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WSTĘP  
DO RAPORTU
 W ręce czytelnika oddajemy raport, 
który jest podsumowaniem ośmiomiesięcznego 
projektu badawczego prowadzonego przez 
zespół Fundacji Res Publica przy wsparciu 
ekspertów z Centrum Studiów nad Demokracją 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  
w Warszawie. Program DNA Miasta: Diagnoza 
to kontynuacja działań Fundacji rozpoczętych 
w 2008 roku, które koncentrowały się wokół 
sposobów zwiększania aktywności mieszkańców 
we wspólnym tworzeniu miejskiej polityki 
kulturalnej. Doświadczenia pierwszych edycji 
programu zwróciły naszą uwagę na 2 ważne 
problemy obecne w wielu polskich miastach. 
Pierwszy z nich dotyczy niskiego poziomu 
partycypacji obywatelskiej. Drugi wynika 
zaś z częstych przypadków kształtowania 
polityki kulturalnej bez uwzględnienia głosu 
mieszkańców zainteresowanych kulturą.

 Oba te zagadnienia stały się 
dla nas inspiracją nie tylko do debaty  
na temat możliwych rozwiązań, ale także  
do kompleksowej diagnozy problemu za 
pomocą różnorodnych metod badawczych. 
Kolejnym impulsem do przyjrzenia się 
zagadnieniu partycypacji społecznej w obszarze 
kultury był fakt, że w 2010 roku 11 polskich 
miast podjęło walkę o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. Wybraliśmy 4 kandydujące 
miasta – Gdańsk, Lublin, Łódź oraz Warszawę, 
aby dokonać kompleksowej analizy ich starań 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. W naszych 
badanich skoncentrowaliśmy się na sposobach 
uspołeczniania procesu przygotowań. Aplikacje, 

które składały konkurujące o tytuł ESK2016 
miasta, były bowiem również rodzajem 
dokumentu wyznaczającego strategię rozwoju 
miejskiej kultury. W procesie ich tworzenia nie 
mogło zabraknąć mieszkańców. Tym bardziej,  
że jedno z istotnych kryteriów konkursu:  „Miasto 
i obywatele”, dotyczy właśnie aktywnej postawy 
obywateli miasta w kształtowaniu kultury. 

 DNA Miasta: Diagnoza bada sposób 
realizacji tego priorytetu w 4 polskich miastach 
kandydujących do tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016. Analizę prowadziliśmy 
w oparciu o metody badań ilościowych  
i jakościowych. Ankiety telefoniczne, wywiady 
pogłębione, badania fokusowe oraz liczne 
rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za kulturę 
we wszystkich czterech miastach pozwoliły nam 
dowiedzieć się, w jaki sposób w Polsce rozumiane 
jest kryterium „miasto i obywatele”. 

 W niejszym raporcie znajdą Państwo 
zarówno teoretyczne ujęcie problematyki 
partycypacji obywatelskiej w kulturze, jak  
i pogłębioną analizę badań prowadzonych 
w drugiej połowie 2010 w Gdańsku, Lublinie, 
Łodzi i Warszawie. Na końcu raportu znajdą 
Państwo rekomendacje dotyczące usprawnienia 
polityki kulturalnej polskich miast w kontekście 
doświadczeń wypracowanych przy okazji starań 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

 Liczymy na to, że lektura niniejszej 
publikacji stanie się inspiracją do wprowadzania 
zmian w dialogu władz miejskich z obywatelami 
i zachęci mieszkańców do włączania  
się w świadome kreowanie otaczającej  
ich rzeczywistości.



 W projekcie DNA Miasta: Diagnoza 
przeprowadziliśmy badanie empiryczne 
uspołeczniania przygotowań do udziału  
w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. Opracowując badanie, 
postawiliśmy sobie za cel analizę tego procesu 
na kilku poziomach i uchwycenie różnych 
perspektyw: to samo zjawisko może inaczej 
wyglądać z punktu widzenia władz miasta,  
a inaczej – oczami mieszkańców. 

Analizujemy formalne działania władz 
miast i koordynatorów przygotowań 
do ESK, jednocześnie badając opinie 
obywateli. Staramy się stwierdzić, 
czy przedsięwzięcia wymienione 
w dokumentach konkursowych  
są w miastach zauważalne, jaki jest 
stosunek mieszkańców do ESK,  
czy i do jakiego stopnia są zaangażowani 
w przygotowania? 

Pomiędzy tymi dwoma poziomami: instytucji 
(Urząd Miasta, koordynatorzy) i obywateli 
znajdują się organizacje pozarządowe, które 
zarówno grupują aktywnych i zainteresowanych 
kulturą mieszkańców, jak i są potencjalnymi 
współtwórcami działań podejmowanych 
przez urzędy. Do ich reprezentantów również 
docieramy.

 Zastosowaliśmy 4 metody badawcze: 
analizę dokumentów konkursowych miast 
kandydatów, wywiady standaryzowane 
(ankietowe) z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, wywiady pogłębione (IDI)  
z osobami zaangażowanymi w przygotowanie 
aplikacji konkursowej oraz zogniskowane 
wywiady grupowe (FGI, tzw. grupy fokusowe) 
z mieszkańcami zainteresowanymi życiem 
kulturalnym swojego miasta.

Analiza dokumentów

 Analizę dokumentów konkursowych 
przeprowadzono pod kątem rozumienia 
kryterium „miasto i obywatele”. Realizacja 
priorytetu obywatelskiego w miastach 
kandydatach przybierała zróżnicowane formy 
i uzyskała różną rangę. Na podstawie analizy 
aplikacji konkursowych (lub ich dostępnych 
fragmentów) przeprowadzamy typologię form 
zaangażowania obywatelskiego w konkursie. 
Wzięliśmy pod uwagę dokumenty ze wszystkich 
11 miast uczestniczących w pierwszej rundzie 
konkursu. 

Wywiady ankietowe

 Badanie telefoniczne objęło 
przedstawicieli instytucji kultury z 4 miast: 
Lublina, Gdańska, Warszawy i Łodzi.  

 Przy doborze miast kierowaliśmy 
się kryterium różnorodności: wybrane 
przez nas miasta stosowały różne formy 
przygotowania aplikacji (w niektórych robiła 
to wyspecjalizowana firma, w innych komórka 
UM), mają różną rangę w życiu kulturalnym 
Polski, są rozrzucone geograficznie. Staraliśmy 
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się, aby reprezentowały zróżnicowania 
widoczne we wszystkich 11 miastach 
kandydackich. Urzędy miast dostarczyły listę 
instytucji kultury i organizacji pozarządowych 
zajmujących się kulturą. Podjęliśmy próbę 
kontaktu ze wszystkimi organizacjami z listy. 
Przeprowadziliśmy wywiad telefoniczny  
z reprezentantem organizacji: członkiem zarządu, 
osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami 
lub pracownikiem wyznaczonym do udzielania 
informacji. Realizacja badania odbyła się  
w sierpniu 2010 r. Łącznie przeprowadziliśmy 
N=99 wywiadów, w tym: w Lublinie 25,  
w Gdańsku 23, w Warszawie 24, w Łodzi 27. 

 Pytania dotyczyły zaangażowania 
instytucji kultury w przygotowanie aplikacji: 
udział w konsultacjach, zgłaszanie projektów, 
udział w pisaniu aplikacji. Interesował nas też 
poziom identyfikacji przedstawicieli instytucji 
kultury ze staraniami miasta. 

Wywiady pogłębione (IDI, in-depth 
interview)

 Zespół zrealizował wywiady pogłębione 
według wystandaryzowanego scenariusza  
w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Lublinie. 
Kryterium doboru miast było takie samo 
jak w badaniu ankietowym: różnorodność i 
reprezentatywność modelu przygotowań. 
Respondentami były osoby zaangażowane  
w przygotowanie kandydatury miasta do 
konkursu. W każdym mieście wywiadu udzielił 
pracownik Urzędu Miasta oraz przedstawiciel 
operatora lub organizacji pozarządowej 
współpracującej z UM przy projekcie. Łącznie 
przeprowadzono 12 wywiadów, po 3 w 
każdym mieście. Wywiady odbyły się w okresie  

od września do grudnia 2010 roku. 

 Interesował nas poziom uspołecznienia 
przygotowań do ESK – w jaki sposób 
zaangażowano mieszkańców i ich organizacje 
w przygotowania, jak ich informowano  
i jak zbierano ich opinie na temat ESK,  
jaki jest wpływ organizacji pozarządowych  
na przygotowanie programu imprez.

Zogniskowane wywiady grupowe  
(FGI, focused group interview)

 Zogniskowane wywiady grupowe 
przeprowadzono w Lublinie i Gdańsku. 
Wybraliśmy te miasta jako najlepiej 
reprezentujące dwa modele przygotowań 
kandydatury na ESK. Scenariusz został 
opracowany przez doświadczoną badaczkę  
z Polskiej Akademii Nauk – Ewę Jarosz. Wywiady 
zostały zaplanowane na dwie godziny badania  
i zostały przeprowadzony przez Pawła Łuczeczko 
z Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk) i Beatę 
Roguską z Centrum Badania Opinii Społecznej 
(Lublin). Wywiady przeprowadzono w grudniu 
2010 r. Uczestnicy FGI to osoby w wieku 18– 35 lat. 
Były to zarówno osoby pracujące, jak i szukające 
pracy, uczestniczące w kulturze i żywo się nią 
interesujące. Uczestnicy nie byli związani z żadną 
instytucją kultury ani organizacją pozarządową 
działającą na tym polu. 

 Wywiad obejmował 4 rozbudowane 
bloki tematyczne – „Wiedza dotycząca kultury  
i inicjatyw obywatelskich w Gdańsku/Lublinie”; 
„Europejska Stolica Kultury”;  „Gdańsk/Lublin jako 
Europejska Stolica Kultury” oraz „Konsekwencje 
wygranej Gdańska/Lublina w konkursie ESK”. 
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Lublin.  Fot. Aleksandra Stańczuk
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Wnioski i rekomendacje
ROZDZIAŁ 1

 Proces starań miast o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury trzeba podzielić na dwie części:

Pierwsza z nich wiąże się z wypełnieniem 
formularza aplikacyjnego, czyli 
spełnieniem wszystkich kryteriów  
i wymagań poprzez przygotowanie 
profesjonalnego wniosku. 

Druga, równie ważna kwestia, to sposób,  
w jaki tę aplikację się przygotowuje i jej 
znaczenie dla strategii rozwoju kultury 
w danym mieście. 

 Poradnik dla miast kandydujących 
przygotowany przez Komisję Europejską  
w punkcie wyjaśniającym kryterium „miasto  
i obywatele” sugeruje, aby działania planowane 
w aplikacji były „trwałe i stanowiące integralną 
część długofalowego rozwoju kulturalnego  
i społecznego miasta”1. 

Niezależnie od tego, czy dane miasto 
wygra konkurs o tytuł ESK, czy też 
odpadnie przy selekcji wstępnej, 
jego aplikacja powinna uwzględniać  
tę właśnie sugestię. Możliwości są dwie 
– 1) aplikacja opiera się na istniejącej 
już strategii rozwoju kulturalnego 
i społecznego miasta i niejako jest 

1 Poradnik dla miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury, s. 12.

propozycją wypełnienia jej konkretnymi 
działaniami; 2) aplikacja jest strategią – 
proponuje nowe rozwiązania i pokazuje, 
w którym kierunku miasto chciałoby 
rozwijać kulturę. W obu przypadkach 
trudno wyobrazić sobie, aby aplikacja 
powstawała bez szerokiego udziału 
zarówno ekspertów – w tym również 
profesjonalnych twórców kultury 
(osób indywidualnych, instytucji, NGO-
sów), jak i mieszkańców – aktualnych  
i potencjalnych odbiorców kultury. 

Wyniki naszego badania pokazują 
jednak, że największy problem przy 
tworzeniu aplikacji, czyli strategii 
rozwoju kultury, polegał właśnie na 
włączaniu mieszkańców w proces jej 
tworzenia. 

 Trzeba podkreślić, że dla wszystkich 
badanych miast ważnym, a często 
najważniejszym powodem decyzji o włączeniu 
się w walkę o tytuł ESK były kwestie wizerunkowe 
– skierowane zdecydowanie na zewnątrz. 
Kwestia uspołecznienia procesu przygotowań 
pojawiła się znacznie później. 

 W czterech miastach, Gdańsku, Lublinie, 
Łodzi i Warszawie, które były przedmiotem 
niniejszego badania, odbywały się konsultacje z 



9

ekspertami. Ich rola i sposób, w jaki odbywały się 
konsultacje, nie były jednakowe. Przeważającym 
modelem było tworzenie różnego rodzaju rad i 
ciał eksperckich, które na bieżąco miały pomagać 
w tworzeniu aplikacji. W Lublinie i Łodzi takie 
ciało powstało oddolnie. W Gdańsku i Warszawie 
były one wynikiem decyzji koordynatora lub 
władz miasta. 

 Każde z czterech miast przygotowało 
jednocześnie aplikację, której celem jest 
przemiana miasta – zarówno sposobu jego 
postrzegania na zewnątrz, jak i aktywizacja 
mieszkańców i zmiana ich świadomości. 
Przygotowane przez miasta wizje przemian 
nie są kontrowersyjne – wyniki naszej ankiety 
telefonicznej pokazują, że 78% zbadanych 
instytucji kultury identyfikuje się z wizją 
przygotowaną przez miasto.

 Każde z czterech miast  
ma również problem z włączeniem 
zwykłych mieszkańców, również 
tych niezainteresowanych kulturą, 
w proces tworzenia aplikacji, którą 
w tym przypadku trzeba traktować 
jako element długofalowej strategii 
miasta. Koordynatorzy i władze 
miasta mają problemy z każdą inną 
formą komunikacji z mieszkańcami 
uwzględniającą możliwość ich 
partycypacji – poza akcjami 
wizerunkowymi i promocyjnymi oraz 
tymi skierowanymi do profesjonalistów. 

Lublin i Łódź są bliższe rozwiązania tego problemu 
niż Gdańsk i Warszawa. Warto zauważyć,  
że Lublin stworzył projekt sieci wolontariuszy, 
która zakłada włączenie się potencjalnie 
zainteresowanych osób w konkretne działanie. 

Koordynator ESK w Łodzi oparł się na bardziej 
nieformalnych rozwiązaniach, które jednak 
umożliwiają aktywnym osobom realizację 
swoich pomysłów. 

Badania pokazują istnienie dużej różnicy 
między wiedzą mieszkańców  a tym, co 
jest przygotowywane i prezentowane 
w aplikacjach. Wiedza mieszkańców 
jest powierzchowna i często nie są oni 
świadomi tego, że zauważane przez 
nich problemy są rozwiązane lub 
rozwiązywane przez władze miasta. Jest 
to wynik braku efektywnego dialogu. 
Brak jest wiedzy o konsekwencjach 
możliwych rozwiązań, stąd częste jest 
nierozumienie i krytyka wybranych 
rozwiązań. 

 Wypowiedzi niektórych respondentów 
naszego badania pokazują również brak 
przekonania, że spotkania z mieszkańcami mogą 
być efektywne. Stopień zaawansowania prac 
ekspertów jest zdecydownie wyższy. Nie ma 
jednak efektywnych sposób transmisji tej wiedzy 
na niższe poziomy. 

Wydaje się więc, że brak szerokich 
konsultacji uwzględniających element 
partycypacji i nie ograniczających 
się tylko do promocji  lub prostego 
wezwania – weź udział/przyłącz 
się – jest również wynikiem 
błędnego przekonania władz miasta  
i koordynatorów o niefektywności tego 
typu mechanizmów. 
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W badanych przez nas miastach nie 
udało się wypracować żadnych nowych 
mechanizmów partycypacji zwykłych 
mieszkańców (nie tylko ekspertów), 
które zakładałyby ich powtarzalność  
i ciągłość. 

Odpowiedzialność za wypracowanie tego typu 
mechanizmów spoczywa przede wszystkim na 
władzach miast. Istotne pytanie, na które żadne z 
miast nie umiało do tej pory sobie odpowiedzieć, 
brzmi – jak dotrzeć i zachęcić do działania tych, 
którzy nie są zainteresowani? 

Główną rekomendacją niniejszego 
raportu jest więc stworzenie 
takiego mechanizmu włączania 
mieszkańców (również tych, którzy nie  
są zainteresowani kulturą), który:

1. byłby procesem ciągłym i powtarzalnym. 
Organizacja jednorazowych konsultacji czy 
warsztatów przynosi efekty, które nie są 
zadowalające – zarówno dla ich uczestników, 
jak i organizatorów;

2. zawierałyby w sobie również element 
edukacyjny – w szczególności pokazywałby 
konsekwencje możliwych wyborów  
i ograniczenia, jakie biorą się np. z możliwości 
budżetowych czy prawnych; 

3. zawierałyby w sobie element partycypacji, 
czyli umożliwiałby mieszkańcom realny 
wpływ na kwestie będące przedmiotem prac;

4. obejmowałby całe miasto – pojedyncze 
wydarzenia całego procesu organizowane 
byłyby w różnych częściach miasta, aby 

ułatwić mieszkańcom poszczególnych osiedli 
i dzielnic możliwość udziału;

5. Zobowiązywałby decydentów  
i organizatorów do systematycznego 
udzielania informacji na temat efektów 
procesu wraz z uzasadnieniem decyzji  
o ich wykorzystaniu (uwzględnieniu uwag  
i propozycji mieszkańców, bądź jego braku).
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Historia

 Historia programu Europejskich Stolic 
Kultury sięga 1983 r., kiedy to ówczesna grecka 
minister kultury Melina Mercouri zaproponowała 
organizację corocznego programu Europejskiego 
Miasta Kultury. 

Główną ideą tego programu miałoby być 
podkreślenie roli i wagi kultury, która 
zdaniem Mercouri nie była traktowana 
z taką samą uwagą, jak kwestie 
polityczne i ekononomiczne. „Kultura, 
sztuka i twórczość nie są mniej ważne 
niż technologia, handel i ekonomia” – 
zwracała uwagę grecka minister1. 

W rezolucji przygotowanej przez reprezentantów 
europejskich ministrów kultury2 można 
przeczytać, że głównym celem programu 
Europejskiego Miasta Kultury miało być 
pokazanie bogactwa i różnorodności kultury 
danego miasta, regionu i kraju. Istotnym 
elementem miało być również pogłębienie więzi 
między Europejczykami. 

1 Za: http://www.citymayors.com/culture/eurocities_cultu-
re.html (dostęp 01.12.2010).
2 Resolution of the Ministers responsible for Cultural Affairs, 
meeting within the Council, of 13 June 1985 concerning the 
annual event ‘European City of Culture’, Official Journal C 153, 
22/06/1985 P. 0002 – 0002, http://eur-lex.europa.eu/Lex-
UriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41985X0622:EN:HTML 
(dostęp 01.12.2010).

 Pierwszym miastem, na którym 
skoncentrowała się cała kulturalna uwaga 
Europy, były Ateny. Od 1985 r.  do 1999 r. miano 
Europejskiego Miasta Kultury nosiły także 
Florencja (1986), Amsterdam (1987), Berlin 
Zachodni (1988), Paryż (1989), Glasgow (1990), 
Dublin (1991), Madryt (1992), Antwerpia (1993), 
Lisbona (1994), Luksemburg (1995), Kopenhaga 
(1996) ,  Salonik i  (1997) ,  Sztok holm 
(1998) i Weimar (1999). W 2000 r., z powodu 
symbolicznej daty, wybrano 8 miast: Reykjavik 
(Islandia), Bergen (Norwegia), Helsinki (Finlandia), 
Brukselę (Belgia), Pragę (Czechy), Kraków (Polska), 
Santiago de Compostela (Hiszpania), Awinion 
(Francja) oraz Bolonię (Włochy). W kolejnych 
latach były to Rotterdam  i Porto (2001), Brugia 
i Salamanka (2002), Graz (Austria) (2003) oraz 
Genua (Włochy) i Lille (Francja) (2004). 

 W 1999 r. postanowiono rozszrzeczyć 
program Europejskiego Miasta Kultury – z 
projektu międzyrządowego stał się on jedną 
z inicjatyw prowadzonych przez instytucje 
Wspólnoty Europejskiej i jako Europejska Stolica 
Kultury miał funkcjonować od 2005 r. Zwiększenie 
roli i znaczenia tego programu wynikało przede 
wszystkim z jego pozytywnych rezultatów. 
Pozwalały one mieć nadzieję, że wzmocni on nie 
tylko promocję kultury danych miast, ale również 
przełoży się na konkretne i długofalowe zmiany 
w strategii rozwoju kultury. 
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 Wprowadzone w 1999 r. zmiany nie 
ograniczały się tylko do przyjęcia nowej nazwy. 
Od 2005 r. wyboru miasta mającego prawo do 
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury dokonywała 
komisja selekcyjna spośród kandydatów 
zgłoszonych przez państwo, którego kolej 
wyznaczył uzgodniony wcześniej system 
rotacyjny. Przyjęto również nowe cele, które 
wynikały z art. 151 Traktatu amsterdamskiego  
z 1997 r. Nowe idee stojące u podstaw nowego 
programu kładły nacisk przede wszystkim na 
„podkreślenie bogactwa i zróżnicowania kultur 
europejskich oraz ich wspólnych cech, jak 
również wspieranie szerszych kontaktów między 
obywatelami europejskimi”3. Ważnym aspektem 
miało być również to, że obchody Europejskiej 
Stolicy Kultury miały być „wydarzeniem 
kulturalnym o wymiarze europejskim”4.

 W 2005 r. rozszerzono program o nowe 
państwa członkowskie. Zgodnie z Decyzją 
649/2005/WE od 2009 r. corocznie wybierane 
będą 2 miasta noszące tytuł ESK. Jedno z nich 
miało pochodzić z krajów będących członkiem 
Unii przed 2005 r., drugie zaś będzie miastem z 
wstępującej do UE dziesiątki państw. W 20065 r. 
dostęp do programu ESK ograniczono tylko do 
członków UE oraz tych państw, które przystąpiły 
do Unii po 31.12.2006 r.

 Od 2005 r. tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury został przyznany takim miastom, jak: 
Cork (Irlandia)   (2005), Patras (Grecja)  (2006), 

3 Art. 1. Decyzji 1419/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 25 maja 1999 ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz ob-
chodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005-2019, Dz. U. L 
166, 1.07.1999.
4 Ibidem, art. 3.
5 Zgodnie z Decyzja nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 24 października 2006 r. ustanawiającej działanie Wspól-
noty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 
2007-2019, Dz. U. L 304, 03.11.2006.

