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Wydarzenie współfinansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach projektu „Opracowanie 

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

prowadzonego przez Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego  

 



 

Elbląski Kongres Kultury odbył się w dniach 26-27 października 2012 i był kontynuacją działao prowadzonych 

w Elblągu przez zespół DNA Miasta Fundacji Res Publica im. H. Krzeczkowskiego i Departament Kultury 

Urzędu Miasta. Tłem dla Kongresu był przeprowadzony w maju 2012 roku cykl debat i warsztatów 

dotyczących miejskiej polityki kulturalnej oraz projektów rozwoju elbląskiej kultury. Zdiagnozowane podczas 

majowego spotkania problemy oraz propozycje ich rozwiązania stały się bazą, która umożliwiła dalszą 

dyskusję nad treścią strategii rozwoju kultury oraz wypracowanie konkretnego zapisu jej celów 

strategicznych. 

W pierwszym dniu Kongresu Elblążanie poszukiwali odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: 

 Od czego zaczyna się praca nad elbląską kulturą 

 Jakiej współpracy szukamy 

 Jakiej kultury potrzebujemy 

Dyskusje i wypowiedzi osób związanych z elbląską kulturą stanowiły główny punkt dnia, po którym nastąpiła 

prezentacja projektów artystów i studentów działających w mieście. 

W drugim dniu spotkania prace skupiły się na diagnozie problemów elbląskiej kultury i propozycjach ich 

rozwiązania. Przedstawiono raporty i badania dotyczące stanu kultury w Elblągu. W późniejszych dwóch 

sesjach tematycznych przedyskutowano podstawowe zagadnienia związane z budowaniem strategii kultury: 

współpracę pomiędzy instytucjami, sektorem pozarządowym i biznesem oraz problem uczestnictwa w 

kulturze i edukacji kulturalnej. 

Zwieoczeniem Kongresu oraz podsumowaniem refleksji wyrażanych w debatach i panelach były warsztaty, 

podczas których stworzono szkielet przyszłej strategii kultury – wyznaczono cele strategiczne oraz 

omówiono ich zakres problemowy. 

Znaczącym osiągnięciem Kongresu jest podpisanie „Porozumienia dla kultury”, sygnowanego przez 

wszystkich uczestników Kongresu oraz przedstawiciela Rady Miasta, na mocy którego na scenie polityki 

kulturalnej Elbląga pojawił się nowy aktor – Elbląska Rada Kultury (ERK). Głównym zadaniem ERK-i ma byd 

czuwanie nad pracami tworzenia nowej strategii kultury Elbląga oraz procesem jej wdrażania. Zgodnie z 

zapisami Porozumienia, sam dokument ma powstad najpóźniej do września 2013 roku. 

 

 



 

DZIEŃ PIERWSZY 

Kongres rozpoczął się uroczystym powitaniem zebranych przez prezydenta Elbląga Grzegorza Nowaczyka, 

który życzył debatującym owocnej współpracy przy wytyczaniu celów polityki kulturalnej miasta na 

najbliższe lata. Następnie głos zabrał Leszek Sarnowski, dyrektor Departamentu Kultury i inicjator 

elbląskiej edycji programu DNA Miasta. Przypomniał, że celem Kongresu jest wypracowanie dokumentu 

dotyczącego rozwoju elbląskiej kultury w najbliższych latach, który byłby kompatybilny ze Strategią Promocji 

Elbląga. Według dyrektora Departamentu Kultury, w pogłębioną pracę nad takim dokumentem powinno byd 

zaangażowano jak najszersze grono Elblążan – mieszkaoców, przedstawicieli instytucji kultury, organizacji 

pozarządowych i samorządu. 

Odpowiedzi na pytanie jakiej współpracy potrzebuje Elbląg poszukiwał Paweł Kulasiewicz z Centrum 

Organizacji Pozarządowych. Ocenił on, że jakościowo dobra i prowadząca do jasnego celu współpraca nie 

jest możliwa bez diagnozy środków, jakimi się dysponuje.  Twierdził on,  że w Elblągu, mimo obecności 

utalentowanych ludzi, doświadczeo i umiejętności, brakuje jasnej wizji tego, kogo należy wspierad. Ponadto 

zauważył, że myślenie o przyszłości powinno zakładad kształcenie szerokich kręgów odbiorców, a nie tylko 

elit, bowiem kultura nie powinna dzielid, jest przestrzenią łączenia. Następnie głos zabrał Artur Celioski, 

zastępca redaktora naczelnego Res Publiki Nowej, który opowiedział o doświadczeniach projektu DNA 

Miasta i przedstawił efekty dotychczasowej pracy w Elblągu. 

