, Martynę Obarską, Magdalenę Malińską i Marię Dębińską).  

Zaczeliśmy od debaty, w której udział wzięli: Grażyna Kluge, wiceprezydent Elbląga, Paweł Kulasiewicz  
ze Stowarzyszenia Elbląg Europa, Leszek Sarnowski, dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego  
w Elblągu, Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku oraz Karol Zamojski  
z Pracowni Kultury Współczesnej w Bydgoszczy. Moderatorem był Artur Celiński, zastępca redaktora 
naczelnego kwartalnika „Res Publica Nowa”.

Po debacie przeprowadziliśmy warsztaty, których celem była praca nad wstępnymi założeniami  
dla przygotowywanej strategii rozwoju kultury. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy warsztatowe, 
z których każda pracowała nad innym obszarem tematycznym: 

Grupa 1. „Ludzie i kreacja”

Uczestnicy grupy „Ludzie i kreacja” zmierzyli  
się z kwestiami  dotyczącymi zwiększania 
zainteresowania, a co za tym idzie, uczestnictwa 
mieszkańców miasta w tworzeniu kultury miejskiej. 
Szukaliśmy przyczyn niskiej mobilizacji i uczestnictwa 
mieszkańców w kulturze, odpływu młodych ludzi  
z miasta i zastanawialiśmy się, w jaki sposób 
wspólnie można przyczynić się do zwiększenia 
współudziału oraz współodpowiedzialności 
miejskich obywateli w kulturze. Tutaj rozmawialiśmy 
również o wyzwaniach, jakie niesie za sobą 
potrzeba obywatelskiej partycypacji w procesie 
podejmowania decyzji przez przedstawicieli władz 
miasta. 

Grupa 2.  „Tożsamość i wizerunek”

Uczestnicy grupy „Tożsamość i wizerunek” zajmowali 
się tym, co dla miasta może być najważniejsze - 
jego tożsamością i charakterem. Rozmawialiśmy 
tu o tym, w jaki sposób wydobyć to, co najlepsze z 
tożsamości Elbląga i jak to wykorzystać w tworzeniu 
pozytywnego wizerunku miasta. Nie były to jednak 
ćwiczenia z marketingu. Uczestników tej grupy ciężko 
pracowali w poszukiwaniu pomysłów na to, w jaki 
sposób wszystkie najważniejsze instytucje miasta, 
aktywiści, twórcy i animatorzy kultury, mieszkańcy 
oraz przedstawiciele władz miejskich mogliby 
wspólnie zbudować unikalny ośrodek kultury, który 
stałby się ważnym i wyróżniającym się punktem  
na kulturalnej mapie regionu. 

Grupa 3.  „Zarządzanie kulturą”

Uczestnicy grupy „Zarządzanie kulturą” zajmowali 
się przede wszystkim kwestią zarządzania kulturą 
miejską. Rozmawialiśmy tu zarówno o zasadach 
współpracy urzędu miasta z twórcami  i animatorami 
kultury, jak i współdziałaniu środowiska 
kulturalnego w Elblągu. Przedyskutowaliśmy 
kwestię finansowania starając się wyjść poza prosty 
problem zbyt małej ilości pieniędzy. Było tu także 
miejsce na zaprojektowanie narzędzi ewaluacji 
działań kulturalnych.

Grupa 4.  „Miejsca i przestrzeń publiczna”

Uczestnicy grupy „Miejsca i przestrzeń publiczna” 
uczestniczyli w dyskusji o instytucjach i miejscach 
kultury - zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. 
Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób te miejsca 
tworzą kulturalną mapę Elbląga. Poruszyliśmy 
także kwestię przestrzeni publicznej i tego,  
w jaki sposób można uczynić ją bardziej przyjazną, 
demokratyczną i otwartą na potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców miasta.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego
ul. Gałczyńskiego 5, 00-362 Warszawa
tel. +48 22 826 05 66
fax +48 22 343 08 33
fundacja@res.publica.pl

Artur Celiński
arturcelinski@gmail.com

Debatę i warsztaty DNA Miasta 
w Elblągu zorganizowali:

www.res.publica.pl