Luksemburg (Luksemburg) i Sybin 
(Rumunia)  (2007), Liverpool (Wielka Brytania) 
i Stavanger (Norwegia) (2008), Wilno (Litwa)  
i Linz (Austria) (2009) oraz Essen (Niemcy) i Pecz 
(Węgry) (2010). W przyszłości tytuł ten będzie  
w posiadaniu Turku (Finlandia) i Tallinna (Estonia) 
(2011),  Guimarães (Portugalia) i Mariboru 
(Słowenia) (2012), Marsylii-Prowansji (Francja) 
oraz Koszyc (Słowacja) (2013) oraz Umeå 
(Szwecja) i Rygi (Łotwa) (2014). 

Dlaczego warto starać się o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury?

 Pierwszym powodem jest oczywiście 
niekwestionowany prestiż. Obecnie co 
roku wybierane są tylko dwa europejskie 
miasta, które mogą poszczycić się tym 
mianem. Daje to bardzo duże możliwości 
promocji miasta i przyciągnięcia turystów  
z całej Europy. Wiedzą o tym dobrze kandydaci  
do tego tytułu. Warszawa na stronie 
internetowej www.warszawa2016.pl, tłumacząc 
ideę konkursu, już w pierwszym zdaniu zauważa,  
iż: 

Europejska Stolica Kultury  
to najpoważniejszy program kulturalny 
UE skierowany do miast i najbardziej 
rozpoznawalna inicjatywa unijna  
w dziedzinie kultury. Konkurs spotyka 
się z dużym zainteresowaniem mediów,  
co korzystnie wpływa na rozwój turystyki 
i kultury w wybranych miastach6. 

Wrocław myśli bardzo podobnie: „Miasta noszące 
tytuł ESK przez rok skupiają na sobie uwagę całej 
Europy. Mają niepowtarzalną szansę nie tylko 
6 Za: http://www.warszawa2016.pl/index.php/pol/Warsza-
wa-ESK-2016/ESK-co-to-jest (dostęp 01.12.2010).
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wnieść wkład w rozwiązywanie kwestii ważnych 
dla naszego kontynentu, ale także przyspieszyć 
swój rozwój i zyskać skuteczną promocję”7.

 Najważniejszą korzyścią, jaką 
przynosi tytuł ESK, wydaje się być jednak 
szansa na przemianę miasta w wielu 
aspektach jego funkcjonowania. Linz, ESK 
z 2009 r., w swojej aplikacji i programie 
zawarł nadzieję, że tytuł pomoże miastu 
na zyskanie wizerunku miasta kultury, co 
pozwoli w przyszłości na lepszą konkurencję  
z Salzburgiem i Wiedniem. Linz do 2009 r. był znany 
przede wszystkim jako miasto przemysłowe. 
Wzbogacenie życia kulturalnego było realną 
szansą na przyciągnięcie do miasta nowych 
odbiorców, którzy znają już zalety klasycznej 
kultury, jaką oferuje Wiedeń, i chcieliby zobaczyć 
coś nowego. Dane przedstawione w raporcie 
podsumowującym 2009 r. w Linzu pokazały, że 
w ciągu trzech lat (2006-2009) miasto odwiedziło 
prawie 3,5 mln gości8. Przy liczbie mieszkańców 
tego miasta nie przekraczającej 200 tyś. stanowi 
to niebywałe osiągnięcie. W 2009 r. o prawie 
10% w stosunku do roku 2008 r. zwiększyła się 
liczba osób zatrzymujących się w tym mieście 
przynajmniej na jedną noc. 

 Liverpool, który był Europejską Stolicą 
Kultury w 2008 r. również chciał zwiększyć 
zainteresowanie potencjalnych turystów. 
Nie mniej ważnymi celami wydają się być 
jednak również te, które dotyczyły zachęcenia 
mieszkańców miasta i regionu do bardziej 
aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych oraz stworzenia długofalowej 
7 Za: http://www.wro2016.pl/czym-jest-europejska-stolica-
kultury/ (dostęp 01.12.2010).
8  Więcej infomracji i danych można znaleźć w podsumo-
waniu zamieszczonym na stronie http://www.linz09.at/en/
bilanz.html (dostęp 01.12.2010 r).

strategii rozwoju sektora kulturalnego w 
mieście. Szacunkowe dane przygotowane przez 
autorów raportu podsumowującego9 pokazują, 
że w 2008 r. liczba uczestników wydarzeń 
i projektów odbywających się w ramach 
projektu ESK zbliżyła się do dziesięciu milionów 
osób. Razem z okresem przygotowawczym 
prowadzonym od  2005 r. liczba ta wyniosła 
ok. 18,3 milona osób. Co prawda liczba 
zagranicznych odbiorców wyniosła tylko 
ok. 300 tysięcy osób, ale gigantyczny wzrost 
zaintersowania mieszkańców miasta i regionu 
pokazuje, że miasto osiągnęło wielki sukces. 
Deklaracje, że było się uczestnikiem przynajmniej 
jednego z wydarzeń odbywających się w 2008 
r. w ramach ESK, złożyło 66% mieszkańców 
Liverpoolu. Autorzy raportu pokazują, że prawie 
10 mln gości przyjeżdzających do miasta było 
zmotywowanych marką ESK. Szacunkowe 
dane mówią, że przełożyło się to na  ponad  750 
mln funtów przychodu. Zgodnie z wnioskami 
podsumowującymi Liverpoolowi udało się 
zwiększyć liczbę pozytywnych reakcji na 
wizerunek miasta, jak też istotnej roli kultury w 
jego dalszym rozwoju. 

Jak wygląda proces selekcji?

 Wybór miasta mającego być Europejską 
Stolicą Kultury do 2009 r. odbywał się na podstawie 
Decyzji 1419/1999/WE. Po rozszerzeniu Unii 
Europejskiej w 2004 r. program ESK objął również 
nowe państwa członkowskie. Zgodnie z Decyzją 
649/2005/WE od 2009 r. miały być corocznie 
wybierane 2 miasta, z których jedno mieściło się 
w granicach UE sprzed rozszerzenia, a drugie w 
nowych krajach członkowskich.
9 Raport  Creating an Impact: Liverpool’s experience as Eu-
ropean Capital of Culture można pobrać ze strony: http://
www.liv.ac.uk/impacts08/Papers/Creating_an_Impact_-_
web.pdf (dostęp 01.12.2010 r.).
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Załącznik do tej Decyzji określił również 
kolejność krajów, które do 2019 r. mają 
prawo do proponowania kandydatur 
swoich miast. W 2016 r. będzie  
to Polska i Hiszpania. Następne są Dania i Cypr. 

 W 2006 r., zgodnie z Decyzją 1622/2006/
WE, wprowadzono zmiany w procedurze 
aplikacyjnej10. Zasadnicze zmiany to rezygnacja 
z formuły wskazywania kandydatów przez 
uprawnione państwa i oceniania programów 
przez specjalnie do tego powołaną komisję 
selekcyjną. Od tego czasu miasto mające prawo 
do tytułu ESK wybiera się w dwustopniowym 
konkursie otwartym dla wszystkich 
zainteresowanych miast z danego kraju.  
Za ocenę aplikacji i ostateczny wybór kandydata 
odpowiada komisja selekcyjna złożona  
z 13 członków. 7 z nich mianują instytucje 
europejskie (Parlament Europejski, Rada, 
Komisja lub Komitet Regionów), a sześciu jest 
wybieranych przez dany kraj w porozumieniu z 
Komisją Europejską. 

 Kandydatury miast ubiegających  
się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wybierane 
są na podstawie formularza zgłoszeniowego. 
Miasta kanydaci muszą odpowiedzieć  
m.in. na następujące pytania:

•	 Dlaczego reprezentowane przeze mnie miasto 
pragnie  się ubiegać o tytuł „Europejskiej Stolicy 
Kultury”? Co miałby mu przynieść taki tytuł? 
Jakie cele na ten rok wyznacza sobie moje 
miasto?

10 Zasady procedury aplikacyjnej zostały opracowane na pod- Zasady procedury aplikacyjnej zostały opracowane na pod-
stawie książki dr Danuty Glondys pt. Europejska stolica kultury. 
Miejsce kultury w Unii Europejskiej – D. Glondys, Europejska stolica 
kultury. Miejsce kultury w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Attyka, 
Kraków 2010.

•	 W jaki sposób obchody wpisałyby  
się w długofalowe plany rozwoju kulturalnego 
miasta lub całego regionu?

•	 W jaki sposób miasto przyczyni się do realizacji 
następujących celów: [kryterium „Wymiaru 
europejskiego”] umocnienie współpracy 
w każdym sektorze kultury pomiędzy 
podmiotami z dziedziny kultury, artystami  
i miastami z danego państwa członkowskiego 
i innych państw członkowskich,  podkreślenie 
bogactwa różnorodności kulturowej w Europie, 
uwypuklenie wspólnych aspektów kultury 
europejskiej? [kryterium „miasto i obywatel”] 
wzbudzenie zainteresowania społeczności 
w skali Europy, zaangażowanie świata 
kulturalnego i społeczno-gospodarczego oraz 
mieszkańców miasta, społeczności przedmieść 
i regionu, wywołanie trwałych efektów  
i stanowienie integralnej części długofalowego 
rozwoju kulturalnego i społecznego miasta? 

•	 Czy określone elementy programu zostały 
zaadresowane do pewnych grup docelowych 
(młodzieży, mniejszości itd.)?

•	 Jakiego rodzaju kontakty miasto, lub podmiot 
powołany przez nie w celu organizacji 
obchodów, nawiązało lub zamierza nawiązać 
z: podmiotami z dziedziny kultury na terenie 
miasta, podmiotami z dziedziny kultury spoza 
miasta, podmiotami z dziedziny kultury zza 
granicy?

•	 Na czym polega nowatorski charakter projektu?

•	 Jak zbudowany jest całoroczny program 
przewidywanych przez miasto obchodów, 
gdyby przypadł mu w udziale tytuł „Europejskiej 
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Stolicy Kultury” (główne założenia, wątki 
tematyczne i dramaturgia obchodów)?  
Jak długo trwałyby obchody?

•	 W jaki sposób miasto dokona selekcji wydarzeń, 
które znajdą się w programie obchodów?

•	 Jakie są atuty składanej kandydatury, a jakie 
szczególne cechy jej sukcesu jako „Stolicy 
Kultury”? Jakie mogą być słabe strony?

•	 Czy miasto zamierza rozwijać specjalne 
projekty kulturalne w nadchodzących latach, 
niezależnie od losów jej kandydatury do roli 
„Europejskiej Stolicy Kultury”? Jeśli tak, to jakie?

 W formularzu znalazły się ponadto 
pytania dotyczące struktury organizacyjnej, 
budżetu i sposobów finansowania całego 
przedsięwzięcia, istniejącej infrastruktury – 
zarówno kulturalnej, jak i dotyczące dostępności 
miasta (transport, baza noclegowa i turystyczna), 
sposobów komunikacji społecznej oraz sposób 
oceny i monitorowania obchodów. Pełny tekst 
formularza zgłoszeniowego jest dostępny 
na stronach koordynatora programu ESK 
w Polsce, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego11.

 Opracowany formularz zgłoszeniowy 
jest składany krajowym ministrom ds. kultury.  
W Polsce termin złożenia aplikacji konkursowych 
minął 30 sierpnia 2010 roku. 

Swoje kandydatury zgłosiło 11 miast: 
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, 
Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, 
Toruń, Warszawa oraz Wrocław. 

11 http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/4a_Formularz_
kandydatury_PL.pdf (dostęp 01.12.2010).

Pierwszy etap selekcji zakończył się  
13 października 2010 r. wyborem 5 
miast, które przeszły do etapu selekcji 
końcowej. Są to Katowice, Lublin, 
Gdańsk, Warszawa i Wrocław. 

 Proces selekcji wstępnej, zgodnie 
z Regulaminem Organizacyjnym Komisji 
Selekcyjnej do spraw wyboru  Europejskiej Stolicy 
Kultury 201612 zakłada, że miasta kandydujące 
są oceniane na podstawie przygotowanej przez 
siebie aplikacji konkursowej oraz prezentacji. 
Prezentacja składa się z 30-minutowego 
wystąpienia przedstawicieli danego miasta 
oraz trwającej taką samą ilość czasu serii pytań 
i odpowiedzi. Wybór miast przechodzących  
do selekcji finałowej powinien odbyć się  
na drodze konsensusu, ale jeżeli ten nie jest 
możliwy, o wyniku decyduje głosowanie. 
Regulamin określił, że miast nie może być 
mniej niż 3 oraz nie więcej niż 6. Miasta, które 
wciąż uczestniczą w konkursie o tytuł ESK, 
są zobowiązane do złożenia uzupełnionych 
wniosków w ciągu 6-7 miesięcy od daty decyzji. 

 Po selekcji wstępnej członkowie komisji 
mogą złożyć wizytę w tych miastach, które 
prawidłowo złożyły uzupełnione wnioski.  
Po 9 miesiącach od daty pierwszej decyzji 
musi odbyć się selekcja finalna. Podobnie 
jak podczas selekcji wstępnej miasta  
są oceniane na podstawie uzupełnionych 
aplikacji i prezentacji, w której seria pytań  
i odpowiedzi jest wydłużona do 60 minut. 

 Komisja selekcyjna wskazuje jedno 
miasto, które jej zdaniem najbardziej zasługuje 
na tytuł ESK. 
12 Załącznik do Zarządzenia Nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa  Załącznik do Zarządzenia Nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 29 października 2009 r. zmieniony Zarządze-
niem Nr 22 z dn. 15 września 2010 r.
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Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
nominuje to miasto i przedstawia jego 
kandydaturę Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Komisji Europejskiej i Komitetowi 
Regionów. Parlament Europejski opiniuje 
kandydaturę i przekazuje ją Komisji, która 
przygotowuje na tej podstawie zalecenia 
dla Rady. Oficjalną decyzję podejmuje Rada 
Ministrów ds. Kultury.

 W Tabeli 1. została przedstawiona tabela 
z procedurą przyznawania tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury 2013-2019. 

Idealny kandydat

 Na stronach KE można znaleźć poradnik 
dla ubiegających się o tytuł ESK13. Ma on na celu 
m.in. wyjaśnienie dwóch najważniejszych 
kryteriów, z jakimi muszą się zmierzyć miasta 
kandydujące, czyli „wymiar europejski” 
obchodów i „miasto i obywatele”.  Warto 
zauważyć, że kryteria te nie są szczegółowo 
sprecyzowane, co z jednej strony jest trudnością, 
a z drugiej szansą dla miast. Trudność tkwi 
w zdefiniowaniu tego, co właściwie jest 
premiowane i pożądane przez komisję 

13 Poradnik dla miast ubiegających się o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury, http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc633_
pl.pdf, (dostęp, 01.12.2010).
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Tabela 1. Procedura przyznawania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2013-2019
Oś czasu (n = rok obchodów) Etap procedury
n – 6 lat Zaproszenie do składania wniosków przez miasta opublikowane  

w państwie członkowskim
n – 6 lat + 10 miesięcy Ostateczny termin zgłaszania kandydatów do tytułu (zgłoszenie 

musi zawierać zarys programu obchodów)
n – 5 lat Posiedzenie komisji selekcyjnej w państwie członkowskim (trzynas-

tu ekspertów, w tym sześciu mianowanych przez uprawnione 
państwo członkowskie i siedmiu wyznaczonych przez instytucje 
Wspólnoty). Wybór miast zakwalifikowanych do drugiego etapu 
(tzw. krótka lista)

n – 5 lat + 9 miesięcy Posiedzenie komisji selekcyjnej w państawie członkowskim  
w celu ostatecznej selekcji i wskazania jednego miasta-kandydata  
do tytułu

n – 4 lata Powiadomienie instytucji europejskich o wybranej kandydaturze 
miasta przez państwo członkowskie
Wyznaczenie Europejskiej Stolicy Kultury po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego przez Radę Ministrów UE
Przebieg przygotowań do obchodów monitoruje i wspiera pora-
dami komisja monitorująco-doradcza

Źródło: D. Glondys, Europejska stolica kultury. Miejsce kultury w Unii Europejskiej, Wydawnictwo At-
tyka, Kraków 2010, s. 90.



selekcyjną. Formularz zgłoszeniowy, który 
zawiera oba te kryteria, jest stosowany dopiero 
od 2006 r., a pierwsze miasta, które im podlegały 
będą ESK dopiero w roku 2013 (Koszyce i Marsylia), 
2014 (Umea i Ryga) oraz 2015 (Pilzno oraz Mons). 
O ile jednak „Wymiar europejski” konkursu był 
w praktyce centralnym punktem programu 
wszystkich kulturalnych miast i stolic – pokazał 
to m.in. raport przygotowany przez Roberta 
Palmera14, to kryterium „miasto i obywatele” było 
realizowane jako część projektów europejskich. 
Jest to jednocześnie szansa dla miast, ponieważ 
niedookreślenie oczekiwań pozwala na dosyć 
dużą innowacyjność w przygotowaniu programu 
działań.

 Poradnik Komisji Europejskiej definiuje 
„Wymiar europejski”, jako działania, które mają 
na celu:

•	 wzmocnienie współpracy w każdym sektorze 
kultury pomiędzy podmiotami z dziedziny 
kultury, artystami i miastami z danego 
państwa członkowskiego i innych państw 
członkowskich;

•	 podkreślenie bogactwa różnorodności 
kulturowej w Europie;

•	 uwypuklenie wspólnych aspektów kultury 
europejskiej15.

 Jak zauważają autorzy poradnika: 
chodzi o to, by miasto kandydujące podkreśliło 
rolę, jaką odegrało w kulturze europejskiej, swoje 
związki z nią, swoje miejsce i przynależność  
do Europy oraz swój obecny udział w europejskim 
14 R. Palmer, European Cities and Capitals of Culture, Palmer/Rae 
Associates, Bruksela 2004.
15 Poradnik dla miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stoli- Poradnik dla miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury, s. 11.

życiu artystycznym i kulturalnym obok swoich 
szczególnych cech. Ten wymiar europejski może 
również być wyrażony przez miasto w dialogu 
i wymianie, które miasto ustanowi z innymi 
kulturami i artystami z innych kontynentów tak, 
aby sprzyjać dialogowi pomiędzy kulturami16.

 Według Roberta Palmera, w latach 
1995-2004 najbardziej popularnym przykładem 
działań o „wymiarze europejskim” była 
współpraca pomiędzy artystami i twórcami  
z różnych krajów17. Dr Danuta Glondys podaje 
konkretne przykłady działań, które jej zdaniem 
wpisują się w to kryterium. Jest to m.in. projekt 
„Europejskie Dialogi Barokowe” w Wilnie czy też 
„Albert Camus” – program „służący prezentacji 
dorobku i współczesnej interpretacji dzieł 
czołowego europejskiego pisarza związanego  
z Marsylią”18. 

 W wymiarze „miasto i obywatele” 
omawiany tu poradnik wymienia działania, które:

•	 wspierają udział mieszkańców danego 
miasta i jego okolic oraz wzbudzają ich 
zainteresowanie oraz zainteresowanie 
obywateli mieszkających za granicą;

•	 będą trwałe i stanowiące integralną część 
długofalowego rozwoju kulturalnego  
i społecznego miasta19.

 Dr Danuta Glondys rozwija powyższą 
listę i wskazuje, że kryterium „miasto i obywatele” 

16  Ibidem, s. 11-12.
17 R. Palmer, European Cities and Capitals of Culture, Palmer/Rae 
Associates, Bruksela 2004, s. 77.
18 D. Glondys,  D. Glondys, Europejska stolica kultury. Miejsce kultury w Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2010, s. 125-126
19 Poradnik dla miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stoli- Poradnik dla miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury, s. 12.
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wypełnią wydarzenia i działania, których celem 
będzie:

•	 wzrost uczestnictwa obywateli europejskich 
oraz mieszkańców miasta i regionu w życiu 
kulturalnym miasta;

•	 tworzenie nowych form działań i dialogu 
kulturowego;

•	 zachęcanie mieszkańców miasta i regionu 
do angażowania się w przygotowywanie 
projektów i pomoc  w ich realizacji;

•	 organizacja przedsięwzięć służących 
przyciągnięciu młodzieży do sztuki;

•	 organizacja przedsięwzięć kulturalnych 
mających na celu zwiększenie spójności 
społecznej (adresowanych do osób  
o utrudnionym dostępie do dóbr kultury, 
grup marginalizowanych, mieszkańców 
peryferii, mniejszości narodowych  
i etnicznych oraz nowych rezydentów, w tym 
krajów pozaueropejskich);

•	 ułatwianie dostępu do kultury;

•	 promocja wydarzeń kulturalnych miasta  
w kraju i za granicą20.

 Wydaje się, że najważniejszym 
czynnikiem odróżniającym 
„wymiar europejski” od „miasta  
i obywateli” jest sposób powstawania 
określonych działań i projektów.  
W tym drugim przypadku ważne jest,  
aby przedsięwzięcia powstały  

20 D. Glondys,  D. Glondys, Europejska stolica kultury. Miejsce kultury w Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Attyka, Kraków 2010, s. 132-133.

tak naprawdę z inicjatwy lub przy 
wsparciu adresatów tego typu 
projektów. Ważne jest również, aby 
wsparcie miało konkretny wymiar –  
np. udział w konsultacjach i warsztatach, 
które pomogą w zdefiniowaniu 
oczekiwań i potrzeb, jak również posłużą 
zdefiniowaniu istoty programu aplikacji 
w części poświęconych temu kryterium. 

 Przygotowanie działań i aplikacji 
opartych na powyżej zarysowanych kryteriach 
nie gwarantuje jednak, że kandydujące miasto 
osiągnie sukces. Poradnik zwraca uwagę,  
że przygotowana aplikacja powinna:

•	 posiadać główną ideę programu – koncepcję, 
która będzie spoiwem wszystkich wydarzeń  
i projektów planowanych na rok ESK;

•	 zapewnić stałe publiczne zaangażowanie  
w tworzeniu programu i finansowanie działań 
związanych z przygotowaniami i realizacją 
programu ESK;

•	 zawierać starannie wybranych partnerów 
na szczeblu europejskim, przy czym 
warto zaangażować się w wyszukiwanie 
i nawiązywanie współpracy z nowymi 
partnerami;

•	 pokazać umiejętność angażowania zarówno 
partnerów kulturalnych, jak i społeczno-
gospodarczych. Nieodłącznym elementem 
jest też lokalna społeczność i budowanie 
zapału i entuzjazmu mieszkańców danego 
miasta;

•	 zapewniać oddolność przygotowywanych 
projektów i budować program kulturalny 
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zaczynając od historii i  tożsamości miasta;

•	 nie koncentrować się tylko na przeszłości. 
Program ESK jest w dużej mierze poświęcony 
budowaniu lepszej przyszłości;

•	 zakładać odpowiednio dobrze przygotowaną 
kampanię informacyjną skierowaną 
do  mieszkańców miasta i regionu oraz 
docierającą także do szerszej opinii 
publicznej.