Po tych wystąpieniach odbyła się otwarta dyskusja na temat tego, jakiej kultury potrzebuje miasto. 

Głównymi wątkami obecnymi w debacie były: promocja miasta na forum ogólnopolskim i 

ogólnoświatowym, istnienie form przestrzennych jako swoistego wyróżnika Elbląga oraz udział mieszkaoców 

miasta w tworzeniu polityki kulturalnej. 

Jako pierwszy głos w tej dyskusji zabrał Dariusz Bocian, animator kultury, który zwrócił uwagę na to jak 

ważne jest by urzędnicy nie przeszkadzali animatorom w ich działaniach, a instytucje kulturalne otwierały się 

na ich pomysły i wykorzystywały je. Poeta Ireneusz Pietroo podkreślił znaczenie, jakie ma odkrywanie i 

wspieranie twórców, pomoc w pokazaniu efektów ich pracy, często trzymanych w przysłowiowych 

szufladach. Historyk Tomasz Stężała uznał, że szansą na promocję Elbląga może byd stworzenie imprezy lub 

wydarzenia, które będzie szeroko znane w całym kraju. Wojciech Minkiewicz, właściciel klubu muzycznego 

Mjazzga, odparł, że takiej rangi wydarzenia nie można stworzyd odgórnie, gdyż status kultowych zyskują 

sobie one niezależnie od planów. Zadał on także pytanie o punkt widzenia władz miasta na planowany 

podział środków i ustalenie w Elblągu granicy pomiędzy niszą wysokiej jakości, a masą o niskiej jakości – 

zastanawiał się czy są jakieś oczekiwania i plany dotyczące priorytetów w tej kwestii. 



W dyskusji istotny okazał się problem obywatelskiego udziału w tworzeniu kultury oraz docierania z kulturą 

do szerokiej rzeszy odbiorców. Poruszony został problem związany z informacją kulturalną, a mianowicie 

niewielką liczbą, złym rozmieszczeniem oraz płatnym dostępem do słupów ogłoszeniowych, które mogłyby 

byd świetnym źródłem wiedzy o tym, co się dzieje w miejskiej kulturze. Dyrektor Sarnowski stwierdził, że 

trudno jest jednak narzekad na brak informacji o kulturze w mediach, zaś istotną kwestią jest to, czy ludzie je 

czytają i czy chcą korzystad z proponowanej oferty. Karol Zamojski z Regionalnego Obserwatorium Kultury w 

Bydgoszczy przywołał przykład tego miasta, gdzie oddolnie powołana Obywatelska Rada Kultury w swoich 

działaniach skupiła się m.in. na wypracowaniu świadomości wagi uczestnictwa obywateli dla skuteczności 

polityki miejskiej. Przywołano w tym kontekście problem tzw. „błędu ślimaka”, czyli krytykowanego przez 

mieszkaoców Elbląga logo promocyjnego miasta, które wygrało w internetowym, lecz niereprezentatywnym 

sondażu. Wyrażono przekonanie, że konieczne jest ustalenie kanałów komunikacji pomiędzy zgromadzonymi 

a mieszkaocami, tak by postanowienia Kongresu uniknęły podobnego losu. W przeciwnym razie może się 

okazad, że efekty pracy nie będą odzwierciedlad potrzeb mieszkaoców. Ostateczne decyzje powinny więc 

zostad podjęte dopiero po wsłuchaniu się w komentarze pokongresowe. Jednocześnie pojawiły się także 

głosy krytyczne wobec poddawania kultury dyktatowi jak najszerszych mas obywateli. Jak podkreślano, 

różnorodnośd społeczeostwa sprawia, że niekoniecznie to, czego któraś z grup pożąda, musi przeważad w 

konstruowaniu oferty. Należałoby unikad schlebiania najniższym gustom, świadomie wybierad ciekawe 

pomysły. 

