
- Jak ocenia Pan wykonanie budżetu miasta na rok 2012 w zakresie kultury? 
- To kwestia, w której zapewne najpełniej odpowiadają „twarde” dane. Porównując trzy lata – 
2011, 2012, plan 2013, zwracam uwagę, że rok 2012 jeszcze trwa, a więc mówimy o 
planowanym wykonaniu, a budżet roku 2013 dopiero podlega zatwierdzeniu przez Radę 
Miasta.  
Rok 2011 – środki ogółem na kulturę (działalność bieżąca i inwestycje) wyniosły 110 858 
359,00.  Rok 2012 – 118 090 782,00. Rok 2013 - 179 345 775,00.  Ogromna część budżetu 
to  wielkie inwestycje kulturalne, które zakończą się w roku 2014. Oddamy nowe obiekty 
kultury, co nie oznacza, że wyczerpują one nasze oczekiwania. Nie dalej jak w sobotę 
otwarte zostało CSW  Łaźnia II w Nowym Porcie – miejsce dedykowane edukacji 
artystycznej, ale przede wszystkim kulturalne serce rewitalizowanej dzielnicy. Na otwarcie 
przyszły tłumy mieszkańców Nowego Portu. Na początku  roku w dzielnicy Wrzeszcz 
powstało centrum biblioteczne usytuowane w Centrum Handlowym Manhattan -  biblioteka, 
mediateka, videoteka...  
 
- Czy Pana miastu udało się zrealizować zadania w dziedzinie kultury założone w budżecie 
na 2012 rok? 
Zgodnie z  planem. Za jedną z istotnych kwestii uważam, iż nowa instytucja kultury – Instytut 
Kultury Miejskiej (przypominam, ze powstała w trakcie starań Gdańska o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury) na nowo zdefiniowała swe zadania, a cele zapisane w aplikacji miasta są 
realizowane. Powołane zostało np. Obserwatorium Kultury..., kontynuowane są  działania w 
dzielnicach we współpracy z radami dzielnic, powstają partnerstwa lokalne...   
Wypełniony został kalendarz wydarzeń kulturalnych zgodnie ze strategicznym celem 
tworzenia dużych markowych wydarzeń kulturalnych wykraczających poza tradycyjny sezon 
letni. Właśnie zakończyła się ostatnia duża impreza zamykająca rok kulturalny – festiwal 
Actus Humanus  
 
- Jakie istotnie działania w dziedzinie kultury udało się Pana miastu zrealizować? 
- Zrealizowano kolejne etapy budowy ECS i Teatru Szekspirowskiego, otwarto Mediatekę w 
Manhattanie i Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2, odbyły się wszystkie zaplanowane 
przez Miasto duże imprezy kulturalne: Dni Muzyki Nowej, Festiwal Nagrody Europejski Poeta 
Wolności, Gdański Festiwal Muzyczny, Gdański Festiwal Tańca, Jazz Jantar Festiwal, 
Festiwal Feta, Narracje, Solidarity of Arts, Festiwal Alternativa, Monumental Art., 
Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski, Mozartiana, Festiwal im. Johanna Gotlieba 
Goltberga, Free Culture Gdańsk–Vilnius, Grassomania, Festiwal Actus Humanus. Rok 2012 
to także kolejny rok   udanej współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
realizacji zadań w dziedzinie kultury (utrzymaliśmy dotacje grantowe w takiej samej 
wysokości na rok 2013  - w roku 2012 wykorzystano blisko 100% środków na ten cel). Warto 
zwrócić też uwagę na wiele ciekawych projektów wydawniczych, by wymienić tylko 
Encyklopedię Gdańską, jak i kontynuację działań w przestrzeni publicznej, 
np.  rozstrzygnięcie konkursu na projekt w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska 
związany z budową przystanków  Kolei Metropolitalnej.  
 
- Czy środki przekazane na kulturę były wystarczające? 
Udało nam się zrealizować zakładane cele, ale z pewnością nie powiem, że środki były 
wystarczające. Konstruujemy plany działania w powiązaniu z realiami budżetowymi. 
 
 
- Na jakie działania w zakresie kultury zabrakło środków? 
Nie zdarzyła się sytuacja, by zabrakło środków na jakiekolwiek zaplanowane zadanie, jednak 
warto pamiętać, że cały czas jesteśmy w drodze ku satysfakcjonującemu poziomowi 
wydatków na kulturę.  
 
2. Jak kształtują się wydatki na kulturę w projekcie budżetu na 2013 rok? 
- Jakie cele stawiają sobie władze miasta, tworząc jego politykę kulturalną? 



 Rok 2013 i budżet na ten rok to budżet kontynuacji.   
 
- Jakie działania w zakresie kultury są dla Pana miasta priorytetowe?  
Kultura usytuowana została w pozycji obszaru priorytetowego jako trudny do przecenienia 
czynnik interwencji w dbałości o zrównoważony rozwój. W najkrótszy sposób definiując 
założenia strategii Gdańska w obszarze kultura, ujmę je w kilku punktach: - wzmacnianie 
tożsamości miasta – zachowane dziedzictwo kulturowe i promowanie różnorodności 
kulturowej; - zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców, działania zmierzające do 
uspołecznienia decyzji w sferze kultury i równego dostępu do kultury;  – powiązanie 
projektów artystycznych z tworzeniem nowych, innowacyjnych programów edukacji 
kulturalnej i rozwój inicjatyw społecznych w poszczególnych dzielnicach miasta ( w tym 
rozwój programów grantowych i stypendialnych dających organizacjom pozarządowym i 
indywidualnym twórcom większe możliwości  dostępu do środków finansowych, rezydencje 
artystyczne);  - rozwój programów edukacji artystycznej i kulturalnej z wykorzystaniem 
innowacyjnych technologii; - poprawa jakości zaplecza instytucjonalnego i wzrost 
efektywności zarządzania w sferze kultury ( w tym inwestycje kulturalne, doskonalenie kadr 
zarządzających, wyposażenie w odpowiedni sprzęt);  
- rozwijanie kulturalnej strategii promocyjnej miasta, rozwój przemysłów czasu wolnego, 
tworzenie produktów turystyki kulturowej i biznesowej opartych na kulturze; – promowanie 
Gdańska jako miejsca ważnych, ponadlokalnych i międzynarodowych wydarzeń i projektów z 
dziedziny kultury; - rozwijanie funkcji metropolitalnych miasta w zakresie kultury; - 
prowadzenie badań w zakresie kultury  
- Co jest najważniejszą dla miasta inwestycją w dziedzinie kultury? 
Jeśli mówmy o inwestycjach infrastrukturalnych, to dokończenie ECS, Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego, podjęcie przygotowania nowych inwestycji. Ale znacznie istotniejsze niż 
infrastruktura są inwestycje w budowanie kapitału obywatelskiej aktywności i społecznego 
zaufania i współpracy. 
Podstawowym atutem miasta są jego obywatele, będący podmiotem wszelkich działań o 
charakterze społecznym czy gospodarczym. Stan, struktura, aktywność i aspiracje 
mieszkańców są zasadniczymi czynnikami, które bezpośrednio wpływają zarówno na 
kierunki dalszego rozwoju miasta, jak i na możliwości realizacji zakładanych celów.  
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