 W czasie przygotowań warto zadbać 
o to, aby tak zorganizować pracę instytucji 
odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację 
programu ESK, aby miała ona wystarczające ku 
temu możliwości finansowe i administracyjne. 
Nie może ona być także zależna od władz 
politycznych, aby aktualna polityka i związane 
z nią potrzeby i oczekiwania nie zdominowały 
przewidywanego na wiele lat programu 
wydarzeń.

 Informacji o oczekiwaniach komisji 
selekcyjnej dostarczają również finalne 
raporty wyjaśniające motywy podjętej decyzji 
o wyborze danego miasta. W przypadku 
Marsyli komisja doceniła fakt, że to miasto w 
najbardziej odpowiedni sposób opracowało 
wysokiej jakości i spójny program wydarzeń 
kulturalnych i artystycznych łaczący zarówno 
miasto, jak i Europę. Duże znaczenie miał 
również profesjonalizm koordynatora i zespołu 
przygotowującej aplikację. Komisja podkreśliła 
też odpowiednie zaangażowanie władz miasta 
i regionu, niezależnie od afiliacji politycznych, w 
realizację i przygotowanie programu. Inną zaletą 
aplikacji Marsylii był dobrze przemyślany budżet, 
który zakładał solidne wparcie lokalnych władz i 

biznesu21. 

 W przypadku Koszyc, które będą 
ESK razem z Marsylią w 2013 r. o wyborze 
zadecydowało m.in. wysokie zaangażowanie 
mieszkańców i niezależnych twórców  
w przygotowanie aplikacji i stworzenie nowej 
wizji i filozofii rewitalizacji miasta, dobrze 
rozwinięta współpraca kulturalna z partnerami 
europejskimi, stworzenie nowych przestrzeni 
miasta dla niezależnych twórców oraz systemu 
grantów dla artystów i organizacji kulturalnych. 
Ważne okazało się dobre przygotowanie 
infrastruktury transportowej, technicznej  
i kulturalnej oraz rozsądne przygotowanie 
budżetu zmniejszające związane z nimi ryzyka.  
Do wygrania przyczyniła się również obecna 
pozycja miasta na kulturalnej mapie Słowacji 
i potencjał, jaki może się pojawić w wyniku 
współpracy Koszyc z innymi miastami regionu22.

PODSUMOWANIE

 W niniejszej części raportu przedstawiona 
została idea programu ESK oraz zasady, którymi 
rządzi się konkurs. Opis procedury selekcyjnej miał  
na celu przedstawienie formalnych wymogów, 
z którymi musi zmierzyć się każdy kandydat  
do tytułu ESK.  Pytania, które zostały postawione 
kadydującym miastom, nie ograniczajają się 
jednak do samego konkursu. Sformułowanie 
właściwych odpowiedzi wymaga bowiem 
głębokiego przemyślenia tego, jaka jest obecna 

21 Selection of a European Capital of Culture  2013. Final 
selection report –  http://ec.europa.eu/culture/our-pro-
grammes-and-actions/doc/ecoc/rapport_juryECOC_FRse-
lection_finale_en.pdf (dostęp 01.12.2010).
22  Selection of a European Capital of Culture  2013. Final 
selection report http://ec.europa.eu/culture/our-pro-
grammes-and-actions/doc/ecoc/rapport_juryECOC_SKse-
lection_finale_en.pdf (dostęp 01.12.2010).
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tożsamość danego miasta, jak wygląda jego 
strategia rozwoju kultury i jaka przyszłość 
jest oczekiwana dla tej nieodłącznej części 
miejskiego życia. Nie wszystkie miasta mogą 
spełniać warunki stawiane Europejskim Stolicom 
Kultury. Istotną wartością stosowanej od 

2006 r. formuły tego programu jest fakt, że każde 
miasto może kandydować, a co za tym idzie 
postawić sobie wymienione powyżej pytania.  

21
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Zdjęcia z debat DNA 
Miasta 2009 w Poznaniu 
(na górze) i Gdańsku  
(po prawej).
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 13 października 2010 na konferencji 
prasowej w Teatrze Wielkim w Warszawie 
Komisja selekcyjna12 przedstawiła listę miast 
przechodzących do 2. etapu konkursu o tytuł 
ESK. Z 11 miast, które zgłosiły się do walki o 
tytuł, na podstawie przygotowanych aplikacji 
wybrano 5, które zdaniem komisji najlepiej 
wypełniały założenia konkursu – w tym 2 
podstawowe kryteria – „wymiar europejski” 
i „miasto i obywatele”. Program badawczy „DNA 
Miasta: Diagnoza” koncentrował się wokół 
zagadnień związanych z realizacją priorytetu 
obywatelskiego i właśnie pod kątem tego 
komponentu przeanalizowaliśmy aplikacje 
wszystkich kandydujących miast.

MIASTO I OBYWATELE

 Kryterium „miasto i obywatele” zostało 
wprowadzone do założeń konkursu decyzją 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 200613. 
Wedle tego dokumentu celem programu 
ESK – obok podkreślania europejskiego 
charakteru obchodów – jest: “wspieranie 
udziału mieszkańców danego miasta i jego 
okolic oraz wzbudzanie ich zainteresowania 
oraz zainteresowania obywateli mieszkających 
za granicą, [a program] ma być trwałą i 
12 Skład Komisji: Robert Scott, Manfred Gaulhofer, Andreas Wie-
sand, Danuta Glondys, Erna Hennicot-Schoepges, Constantin Chi-
riac, Elisabeth Vitouch, Joanna Kiliszek, Tadeusz Kowalski, Michał 
Merczyńsk, Jacek Purchla, Monika Smoleń, Tadeusz Zielniewicz. 
13 Decyzja 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 
października 2006. 

stanowiącą integralną część długofalowego 
rozwoju kulturalnego i społecznego miasta”14. Ta 
niezbyt jasna definicja wymagała późniejszych 
doprecyzowań w innych unijnych dokumentach. 
Z Poradnika dla miast ubiegających się o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury możemy dowiedzieć 
się, co kryje się pod pojęciem “obywatele” w 
nazwie kryterium. Nie są to jedynie mieszkańcy 
kandydującego miasta, lecz także „obywatele Unii 
Europejskiej oraz wszyscy, którzy mimo braku 
obywatelstwa żyją na terenie Wspólnoty na czas 
określony bądź nie”15. Dzięki tak zarysowanej 
definicji obywatela, do którego ma odnosić się 
kryterium społeczne, „miasto i obywatele” staje 
się priorytetem niejako podporządkowanym 
wymiarowi europejskiemu. Podmiotem działania 
mają być bowiem wszyscy obywatele Unii, 
co w dużej mierze zachęca do organizowania 
raczej spektakularnych eventów na masową 
skalę niż prowadzenia programów zwiększania 
partycypacji w dzielnicach czy osiedlach. 

Zagłębiając się dalej w poradnik dla miast  
kandydatów możemy przeczytać, że kryterium 
„miasto i obywatele” ma dwie podstawowe 
zasady:

•	 partycypacja obywatelska;

14 Ibidem, art. 4.
15 Guide for cities applying for the title of European Capital of 
Culture, tłum. własne, s. 12.

Kryterium 
miasto i obywatele  

ROZDZIAŁ 3
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•	 długotrwały charakter przedsięwzięcia, który 
musi korespondować z rozwojem miasta  
w długiej perspektywie czasowej. 

 Zasada partycypacji jest tu jednak 
rozumiana w specyficzny sposób. Chodzi bowiem 
o atrakcyjność miasta nie tylko dla lokalnej czy 
narodowej społeczności, ale także dla turystów 
z innych państw europejskich. Wyzwaniem 
projektu realizującego priorytet „miasto  
i obywatele” jest zatem „promocja turystyki na 
poziomie europejskim”16. Naturalnie w opisie 
zasady partycypacji znajduje się też fragment 
poświęcony uczestnictwu mieszkańców  
w realizacji projektów, ale nie jest to, jak się 
wydaje, podstawowe rozumienie tego kryterium. 

 Zasada długotrwałej efektywności 
podejmowanych działań jest bliższa partycypacji 
rozumianej jako włączanie obywateli  
w podejmowanie decyzji i tworzenie polityki 
np. miasta. Program Europejskiej Stolicy 
Kultury nie ma więc ograniczać się do festiwali 
i pojedynczych wydarzeń kulturalnych, ale 
powinien oddziaływać na długotrwały rozwój 
miasta. Planowane projekty powinny być „szansą 
na zmianę, wzmocnienie i rozwój praktyk 
kulturalnych w mieście”17. Twórcy podręcznika 
zachęcają do stosowania metody „bottom-
up”18 przy planowaniu wydarzeń w miastach 
kandydatach. 

 Wskazówki dotyczące kryterium 
„miasto i obywatele” zawarte w podręczniku są 
bliższe informacyjnemu lub konsultacyjnemu 
modelowi współpracy z mieszkańcami. Czysto 
16  Ibidem, s. 12.
17 Poradnik dla miast ubiegających się o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury, http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc633_
pl.pdf, s. 13 (dostęp, 01.12.2010).
18 Metoda „oddolnych inicjatyw”, metody konsultacyjne.

partycypacyjne sposoby włączania mieszkańców 
w tworzenie polityki kulturalnej miasta nie 
są przez Komisję Europejską tak mocno 
akcentowane. Dokonując przeglądu strategii 
aplikacyjnych polskich miast, które kandydowały 
do tytułu ESK, chcemy wziąć pod uwagę także 
ten w pełni partycypacyjny model współpracy  
z mieszkańcami polegający na współdecydowaniu 
o kształcie oferty kulturalnej w ich mieście i jej 
współtworzeniu przez obywateli danego miasta. 
Jest to tym bardziej istotne w przypadku polskich 
miast, które przygotowują lub przygotowywały 
strategię aplikacji konkursowej. Jeżeli jest 
ona próbą stworzenia dokumentu trwałego 
i stanowiącą integralną część długofalowego 
rozwoju kulturalnego i społecznego miasta 
konstruowanie go bez aktywnego udziału 
mieszkańców.

BIAŁYSTOK
 

 Białystok swoją aplikację oparł  
na przewodnim haśle „sztuka współistnienia”. 
W ten sposób podkreślał swoją wielokulturowość 
i gotowość do dialogu z różnymi mniejszościami 
zamieszkującymi region. Niewiele jednak 
poświęcono dialogowi z samymi mieszkańcami 
Białegostoku niezależnie od ich przynależności 
narodowościowej czy religijnej. Poza ogólnymi 
celami, takimi jak: „poprawa infrastruktury 
kulturalnej poprzez otwarcie nowych i 
modernizację istniejących instytucji, szczególnie 
w dużych dzielnicach oddalonych od centrum, 
których mieszkańcy mają utrudniony dostęp 
do kultury w jej najprostszych, najbardziej 
podstawowych przejawach czy zwiększenie 
aktywności kulturalnej mieszkańców 
Białegostoku – w sferze odbioru i tworzenia 
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kultury”19 albo „utrwalenie wśród białostoczan 
pozytywnego wizerunku miasta otwartego 
na swoich obywateli”20 niewiele miejsca 
poświęcono na prezentację konkretnych działań 
mających na celu zwiększenie partycypacji 
mieszkańców w obszarze szeroko pojętej 
kultury. Jedynym zmierzającym w kierunku 
partycypacji założeniem zawartym w aplikacji 
było „zwiększenie środków w budżecie miasta 
na działania kulturalne realizowane w mieście 
przez organizacje pozarządowe, tworzące 
bogatą ofertę działań kulturalnych w trakcie 
roku [2016]”21. 

 Twórcy aplikacji Białegostoku kryterium 
„miasto i obywatele” rozumieją przede wszystkim 
jako zwiększenie dostępu do kultury wśród 
wszystkich mieszkańców, a także budowanie 
wspólnoty na bazie historycznych odwołań  
do wielokulturowego i różnorodnego 
Białegostoku sprzed II wojny światowej.  
W ramach tej ścieżki działań planowano 
projekt Miasto nieistniejące, który zawierał 
w sobie elementy stricte partycypacyjne 
polegające na angażowaniu mieszkańców  
w poznawanie historii ulic i domów, w 
których mieszkają. Kluczowa dla Białegostoku  
w wymiarze społecznym starań o tytuł ESK była 
integracja osób wykluczonych z uczestnictwa 
w kulturze, a także z życia publicznego na 
Podlasiu. Podkreślano konieczność włączenia 
mniejszości narodowych, społecznych, osób 
niepełnosprawnych w działania kulturalne. 

 Tak jak kilka innych miast – kandydatów 
również Białystok w aplikacji zaznaczył,  
że inicjatywa wzięcia udziału w konkursie 

19 Sztuka współistnienia. Wniosek aplikacyjny o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury –Białystok 2016, s. 45.
20  Ibidem, s. 70.
21 Ibidem, s. 54.

pochodziła ze strony organizacji pozarządowej, 
co miało wskazywać na ścisłe związki władz 
miejskich z trzecim sektorem i urzeczywistnianie 
ideałów obywatelskiego dialogu w praktyce. 
Jednak sposób selekcji wydarzeń, które będą 
częścią programu obchodów, nie zakłada 
żadnych mechanizmów konsultacyjnych. 
Przyjęto formę konkursów i rekomendacji 
instytucji kultury. 

 Komisja konkursowa w raporcie 
preselekcyjnym odniosła się do tego problemu 
następująco: “Wątpliwości Komisji zrodził 
również, wynikający ze złożonej aplikacji, fakt 
braku zaproszenia środowiska pozarządowego 
do współtworzenia wniosku, mimo że 
to jego przedstawiciele byli inicjatorami 
udziału miasta w konkursie ESK 2016. Uznała, 
iż ograniczony program zaangażowania 
mieszkańców w budowę polityki kulturalnej 
miasta jest dodatkową słabością projektu”22. 
Oznacza to, że Białystok w swojej aplikacji nie 
zawarł ani konsultacyjnego, ani tym bardziej 
partycypacyjnego modelu współpracy  
z  mieszkańcami. 

BYDGOSZCZ

 Bydgoszcz była ostatnim miastem, 
które zgłosiło swoją kandydaturę do 
ESK 2016. Początkowo planowano, by 
włączyła się aktywnie w starania Torunia  
o uzyskanie tytułu, jednak w kwietniu 2010 
roku zdecydowano, że Bydgoszcz samodzielnie 
weźmie udział w konkursie. Ten pośpiech 
nie wpłynął najlepiej na starania miasta o 

22 Nominacja Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. 
Raport z Selekcji Wstępnej., s. 7.
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uzyskanie tytułu ESK. Hasło „kultura w budowie” 
jednoznacznie przypominało tytuł festiwalu, 
który organizuje w Warszawie już od dwóch 
lat Muzeum Sztuki Nowoczesnej („Warszawa w 
budowie”), a strategia komunikacyjna oparta 
między innymi na następujących stwierdzeniach  
i pytaniach: Wiem, że nie jesteś kulturalny! albo 
Jak długo będzie się tu sypać? nie kreowała 
atrakcyjnego wizerunku miasta. Katowice, 
które również nie są kojarzone z centrum 
kultury, obrały zupełnie inną strategię i 
całkowicie przedefiniowały swój wizerunek23. 
Głównym zarzutem jest nieupublicznienie 
wniosku aplikacyjnego. Świadczy to o 
lekceważeniu mieszkańców Bydgoszczy  
i braku chęci kontynuowania założeń zawartych 
w strategii ESK 2016, które możemy zanalizować 
tylko na podstawie strony internetowej projektu. 

 Według zespołu ESK 2016 Bydgoszcz 
projekt powinien wpłynąć na:

•	 aktywizację mieszkańców miast;

•	 stworzenie twórczych elit;

•	 społeczną i gospodarczą rewitalizację;

•	 wzrost poczucia tożsamości mieszkańców;

•	 dialog, współpracę i wymianę między 
Europejczykami24.

 Niestety, jak wynika z raportu 
preselekcyjnego, Bydgoszcz w swojej aplikacji 
nie wyszła poza te ogólne hasła. „Komisja odczuła, 
że ujęta w propozycji koncepcja europejskiego i 
obywatelskiego wymiaru obchodów ESK była 
23 Por.: punkt 5.
24 http://bydgoszcz2016.eu/index.php?cid=5&ln=1&unroll=5.

niejasna. Odniosła również wrażenie, iż większość  
z proponowanych projektów miała jedynie 
charakter deklaratywny, nie przekładała się 
natomiast na realne przyszłe projekty”25.

GDAŃSK

 Gdańsk również nie upublicznił swej 
aplikacji, co tłumaczy dalszym udziałem w 
konkursie i obawą przed wykorzystaniem 
pomysłów przez pozostałe 4 miasta, które 
znalazły się na short-liście26. Opublikował 
natomiast dokument „Gdańsk 2016 – cele, idea, 
tematy”, który przedstawia zasadnicze założenia 
projektu – „Wolność kultury. Kultura wolności”. 
Wynika z niego, że Gdańsk na pierwszym 
miejscu stawia na europejski wymiar obchodów. 
Przywołując historyczną rolę, którą odegrało 
miasto w budowaniu wolnej Europy, Gdańsk 
zamierza zainicjować europejskie debaty  
o wolności i solidarności. Istotną częścią projektu 
Gdańsk 2016 jest też łączenie kultury z rozwojem 
ekonomicznym i stawianie na związki kultury  
z nowymi technologiami. Na trzecim miejscu 
wśród wymienianych celów znajduje się 
wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. 
Kolejnym jest wzmacnianie lokalnych  
i regionalnych tożsamości. Na końcu listy 
zamierzeń na 2016 r. autorzy aplikacji wymienili 
rozwój relacji Polski z Europą i ożywienie życia 
kulturalnego. 

 Długotrwała i głęboka zmiana w mieście 
ma więc mieć charakter wieloaspektowy. Hasło 
„Wolność kultury. Kultura wolności” podkreśla 

25 Nominacja Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. Raport z 
Selekcji Wstępnej, s. 9.
26 lista miast, które zostały decyzją komisji selekcyjnej z 13 paź-
dziernika 2010 nominowane do udziału w dalszym etapie konkursu. 



27

dwa podstawowe wymiary tej zmiany – 
europejski i obywatelski. W obszarze społecznym 
– „kultura wolności” – autorzy aplikacji zawarli 
następujące wątki tematyczne:

•	 Przestrzeń;

•	 Czas wolny;

•	 Sąsiedzi;

•	 Pokolenia.

 Twórcy aplikacji deklarują „pragniemy, 
by miasto było silne siłą mieszkańców”27. 
Proponują hasło: „Miasto jako wspólna sprawa 
mieszkańców”28. Dlatego w aplikacji Gdańsk 
stawia na zmienianie przestrzeni publicznej, 
tak aby była przyjazna dla mieszkańców i żeby 
obywatele chcieli w niej spędzać swój wolny 
czas. Warte uwagi w tym kontekście są projekty 
ze ścieżki „Sąsiedzi”, które mają na celu rozwój 
współpracy sąsiedzkiej w dzielnicach. Twórcy 
aplikacji piszą też o oddolnych inicjatywach 
związanych z kandydaturą Gdańska, choć nie 
rozwijają szerzej tego wątku. W ramach kryterium 
„miasto i obywatele” zawarto również projekty 
wzmacniające więzi międzypokoleniowe. 

 Gdańsk w mniejszym stopniu  
niż Białystok czy Lublin podkreśla 
wielokulturowość i konieczność integracji 
mniejszości religijnych lub narodowościowych. 
Projekty związane z kryterium obywatelskim 
koncentrują się głównie wokół “zwykłych“ 
mieszkańców Gdańska niezależnie od ich 
pochodzenia, poglądów i stylów życia.  
W krótkim fragmencie aplikacji opublikowanym 
27 Gdańsk 2016. Cele, idea, tematy, s. 33.
28 Ibidem.

przez Gdańsk 2016 brak jednak konkretnych 
pomysłów na partycypację mieszkańców 
w kulturze. Komisja preselekcyjna doceniła 
„opracowanie specjalnego modelu 
zaangażowania społeczności lokalnych 
poprzez przemyślaną akcję wolontariatu, 
skierowanie projektów do poszczególnych 
grup z akcentem na integrację, edukację, 
różnorodność i promowanie tolerancji”29. Miała 
natomiast zastrzeżenia do niewystarczającej ilości projektów 
konsultowanych z mieszkańcami. Wydaje 
się więc, że Gdańsk także nie zaproponował 
partycypacyjnego modelu współpracy  
z mieszkańcami w swojej aplikacji, a kryterium 
„miasto i obywatele” zinterpretował głównie 
jako organizację przedsięwzięć kulturalnych 
mających na celu zwiększenie spójności 
społecznej i integrację mieszkańców, a nie 
bezpośrednie włączenie ich we współtworzenie 
oferty kulturalnej w mieście. 

KATOWICE

 Katowice przedstawiły najmniej 
oczekiwaną wizerunkowo strategię w konkursie 
o Europejską Stolicę Kultury 2016. Miasto 
kojarzone przede wszystkim z przemysłem 
postanowiło zaskoczyć wszystkich proponując 
nową wizję Katowic jako Miasta Ogrodów. 
Na samym początku aplikacji umieszczono 
porównanie Miasta Industrialnego kojarzonego 
z eksploatacją, kopalnią, degradacją środowiska, 
ciężkim przemysłem z koncepcją Miasta 
Ogrodów rozumianą jako odpowiedzialność, 
zrównoważony rozwój, aktywny styl życia  
i solidarność. Nawiązują do koncepcji Garden 
City Ebenezera Howarda, autorzy aplikacji 
29 Nominacja Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. Raport 
z Selekcji Wstępnej, s. 11.
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postanowili odwrócić myślenie o Katowicach 
i zerwać z ich negatywnym stereotypem. 
Zamiast podkreślać stygmatyzację miejsca, 
jak w przypadku Bydgoszczy, zaryzykowano 
propozycję nowego odczytania miasta. Wiąże się 
z tym również nowa strategia wielorakich zmian 
społecznych. 