Elbląg – Przestrzeo dla kultury 

W dalszej części pierwszego dnia Kongresu omawiano problem zagospodarowania przestrzeni miejskiej 

Elbląga. Po wprowadzeniu teoretycznym swoje prace przedstawili artyści i studenci związani z miastem. 

W wystąpieniu zatytułowanym W poszukiwaniu tożsamości, czyli pamięd miejsca i relacje z miejscem 

zamieszkania wśród mieszkaoców Elbląga Katarzyna Wiśniewska, dyrektorka Departamentu Urbanistyki i 

Architektury UM w Elblągu, przedstawiła wyniki badao ankietowych dotyczących stosunku Elblążan do 

miejsca zamieszkania, ich zainteresowania przeszłością oraz pamięci historii Elbląga. Badania prowadzone 

były w 2010 roku pod pieczą prof. Marii Lewickiej z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego . 

Wyniki badania pokazują Elbląg jako miasto relaksujące, ale zarazem nudne, które wymaga stymulacji 

poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej i podnoszenie jakości przestrzeni publicznych. 

Następnie o architekturze Elbląga i zagadnieniach projektowania przestrzennego opowiedziała  

dr Justyna Martyniuk-Pęczek z Wydziału Architektury Politechniki Gdaoskiej, a Jarosław Denisiuk, historyk 

sztuki i dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL  poruszył kwestię obecności sztuki w przestrzeni publicznej i 

potencjału, jaki ma ona w kontekście Elbląga i rozwoju kultury w tym mieście. 



Następnie zaprezentowano następujące pomysły i działania:  

 Growing City – projekt urbanistyczny Michała Paczeka, Pawła Sobaoskiego i Veroniki Goldsteinowej, 

studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdaoskiej  

 Inflow-Outflow – projekt urbanistyczny Karoliny Dziengo, Agnieszki Ficek, Octavo Munoz Reyes, 

studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdaoskiej  

 Elbląg w formie -  projekt Mirosława Melerskiego (pomysłodawcy miniaturyzacji kolekcji krzeseł 

wybitnych designerów w Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Niemcy), dotyczący prototypów 

komercyjnych miniatur elbląskich form przestrzennych 

 Audiomurale – projekt artystycznej ingerencji w przestrzeni publicznej autorstwa Adrianny 

Ronżewskiej-Kotyoskiej, plastyczki z Elbląga 

 
 

DZIEŃ DRUGI 

Kolejny dzieo kongresu rozpoczął się od prezentacji raportu o stanie kultury w Elblągu 2012, 

przedstawionego  przez dyrektora Departamentu Kultury Leszka Sarnowskiego. Raporty z badao 

dotyczących uczestnictwa w kulturze przedstawili także Joanna Burska, Martyna Gliniecka i Wojciech 

Pleskacz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo zaprezentowany został projekt artystyczny Jestem 

Kulturalny Kariny Dzieweczyoskiej z Centrum Sztuki Galeria EL. 

Następnie odbył się panel dyskusyjny Po co nam kultura? Po co nam strategia? z udziałem Karola 

Zamojskiego (Regionalne Obserwatorium Kultury w Bydgoszczy), Lidii Makowskiej (Stowarzyszenie Kultura 

Miejska, Rada Dzielnicy Gdaosk-Wrzeszcz Górny) i Wojciecha Przybylskiego (Res Publica Nowa), podczas 

którego kultura została ukazana w kontekście wytwórczości oraz przemysłów kreatywnych. Komentarze 

słuchaczy wywołały dyskusję skupioną wokół definicji kultury i jej związków z polityką. 

Kolejnym punktem Kongresu były dwie sesje tematyczne: 

Sesja I Współpraca: instytucja-stowarzyszenie-biznes 

Sesja pierwsza, prowadzona przez Agnieszkę Jarzębską, poświęcona była współpracy na linii instytucja-

stowarzyszenie-biznes. W dyskusji wypowiedzieli się: Jacek Nowioski (dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C. 

Norwida), Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) oraz 

Wojtek Minkiewicz (właściciel Klubu Muzycznego Mjazzga). Omówiona została istotna rola kultury 

współpracy samorządu z organizacjami samorządowymi, kwestia stosowania skutecznych technik 



konsultacyjnych oraz partycypacji społecznej. Za ważny problem uznano brak komunikacji pomiędzy samymi 

instytucjami kultury, które nierzadko rywalizują ze sobą zamiast rozwijad współpracę. Poruszono także 

kwestię nieszablonowego podejścia do kultury, dostrzegania potencjału w mieszkaocach miasta i dawania 

im miejsca na jego realizację. 

Sesja II Edukacja kulturalna i uczestnictwo w kulturze 

Sesja druga, prowadzona przez Tomasza Glinieckiego, dotyczyła uczestnictwa w kulturze i edukacji 

kulturalnej. Piotr Adamczyk (Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu), Ewa Kokot (Centrum 

Kultury Katowice) i Wojciech Karpioski (Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu) na podstawie własnych 

doświadczeo i działao opowiedzieli o potrzebach edukacji kulturalnej i problemach, jakie można napotkad 

podczas jej realizacji. Dyskusja skupiła się na znikomym wsparciu artystów i systemie stypendialnym, na 

który obecnie przeznaczane są zbyt małe środki. Poruszono temat osobistej odpowiedzialności za 

podejmowane działania, która może znacząco ułatwid współpracę między różnymi wydziałami i instytucjami. 

Podkreślono także koniecznośd długofalowego kontynuowania rozpoczętej dyskusji nad strategią kulturalną 

miasta. 

W dalszej części drugiego dnia Kongresu debatowano nad treścią Porozumienia dla kultury, które pod 

koniec obrad zostało podpisane przez wszystkich uczestników Kongresu w Krużganku Galerii EL. Ze strony 

miasta sygnatariuszem został Jerzy Wcisła, przewodniczący Rady Miejskiej. 

Na mocy Porozumienia powołano do życia i otwarte ciało – Elbląską Radę Kultury, mające stanowid forum 

współpracy podczas tworzenia i realizacji nowej strategii rozwoju kultury Elbląga. Ustalono także, że nowa 

strategia kultury powinna powstad nie później niż do września 2013 roku. Poniżej znajduje się pełny tekst 

porozumienia. 

Porozumienie dla Kultury Elbląskiej 

Porozumienie zostało wypracowane podczas Elbląskiego Kongresu Kultury, który odbywał się w dniach 26-

27.10.2012 r. 

Strategia kultury powinna byd częścią szerszego myślenia o przyszłośd miasta w jego aspektach społecznych, 

przestrzennych, edukacyjnych i gospodarczych. 

Świadomi tego, że miasto, które nie stworzy dobrych warunków dla rozwoju kultury nigdy nie stanie się 

dobrym miejscem do życia i doceniając rolę kultury w procesie budowania wspólnoty miejskiej 

rozpoczynamy proces tworzenia nowej polityki kulturalnej miasta. Chcemy uczynid z kultury rodzaj dobra 

wspólnego, które pomoże mieszkaocom rozwijad swoje zdolności, wzmocni ich poczucie tożsamości i 



przynależności, umożliwi zwiększanie kreatywności, aktywności i przedsiębiorczości oraz stanie się 

powodem do dumy. Zgadzamy się, że nowa polityka kulturalna powinna byd narzędziem stymulowania 

działao kulturotwórczych i budowad jakośd życia. Dlatego przyznajemy kulturze kluczowe miejsce w 

myśleniu o przyszłości naszego miasta i oczekujemy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi za pomocą kultury 

zmienimy Elbląg na lepsze. 

My, uczestnicy Elblaskiego Kongresu Kultury, postanawiamy, że: 

1. Elbląg potrzebuje nowej strategii rozwoju kultury – rodzaju przewodnika, w którym zostaną zawarte 

zobowiązania do dalszych działao władz miasta, jego mieszkaoców i użytkowników. Konieczne jest 

redefiniowanie wizji, misji i najważniejszych celów elbląskiej polityki kulturalnej, tak aby kultura mogła 

pomóc w tworzeniu miasta ciekawego i bardziej przyjaznego. 

2. Powstawanie nowej strategii rozwoju kultury powinno odbywad się w dialogu pomiędzy wszystkimi 

uczestnikami: mieszkaocami, twórcami, instytucjami, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami i 

administracją samorządową. 