Autorzy aplikacji kompleksowo podeszli  
do realizacji priorytetu „miasto i obywatele”. 
W dużej mierze skupili się na projektach 
ekologicznych, które miałyby polepszyć 
jakość życia mieszkańców. Takie inicjatywy 
jak Responsible Design czy naturaLIVE mają 
służyć zwiększeniu świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Wydaje się, że Katowice 
zrozumiały, iż mieszkańców nie można jedynie 
zachęcać do wzięcia udziału w kulturze, 
trzeba im to po prostu ułatwić na najbardziej 
podstawowym poziomie. Temu służy  
na przykład przygotowanie rozkładu jazdy dla 
osób niewidomych i projekt Dostępny Śląsk. 
Aplikacja Katowic zawiera zdecydowanie 
partycypacyjny model współpracy mieszkańców 
z władzami. Program Wyjdź na plac zakłada 
rewitalizację najbardziej zaniedbanych, 
poprzemysłowych dzielnic miasta. Plan 
rewitalizacji mieliby stworzyć sami mieszkańcy, 
wspólnie z wolontariuszami, przedstawicielami 
organizacji pozarządowych i przedsiębiorcami, 
uwzględniając możliwości finansowe. 
Stały kontakt mieszkańców z osobami 
zaangażowanymi w realizację projektów 
ESK mają zapewnić kluby ESK działające 
we wszystkich dzielnicach Katowic. Typowym 
przykładem projektu partycypacyjnego jest akcja 
Napraw sobie miasto. W jej ramach mieszkańcy 
mogą wspólnie wyczyścić dworzec z napisów 
na ścianach albo centrum miasta z nielegalnej 
reklamy. W ten sposób katowiczanie kształtują w 

sobie odpowiedzialność za wspólną przestrzeń. 
W aplikacji autorzy docenili także dotychczasową 
działalność organizacji pozarządowych  
np. stowarzyszenia Moje Miasto.

 „Miasto i obywatele” to kryterium, 
które jest podstawą katowickiej aplikacji. 
Wśród podstawowych celów obchodów ESK 
2016 na pierwszych miejscach wymieniono 
„aktywizację mieszkańców, walkę z wszelkiego 
rodzaju wykluczeniami, tworzenie wspólnoty 
oraz zmianę w komunikacji miasto-obywatel: 
dostęp do informacji, tworzenie mechanizmów 
partycypacji”30. Rekomendacja komisji 
preselekcyjnej dotyczyła w tym zakresie szerszego 
zaangażowania w obchody mieszkańców 
Europy. Wydaje się więc, że Katowice postawiły 
przede wszystkim na partycypację mieszkańców  
na bardzo lokalnym poziomie, co nie jest do końca 
zgodne z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. 

LUBLIN

 Lublin swoją kandydaturę oparł  
na dialogu. Miasto w dialogu naturalnie 
przywołuje ideę dialogu obywatelskiego, 
która jest refrenem całej aplikacji. Przykład 
Lublina pokazuje, że strategia ESK może równie 
silnie akcentować oba priorytety programu 
„wymiar europejski” i „miasto i obywatele”. 
W koncepcji „dialogu” zawiera się zarówno 
platforma komunikacji zachodniej Europy ze 
Wschodem, jak i współpraca mieszkańców  
i zaangażowanie różnych grup społecznych  
w rozmowę o mieście. Autorzy aplikacji 
podkreślają uczestnictwo organizacji 
pozarządowych we wszystkich etapach tworzenia 
30 Katowice. Miasto ogrodów. Kandydat na Europejską Stolicę 
Kultury 2016, s.110.
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aplikacji i kreowania strategii rozwoju kultury do 
2016 roku31. Wiele miejsca poświęcono grupie 
SPOKO utworzonej w 2009 na bazie warsztatu 
„DNA Miasta” organizowanego w Lublinie. Z jej 
inicjatywy utworzono alternatywną radę miasta, 
która doradza zespołowi ESK i jest platformą 
dialogu między mieszkańcami i lubelskimi 
władzami. Udział organizacji pozarządowych w 
realizacji idei Miasta w dialogu jest podkreślany 
najsilniej ze wszystkich dostępnych aplikacji 
właśnie w Lublinie i w Łodzi32. Poza grupą 
SPOKO autorzy lubelskiego wniosku wymieniają  
w samym tekście między innymi Stowarzyszenie 
Homo Faber czy Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr 
NN”, a wśród elementów dodatkowych znajduje 
się aneks z wymienionymi kilkudziesięcioma 
NGO-sami, które otrzymały wsparcie finansowe 
ze strony Lublina w ramach starań o uzyskanie 
tytułu ESK 2016. 

 Pisząc o Obywatelskiej Stolicy Kultury, 
autorzy wniosku aplikacyjnego koncentrują się 
głównie wokół integracji społecznej mniejszości 
narodowych, osób starszych i niepełnosprawnych. 
Takie inicjatywy jak Wielokulturowy Lublin  lub 
Ośrodek ARTEterapii zmierzają do aktywnego 
włączenia w życie kulturalne osób wykluczonych 
ze względów społecznych lub kulturowych. 
Partycypacja w rozumieniu współtworzenia 
kultury przez mieszkańców i aktywnego ich 
włączenia w decydowanie o życiu kulturalnym 
miasta pojawia się głównie w kontekście już 
zrealizowanych projektów – Przestrzeń Działań 
Twórczych Tektura; Akademickie Centrum 
Kultury „Chatka Żaka”, proces tworzenia 
aplikacji konkursowej. Być może autorzy uznali,  
że partycypacyjny wymiar kryterium „miasto  
i obywatele” jest w Lublinie na tyle silny, że należy 
wzmacniać inne obszary. Komisja preselekcyjna 
31 Por.: rozdział 4.
32 Por.: pkt 7.

zaleciła Lublinowi ukonkretnienie sposobów 
realizacji obu konkursowych priorytetów – 
europejskiego i obywatelskiego. Wydaje się,  
że wymaga tego przede wszystkim komponent 
„miasto i obywatele”. 

ŁÓDŹ

 Łódzki wniosek aplikacyjny oparty jest 
na idei Rewolucji wyobraźni, której istotnym 
elementem jest Rewolucja społeczna opisana 
hasłowo jako od-do mieszkańców. Łodzianie, 
wymieniając cele startu w konkursie o tytuł ESK, na 
pierwszych miejscach umieścili powody związane  
z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego; 
dopiero później wskazali takie cele jak 
kształtowanie pozytywnego wizerunku Łodzi 
w Europie.  Obywatelskie zaangażowanie w 
projekt ŁESK 2016 jest nieustannie podkreślane 
w całej aplikacji. Autorzy silnie zaakcentowali 
zrealizowane już projekty społeczne 
koncentrujące mieszkańców wokół idei ESK. 
Takie działania jak Gra miejska 10 × kultura, Puzzle 
for peace dla Łodzi, Łódź jak magnes pokazują, że 
zespół ESK w Łodzi realizację kryterium „miasto 
i obywatele” rozpoczął jeszcze przed ogłoszeniem 
wyników konkursu. W aplikacji uwypuklono 
udział organizacji pozarządowych w tworzeniu 
wniosku. Konsultacje społeczne i praca grup 
roboczych wokół kluczowych dla polityki 
kulturalnej tematów obejmowała również 
„projekty angażujące mieszkańców”. 
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Opisując realizację kryterium „miasto 
i obywatele” autorzy łódzkiej aplikacji proponują 
trzy podstawowe założenia:

•	 wzbudzenie zainteresowania społeczności  
w skali Europy;

•	 zaangażowanie świata kultury, społeczno-
gospodarczego oraz mieszkańców miasta, 
społeczności przedmieść i regionu;

•	 wywołanie trwałych efektów i stanowienie 
integralnej części długofalowego rozwoju 
społecznego i kulturowego miasta. 

 Łódź wzięła więc pod uwagę nie tylko 
obywateli swojego miasta, ale też całej Europy. 
Zamierzała wykorzystać narzędzia audience 
development, czyli metody kompleksowego 
pozyskiwania widowni i odpowiadania na 
jej potrzeby. Opisane projekty skierowane  
do Europejczyków służą głównie zainteresowaniu 
ich łódzkim programem kulturalnym.  
Są one, poza projektami krótkich rezydencji 
przeznaczonych dla europejskich artystów oraz 
programów wolontariackich dla studentów  
z Europy, nastawione bardziej na informację niż 
partycypację. Brak tu pomysłów podobnych do 
toruńskiej koncepcji europejskiej internetowej 
galerii33. Należy jednak podkreślić ciekawy 
pomysł włączenia Europejczyków do tworzenia 
programu obchodów ESK 2016 w Łodzi. 
Zamiarem miasta było bowiem uruchomienie 
podczas drugiego etapu konkursu platformy do 
składania projektów przez podmioty z zagranicy. 

 Szerzej autorzy aplikacji przedstawiają 
sposób zaangażowania mieszkańców Łodzi w 
proces ESK. Widoczna jest chęć zaktywizowania 
33 Por.: pkt 10.

szczególnie młodych łodzian poprzez programy 
wolontariatu czy projekt Łódź Fresh Up! W 
tym fragmencie aplikacji autorzy poświęcają 
wiele miejsca roli organizacji pozarządowych  
w kształtowaniu nowej wizji miasta i inicjowaniu 
debaty dotyczącej między innymi dialogu 
mieszkańców z władzami czy jakości przestrzeni 
publicznej. Autorzy podkreślają również 
konieczność długofalowej pracy na tym polu 
i procesualny charakter zmian w zakresie 
włączania obywateli w życie kulturalne miasta. 

 We wniosku aplikacyjnym 
wymieniono szereg projektów skierowanych 
do konkretnych grup docelowych, które 
odpowiadają założeniom kryterium „miasto 
i obywatele”. „Jednym z celów projektu jest 
podniesienie jakości oferty skierowanej do 
osób o szczególnych potrzebach. Także poprzez 
profesjonalizację kadry, przygotowanie jej  
do realizacji skutecznych i atrakcyjnych projektów 
dla środowisk zagrożonych wykluczeniem  
i marginalizacją”34. Wśród propozycji znajdują 
się projekty otwierające dostęp do dóbr kultury 
osobom niepełnosprawnym konsultowane 
z Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych  
i stowarzyszeniem Integracja. Przykłady 
możliwych realizacji to spotkania teatralne 
artystów niepełnosprawnych czy teatr dla osób 
niewidomych. Uwzględniono również specjalne 
projekty dla seniorów i dzieci. 

 Najciekawsze i najbardziej przemyślane 
są propozycje skierowane do młodych ludzi. 
W ramach wspomnianego już Łódź Fresh Up! 
możliwe byłoby zrealizowanie kilku mniejszych 
projektów przez osoby w wieku 15-25 lat  
na zasadzie minigrantów. FabrySTREFA służyłaby 

34 Łódź. Rewolucja wyobraźni. Europejska Stolica Kultury 2016. 
Wniosek aplikacyjny, s. 174.
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prezentowaniu dorobku młodych artystów w 
różnych dziedzinach – sztukach wizualnych i 
performatywnych. Do uczniów szkół średnich 
adresowany miał być projekt Mobilna Czytelnia 
zachęcający do czytania książek i albumów 
dotyczących designu. Dzięki zaangażowaniu 
lokalnych liderów z całego województwa i 
przeprowadzeniu dla nich specjalnych warsztatów 
projekt mógłby mieć duży oddźwięk społeczny 
i osiągnąć zamierzony rezultat popularyzacji 
designu wśród grup dopiero zastanawiających 
się nad kierunkiem swojej przyszłej kariery 
zawodowej. Ciekawym projektem skierowanym 
do młodzieży jest też Dance United Łódź 2011. 
Jego celem jest aktywizacja młodych ludzi 
wykluczonych społecznie i zaangażowanie ich 
do współtworzenia spektaklu tanecznego. W 
aplikacji zawarte są też projekty skierowane 
do mniejszości etnicznych i mieszkańców 
konkretnych łódzkich dzielnic. 

 Są to wszystko, jak piszą autorzy 
wniosku aplikacyjnego, „projekty łączące sztukę  
z wymiarem społecznym. To projekty artystyczne 
angażujące mieszkańców, budujące nowy rodzaj 
relacji między artystami a ludźmi, którzy na 
co dzień w kulturze niechętnie uczestniczą”35. 
Łódź w swojej aplikacji zdecydowanie 
silniej zaakcentowała wymiar obywatelski  
niż europejski konkursu, co nie zostało w pełni 
docenione przez komisję preselekcyjną. 

POZNAŃ

 Poznań w swojej aplikacji proponuje 
Europie Burzę Kulturalną. Miasto to, tak jak 
Bydgoszcz czy Katowice, musi zmierzyć się  

35 Ibidem, s. 204.

z wizerunkiem niekojarzącym się bezpośrednio 
z kulturą. Poznań to w przekonaniu większości  
centrum handlowe i biznesowe Polski, kultura 
nie jest jego charakterystyczną cechą. Autorzy 
aplikacji starali się zresztą przekuć ten biznesowy 
wizerunek na atut, proponując silne związki 
przedsiębiorców z sektorem kultury i prezentując 
wiarygodne źródła finansowania. 

 W aplikacji kultura rozumiana jest 
przede wszystkim jako wydarzenia artystyczne. 
Utożsamienie kultury ze sztuką powoduje, 
że trudno we wniosku Poznania znaleźć 
typowo partycypacyjne elementy związane  
ze spędzaniem czasu wolnego, z czym mieliśmy 
do czynienia w przypadku Gdańska. Poza 
takimi projektami jak KontenerART czy pierwszy 
w Polsce sondaż deliberatywny wokół sposobów 
wykorzystania stadionu piłkarskiego po Euro 
2012 nie ma w nim inicjatyw wykorzystujących 
metody partycypacyjne. Warto zauważyć,  
że sondaż deliberatywny w bardzo niewielkim 
stopniu był poświęcony kwestii kultury. Autorzy 
aplikacji wskazują natomiast na różnorodne 
mechanizmy konsultacyjne wykorzystywane  
w zarządzaniu miastem. 

 Poznań podkreśla dużą liczbę organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
Wielkopolski oraz pierwsze miejsce w Polsce  
w zakresie umów przekazujących organizacjom 
pozarządowym realizacje zadań publicznych36. 
Przykłady NGO-sów wymienione w aplikacji  
to między innymi Fundacja Pomocy Wzajemnej 
„Barka”, Stowarzyszenie „Lepszy świat”, 
Stowarzyszenie „MY- Poznaniacy”, Stowarzyszenie 
„Made in Poznań”. Autorzy aplikacji starali się 

36 Podawane są jednak liczby bezwzględne co nie do końca umoż-
liwia porównania z innymi miastami, które nie będąc w tak korzyst-
nej gospodarczo sytuacji jak Poznań, mogą po prostu realizować 
mniej inwestycji.
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w tym kontekście zwrócić uwagę na działania 
miasta na rzecz aktywności obywatelskiej i jego 
walkę przeciwko wykluczeniu. 

 Autorzy aplikacji kryterium „miasto 
i obywatele” łączą silnie z aspektem 
ekonomicznym. Proponują wprowadzenie 
mikrograntów, które miałyby usprawnić system 
finansowania oddolnych projektów kulturalnych, 
a także utworzenie Wielkopolskiej Izby Przemysłu 
Kreatywnego, która miałaby być miejscem 
spotkań przedsiębiorców z sektorem kulturalnym. 
Podobnie koncepcja Inkub/ARTu czyli inkubatora 
przedsiębiorczości dla młodych artystów czy 
nowoczesnych targów sztuki związana jest 
z komercyjnym wymiarem kultury. Jednym 
z nielicznych pozabiznesowych przykładów 
planowanego projektu obywatelskiego  
są Szkolni Koordynatorzy Kulturalni. Jak 
podkreślają autorzy aplikacji, idea takich 
koordynatorów pojawiła się podczas konsultacji 
społecznych wokół poznańskiego wniosku 
konkursowego. Osoby takie miałyby „ułatwiać 
dostęp do oferty kulturalnej, motywować  
i inspirować dzieci i młodzieży do uczestnictwa 
w kulturze, edukować dzieci i młodzieży w 
zakresie kultury”37. Wszelkie działania edukacyjne 
lub związane z integracją międzypokoleniową 
najsilniej z proponowanych aktywizują 
mieszkańców w obszarze kultury. 

 Poznań w swej aplikacji nie pogłębił ani 
priorytetu europejskiego, ani obywatelskiego. 
Komisja preselekcyjna uznała wręcz, że projekt 
nie był w pełni zgodny z kryterium „miasto 
i obywatele”. Brak w nim było projektów 
typowo integracyjnych, skierowanych  
do osób wykluczonych, a także nie wzięto 

37 Poznańska Burza Kulturalna. Wniosek Poznania o przyznanie 
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, s. 90.

pod uwagę problemu z dostępem do kultury 
części mieszkańców, jak to miało miejsce np.  
w Katowicach.

SZCZECIN

 Szczecin w swojej aplikacji wyszedł 
od triady Kultura – demokracja – rozwój lokalny i 
wyeksponował trzy strategiczne priorytety:

•	 łączenie Europy;

•	 Szczecin: redefinicja;

•	 przepływy, fale, prądy.

  Autorzy szczecińskiej aplikacji podkreślili, 
że inicjatywa startu w konkursie wyszła 
od jednej ze studentek, co pokazuje, że w 
Szczecinie jednostka może wpływać na ważne 
decyzje władz miejskich. Ten partycypacyjny 
model działania jest jednym z fundamentów,  
na których oparta została aplikacja. „Uruchomimy 
z udziałem obywateli, władz i instytucji wieloletni 
proces partycypacyjnego budowania miejskiej 
polityki kulturalnej. Naszym celem jest utrwalenie 
w Szczecinie społecznego obyczaju debatowania  
o ważnych sprawach kultury, słuchania  
z szacunkiem zróżnicowanych opinii i propozycji. 
Chcielibyśmy, aby miejska polityka kulturalna 
powstawała w takiej debacie”38.

 Kryterium „miasto i obywatele” Szczecin 
miał zamiar realizować poprzez dwa rodzaje 
projektów:

•	 typowo festiwalowych, adresowanych  
38 Szczecin 2016. Europejska Stolica Kultury. Kandydat, s. 30.
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do szerszej publiczności;

•	 specjalistycznych, skierowanych do wąsko 
sprofilowanych grup docelowych.

 Szczecin rozumienie „obywatela” nie 
ograniczył jedynie do mieszkańca tego miasta, 
ale, opisując sposoby realizacji priorytetu 
obywatelskiego, brał pod uwagę również 
Europejczyków. W tym kontekście interesujący 
jest projekt Gościnność, który angażuje 
szczecinian do opieki nad zagranicznymi 
gośćmi – wzmacnia to zarówno społeczne 
zaangażowanie w kulturę, jak i tolerancję oraz 
dialog międzykulturowy. 

 Silnie zaakcentowany w aplikacji jest 
aspekt długoterminowości realizowanych 
projektów. Autorzy piszą o „trwałej zmianie 
postaw mieszkańców, którą można uzyskać 
poprzez cierpliwą realizację wieloletnich 
programów animacyjnych i edukacyjnych oraz 
zapraszanie mieszkańców do coraz pełniejszego 
uczestnictwa w kulturze”39.  Temu służyć mają 
między innymi Miejsca pierwszego kontaktu 
z kulturą tworzone wspólnie przez zespół ESK 
i mieszkańców. Aplikacja Szczecina w obrębie 
kryterium „miasto i obywatele” przedstawiła 
pomysły na lepsze finansowanie prac młodych 
artystów i osób niezaangażowanych do tej pory 
w działalność kulturalną.

  Autorzy aplikacji ograniczyli się w dużej 
mierze do prezentacji idei obchodów ESK 
2016 w Szczecinie, jednak nie zaprezentowali 
konkretnych projektów, które miałyby 
urzeczywistnić koncepcję partycypacyjnego 
kreowania polityki kulturalnej w mieście. 

39 Ibidem, s. 56.

TORUŃ

 Wszechświat kultury – to zaproponował 
w swoim wniosku aplikacyjnym Toruń.  
Tak jak w przypadku większości kandydatów do 
tytułu ESK, torunianie podkreślili, że aplikacja była 
tworzona w procesie konsultacji społecznych 
z mieszkańcami. Toruń deklaruje również 
współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w procesie rewitalizacji zaniedbanych dzielnic. 
„Naszą ambicją jest to, aby nie ogniskować 
wydarzeń kulturalnych jedynie na toruńskiej 
Starówce, ale objąć nimi cały obszar naszego 
200-tysięcznego miasta”40. 

 Zamiarem zespołu ESK w Toruniu 
było też aktywne włączenie Europejczyków  
w kreowanie programu obchodów ESK 2016, co 
na tle pozostałych aplikacji było innowacyjną 
propozycją. Spośród konkretnych projektów 
zaproponowanych do realizacji w ramach 
obchodów, niewiele odpowiada na zalecenia 
zawarte w priorytecie „miasto i obywatele”. 
Należą do nich między innymi utworzenie grupy teatralnej 
dla seniorów oraz Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej dla osób niepełnosprawnych. Projekt 
typowo partycypacyjny to jedynie Sztuka chwili 
polegający na tym, że osoby z całego świata będą 
mogły za pomocą Internetu na wielkim ekranie 
ustawionym w Toruniu stworzyć własne dzieło 
sztuki, które będzie wyświetlane w mieście. 

 Brak jednak w toruńskiej aplikacji 
projektów typowo obywatelskich, opierających 
się na oddolnej inicjatywie mieszkańców.  
40 Wszechświat kultury. Wniosek miasta Torunia o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016, s. 25.



Nie ma w niej także wielu odniesień do działalności 
toruńskich organizacji pozarządowych. Jedną 
z rekomendacji komisji preselekcyjnej było 
waśnienie wzmocnienie współpracy z trzecim 
sektorem w planowaniu dalszych działań  
na polu polityki kulturalnej. 

WARSZAWA
 Koncepcja Nowej Warszawy dla 
Odrodzonej Europy to projekt oparty na trzech 
podstawowych wartościach: zaufaniu, dialogu 
oraz tolerancji i otwartości. Poprzez starania o 
tytuł ESK zamierza zmienić oblicze przestrzeni 
miejskiej, stać się miastem otwartym na 
eksperyment, kreatywnym i przedsiębiorczym. 
Zasady, na których Warszawa opiera swoją 
kandydaturę to:

•	 współdziałanie;

•	 kultura partycypacyjna;

•	 transformacja poprzez kulturę.

 Dwie z nich dotyczą bezpośrednio 
kryterium „miasto i obywatele”, które w aplikacji 
analizowane jest z perspektywy europejskiej 
i lokalnej. Jako jedyne miasto Warszawa 
zaakcentowała też istnienie Polonii, która  
zagranicą mogłaby być ambasadorem ESK w 
2016 roku. 

 O wiele szerzej autorzy aplikacji 
przedstawili lokalny aspekt kryterium 
obywatelskiego. Ideą jest transformacja 
„mieszkańców” w obywateli – „wygenerowanie 
szerokiej partycypacji stanowi wyzwanie, jednak 
sprostanie mu jest absolutnie niezbędne, jeżeli 
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kultura ma odegrać ważną rolę w budowaniu 
nowej Warszawy”41. Poprzez program ESK 
Warszawa chce demokratyzować dostęp do 
kultury. W tym celu zamierza włączyć w program 
obchodów pomysły samych warszawiaków, a 
także przezwyciężyć „instytucjonalne bariery 
stojące na przeszkodzie uczestnictwa w 
kulturze”42. Jak deklarują autorzy: „Nasz Program 
będzie tworzony z naszymi społecznościami, a 
nie jedynie dla nich. Pozwoli to rozwinąć wśród 
warszawskich społeczności rzeczywiste poczucie 
własności tego Programu”43. 

 Unikalne w warszawskiej aplikacji 
jest też położenie nacisku na wykorzystanie 
kultury do poprawy jakości codziennego życia 
mieszkańców poprzez wspieranie kompetencji 
kulturowych. Warszawa przyznaje, że ma problem 
we współpracy z rozdrobnionym środowiskiem 
organizacji pozarządowych i zdaje sobie sprawę, 
że musi zintensyfikować działania służące lepszej 
współpracy władz miejskich z trzecim sektorem. 

 Pośród konkretnych projektów 
zaprezentowanych w dziale „Struktura obchodów” 
jedna ze ścieżek – „Miasto talentów” poświęcona 
jest całkowicie projektom partycypacyjnym. 
Bloki tematyczne Wszyscy możemy uczestniczyć w 
kulturze, Nasze dzielnice, Zrównoważona kultura, 
Warszawa cyfrowa, Kreatywne Miasto, Miejska 
różnorodność skoncentrowane są na zwiększeniu 
uczestnictwa mieszkańców w kulturze, zarówno w 
sposób aktywny, jak i pasywny. Konkretne projekty 
mają przyczynić się do przemiany Warszawy 
w miasto różnorodne, międzypokoleniowe  
i konkurencyjne, miasto sąsiadów i uczestników 
kultury. Pomysły zawarte w aplikacji mają być 

41 Warszawa – Miasto kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016, s. 56.
42 Ibidem, s. 57.
43 Ibidem, s. 62.



inspiracją dla Warszawiaków do składania 
własnych wniosków grantowych w otwartych 
konkursach. 

 Warszawa zdaje sobie sprawę z problemów 
w kontaktach ze środowiskiem pozarządowym  
i przedstawia partycypacyjny charakter realizacji 
kryterium „miasto i obywatele”. 

WROCŁAW

 Wrocław – podobnie jak Bydgoszcz 
– nie opublikował nawet fragmentu wniosku 
aplikacyjnego złożonego w sierpniu 2010  
w konkursie o tytuł ESK.  
O ile w przypadku Bydgoszczy można to tłumaczyć 
brakiem większego zainteresowania dla samego 
konkursu i wyjątkowo szybkim tempem prac nad 
dokumentem, utajnienie aplikacji Wrocławia dziwi. Choć 
miasto pozostało w konkursie, mogło, podobnie jak 
Gdańsk, opublikować przynajmniej fragmenty aplikacji. 

 Na podstawie podsumowania zamieszczonego 
na stronie operatora ESK możemy przeczytać, dlaczego 
Wrocław zdecydował się na udział w konkursie.  
Na pierwszych miejscach wśród wymienionych 
powodów znajdują się te związane z historią miasta 
i odzyskaniem przez nie europejskiego charakteru. 
Autorzy aplikacji deklarują: „pragniemy opowiedzieć 
Europie o tkaninie wyjątkowo skomplikowanej historii”, 
„polscy mieszkańcy polisemiotycznego Wrocławia 
pragną przezwyciężyć enigmatyczność swego miasta 
i  na trwałe zapaść w  świadomość europejską jako 
miasto polskie i  europejskie”, „chcemy przyłączyć 
się do budowania nowej wielokrotnej tożsamości 
zjednoczonej Europy”44.

44 http://www.wro2016.pl/wroclaw-2016/aplikacja-podsu-
mowanie/.
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 Cele związane z uspołecznieniem procesów 
zachodzących w mieście znalazły się na dalszych 
miejscach wśród motywów starań o tytuł ESK. Obok,  
w kontekście zanalizowanych powyżej aplikacji, 
dość oczywistych założeń walki z wykluczeniem 
społecznym i zwiększenie dostępu do dóbr kultury 
innowacyjnym podejściem do kryterium „miasto i 
obywatele” wydaje się punkt Kultura przeciw agorafobii 
publicznej. Jest to koncepcja przywrócenia mieszkańcom 
przestrzeni miasta, która często budzi lęk ze względu na swą 
chaotyczność i ogromne rozmiary. Celem tej ścieżki 
projektów ma być przywrócenie wrocławianom 
poczucia przynależności do miasta i bycia jego 
współgospodarzem. Hasło przewodnie starań 
Wrocławia o tytuł ESK brzmi zresztą Przestrzenie 
piękna  i odwołuje się do antycznej koncepcji 
połączenia „tego co dobre z tym co piękne”.

 W ramach projektów o charakterze stricte 
partycypacyjnym w krótkim podsumowaniu 
aplikacji wymieniono jedynie Wrocławski Akcjonariat 
Kultury będący w założeniu „platformą dialogu 
i wymiany myśli niezależnych środowisk kulturalnych, 
artystów i  wszystkich wrocławian”45. Nie wiemy, 
jak projekt ten został sformułowany w samej 
aplikacji, ale komisja preselekcyjna również miała 
pewne zastrzeżenia co do konkretnego wymiaru 
tej koncepcji, gdyż rekomendował Wrocławiowi 
„opisanie zaangażowania mieszkańców organizacji 
pozarządowych przy tworzeniu wniosku i 
doprecyzowanie roli Wrocławskiego Akcjonariatu 
Kultury”46.

PODSUMOWANIE

 Na podstawie krótkiego przeglądu 
aplikacji lub deklaracji ideowych wszystkich 11 

.45 Ibidem.
46 Nominacja Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. Raport z 
Selekcji Wstępnej, s. 14.
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miast, które kandydowały do tytułu Europejskiej 
Stolicy kultury w 2016, projekty realizujące 
priorytet „miasto i obywatele” można podzielić 
na kilka podstawowych typów:

interwencyjne – zapobiegające wykluczeniu 
i integrujące społeczność;

historyczne – kultywujące pamięć o miejscach 
i rewitalizujące tożsamość miasta;

informacyjne – usprawniające komunikację 
z obywatelami miasta i Europy;

konsultacyjne – konsultujące działania władz 
miejskich z mieszkańcami;

partycypacyjne – umożliwiające mieszkańcom 
samodzielną realizację działań społecznych  
i inicjatyw kulturalnych.

 Najczęściej w aplikacjach pojawiały 
się projekty interwencyjne i informacyjne. 
Stosunkowo często mieliśmy do czynienia 
z pomysłami o charakterze historycznym 
i konsultacyjnym. Najrzadziej miasta 
sięgały po partycypacyjne formy realizacji 
priorytetu obywatelskiego. Kryterium „miasto 
i obywatele” zinterpretowały najpełniej 
w sposób partycypacyjny Katowice, Łódź, Lublin 
i Warszawa. 

Miasto
Motyw przewodni 

aplikacji

Wybrane projekty realizujące priorytet 
„Miasto i obywatele” wpisane  

w aplikacje poszczególnych miast

Charakter 
działania

Białystok Sztuka współistnienia Miasto nieistniejące historyczne
 Europejska Stolica Romów interwencyjne

Bydgoszcz1 Kultura w budowie Brak konkretnych propozycji działań

Gdańsk2
Wolność kultury. Kultura 
wolności

Sąsiedzi interwencyjne

Pokolenia 

historyczne 

Katowice Miasto ogrodów

Responsible Design (Rozkład jazdy 
niewidomych)

interwencyjne

Dostępny Śląsk interwencyjne
Wyjdź na plac partycypacyjne
Kluby ESK informacyjne
Napraw sobie miasto partycypacyjne
Prywatny ogród partycypacyjne
Studenckie Biuro Projektów informacyjne
Roz-bież Katowice historyczne

Lublin Miasto w dialogu

Wielokulturowy Lublin interwencyjne
Ośrodek ARTEterapii interwencyjne
Dzielnicowe Stolice Kultury partycypacyjne
My Lublin informacyjne
Wolne Terytoria Sztuki partycypacyjne
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Łódź Rewolucja wyobraźni

Łódź Fresh Up! partycypacyjne 
FabrySTREFA informacyjne
Dance United Łódź 2011 partycypacyjne
Art_Inkubator informacyjne
Dzielnica Kreatywna Księży Młyn interwencyjne
1 to 1 for 1 partycypacyjne
2016 Couches partycypacyjne
Projektowanie dla wszystkich integracyjne
Powiedzieć miasto – Łódzkie historie 
mówione

historyczne

Łódź New Story – przeszłe i przyszłe historie 
w przestrzeni

historyczne

Gry uliczne partycypacyjne
Festiwal skwerów miejskich partycypacyjne

Poznań Burza kulturalna Brak konkretnych propozycji działań

Szczecin Kultura – demokracja-
rozwój lokalny

Gościnność partycypacyjne
Laboratorium Kultury partycypacyjne
Inkubator Kultury informacyjne
Mikro-wsparcie informacyjne

Demokracja kulturalna partycypacyjne

Toruń Wszechświat kultury

Sztuka chwili partycypacyjne

Wspólne tworzenie programu obchodów konsultacyjne

55 i więcej tworzyć dojrzale partycypacyjne

Otwórz siebie, otwórz szufladę historyczne

Mobilny dom kultury informacyjne

Warszawa Nowa Warszawa dla 
odrodzonej Europy

Rozświetlone miasto integracyjny

Odwiedź nową Warszawę integracyjny

Miejskie safari integracyjny

Partnerstwa dzielnicowe partycypacyjny

Mile kulturalne partycypacyjny

Pokaż mi swój świat integracyjny

Stwórzmy to razem! partycypacyjny

Miasto dostępne integracyjny i 
partycypacyjny

Wrocław3 Przestrzenie dla piękna Wrocławski Akcjonariat Kultury brak danych
1 Brak dostępnej aplikacji
2 Brak dostępnej pełnej wersji aplikacji
3 Brak dostępnej aplikacji
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Wstęp

W niniejszym rozdziale raportu z badania  
„DNA Miasta: Diagnoza” przedstawione 
zostały 4 miasta – kandydaci o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016, które 
zostały przez nas wybrane do realizacji 
badania. Opisy zostały podzielone  
na 4 części. Pierwsza z nich dotyczy 
powodów, jakie przedstawiały władze 
miasta lub autorzy aplikacji konkursowej 
w celu umotywowania decyzji o starcie 
w konkursie. Druga z części poświęcona 
jest strategii, jaką wybrały miasta,  
a przede wszystkim wyboru koordynatora 
przygotowań. Kolejny wątek  
to krótkie przedstawienie wizji opisanej  
w aplikacji konkursowej lub, jak  w przypadku 
Gdańska – w jej opublikowanym fragmencie. 
Ostatnia część jest wprowadzeniem do 
dalszych części raportu – czyli zarysowaniu 
przyjętego sposobu włączania mieszkańców 
miasta w tworzenie koncepcji i treści 
aplikacji konkursowej. Na zielonych 
polach przytoczone zostały opinie komisji 
selekcyjnej opublikowane w Raporcie 
z Selekcji Wstępnej1.

1 “Raport z Selekcji Wstępnej” został opracowany przez komisję 
selekcyjną konkursu o tytuł ESK2016. Jego polska wersja jest 
dostępna tutaj: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/raport-
komisji-selekcyjnej-z-preselekcji-konkursu-o-tytul-europejskiej-

Dlaczego Gdańsk?

 Inicjatywa w sprawie startu w konkursie 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 wyszła  
od prezydenta Pawła Adamowicza. 26 kwietnia 
2007 r. Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę2, 
potwierdzając tym samym aspiracje swojego 
prezydenta. W uzasadnieniu do uchwały rady 
miasta można przeczytać, że Gdańsk chce 
ubiegać się o tytuł, gdyż:

•	 to wielka szansa promocji miasta, znakomita 
prezentacja dorobku gdańskiej kultury i 
sztuki, rozwój infrastruktury urbanistycznej 
oraz długofalowy napływ inwestycji;

•	 [zdobycie tytułu] świadczyć będzie 
o znakomitej kreatywności miasta, 
mieszkańców, instytucji i władz, podkreśli 

stolicy-kultury-2016-1343.php?p=0.
2 Uchwała Nr 184 Rady Miasta Gdańska z dnia 2007-04-26 w 
sprawie ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 
roku przez Miasto Gdańsk. Uchwała dostępna on-line – http://
www.gdansk.pl/_podstrony/prawo_lokalne/pliki/2007/
R/R_2007_5_0184.doc.

Gdańsk/Lublin/Łódź/
Warszawa przedstawienie
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znaczenie wartości estetycznych i 
duchowych, silnie oddziałujących na historię 
Gdańska oraz jego dzieje najnowsze;

•	 to również spełnienie jednego z priorytetów 
Unii Europejskiej – zbliżania obywateli 
z różnorodnych kręgów kulturowych, 
społecznych i religijnych;

•	 uzyskanie nominacji do tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 oraz realizacja programu 
podniesie znaczenie i prestiż Miasta Gdańska  
nie tylko w sferze kultury i nauki, ale także 
gospodarczej i społecznej.

 Wybrane cele i powody pokazują,  
jak wielkie znaczenie w podejmowaniu decyzji 
miały kwestie wizerunkowe. Lektura aplikacji 
konkursowej oraz materiałów zamieszczonych 
na stronie www.gdansk2016.eu pokazuje 
jednak, że w ciągu dwóch następnych lat Gdańsk 
rozszerzył znacznie argumenty, które stoją  
za staraniami tego miasta w konkursie o tytuł 
ESK. Główny powód to potrzeba przemiany 
miasta – w nawiązaniu do historii, ale z orietnacją 
na zwiększenie roli kultury, która gwarantuje 
rozwój – „zamierzamy skorzystać z okazji  
do szukania nowych rozwiązań dla rozwoju 

kultury, dla pielęgnowania sztuki debaty,  
do uczenia się solidarności na co dzień3” – 
twierdzą autorzy koncepcji. W aplikacji wyraźnie 
zaznaczony jest też udział mieszkańców  
w tworzeniu owego nowego Gdańska, którego 
hasłem przewodnim będzie „Wolność kultury. 
Kultura wolności”. Jednocześnie autorzy aplikacji 
zwracają uwagę, że dzisiaj Gdańsk nie jest 
odbierany jako miasto kultury. Otrzymanie 
tytułu będzie więc szansą na pokazanie miasta 
od tej właśnie strony.

Operator

 Gdańsk do koordynacji działań 
związanych z przygotowaniem aplikacji ESK 
zatrudnił zewnętrzną firmę. Bardzo ciekawy 
jest jednak sposób, w jaki dokonano wyboru.  
Na początku 2008 r. władze miasta ogłosiły 
bowiem konkurs na opracowanie i zrealizowanie 
projektu Gdańsk 2016 – Europejska Stolica 
Kultury. Jego przebieg podzielony był na dwa 
etapy.Pierwszy z nich polegał na opracowaniu 
głównej koncepcji projektu i wstępnej wizji 
organizacji biura projektu z zarysowanym 
budżetem i planem promocji. Drugi etap, 

3 Za :http://www.gdansk2016.eu/t i t le ,Dlaczego_
kandydujemy,pid,14.html  (dostęp 01.12.2010) .
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do którego przeszły trzy z pięciu złożonych 
propozycji, zakładał zaś przygotowanie bardzo 
szczegółowych propozycji uwzględniających 
oczekiwania władz miasta. Ostateczną decyzję 
podjęło jury, w którego skład wchodzili 
przedstawiciele Rady Miasta i Biura Prezydenta, 
Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 
przedstawiciele mediów i Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

 Koncepcja Aleksandry Szymańskiej 
i Romualda Pokojskiego okazała się najlepsza. 
Wymyślone przez nich hasło „Wolność kultury. 
Kultura wolności” zostało przyjęte jako główna 
idea aplikacji miasta. Zwycięstwo w konkursie 
oznaczało również powstanie biura operatora 
przygotowań (biuro Gdańsk i Metropolia 
Europejska Stolica Kultury 2016 kandydat). Warto 
jednak zauważyć, że wszystkie przygotowania 
do zdobycia tytułu realizowane są w ścisłej 
współpracy z Biurem Prezydenta Miasta ds. 
Kultury Urzędu Miasta w Gdańsku. 

 Strategia wybrana przez Gdańsk 
oznacza, że już na początku przygotowań 
wybrana została główna wizja projektu, 
a jej realizacja powierzona zewnętrznym 
ekspertom (autorzy wizji projektu 
nie pochodzą z Gdańska) i specjalnie 
powołanej w tym celu firmie. W sposób 
zdecydowany ogranicza to możliwości 
modyfikacji głównych elementów 
koncepcji Gdańska. 

Choć bowiem w konkursie mogli brać udział 
wszyscy zainteresowani, to związane z nim 
wymagania oznaczały, że w rzeczywistości 
liczba potencjalnych uczestników nie mogła być 
duża. W kolejnych etapach udział mieszkańców 
Gdańska lub zainteresowanych instytucji  

i organizacji został ograniczony do ewentualnych 
modyfikacji wyznaczonych przez organizatorów 
obszarów. Główna idea nie została wypracowana 
oddolnie.

 Nie znaczy to jednak oczywiście,  
że było to posunięcie nieprawidłowe. Zaletą tego 
rozwiązania było to, że już w połowie 2008 r. był 
znany pomysł na to, w jaki sposób Gdańsk może 
wygrać tytuł ESK. Analizując artykuły prasowe 
z pierwszej połowy 2008 r. można zauważyć,  
iż: 1) w Gdańsku istniało oczekiwanie, że ktoś „coś” 
zaproponuje i powie, co robić dalej, 2) zwycięzka 
koncepcja nie spotkała się z odrzuceniem lub 
totalną krytyką. Pomysł powiązania magicznej 
przeszłości Gdańska z pozytywną wizją jego 
przyszłości został dobrze przyjęty przez  
większość komentatorów lokalnej prasy. 

Wizja

 Wielokrotnie już wymienianie hasło 
„Wolność kultury. Kultura wolności” stanowi 
główną ideę gdańskiej aplikacji – jej dwa 
najważniejsze filary. Strona internetowa  
www.gdansk2016.eu udziela wskazówek, 
jak należy definiować to hasło4.

Kultura wolności:

“Gdańsk jest miastem wolności. Najnowsza 
historia, narodziny ruchu społecznego 
„Solidarność” – wolnościowy zryw końca 
XX wieku oraz tradycja otwartego, 
hanzeatyckiego miasta decydują  
o tożsamości tego miejsca. Ale Gdańsk nie chce 
być miastem-pomnikiem. Wraz z mieszkańcami 
Gdańska i Metropolii, ze środowiskami twórców, 
4 http://www.gdansk2016.eu/title,Mysl_przewodnia_i_
watki_tematyczne,pid,18.html (dostęp 01.12.2010).
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budujemy program oparty na tematach 
związanych z wolnością”.

Wolność kultury:

“Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne, 
demokratyzacja tej przestrzeni poprzez sztukę, 
aktywne uczestnictwo w kulturze, wolnościowy 
potencjał mediów cyfrowych, rola debaty w 
życiu społeczeństw, swobodny dostęp do dóbr 
kultury, solidarność na co dzień – sąsiedzka i 
między pokoleniami,   pytania o to, jaką kulturę 
tworzymy, kiedy jesteśmy wolni – to tematy, 
które tworzą obraz gdańskiej kandydatury do 
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016”.

 Filar „Kultura wolności” ma być 
rozbudowany poprzez wątki: Debata, Solidarność 
artystów, Społeczności w sieci, Poza Unią oraz 
Kreacje. 

 Debata – ten wątek jest skoncentrowany 
na inicjowaniu rozmowy o nowych modelach, 
rozwiązaniach i procesach dziejących się  
w obszarze kultury. W zamiarze autorów koncepcji 
wątek ten ma pomóc zarówno w rozwijaniu 
procesu wymiany opinii jako istotnego narzędzia 
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, 
jak i tworzeniu platformy wymiany myśli i opinii. 
Tu także mieści się refleksja nad rolą i miejscem 
kultury – w Gdańsku, regionie, kraju i Europie.

 Solidarność artystów – rozumiana 
jest jako współdziałanie i fundament organizacji 
życia kulturalnego. Ma ona na celu zwiększenie 
mobilności artystów i ich koncepcji, połączeniu 
dorobku lokalnego i europejskiego. To także próba 
połączenia kultury przeszłości z kulturą przyszłości.

 Społeczność w sieci – ten wątek 
poświęcony jest wykorzystaniu internetu jako 
nowej przestrzeni tworzenia i odbioru kultury.

 Poza Unią – w tej części projektu autorzy 
aplikacji odwołują się do kultury poza Unią 
Europejską  – budowania pomostów pomiędzy 
wschodem a zachodem, południem i północą. 
Tu pojawia się także kwestia Partnerstwa 
Wschodniego i potrzeba wspierania kultury  
i działania na rzecz krajów europejskich, które 
nie są członkami UE.

 Kreacje – ostatni wątek z filaru 
Kultura wolności jest poświęcony inicjatywom 
o nowatorskim charakterze, wykorzystującym 
nowe technologie i kierunki w sztuce.

 Filar Kultura wolności wydaje się być 
więc wypełnieniem kryterium „europejskiego 
wymiaru”. Zostały tu zarysowane wszystkie 
kierunki, które, zgodnie z sugestiami 
organizatorów konkursu ESK, powinny zmieścić 
się w programie Europejskiej Stolicy Kultury. 
Filar Wolności w kulturze jest zaś oparty przede 
wszystkim na kryterium „miasta i obywateli”. 
Autorzy aplikacji przewidzieli tu następujące 
wątki: Przestrzeń, Czas wolny, Sąsiedzi oraz 
Pokolenia.

 Przestrzeń – w intencji autorów wątek 
ten ma koncentrować wszystkie projekty, które 
dzieją się w przestrzeni publicznej i poprzez  
to działają na rzecz podwyższenia jakości życia  
i demokratyzację przestrzeni przez sztukę.

 Czas wolny – istotą tej części projektu jest 
szukanie sposobów na zwiększenie uczestnictwa 
mieszkańców miasta w kulturze. 
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 Sąsiedzi – w tym miejscu najważniejsze 
są projekty dzielnicowe organizowane  
w oparciu o współpracę sąsiedzką. Ich celem 
ma być osiąganie celów społecznych, takich jak 
przeciwdziałanie wykluczeniu, wyrównywanie 
szans w rozwoju i dostępie do kultury, dzięki 
wykorzystaniu projektów kulturalnych. Warto 
zauważyć, że na tym poziomie mają także być 
realizowane programy budujące tożsamość 
metropolitalną.

 Pokolenia – ten wątek oparty jest zaś 
na budowaniu więzi międzypokoleniowej. 
Za pomocą projektów promujących wspólne 
uczestnictwo w kulturze, dzięki któremu młodzi 
będą mogli skorzystać z doświadczenia i pamięci 
starszych, a starsi zyskają nowe możliwości 
udziału w życiu kulturalnym miasta.