3. Nowa strategia rozwoju kultury jako punkt centralny powinna uwzględnid tworzenie warunków do 

powszechnego i świadomego uczestnictwa mieszkaoców w kulturze. Powinna zapewnid równośd szans 

dostępu do kultury i zapewniad narzędzia umożliwiające tworzenie efektywnych systemów edukacji 

kulturalnej. 

4. Uczestnicy Elbląskiego Kongresu Kultury powołali Elbląską Radę Kultury. Formuła ERK jest otwarta i może 

do niej należed każdy obywatel. Rolą ERK na etapie tworzenia strategii będzie organizacja procesu 

partycypacji obywatelskiej i łączenie indywidualnych opinii mieszkaoców i użytkowników Elbląga w 

propozycje konkretnych zapisów strategii rozwoju kultury. Na etapie wdrażania strategii rolą ERK będzie 

czuwanie nad jej prawidłową realizacją, zgodną z  duchem zaproponowanych zapisów. Departament Kultury 

Urzędu Miejskiego w Elblągu będzie wspierał te działania i pomagał w ich organizacji. 

5. Tworzenie i wdrażanie nowej strategii kultury będzie obywało się z poszanowaniem zasady partnerstwa i 

szczególnym uwzględnieniu roli mieszkaoców i użytkowników Elbląga. 

6. Nowa strategia rozwoju kultury powinna powstad nie później niż do kooca września 2013 r. 

Warsztaty 

Warsztaty stanowiły podsumowanie i zwieoczenie obrad Kongresu, kontynuowano podczas nich prace nad 

konkretnymi punktami strategii rozwoju kultury Elbląga. W ich wyniku udało się wyodrębnid i opisad cele 

strategiczne, na których ma zostad oparta strategia. 



Warsztaty odbyły się w dwóch częściach. W pierwszej uczestnicy podzieleni na dwie grupy pracowali nad 

celami ogólnymi, które mają tworzyd szkielet strategii. W drugiej natomiast w mniejszych grupach skupili się 

na konkretnych problemach, których miałyby dotyczyd wyodrębnione wcześniej cele. 

Częśd pierwsza – wyodrębnienie celów strategicznych 

Uczestnicy Kongresu podzieleni zostali na dwie grupy, które zastanawiały się jakie obszary problemowe 

powinny byd wyróżnione w strategii. Bazą do dyskusji był przyjęty na majowych warsztatach podział na 

cztery podstawowe działy: 

 Ludzie i kreacja 

 Tożsamośd i wizerunek 

 Zarządzanie kulturą 

 Miejsca i przestrzeo publiczna 

Uczestnicy zastanawiali się czy działy te, wyodrębnione jako cele strategiczne, zgodne są ze specyfiką 

kulturalną miasta oraz czy odpowiadają potrzebom jego społeczności. Obie grupy przedyskutowały treśd 

poszczególnych punktów oraz wyszczególniły kolejne istotne grupy problemów. Następnie wszystkie 

propozycje zostały poddane pod dyskusję, w wyniku której ustalono, że dalsza praca ma uwzględniad osiem 

podstawowych obszarów: 

 Edukacja 

 Uczestnictwo, ludzie i kreacja 

 Zarządzanie kulturą 

 Tożsamośd i wizerunek 

 Infrastruktura, miejsca i przestrzeo 

 Współpraca 

 Kultura i biznes 

 Młode miasto 

Cześd druga – omówienie celów strategicznych 

W drugiej części warsztatów uczestnicy podzielili się na osiem podgrup. W ich obrębie starano się 

wyszczególnid konkretne problemy i zagadnienia, na których mają się opierad wybrane wcześniej cele 

strategiczne. Każda z grup pracowała nad jednym obszarem strategicznym, następnie propozycje zostały 

przestawione wszystkim uczestnikom. 