 Analiza części aplikacji udostępnionej 
przez koordynatora projektu ESK2016 
oraz informacji zamieszczonej na stronie 
pokazuje, że program Gdańska jest bardziej 
skoncentrowany na ideach i wizji przyszłości 
niż na aktualnych problemach kultury miejskiej 
tego miasta. Oczywiście autorzy aplikacji 
wielokrotnie wspominają o Gdańsku, który 
nie jest dzisiaj odbierany jako miasto kultury. 
Ich zdaniem historyczne doświadczenia tego 
miasta przyćmiewają jego różnorodność i 
bogactwo kulturalne. Skonstruowana wizja 
stara się konsekwentnie wykorzystać historię 
i związany z nią wizerunek jako impuls do 
pozytywnych zmian w kulturze. Można to 
interpretować jako próbę zmiany znaczenia 
mitów i symboli miasta, które mają stać się 
inspiracją do głębokich zmian w kulturze.  
W bardzo ciekawy sposób autorzy aplikacji starają 
się także pokazać, że owe mity nie powinny 
istnieć w oderwaniu od codzienności. Konkurs 

ESK2016 jest tutaj dążeniem do realnej adaptacji 
doświadczeń Gdańska w jego codziennym 
funkcjonowaniu – zwłaszcza w obszarze kultury. 

 Taka strategia wynika prawodpodobnie 
z faktu, że Gdańsk jest rzeczywiście miastem, 
które już dzisiaj ma duży potencjał kulturowy 
i społeczny. Władze miasta w ciągu kilku 
ostatnich lat przyjęły bardziej otwartą politykę 
wobec kultury, co zaowcowało pozytywnymi 
zmianami odczuwanymi przez gdańskich 
twórców i animatorów. W tym kontekście 
aplikację konkursową można odbierać jako 
próbę onalezienia brakującego elementu, który 
pomoże kulturze w wykorzystaniu jej potencjału.

Element społeczny

 Przy przygotowywaniu aplikacji Gdańska 
nie były prowadzone szerokie i otwarte  
dla wszystkich konsultacje społeczne. Być może 
było to spowodowane tym, że główna idea  
i koncepcja starań o tytuł ESK2016 była znana już 
w połowie roku 2008 r. Nie oznacza to jednak, 
że cały program powstawał tylko w biurach 
operatora i prezydenta miasta ds. kultury. 
Gdańsk zdecydował się na trzy sposoby interakcji  
z mieszkańcami i twórcami kultury. 

 Pierwszym z nich była współpraca  
z wybranymi twórcami kultury. Organizowano 
w tym celu małe spotkania warsztatowe, które 
miały  pomóc w weryfikacji i uzupełnieniu 
koncepcji. Konsultacje te oparte są m.in.  
na powołanej przez prezydenta miasta Radzie 
Kultury Gdańskiej i Radzie Młodych. 

 Druga kwestia to zaproszenie 
mieszkańców miasta do wypełniania aplikacji 
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swoimi pomysłami i projektami. Można to 
było zrobić w każdej chwili i różnymi kanałami 
komunikacji – w tym również przez internetowy 
Bank pomysłów. Organizatorzy podkreślają, 
że połowa ze wszystkich zamieszczonych 
w aplikacji pomysłów wyszła właśnie  
od mieszkańców. Jedynym zastrzeżeniem jest 
to, że nie było jasnych kryteriów oceniania 
zgłoszonych projektów. Główna zasada selekcji 
polegała na sprawdzeniu, czy pomysł mieści się 
w przyjętej wcześniej koncpecji. 

 W ramach interakcji z mieszkańcami 
Gdańsk zapraszał takie projekty jak Future 
City Game czy Active Citizens, które są 
skoncentrowane na pobudzeniu społecznej 
aktywności. Efektem Future City Game jest 
m.in. projekt internetowy Gdańsk OdNowa 
(www.gdanskodnowa.pl), którego celem 
jest tworzenie alternatywnej mapy Gdańska, 
zbudowanej z historii jego mieszkańców. Gdańsk 
gościł również debatę „DNA Miasta 2009”,  
w której czynny udział brali przedstawiciele biura 
koordynatora. Była ona poświęcona rozmowie 
o znaczeniu i interpretacji symboli i mitów 
Gdańska. 

 Trzeci sposób polega na animowaniu 
życia kulturalnego Gdańska i zapraszaniu 
mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału 
w wydarzeniach kulturalnych. To również 
prośba o poparcie kandydatury na wszystkie 
możliwe sposoby. Przygotowania do ESK2016 
zaowocowały organizacją nowych miejskich 
festiwali, np. Solidarity of Arts, Europejski Festiwal 
Malarstwa Monumentalnego „Monumental Art”, 
Festiwal NARRACJE Instalacje czy też Interwencje 

w Przestrzeni Publicznej.

Raport z Selekcji Wstępnej

Komisja docenia: 

•	 staranne wpisanie idei kandydowania 
o tytuł ESK w strategię rozwoju miasta 
(specjalny program operacyjny pod 
hasłem obchodów); 

•	 opracowanie specjalnego modelu 
zaangażowania społeczności lokalnych 
poprzez przemyślaną akcję wolontariatu, 
skierowanie projektów do poszczególnych 
grup z akcentem na integrację, edukację, 
różnorodność i promowanie tolerancji; 

• 	 d e k l a r o w a n i e  w p r o w a d z e n i a 
m o d e l u  ewaluacji wypracowanego  
dla Gdańska 2016 jako standardowego 
sposobu monitoringu projektów 
kulturalnych w instytucjach i w urzędzie 
miasta; 

•	 dobry opis planów współpracy z Hiszpanią  
w roku 2016 jako partnerskiej ESK  
(m.in. rozmowy dotyczące połączeń 
lotniczych). 

Jednocześnie Komisja rekomenduje: 

•	 zwiększenie ilości projektów wyłonionych 
drogą konkursową oraz konsultowanych 
społecznie; 

•	 dokładne zaplanowanie dystrybucji 
środków na lata 2010–2015 oraz w 2016 
roku i po zakończeniu ESK; 

•	 doprecyzowanie struktury organizacyjnej 
ESK, zasad  doboru kompetentnych  
i niezależnych  od struktur politycznych 
osób.
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Dlaczego Lublin?

 Zgodnie z uchwałą nr 76/VI/2007 Rady 
Miasta Lublin z dnia 15 marca 2007 roku Lublin 
rozpoczął starania o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016 r., gdyż:

•	 zdobycie tytułu pomogłoby w realizacji 
strategii promocji miasta identyfikując 
kulturę, jako „wiądącą markę miasta”;

•	 przygotowania pomogą mieszkańcom 
miasta „głębiej spojrzeć na swoją tożsamość, 
na miejsce, w którym żyją i jego duchowy 
potencjał”;

•	 starania stworzą nowe szanse dla lublinian, 
którzy będą mogli włączyć się w proces 
rozwoju miasta oraz „stworzy [tytuł ESK] wiele 
dróg by związki człowieka z jego miastem  
na nowo określić i pozwolić lublinianom 
twórczo włączyć się w proces rozwoju, którego 
owoce służyć mają i samym obywatelom,  
i tworzonej przez nich wspólnocie”;

•	 kandydowanie „ukierunkuje wysiłki miasta  
w zakresie jego promocji, wzmocni potencjał 
kulturotwórczy Lublina, zdynamizuje 
rozwój turystyki i stworzy szanse w zakresie 
rozwoju wielu dziedzin gospodarki. 
Poprzez podniesienie wartości miasta jako 
atrakcyjnego miejsca do życia i rozwoju – 

wzmocni te czynniki, które często rozstrzygają 
o decyzjach inwestorów”;

•	  starania będą szansą dla środowisk 
kultury na „realizację twórczych zamierzeń  
w niespotykanej dotąd skali”.

 Natomiast w aplikacji złożonej 
organizatorom konkursu Lublin wymienia 
następujące powody, dla których zdecydował się 
na kandydowanie:

•	 wzmożenie współpracy na arenie 
międzynarodowej, a w ślad za 
tym wzmocnienie europejskiego 
ducha miasta i wartości, które  
z sobą niesie;

•	 stworzenie wizerunku miasta postrzeganego 
w kraju i za granicą jako partner, który 
wnosi swój oryginalny wkład w budowanie 
współczesnej kultury europejskiej;

•	 wzmocnienie wiary w siebie i przekonania  
o własnej wartości;

•	 rola kulturowego pomostu dla rozszerzającej 
się na wschód Unii Europejskiej, sięgającego 
państw i regionów znajdujących się obecnie 
na marginesie unijnych planów współpracy, 
komunikacji i wymiany kulturalnej, w tym 
Ukrainy i Białorusi, a także Rosji, Mołdawii  
i krajów Kaukazu Południowego;

•	 przezwyciężenie pogłębiającego się, 
przebiegającego na linii Wisły, podziału 
Polski i marginalizacji regionów wschodnich 
i położonych na tym obszarze dużych miast, 
takich jak Lublin;

////////////////////////////
////////////////////////////
///LUBLIN///////////////
////////////////////////////
////////////////////////////
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•	 ukazanie roli kultury w realizacji strategii 
rozwojowej miasta poprzez zaangażowanie 
twórców i organizacji kulturalnych w dialog  
z mieszkańcami, środowiskiem akademickim, 
biznesem, władzami lokalnymi i regionalnymi;

•	 wypracowanie długofalowej strategii polityki 
kulturalnej miasta, integralnie związanej  
z innymi dziedzinami życia miasta;

•	 pełniejsze wykorzystanie twórczego 
potencjału studentów oraz umożliwienie, 
czynnego udziału w życiu kulturalnym 
społecznościom zmarginalizowanym, często 
o niskich dochodach, oraz tym, którzy 
zazwyczaj nie uczęszczają na wydarzenia 
artystyczne, a tym bardziej nie mają szans ich 
współtworzenia5.

 Można zauważyć, że o ile kwestie związane 
z promocją i tworzeniem wizerunku miasta  
są istotnym elementem w motywacjach Lublina, 
to chęć budowania długofalowej strategii polityki 
kulturalnej jest również bardzo silnie obecna. 
Warto również zauważyć punkty poświęcone 
przeciwdziałaniu marginalizacji Lublina  
na kulturalnej mapie Polski, które powyżej jest 
ujęte zarówno jako czynnik zewnętrzny, jak  
i wewnętrzny. Lublin chce “wzmocnienia wiary  
w siebie i przekonania o własnej wartości”, 
wskazuje, że autorzy aplikacji są przekonani, że 
wśród mieszkańców miasta silne jest przekonanie  
o niewystarczającym poziomie lubelskiej kultury.

 Powody, dla których Lublin zdecydował 
się na kandydowanie, pokrywają się w dużej 
części z uwagami, jakie zostały wypracowane 
podczas debaty „DNA Miasta” odbywającej się 
w październiku 2009 r. Jej celem była rozmowa 
5 LUBLIN, Europejska Stolica Kultury 2016, Aplikacja, s. 18.

o problemach kultury miejskiej i szukaniu 
sposobów na ich przezwyciężenie. Uczestnicy 
debaty zauważyli, że w Lublinie:

•	 nie wykorzystuje się potencjału płynącego 
z historycznej tożsamości miasta, czego 
dowodem miało być m.in. zamknięcie na 
Wschód i pozostawienie dzielnic miasta 
leżących poza centrum, które stają się 
kulturalną pustynią;

•	 brak jest całościowej koncepcji polityki 
kulturalnej, która miała przejawiać się  
m.in. w niskim poziomie edukacji animatorów 
kultury, braku programu edukacji kulturalnej 
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i estetycznej mieszkańców miasta, słabej 
infrastruktury, żenująco niskej wiedzy 
mieszkańców o Lublinie i nieświadomości 
własnej tożsamości;

•	 potencjał studentów jest niewykorzystany 
m.in. przez  brak zarządzania ich 
dorobkiem intelektualnym, troska o 
rozwój miejsc kultury studenckiej jest 
niedostateczna i brakuje działań miasta  
na rzecz zatrzymywania najbardziej zdolnych 
osób w mieście;

•	 system współpracy pomiędzy środowiskami 
twórczymi pozostawia wiele do życzenia – 
brak jest lidera, który mógłby zaproponować 
wspólną wizję i kierunek, system wymiany 
informacji jest nieefektywny, często 
występują konflikty interesów, miasto   
nie wypracowało dobrych metod współpracy  
i w niedostateczny sposób wspiera 
środowiska twórcze w ich pracy i rozwoju.

Operator

 Operatorem przygotowań do konkursu 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016  
w Lublinie jest biuro Lublin 2016 Europejska 
Stolica Kultury. Biuro zaczęło swoją pracę 
we wrześniu 2008 r. jako integralna cześć wydziału 
kultury lubelskiego urzędu miasta. Na czele 
biura stanął Michał Karapuda, obecny zastępca 
dyrektora Wydziału Kultury. Biuro ewaluowało 
ze specjalnego referatu ds. rozwoju kultury,  
jaki powstał z inicjatywy zastępcy prezydenta 
miasta Włodzimierza Wysockiego. 

 Z czterech opisywanych szczegółowo 
w niniejszym raporcie miast lubelski 

operator jest najmocniej związany  
z urzędem miasta. Lublin nie zdecydował się  
na zaangażowanie zewnętrznej instytucji/firmy, 
która stałaby się koordynatorem przygotowań 
aplikacji konkursowej. Takie działanie niesie  
za sobą duże ryzyko upolitycznienia przygotowań 
i – w przypadku zmiany organizacji urzędu lub 
władz politycznych – stwarza niebezpieczeństwo 
nagłej reorganizacji. Z drugiej strony przyjęcie 
takiej strategii daje szansę, że praca nad aplikacją  
i tworzenie związanej z nią wizji rozwoju lubelskiej 
kultury będzie również wizją wydziału kultury, 
a co za tym idzie – urzędu miasta. Lubelskie 
biuro ESK odpowiada nie tylko za wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego, lecz także  
w najbardziej bezpośredni sposób kształtuje 
strategie rozwoju kultury w tym mieście. 

 Warto zauważyć, że szef biura Michał 
Karapuda wywodzi się z lubelskiego środowiska 
kulturalnego, co powoduje, że nie można  
go traktować tylko jako urzędnika 
odpowiedzialnego za wykonanie powierzonych 
mu zadań. Tym niemniej jednak jest bezpośrednio 
zależny od swoich przełożonych.

 Biuro do pomocy w tworzeniu aplikacji 
zaagnażowało ekspertów, z których dwóch 
najbardziej znanych to Krzysztof Czyżewski  
i Dragan Klaic.

Wizja

 Lublin w swojej aplikacji przedstawił 
swoją główną ideę – „miasto w dialogu”, która 
silnie akcentuje rolę społecznego budowania 
przyszłości miasta. 

 “Lublin stoi na progu kolejnego w 
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swej historii przełomu, a jego mieszkańcy 
mówią o konieczności zmiany jako 
najistotniejszej i najsilniej odczuwanej 
przez nich potrzebie doby współczesnej.  
Nie chodzi tutaj o rozwiązanie bieżących 
problemów i uciążliwości, z którymi boryka się 
każde miasto w okresie transformacji. Potrzeba 
zastąpienia złych dróg lepszymi jest ważną sprawą 
dla mieszkańców, ale nie tego dotyczy odczuwana 
przez nich głęboka potrzeba zmiany. Rzecz  
w tym, aby wreszcie móc powiedzieć pełną 
piersią moje/nasze miasto, oswojone z tragicznym 
i fantastycznie powikłanym bagażem dziejowym, 
autentyczne, bez zakrytych lub zafałszowanych 
kart przeszłości, bez wykluczania kogokolwiek, 
zintegrowane z pamięcią i współczesną tkanką 
społeczną, świadome siebie, dialogujące ze sobą 
i światem, korzystające ze swobód obywatelskich 
idących w parze z odpowiedzialnością  
i zaangażowaniem społecznym”6. 

 Ideę nadrzędną rozwijają 4 tematy 
przewodnie, które mają stanowić ramy dla 
tworzenia szczegółowego programu ESK na rok 
2016. Te tematy to: Miasto i region, Pamiętanie 
i antycypacja, Wobec wschodu oraz Kultura 
wiedzy. 

 Miasto i region stara się odnieść miasto 
do jego kontekstu regionalnego – pokazać wieś 
w mieście. Wieś i miasto są tu rozumiane jako 
matryce kulturotwórcze, które stanowią źródło 
stylu życia, form sztuki oraz wartości i tożsamości 
mieszkańców miasta. W ten sposób Lublin chce 
także nawiązać do mitu małych miasteczek i 
związanego z nim potencjału turystycznego i 
ekologicznego.

 Pamiętanie i antycypacja to podróż 

6  Ibidem, s. 82.

zarówno w przeszłość, jak i przyszłość miasta. 
Za pomocą tego tematu autorzy aplikacji chcą 
skłonić mieszkańców miasta do refleksji nad 
własną historią, pamięcią i tego, jak może ona 
wpłynąć na wizje przyszłości. To także zaproszenie 
do dialogu o znaczeniu kultury pamięci. 

 Wobec wschodu jest projektem 
koncentrującym się na terenach położonych  
za wschodnią granicą kraju. Ze względu na 
swoje położenie Lublin aspiruje do wyjątkowej 
roli w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego jako 
projektu kulturowego.

 Kultura wiedzy to zaś podkreślenie 
naukowego potencjału miasta i sposobów 
na to, jak można go wykorzystać w procesie 
formowania wizji i tożsamości miasta. To także 
odpowiedź na to, co zrobić, aby zatrzymać  
w mieście najzdolniejsze osoby, które dzisiaj 
wyjeżdzają do większych ośrodków miejskich. 

 Lektura lubelskiej aplikacji pozwala 
zaobserwować spójność efektów pracy  
z oczekiwaniami i powodami, które stały za 
motywacjami startu w konkursie ESK. Wydaje 
się, że jest to efektem bardzo silnej współpracy 
środowiska kulturalnego przy tworzeniu 
koncepcji i treści aplikacji konkursowej. 

Element społeczny

 W kolejnych częściach raportu zostanie 
przedstawiona analiza współpracy operatora 
projektu z mieszkańcami miasta, instytucjami 
kultury i organizacjami pozarządowymi. Z punktu 
widzenia zewnętrznego obserwatora warto 
jednak zauważyć kilka projektów i wydarzeń, 
które w dobry sposób pokazują sposób prac nad 



48

zaangażowaniem mieszkańców Lublina w ideę 
Europejskiej Stolicy Kultury.

 Zacząć trzeba od grupy SPOKO (Społeczny 
Komitet Organizacyjny), która zawiązała się 
podczas debaty „DNA Miasta 2009”. Skupia 
ona osoby z lokalnego środowiska kulturalnego, 
które czuły się pomijane na początku pracy 
nad aplikacją Lublina, a chciały pomóc  
w przygotowaniu projektów, których zasięg 
nie będzie ograniczał się tylko do formularza 
zgłoszeniowego, ale przysłuży się również 
budowaniu strategii rozwoju kultury w tym 
mieście. 

 Cele, które obrało SPOKO, 
to przede wszytkim pomoc w pisaniu aplikacji 
oraz tworzenie sieci osób chcących dzielić 
się swoją wiedzą i czasem, by budować 
lepsze warunki współpracy z miastem. Trzeba 
jednak pamiętać, ze SPOKO jest rodzajem 
grupy eksperckiej, która nie skupia “zwykłych” 
mieszkańców. Co ważne, powstała ona oddolnie 
i dzięki sile swoich członków udało się jej 
wypracować mocną pozycję w strukturach 
organizacyjnych urzędu skoncentrowanych na 
kulturze. Wydaje się, że było to możliwe dzięki 
temu, że miasto i biuro operatora było otwarte 
na uwagi i opinie osób tworzących kulturę, 
szukało możliwości nawiązania współpracy  
z osobami, które będą rzeczywiście pomagać 
w rozwoju idei startu o tytuł ESK. Wcześniejsze 
doświadczenia władz miasta z tego typu 
współpracą nie były najlepsze – zaproszone 
do współpracy grupy osób były zbyt duże, 
różniły się wiedzą i doświadczeniem, a przez to 
były nieefektywne. SPOKO pojawiała się jako 
grupa, która dokładnie wiedziała czego chce i 
była gotowa przeznaczyć swój czas na pomoc 
miastu. To nie znaczy, że wcześniej takich osób 

w Lublinie nie było. W październiku 2009 r. 
doszło jednak do sytuacji, w której różni twórcy 
zrozumieli, że powinni działać razem, co z kolei 
było spełnieniem oczekiwań miasta. 

 Lublin otworzył się także na zwykłych 
mieszkańców. Ich udział nie zawsze może 
polegać na aktywnej wymianie informacji, 
konsultacji lub stałej partycypacji. Dla tych, którzy 
chcieli pomagać w rozwijaniu i propagowaniu 
wizji ESK, biuro operatora uruchomiło program 
wolontariacki Wolontariusz ESK. Jego celem 
było nie tylko pozyskanie osób chętnych  
do współpracy przy realizacji pomysłów  
i projektów. Program został podzielony za kilka 
grup roboczych, powstała np. grupa medialna 
odpowiedzialna za rejestrację wydarzeń  
w mieście; konsultanci ESK odpowiedzialni 
za poszerzanie wiedzy mieszkańców  
i propagowanie idei ESK czy Wolontariat 50+ 
skierowany do osób starszych. Projekt ten 
odpowiada na potrzebę usprawnienia przepływu 
informacji w mieście i wykorzystanie potencjału 
osób, które chciały w sposób bardziej aktywny 
zaangażować się w lubelską kulturę. 



49

Raport z Selekcji Wstępnej

Komisja docenia: 

•	 ideę programu głęboko związaną z duchem 
miasta, tj.  koncentrację na współpracy  ze 
Wschodem, co odzwierciedla nie tylko 
charakter miasta, ale i trendy w polityce 
współpracy kulturalnej UE (Agenda dla 
Kultury oraz Partnerstwo Wschodnie); 

•	 doskonałe zrównoważenie tradycji 
i wielokulturowości oraz zaplecza 
instytucjonalnego i obywatelskiego; 

•	 koncepcję Europejskiego Kolegium Kultury 
jako interesującego sposobu na realizację 
kryterium wymiaru europejskiego, 
otwarcia Lublina na świat, edukacji 
popartej poprzez silne partnerstwo  
z ośrodkami akademickimi; 

•	 konsekwentne plany instytucjonalnego 
rozwoju miasta; 

•	 zwrócenia uwagi na ważne wątki i aktualne 
problemy dla Europy, które dzięki kulturze 
mogą wykreować nowe wartości;  

•	 dobre ukazanie wymiaru europejskiego 
– pokazanie miejsca Lublina w Europie  
z odniesieniem do historii oraz podkreślenie 

potencjału Lublina jako ambasadora idei 
Partnerstwa Wschodniego;  

•	 szerokie ukazanie wymiaru „miasto 
i obywatele” poprzez znaczące 
zaangażowanie lokalne, 

•	 udział organizacji pozarządowych  
np. inicjatywy artystycznej SPOKO;

•	 dokładne zaplanowanie dystrybucji 
środków na lata 2010–2015 oraz w 2016 
roku i po zakończeniu ESK.

Komisja rekomenduje:

•	 rozbudowanie wizji promowania kultury 
polskiej na forum europejskim w ramach 
obchodów ESK; 

•	 ujednolicenie informacji na temat 
finansowania projektów; 

•	 powołanie dyrektora artystycznego 
projektu; 

•	 rozbudowę wizji zakresu współpracy  
z Hiszpanią w ramach wspólnych 
obchodów ESK 2016; 

•	 skonkretyzowanie projektów i przykładów 
przy opisie wymiaru europejskiego  
i kryterium „miasto i obywatele”.
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Dlaczego Łódź? 

 Łódź jako jedyne z czterech miast 
objęte badaniem „DNA Miasta: Diagnoza” 
nie zostało zakwalifikowane do selekcji finałowej.  
13 października 2010 r. było już jasne, że to 
miasto nie zdobędzie tytułu. Niemniej jednak 
w Łodzi wciąż prowadzone są działania, których 
celem jest realizacja programu zapisanego  
w aplikacji –  Rewolucji wyobraźni.

Poprzez zdobycie tytułu ESK Łódź chciała:

•	 szybciej i skuteczniej przeprowadzić proces 
odnowy miasta;

•	 wzmocnić motywację do włączania się  
w proces kolejnych grup mieszkańców;

•	 odzyskać pozycję drugiego miasta w Polsce, 
nie tylko pod względem liczby mieszkańców, 
ale także jakości życia;

•	 skuteczniej pozyskiwać inwestorów, 
tworzących nowe miejsca pracy;

•	 wzmocnić wymiar współpracy 
międzynarodowej, a także siłę oddziaływania 
Europy na Łódź i Łodzi na Europę;

•	 stworzyć politykę kulturalną w oparciu  
o najlepsze europejskie wzory i trendy;

•	 zrealizować więcej dużych, 
międzynarodowych projektów artystycznych;

•	 wyznaczyć konkretną datę i kamienie milowe 
zmian;

•	 otworzyć się na sztukę i poczuć radość  
ze wspólnej zabawy7.

 Początki konkursu w Łodzi to jednak 
koncentracja na celach wizerunkowych  
i promocyjnych. W uchwale LXX/1360/09 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 
zobowiązania na sfinansowanie kosztów 
działania operatora projektu Łódź Europejska 
Stolica Kultury 2016 na okres przekraczający 
rok budżetowy można przeczytać, że realizacja 
projektu będzie polegała m.in. na:

 “promocji unikatowego programu 
artystycznego Łodzi z zakresu kultury i sztuki, 
podkreśleniu dziedzictwa kulturalnego Miasta, 
prowadzeniu szeroko zakrojonych działań 
promocyjnych na rzecz kandydatury Łodzi 
w kraju i  zagranicą, finansowaniu wydarzeń 
kulturalnych ważnych dla budowania wizerunku 
Miasta, organizacji wydarzeń promocyjnych 
w instytucjach unijnych i innych – np. Stałym 
Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej 
przy Unii Europejskiej w Brukseli, realizacji 
priorytetowych programów europejskich Europa 
dla obywateli oraz wymiar europejski”8.

7  Łódź. Rewolucja Wyobraźni. Europejska Stolica Kultury. Wniosek 
aplikacyjny, s. 39.
8  Uchwała LXX/1360/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 grudnia 
2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
na sfinansowanie kosztów działania operatora projektu Łódź 
Europejska Stolica Kultury 2016 na okres przekraczający rok bu-
dżetowy.

////////////////////////////
////////////////////////////
//////////ŁÓDŹ//////////
////////////////////////////
////////////////////////////
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Operator

 Przez długi czas Łódź nie miała swojego 
oficjalnego operatora, który zajmowałby się 
tworzeniem aplikacji konkursowej. Ze strony 
miasta kwestię przygotowań do zdobycia 
tytułu koordynowało Biuro Promocji, Turystyki 
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta 
Łodzi. Inicjatywa wyszła jednak spoza urzędu 
miasta – z organizacji pozarządowej Łódź Art 
Center – jednej z najbardziej doświadczonych 
i szanowanych organizacji w tym mieście. 
Pierwszy przetarg ogłoszony przez włodarzy  
w pierwszej połowie 2009 r. został unieważniony 
z powodów formalnych. Drugi przetarg został 
ogłoszony w sierpniu 2009 r. Jego zwycięzcą 
zostało Łódź Art Center. Przedmiotem 
zamówienia było „opracowanie i realizacja 
strategii programowo-promocyjnej” działań 
mających na celu uzyskanie tytułu ESK2016. 

 Jednocześnie Prezydent miasta powołał 
Komitet Wykonawczy, który miał zajmować się 
realizacją koncepcji realizowanej przez Łódź Art 
Center. W jego skład weszli przedstawiciele rady 
miasta i Urzędu Miasta Łodzi. Przewodniczącym 
został Tomasz Bartosiak, dyrektor Biura Promocji, 
Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta 
Łodzi. Pokazuje to również na czym przede 
wszystkim zależało władzom miasta. 

 Łódź  zdecydowała się na strategię 
wyboru zewnętrznej firmy, która  
na zlecenie zorganizuje całe 
przygotowania w imieniu miasta. Wybór 
padł na organizacje pozarządową, która 
była na tyle silna i doświadczona, że mogła 
spełnić trudne jak na działalność NGO-sów 
warunki postawione w treści ogłoszenia 
przetargowego.

Wizja

 Główną ideą łódzkiej aplikacji było 
hasło To podróż do Ziemi Odmienionej. 
Wykorzystano również historię  
i wcześniejsze doświadczenia jako punkt wyjścia 
w myśleniu o przyszłości. Łódź zaproponowała 
podróż od „Ziemi obiecanej” do „Ziemi 
Odmienionej”, czyli przeniesienie dawnych, 
symbolicznych już dzisiaj czasów świetności  
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w przyszłość. Autorzy zdefiniowali również Łódź 
dzisiejszą, nazywając ją „Ziemią Przebudzoną” 
w nawiązaniu do przebudzenia mieszkańców, 
organizacji pozarządowych, instytucji i ośrodków 
kultury oraz uczelni wyższych, jaka miała miejsce 
podczas przygotowań do złożenia aplikacji. 

 Od głównej idei autorzy przechodzą 
do dwóch etapów jej realizacji – Rewolucji 
w procesie i Rewolucji wyobraźni. 

 Rewolucja w procesie – dla autorów 
aplikacji to „festiwal rewolucyjnych przemian”, 
który skupia się w sześciu „obszarach 
interwencji”: analizie potencjału i słabych stron, 
wyznaczeniu celów, wypracowaniu narzędzi  
i planu wdrażania rozwiązań, wdrożeniu nowych 
rozwiązań i ewaluacji.

 Rewolucja wyobraźni – to zaś główny 
program obchodów, który będzie się toczył 
wokół pięciu obszarów kultury: refleksje, relacje, 
rekonstrukcje, rekreacje i rewelacje. Jego idea 
jest oparta na rewolucji artystycznej przy użyciu 
wyobraźni, która może przemienić otaczającą 
nas rzeczywistość.

 Dużą część aplikacji Łodzi zajmują 
również opisy konkretnych działań, które już  
są prowadzone lub będą realizowane  
w najbliższej przyszłości. Tak przygotowana 
aplikacja zdaje się być pomysłem na całkowite 
przekształcenie miasta.

Element społeczny

 Łódzka aplikacja powstała w 
równie wielkiej tajemnicy jak warszawska. 
Konsultacje samej koncepcji i treści aplikacji 

następowały dosyć późno. Imponująca jest 
liczba zaangażowanych w nią instytucji i 
osób. Warto podkreślić, że taki tryb prac był 
narzucony również przez późny termin wyboru 
koordynatora przygotowań.

 Zwraca uwagę ogrom pracy włożony w 
2009 i 2010 r. w aktywizację mieszkańców. W 
żadnym innym badanym mieście nie działo się 
to na tak wielką skalę. Centralnym punktem tych 
działań nie było jednak przygotowanie aplikacji,  
a przekonanie mieszkańców o potencjale 
swojego miasta i promocji jego kultury. 

 Głośnym echem odbił się m.in. projekt 
Republiki Kultury, który zakładał stworzenie 
quasi-państwa, które może przejąć władzę nad 
kulturą w Łodzi. Projektowi towarzyszyło wydanie 
„Kuriera Kultury”, który był czymś w rodzaju organu 
prasowego Republiki Kultury. Istotnym elementem 
był program konsultacji, w którym zdaniem 
organizatorów wzięło udział ponad 200 osób z 
organizacji pozarządowych, instytucji kultury, 
sektora kreatywnego i środowisk akademickich. 

 Trzeba jednak zauważyć, że 
większość projektów skierowanych  
do mieszkańców miała na celu głównie 
informowanie ich o prowadzonych działaniach 
i promowaniu idei walki o tytuł ESK. Taką 
akcją był m.in. projekt Łódź jak magnes, 
w ramach którego zaangażowano mieszkańców  
do promocji Łodzi poprzez przyklejanie 
magnesów z logtypem ŁESK2016. W pierwszej 
odsłonie projektu rozklejono ok. 140 tyś. 
magnesów w całym mieście. W drugiej odsłonie 
magnesy wręczano łodzianom wyjeżdzającym 
na wakacje, aby mogli przykleić logo Łodzi  
w miejscach swojego wypoczynku. 
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 Element uspołeczniania idei konkursu 
ESK w Łodzi miał więc w dużej mierze atrakcyjny 
charakter – włączania i pobudzania mieszkańców 
miasta poprzez różnego rodzaju happeningi, 
zabawy, pikniki. 

Raport z Selekcji Wstępnej

 Komisja docenia szerokie  i  entuzjastyczne 
zaangażowanie mieszkańców, organizacji 
pozarządowych, organizacji i instytucji 
kulturalnych oraz świata akademickiego  
w przygotowanie aplikacji, zrozumienie 
wyjątkowej charakterystyki miasta, 
jego dziedzictwa przemysłowego  
i długofalowej wizji  wykorzystania procesu 
jako elementu zmieniającego miasto.  

 Odnotowując rozmach planowanych 
projektów infrastrukturalnych i artystycznych 
w mieście, komisja równocześnie zauważyła, 
iż założenia obchodów ESK nie zostały 
wystarczająco finansowo, organizacyjnie 
i strukturalnie zagwarantowane, co może 
stanowić zagrożenie dla jego pełnej realizacji. 
Obawy zostały wzmocnione podczas sesji 
pytań, w czasie której komisja odniosła 

wrażenie, że nie otrzymała wystarczająco 
wiarygodnych odpowiedzi na  pytania dotyczące 
funduszy miasta dedykowanych kulturze. 

 Komisja wyraziła ubolewanie,  
że ostatni rok w dziedzinie kultury w Łodzi był 
wypełniony nieporozumieniami i rezygnacją  
ze sztandarowych projektów. 

 Komisja rekomenduje miastu 
kontynuowanie tak szeroko zaplanowanego 
procesu angażowania  obywateli w rozwój 
strategii kulturalnej miasta oraz stworzenie 
niekonwencjonalnych działań skupiających 
różne środowiska miejskie. Przyjęła również 
ideę dalszego budowania przedstawionego  
w aplikacji wizerunku miasta jako zagłębia 
przemysłów kreatywnych. 
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Dlaczego Warszawa

 Uchwała Nr XII/359/2007 rady Warszawy z 
dnia 28 czerwca 2007 roku nie precyzuje, dlaczego 
stolica zdecydowała się na kandydowanie 
w konkursie ESK 2016. Takie uzasadnienie 
można jednak znaleźć na stronie internetowej  
www.warszawa2016.pl oraz w złożonej aplikacji 
konkursowej. We wprowdzeniu do aplikacji można 
przeczytać, że Warszawa kandyduje, ponieważ 
“jesteśmy przekonani o konieczności zmiany 
wizerunku Warszawy oraz określenia na nowo  
jej znaczenia w kontekście lokalnym, 
ogólnopolskim i europejskim. Jesteśmy też 
przekonani, że żadne inne polskie miasto nie 
ma tyle do zaoferowania odbiorcom kultury, 
a dzięki tytułowi ESK 2016 mamy szansę 
uruchomić imponujący potencjał kreatywny. 
W efekcie tej transformacji Warszawa ma 
szansę zdobyć status miasta bardziej niż dotąd 
otwartego, tolerancyjnego, zaangażowanego 
w kształtowanie przyszłości Europy, status 
międzynarodowego centrum współpracy 
kulturalnej”9. Strona internetowa przekonuje 
również, że Warszawa dzięki tytułowi ESK ma 
szansę na przemianę z miasta „urbanistycznej 
niedoli” w miasto „urbanistycznego renesansu”. 
Chcemy, aby Warszawa zaistniała jako miasto 
tworzące kulturę i  poszukujące nowych form 
wyrazu. Chcemy, aby warszawiacy nie tylko 
oglądali, słuchali, odwiedzali miejsca kultury, ale 

9 Warszawa. Miasto kandydujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kul-
tury 2016. Wniosek aplikacyjny., s. 8. 

też aby doświadczali kultury w życiu codziennym 
– w swoich dzielnicach, po drodze do pracy i tam, 
gdzie spędzają czas wolny – przekonują autorzy 
koncepcji stolicy Polski.

 Dużo miejsca przy uzasadnieniu startu 
Warszawy przeznaczono na podkreślenie 
walorów tego miasta. Autorzy wskazują,  
że bogactwo kulturalne i prestiż Warszawy 
niejako predestynują ją do roli Europejskiej 
Stolicy Kultury.

 Organizatorzy przygotowań w walce 
o tytuł podkreślali również, że Warszawa 
może zyskać bardzo dużo dzięki samym 
przygotowaniom aplikacji. 

Operator

 Warszawa zdecydowała się na strategię 
łączącą element urzędniczy oraz kompetencje 
zewnętrznej firmy. Oficjalna decyzja 
Rady Miasta o starcie w konkursie została 
poprzedzona zarządzeniem10 Prezydenta Miasta 
o powołaniu specjalnego zespołu, który miał 
koordynować przygotowania. W jego skład 
weszli przedstawiciele rady miasta, biura kultury, 
biura promocji miasta oraz dyrektor Stołecznej 
Estrady. Na początku 200811 r. prezydent 
powołała specjalnego pełnomocnika prezydenta 
m. st. Warszawy ds. przygotowań m. st. Warszawy 
do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 
w 2016 roku – Ewę Czeszejko-Sochacką. 
Do jej zadań należy przede wszystkim 
10 Z Zarządzenie Nr 393/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Zespołu ds. 
przygotowań m. st. Warszawy do objęcia tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016 r. 
11 ZZarządzenie Nr 1243/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego War-
szawy z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika 
Prezydenta m.st. Warszawy ds. przygotowań m. st. Warszawy do 
uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.

////////////////////////////
////////////////////////////
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koordynowanie procesu przygotowań, 
prowadzenie monitoringu tego procesu  
i instytucji kultury funkcjonujących w mieście oraz 
sprawozdawczość. Na początku 2010 r. w wyniku 
przetargu wyłoniono firmę, która przygotuje 
treść aplikacji konkursowej. Miała się tym zająć 
Fundacja Pro Cultura mająca wcześniejsze 
doświadczenia w tworzeniu strategicznych 
raportów i strategii rozwoju kultury. W 2008 r. 
Fundacja przygotowała Program rozwoju kultury 
w Warszawie w latach 2009-2020 – syntezę 
propozycji działań w obszarze kultury, które 
mają pomóc w jej rozwoju. 

 Taka strategia przygotowań zawiera  
w sobie również silną obecność Wydziału 
Kultury warszawskiego Urzędu Miasta. 
Powołany pełnomocnik ds. ESK2016 swoje 
biuro ulokował w pomieszczeniach tej instytucji 
i ściśle współpracował z nią przy wypełnianiu 
powierzonych sobie zadań. Nie jest natomiast 
do końca jasna zależność, jaka zachodziła 
pomiędzy osobą pełnomocnika a pozostałymi 
instytucjami miasta. Pełnomocnik powołany 
był bezpośrednio przez Prezydenta Miasta  
i nie podlegał Dyrektorowi Wydziału Kultury. 
Trudno także powiedzieć, jak dużą elastyczność 

w przygotowywaniu programu miało biuro 
pełnomocnika i na jaką pomoc ze strony 
pozostałych instytucji uczestniczących  
w przygotowaniach mogło tak naprawdę liczyć. 

Wizja

 Myśl przewodnia Warszawy zawiera się  
w haśle „Nowa Warszawa dla odrodzonej Europy”. 
Nie jest to jednak hasło całego programu 

Warszawy na ESK2016. Wydaje się, że jest to 
bardziej wyraz kierunku myślenia, jaki towarzyszy 
autorom aplikacji. Opiera się on na wartościach 
(zaufanie, dialog, tolerancja i otwartość), celach 
(Warszawa na nowo otworzy się na Europę, 
Warszawa umocni swoje związki z Polską, 
Warszawa umocni wpływ kultury na jakość życia 
i poczucia dumy swoich mieszkańców) oraz 
aspiracjach (Warszawa – miasto [znów] kochane, 
napędzane kulturą, otwarte na eksperyment, 
Warszawa – nowe oblicze przestrzeni miejskiej, 
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Warszawa – miato kreatywne i przedsiębiorcze). 

 Warszawa na etapie preselekcji nie 
przygotowała konkretnych propozycji, które 
miałyby wypełnić kalendarz w 2016 r. Gotowe 
są za to linie tematyczne, które, podobnie jak 
w Gdańsku, będą wypełniane konkretnymi 
projektami. Te linie to:

•	 Wisła – rzeka możliwości;

•	 Miasto Talentów;

•	 Warszawa w budowie;

 Wisła – rzeka możliwości – ta linia 
opiera się przede wszystkim na dążeniu  
do przywrócenia Wisły Warszawie. Rzeka ma być 
symbolem więzi i łaczenia miasta. Ma stanąć 
w centrum uwagi całej Warszawy – ma być 
inspiracją dla kreatywnych idei, które zintegrują 
miasto, kraj i kontynent. W wątku tym mieści 
się również bardzo wyraźnie wymiar europejski 
programu ESK.

 Miasto Talentów – wydaje się być 
odpowiedzią na kryterium “miasto i obywatele”. 
Główna koncepcja polega na zaangażowaniu jak 
największej liczby osób, organizacji i instytucji 
do wspólnego kreowania kultury. Miasto ma tu 
pełnić rolę pomocnika – udostępniać przestrzeń, 
stwarzać możliwości rozwoju i docierania do 
odbiorców. W tej linii zawiera się także troska 
o edukację kulturalną, tworzenie dobrych 
warunków do rozwoju kultury w dzielnicach 
miasta, inspiracja mieszkańców do bardziej 
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wzrost 
obecności kultury w sferze wirtualnej.

 Warszawa w budowie – tutaj najbardziej 
istotne jest odkrywanie miasta i tworzenie go  
na nowo. Celem działań w tej linii tematycznej ma 
być pokazywanie miasta jako źródła inspiracji, 
przekształcanie pozornie nieciekawych miejsc 
tak, aby stawały się celem samym w sobie. 
Tutaj ma się także zawierać rozwój designu 
użytkowego i wprowadzenie go na ulice miasta, 
dbanie o estetykę przestrzeni publicznej – 
również poprzez uwrażliwienie mieszkańców 
miasta na jej walory.

 Autorzy aplikacji podkreślają, że  
w przygotowywanym programie chodzi  
o przemianę całego miasta – proces, który już się 
zaczął i będzie trwać dłużej niż tylko do 2016 r. 

Element społeczny

 W przypadku Warszawy ten punkt jest 
problematyczny. Warto zaznaczyć, że warszawska 
kultura tworzona przez niezależnych twórców 
i organizacje stawia miastu bardzo wysokie 
wymagania. Środowisko kulturalne w tym 
mieście oczekuje możliwości współdecydowania 
przy tworzeniu i realizacji strategii dotyczących 
kultury. Już dzisiaj władze Warszawy umożliwiły 
mieszkańcom zainteresowanym kulturą szeroki 
wpływ na to, co dzieje się w mieście. Nie oznacza 
to jednak, że sytuacja jest tak dobra, że żadne 
dodatkowe zmiany nie są potrzebne. 

 Proces tworzenia aplikacji Warszawy 
o tytuł ESK2016 w bardzo niewielkim stopniu 
uwzględnił potrzebę włączenia szerokiej grupy 
mieszkańców czy twórców kultury. Wydaje się, 
że wynikało to z trzech powodów:
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1. w 2008 r. podczas prac nad „Programem 
rozwoju kultury w Warszawie  
w latach 2009-2020” do współpracy 
zaangażowana została bardza duża 
liczba osób tworzących warszawską 
kulturę i uczestniczących w niej. Fundacja  
Pro Culutra, która była koordynatorem prac  
na tym programem a następnie 
przygotowywała treść aplikacji do 
konkursu ESK, dysponowała zebraną 
wówczas wiedzą i opiniami. Mimo  
że przygotowany program rozwoju kultury 
wciąż nie został oficjalnie opublikowany, stał 
się on jednym z elementów pomocnych przy 
tworzeniu aplikacji;

2. roli pełnomocnika i przyjętej strategii 
miasta w sprawie przygotowań ESK. 
Wydaje się, że wniosek aplikacyjny 
przygotowywany był głównie z myślą 
o wymaganiach konkursu, choć jego 
treść i tematyka karze również traktować  
go jako część myślenia strategicznego 
o kierunku rozwoju miejskiej kultury. 
Pełnomocnik, chociaż ustytułowany w ramach 
struktury urzędu miasta, był tak naprawdę 
wynajętym menadżerem, którego zadaniem 
była przede wszystkim koordynacja prac nad 
dokumentem. Rozwój warszawskiej kultury 
nie był w tym przypadku bezpośrednim 
zadaniem zespołu Ewy Czeszejko-Sochackiej.

3. tajemniczości, jaka skrywała postępy 
prac nad aplikacją konkursową. Do biura 
pełnomocnika spływały opinie i projekty  
tego, co powinno znaleźć się w aplikacji. Ewa 
Czeszejko-Sochacka była również częstym 
gościem warszawskich debat poświęconych 
kulturze i miastu. Problem pojawiał się 
jednak, gdy autorzy pomysłów i opinii oraz 

mieszkańcy i twórcy kultury zainteresowani 
tą kwestią chcieli uzyskać informację na 
temat tego, co już zostało zrobione, a co 
jest planowane. Praktyka przyjęta przez 
biuro pełnomocnika polegała jednak na 
nieprzekazywaniu tego typu informacji 
z uwagi na obawę przed skopiowaniem 
dobrych pomysłów przez konkurentów 
do tytułu. To powodowało niepotrzebne 
konflikty i nieporozumienia na linii 
mieszkańcy–miasto.