 



W każdym z obszarów przedstawiono konkretne propozycje: 

Edukacja: 

 Współpraca pomiędzy Departamentami Kultury, Edukacji i Sportu 

 Współpraca  między departamentami i instytucjami kultury 

 Stworzenie programu edukacji kulturalnej dla miasta 

 Wyodrębnienie systemu grantów dla edukacji kulturalnej 

 Zawiązanie współpracy w ramach edukacji pomiędzy artystami i placówkami edukacyjnymi 

Uczestnictwo, Ludzie i Kreacja:   

 Stworzenie programu stypendialnego 

 Uczenie się od innych instytucji i miast 

 Bilet miejski 

 Zachęcanie znajomych do uczestnictwa 

 Usprawnienie systemu informacji i komunikacji 

 Promocja miasta poprzez pozytywne wypowiedzi na temat kultury i samego Elbląga („Mówmy 
dobrze o Elblągu!”) 

Zarządzanie Kulturą: 

 ERK jako wspomaganie zarządzania,  ciało doradcze i opiniotwórcze w mieście 

 Departament Kultury i jego istota określona w zadaniach statutowych – koordynacja działao 
kulturalnych i inspiracja tych działao 

 Instytucje kultury:  biblioteka, orkiestra, galeria, stowarzyszenia – współpraca między nimi, 
wyższy poziom i zasięg organizowanych imprez 

 Organizacja imprez masowych w Elblągu – pomysł na agencję, która skupiałaby ludzi, którzy 

mogą zająd się organizacją tego typu imprez. Agencja ma zarabiad sama na siebie 

 Stworzenie amfiteatru 

 Badanie stanu kultury poprzez ankiety wśród obywateli. Konkretne działania zależą od wyników 

badao 

 Zarządzanie finansami kultury, zwiększenie środków, wspólne pozyskiwanie pozabudżetowych 
środków, wspieranie twórców we wszystkich obszarach 

Tożsamośd i Wizerunek: 

 Popularyzacja wiedzy o regionie w ramach edukacji regionalnej 

 Program edukacyjny o tym, skąd są elblążanie (z uwagi na znaczny odsetek ludności 
napływowej) 

 Nauka historii i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem okresu powojennego 

 



Infrastruktura: 

 Zdefiniowanie wizji centrum miasta i zapisanie tej wizji w dokumentach strategicznych po to, 

aby wszystkie działania inwestycyjne były spójne z określoną  wizją centrum 

 Utworzenie Specjalnej Strefy Kulturalnej na wzór Ekonomicznej tj. ulgi, preferencje finansowe 

 Wyznaczenie i zorganizowanie stałego miejsca do działao kulturalnych, artystycznych (w 

domyśle amfiteatr) 

 Mała architektura, akcenty miejskie, meble 

 Słupy ogłoszeniowe, przeznaczone na informacje o kulturze 

 Zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakazujące przeznaczania 
lokali znajdujących się w centrum miasta na instytucje nieaktywizujące społeczeostwa, jak np. 

banki 

Współpraca: 

 Promocja działao wspólnych różnych podmiotów np. poprzez finanse 

 Stworzenie przestrzeni do zawiązywania partnerstwa 

 Tworzenie baz zasobów, tak żeby partnerzy ze strefy biznesu mogli poznad potencjalne obszary 

współpracy z partnerami ze strefy kultury i odwrotnie 

 Konkursy dla organizacji pozarządowych powinny byd rozstrzygane do kooca stycznia 

 Dookreślenie zasad korzystania z zasobów publicznych 

Kultura i Biznes: 

 Otwartośd i promowanie działao kulturalnych, wynikających z działao przedsiębiorców 

 Negocjowanie uczestnictwa kultury w różnych instytucjach miejskich 

 Współpraca z biznesem w pozyskiwaniu środków np. unijnych, na kulturę w Elblągu 

 Spotkania z przedsiębiorcami i zachęcanie ich do uczestnictwa w kulturze, aby pokazac im, że 
inwestycja w kulturę jest opłacalna 

Młode Miasto: 

 Programy adresowane pokoleniowo, od przedszkolaków do młodych rodziców 

 Osadzenie młodych ludzi w mieście, pozwolenie im na identyfikacje z miastem, wyrobienie marki 
Elbląga 

 Poszukiwanie mechanizmów pozwalających na rozumienie miasta i zadowolenie z tego, że żyje się w 
Elblągu 

 Kwestia programów edukacyjnych, połączenie różnych elementów edukacji, tworzenie i wspieranie 
nowych środowisk 

 Promocja sukcesów 

 Zamknięcie całości zagadnieo w zespole projektów niezależnych od dotychczasowych działao 