 W ramach przygotowań Warszawa 
zdecydowała się na odpłatne zaangażowanie 
warszawskich twórców i animatorów kultury, 
którzy jako Rada Programowa konsultowali 
koncepcję i treść aplikacji. Podobnie jak Gdańsk, 
warszawski koordynator przygotowań ESK 
pełnił również rolę animatora nowych wydarzeń 
kulturalnych, takich jak Festiwal Sztuki nad Wisłą 
Przemiany i Festiwal Warszawa w Budowie.
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Raport z Selekcji Wstępnej

Komisja docenia: 

•	 koncentrację działań programowych  
w ramach ESK na budowie tożsamości miasta 
oraz realizację projektów aktywizujących 
mieszkańców; 

•	 próbę przeformułowania wizerunku miasta 
w Europie poprzez stworzenie nowej 
strategii promocji; 

•	 uwzględnienie w programie obchodów 
wielokulturowego charakteru miasta oraz 
aspektu  międzypokoleniowego; 

•	 rzetelne i wiarygodne przedstawienie 
budżetu obchodów ESK 2016 oraz jasne 
określenie struktury organizacyjnej ciał 
zarządzających obchodami; 

•	 wpisanie działań związanych z kandydaturą 
Warszawy  do tytułu ESK 2016 w dokumenty 
strategiczne miasta.  

Selekcji Wstępnej

Komisja zaleca: 

•	 nieodzowne włączenie mieszkańców, 
zwłaszcza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz instytucji kultury  
w tworzenie programu;  

•	 opracowanie koncepcji współpracy  
z Hiszpanią w ramach obchodów ESK 2016; 

•	 opracowanie koncepcji obchodów poprzez 
opis konkretnych przykładów projektów; 

•	 zapoznanie się z obecnymi działaniami UE 
w sferze kultury, podejmowaną na forum 
UE tematyką i zintegrowanie z programem 
miasta; 

•	 szersze uwzględnienie w programie integracji 
obu części miasta, które geograficznie dzieli 
Wisła;   

•	 uzupełnienie opisu konkretnych inicjatyw  
w ramach wymiaru europejskiego oraz 
miasto  i obywatele.



Podsumowanie

 Zespół projektu „DNA Miasta: Diagnoza” 
zbadał, w jakim stopniu i w jaki sposób 
władze miasta lub operator współpracowali z 
instytucjami kulturalnymi w przygotowaniach 
kandydatury do Europejskiej Stolicy Kultury 
2016. Do badania wybraliśmy 4 miasta: Lublin, 
Gdańsk, Warszawę i Łódź. Większość instytucji 
kulturalnych i NGO-sów zajmujących się kulturą 
identyfikuje się z wizją miasta i propozycją 
strategii rozwoju kultury przygotowaną w 
ramach konkursu. Zauważyć można jednak 
pewne różnice pomiędzy miastami: w Lublinie 
i Łodzi identyfikacja jest większa niż w Gdańsku 
i Warszawie. Większość przebadanych przez nas 
instytucji w Lublinie i Łodzi jest w jakiś sposób 
zaangażowana w przygotowania do konkursu, 
podczas gdy w Warszawie i Gdańsku jedynie około 
połowy. Zaangażowanie najczęściej przybiera 
formę udziału w spotkaniach roboczych, a także 
zgłoszenia własnych pomysłów lub projektów. 

 Zebrane dane pozwalają na kilka 
wniosków dotyczących współpracy instytucji 
kultury z miastem. Wydaje się, że wielkość miasta 
i jego ranga w krajowym życiu kulturalnym 
decydują do pewnego stopnia o modelu 
współpracy. W Lublinie (i w mniejszym stopniu w 
Łodzi) wysoka identyfikacja z działaniami miasta 
i zaangażowanie w prace przy aplikacji wynikają, 
częściowo przynajmniej, ze ściślejszych niż w 
innych miastach związków z urzędem miasta. Z 
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wypowiedzi przedstawicieli lubelskich instytucji 
wynika, że czasem działają na rzecz urzędu, np. 
popularyzują jego działania. Odwrotnie jest w 
Warszawie: większa niż w innych miastach liczba 
i różnorodność instytucji kultury sprawiają, że 
związki te są słabsze, a miasto wielu instytucji 
nie dostrzega (a przynajmniej ich reprezentanci 
tak sądzą). Innym czynnikiem mającym wpływ 
na zaangażowanie w przygotowania do ESK 
jest zapewne charakter operatora programu. 
W Gdańsku, gdzie aplikację przygotowała 
wyspecjalizowana firma, zaangażowanie było 
stosunkowo słabe. 

Wyniki badania
Metodologia 

 Badanie objęło przedstawicieli 
instytucji kultury z czterech miast: Lublina, 
Gdańska, Warszawy i Łodzi. Przy doborze miast 
kierowaliśmy się kryterium różnorodności: 
wybrane przez nas miasta stosowały różne formy 
przygotowania aplikacji (w niektórych robiła to 
wyspecjalizowana firma, w innych komórka 
urzędu miasta), mają różną rangę w życiu 
kulturalnym Polski, są rozrzucone geograficznie. 
Staraliśmy się, aby reprezentowały zróżnicowania 
widoczne we wszystkich 11 miastach 
kandydackich. Urzędy miast dostarczyły listę 
instytucji kultury i organizacji pozarządowych 
zajmujących się kulturą. Podjęliśmy próbę 
kontaktu ze wszystkimi organizacjami z listy. 
Przeprowadziliśmy wywiad telefoniczny z 
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reprezentantem organizacji: członkiem zarządu, 
osobą odpowiedzialną za kontakty z mediami 
lub pracownikiem wyznaczonym do udzielania 
informacji. Łącznie przeprowadziliśmy N=99 
wywiadów, w tym: w Lublinie 25, w Gdańsku 23, 
w Warszawie 24, w Łodzi 27. 

Wiedza o ESK

 Reprezentanci wszystkich zbadanych 
instytucji kultury wiedzą, że ich miasto startuje 
w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Współpraca miasta z instytucjami 
kultury

 Większość przedstawicieli instytucji 
zajmujących się kulturą potwierdza, że urząd miasta 
lub operator kontaktował się z nimi w sprawie 
konkursu o tytuł ESK, na przykład konsultując 
swoje propozycje, prosząc o sugestie itp. W kilku 
przypadkach instytucje same się zgłosiły do UM.

 Badane miasta można podzielić na dwie 
grupy, jeśli chodzi o kontakty z instytucjami kultury. 
Urzędy w Lublinie i Łodzi okazały się zdecydowanie 
bardziej aktywne w kontaktach niż jednostki 
przygotowujące aplikacje Gdańska i Warszawy.  

Tabela 1.                                                                                       % wszystkich zbadanych instytucji
Czy Urząd Miasta/operator 
kontaktował się z instytucją w sprawie 
konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury, na przykład konsultując swoje 
propozycje, prosząc o sugestie, itp.?

Ogółem Lublin Gdańsk Warszawa Łódź

Tak 62 92 44 38 70
Instytucja sama się zgłosiła 8 4 0 17 11
Nie 30 4 56 46 18
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Przyczyny braku kontaktu ze strony miasta

 Reprezentantów instytucji niekontaktujących 
się z urzędem lub operatorem poprosiliśmy  
o wyjaśnienie dlaczego – ich zdaniem – zostali 
pominięci. Najczęściej respondenci nie potrafili 
udzielić odpowiedzi, jednak niektórzy dzielili się 
przypuszczeniami.  

 W Gdańsku dwoje reprezentantów 
stwierdziło, że urząd nie jest zainteresowany 
kontaktami z organizacjami pozarządowymi. Inni 
twierdzili, że albo oni sami nie są zainteresowani, 
albo profil ich działalności sprawia,  
że przygotowania aplikacji o ESK nie należy  
do ich kompetencji: “zajmujemy się sprawami 
zbyt niszowymi”.

 Reprezentanci instytucji warszawskich 
najczęściej twierdzili, że UM nie jest 
zainteresowany kontaktami z instytucjami 
takimi, jak reprezentowana przez respondenta 
(łącznie 5 wypowiedzi). Mówili o tym, że w Biurze 
Kultury nie ma nikogo odpowiedzialnego za 
domy kultury, miasto nie ma takiego pomysłu, 
żeby kontaktować się z instytucjami kultury, 
przypuszczali, że może nie ma środków żeby 
kontaktować się ze wszystkimi. 

Forma udziału w przygotowaniach do 
zdobycia tytułu ESK

 Najczęstszą formą udziału  
w przygotowaniach jest udział 
w spotkaniach roboczych 
zorganizowanych przez UM lub 
operatora, a także zgłoszenie 
konkretnych pomysłów na imprezy. 

Około połowy instytucji w ten sposób się 
przyczyniła do przygotowań. Rzadziej 
wspominano udział w debatach publicznych, 
ogólne konsultacje oraz przygotowanie 
ekspertyz. Nieliczne instytucje biorą udział  
w pracach zespołu przygotowującego aplikację. 

 Szczególnie intensywnie zaangażowane 
są instytucje kultury z Lublina i Łodzi. Większość 
naszych rozmówców z tych miast potwierdziła 
udział w spotkaniach roboczych i zgłoszenie 
własnych pomysłów. W Lublinie duże znaczenia 
w przygotowaniach mają debaty publiczne. 
Znacząca część respondentów z Lublina 
wymieniła inne, niewskazane w pytaniu formy 
udziału. Były to np. pomoc w propagowaniu 
idei ESK przez umieszczenie logo lub informacji 
w swoich materiałach, propagowanie idei poza 
miastem, organizowanie spotkań i nawiązywanie 
kontaktów.    W Gdańsku  i Warszawie aktywność 
organizacji pozarządowych i instytucji kultury 
w przygotowaniach była znacznie mniej 
intensywna. Około jednej czwartej zgłosiła jakieś 
swoje projekty, zbliżona liczebnie grupa wzięła 
udział w spotkaniach roboczych zespołów 
przygotowujących miasto do starań o ESK. 

 Większość respondentów z Lublina 
i Łodzi twierdzi, że ich propozycje lub opinie 
zostały uwzględnione w trakcie przygotowań. 
W Gdańsku i Warszawie takie poczucie ma 
mniejszość naszych rozmówców, co związane 
jest przede wszystkim z ich absencją w procesie 
przygotowań. 

 Propozycje zgłoszone przez instytucje 
kultury najczęściej uwzględniono na 
jeden z dwóch sposobów. Pierwszy z nich  
to umieszczenie proponowanych projektów  
w strategii działania miasta. Czasem mówiono 



przyznanych grantach. W Lublinie szczególnie 
często zanotowaliśmy takie wypowiedzi. 
Na przykład: “dziesięciolecie [istnienia] było 
finansowane przez miasto”; uwzględnienie 
wkładu skutkowało finansowaniem działań jednej 
z instytucji. Wydaje się, że w tym mieście zatarte 
jest rozróżnienie pomiędzy konkursem ESK a 
innymi działaniami w dziedzinie kultury. 
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o umieszczeniu propozycji w aplikacji ESK 2016, 
czasem natomiast ogólnikowo o uwzględnieniu 
propozycji w działaniach miasta. We wszystkich 
czterech miastach zauważono obecność 
własnych projektów w strategii kulturalnej 
miasta.

 Drugi sposób to dofinansowanie działań 
danej instytucji – respondenci mówili o już 

Tabela 2.                                                                                       % wszystkich zbadanych instytucji
Forma udziału w przygotowaniach do 
zdobycia tytułu ESK

Ogółem Lublin Gdańsk Wa r s z a -
wa

Łódź

Udział w spotkaniach roboczych 53 84 26 33 67
Zgłoszenie konkretnych pomysłów/pro-
jektów

47 56 26 29 70

Udział w debatach publicznych 30 52 13 21 33
Prośba o ogólną opinię 24 56 9 4 26
Uczestnictwo w pracach zespołu 
przygotowującego aplikację

14 24 13 0 18

Przygotowanie ekspertyzy 9 12 9 4 19
Inne 16 40 0 17 11



miasta lub operatora w ramach przygotowań 
do konkursu ESK 2016. Zauważyć można jednak 
pewne różnice pomiędzy miastami: w Lublinie 
i Łodzi – w miastach, w których instytucje są 
mocniej zaangażowane w przygotowania, 
identyfikacja jest większa niż w Gdańsku i 
Warszawie. 

Identyfikacja ze strategią miasta

  Większość reprezentantów identyfikuje 
się z wizją miasta i propozycją strategii rozwoju 
kultury do 2016 r. przygotowaną przez władze 
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Tabela 4.      % wszystkich zbadanych instytucji
Czy identyfikują się Państwo z wizją 
miasta i propozycją strategii rozwoju 
kultury do 2016 przygotowaną 
przez władze/operatora w ramach 
przygotowań do konkursu ESK 
2016?

Ogółem Lublin Gdańsk Warszawa Łódź

Tak 78 88 70 71 82
Nie 14 8 21 17 6
Brak odpowiedzi 8 4 9 12 0

Tabela 3.                                 % wszystkich zbadanych instytucji
Czy propozycje/opinie 
zostały uwzględnione w 
procesie przygotowań?

Ogółem Lublin Gdańsk Warszawa Łódź

Tak 52 80 30 25 67
Nie, nie wiadomo, brak 
konsultacji

48 20 70 75 33
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źródło zdjęcia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lublin_2016_CityCouncil.JPG.
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Debata DNA Miasta 2009 w Warszawie.



66

Podsumowanie

 Celem tej części naszego badania było 
określenie stopnia i form udziału obywateli 
(zarówno indywidualnych mieszkańców,  
jak i organizacji społecznych i kulturalnych)  
w przygotowaniach miasta do udziału w konkursie. 
Interesowały nas formalne i nieformalne 
mechanizmy zaangażowania. Pytaliśmy też o ich 
efektywność: chcieliśmy się dowiedzieć, jakie 
formy udziału są dla mieszkańców atrakcyjne,  
a także – jak przy udziale ludzi zainteresowanych 
kulturą opracować program imprez możliwy  
do zrealizowania w ramach ESK. 

 Przygotowania w wybranych miastach 
bardzo ożywiły środowisko twórców,  
a mieszkańcom zależy na sukcesie  
w konkursie – co do tego zgadzają się 
respondenci ze wszystkich 4 miast. 

Konkurs dał miastu motywację do rozwoju 
instytucji kultury i wspierania inicjatyw 
oddolnych. Są to wartości, które przetrwają, 
niezależnie od wyniku. W najmniejszym stopniu 
dotyczy to Warszawy, gdzie życie kulturalne jest 
intensywniejsze niż w pozostałych miastach 
kandydackich i tytuł ESK jest jedną z wielu 
szans na zaistnienie w międzynarodowym 
życiu kulturalnym.  Najwięcej o ożywieniu 
życia kulturalnego mówili respondenci z 
najmniejszego ośrodka – Lublina. 

 

 Można wyróżnić 2 grupy celów, 
jakie miasta chcą osiągnąć przez udział  
w konkursie. Po pierwsze, są to cele promocyjno-
rozwojowe: zwiększenie rozpoznawalności 
miasta na mapie kulturalnej Polski i Europy, 
rozwój kultury jako gałęzi gospodarki, promocja 
twórców mieszkających w mieście. Druga grupa 
to cele społeczno-środowiskowe: ożywienie 
środowiska twórców, zaangażowanie ludności 
w działania kulturalne. We wszystkich 4 miastach 
organizatorzy stawiają sobie wszystkie te 
cele, jednak akcenty są rozłożone inaczej.  
Ma to związek z wybranym modelem 
przygotowań. W Warszawie i Gdańsku, gdzie 
inicjatywa wyszła od Urzędu Miasta, cele 
promocyjno-rozwojowe są najistotniejsze.  
Od  początku  przygotowań  Gdańska 
na pierwszym miejscu podkreślano przede 
wszystkim potrzebę promowania miasta  
i stworzenia pozytywnego wizerunku na 
temat wydarzeń kulturalnych w tym mieście. 
W Lublinie i Łodzi, gdzie inicjatywa wyszła od 
organizacji pozarządowych, promocja miasta też 
jest celem pierwszoplanowym, jednak więcej niż  
w Warszawie i Gdańsku mówi się o zaangażowaniu 
społecznym, większe jest także uspołecznienie 
przygotowań. 

 Jak  wiadomo, spośród wybranych 4 
miast do finału przeszły trzy, a jedno, Łódź, 

Analiza wywiadów 
pogłębionych

ROZDZIAŁ 6



67

się w nim nie znalazło. Jest to interesujące, 
ponieważ zaangażowanie organizacji 
pozarządowych w przygotowania było w 
tym mieście silne, być może silniejsze niż w 
pozostałych 3.  Okazuje się więc, że aplikacja 
w największym stopniu ukształtowana przez 
twórców okazała się nieskuteczna. Dlaczego tak 
się stało? Być może pozostałe miasta wykazały 
się lepszą organizacją, sprawniejszą koordynacją 
działań i w większym stopniu uwzględniły 
wiedzę i umiejętności ekspertów z dziedziny 
zarządzania i marketingu. Może miały też bardziej 
spójną i przekonującą wizję swojego rozwoju.  
Nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznaczych 
odpowiedzi na to pytanie z powodu braku 
istotnych informacji na temat kryterium wyboru 
i jego uzsadnienia przez komisję selekcyjną 
konkursu.

Metodologia

 Zespół zrealizował wywiady pogłębione 
według wystandaryzowanego scenariusza 
w Warszawie, Łodzi, Gdańsku i Lublinie. 
Wybraliśmy te 4 miasta stosując kryterium 
różnorodności – reprezentują one różne 
modele przygotowań i stosują odmienne formy 
uspołecznienia tego procesu. Respondentami 
były osoby zaangażowane w przygotowanie 
kandydatury miasta do konkursu. W każdym 
mieście wywiadu udzielił pracownik Urzędu 
Miasta oraz przedstawiciel operatora  
i organizacji pozarządowej współpracującej  
z UM przy projekcie. Łącznie przeprowadzono 
12 wywiadów, po 3 w każdym mieście. Wywiady 
odbyły się w okresie od września do grudnia 2010 
roku. W prezentacji wyników cytaty z wypowiedzi 
respondentów zaznaczono kursywą.

Wyniki
Decyzja i cel starań

Podjęcie decyzji

 Można wyróżnić 2 modele podejmowania 
edycji o udziale w konkursie udziału w konkursie 
o tytuł ESK2016. Różni je stopień uspołecznienia: 
rola mieszkańców, twórców i animatorów kultury 
w wypracowaniu stanowiska urzędu miasta.    

 We wszystkich 4 miastach władze 
podjęły decyzję o udziale po konsultacjach  
z organizacjami pozarządowymi i instytucjami 
kultury. Jednak zaangażowanie NGO’s nie było 
w każdym z tych przypadków jednakowe.  
Na jednym biegunie usytuować można Gdańsk 
i Warszawę. W tych miastach inicjatywa była 
przede wszystkim lub wyłącznie po stronie 
urzędów. Respondent z Warszawy nie zauważył 
jakichkolwiek form udziału organizacji 
pozarządowych lub mieszkańców w podjęciu 
decyzji: prośba o to, żeby powstała uchwała rady 
miasta [w sprawie ESK2016] wyszła oczywiście 
od miasta, a w szczególności od biura kultury  
i gabinetu prezydenta. Inicjatywa ta pojawiła się 
po ogłoszeniu konkursu.

 W Gdańsku respondenci zwracają 
wprawdzie uwagę na rolę środowisk kulturalnych 
i naukowych w podjęciu decyzji, jednak była to 
rola pośrednia. Inicjatywa wyszła od prezydenta 
miasta.  Jeden z respondentów dostrzega 
wzrost roli kultury w polityce miasta w ostatnim 
czasie, a także umocnienie środowiska twórców 
i sądzi, że te procesy były ze sobą związane,  
a udział w konkursie o ESK2016 stał się 
wyrazem tych związków: było to [aplikacja o 
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ESK2016] skorelowane z nowym myśleniem 
miasta wyrażającym się w tym, że zostało 
wyodrębnione Biuro ds. Kultury, jako osobna 
komórka zajmująca się kulturą w mieście. 
ESK stała się  tematem, który znacząco mógł  
to [myślenie] wzmocnić. Zwracano uwagę  
na duży wzrost wydatków na kulturę i nowe 
formy promowania twórców, takie jak program 
grantów. Inny respondent przekazał jednak 
uwagę, że walka o tytuł ESK2016 miała dla 
władz miasta podobne znaczenie jak ubieganie 
się o możliwość goszczenia meczów podczas 
mistrzostw europy w piłkę nożną w 2012 r. Jego 
zdaniem świadczy to o tym, że na początku 
miasto traktowało ten konkurs tylko jako kolejną 
okazję do promocji miasta na zewnątrz.

 Lublin i Łódź to miasta, w których akcenty 
były rozłożone nieco inaczej, a NGO-sy miały 
większą rolę w podjęciu decyzji. Urząd miasta 
podjął decyzję o udziale w konkursie częściowo 
przynajmniej pod wpływem presji  instytucji 
artystycznych i organizacji pozarządowych. 

 W Lublinie aktywizacja środowiska kultury 
i polityka urzędu miasta były ze sobą związane 
poprzez  dwustronne zależności. Respondenci z tego 
miasta wskazują na wyraźne ożywienie środowiska 
kulturalnego po wyborze nowych władz miasta  
w 2006 r. Uczyniły one z kultury priorytet, czemu 
towarzyszyło m.in. znaczne zwiększenie nakładów 
finansowych na jej rozwój. Z drugiej strony, 
środowisko to wystąpiło z inicjatywą udziału w 
konkursie o tytuł ESK2016 oraz zaproponowali 
bardzo ścisłą współpracę z miastem. Animatorzy 
i twórcy kultury powołali SPOKO, czyli Społeczny 
Komitet Organizacyjny ESK Lublin 2016. Inicjatywa 
komitetu została pozytywnie przyjęta przez urząd. 

 Również w Łodzi z inicjatywą udziału  

w konkursie wystąpili twórcy kultury i działacze 
NGO-sów. Jak opisuje to respondent związany  
z NGO,  organizatorzy starali się zarażać 
ideą ESK inne organizacje, chcieli znaleźć 
ludzi, których nie trzeba przekonywać, 
którzy są już jakoś zaangażowani w kulturę.  
Te organizacje zarażone pomysłem miały 
przenosić idee związane z ESK dalej. Środowiska 
te nawiązały więzy nieformalne, stworzyły strony 
internetowe popierające starania. Kolejnym 
krokiem było przekonanie UM do podjęcia starań. 
Miasto przyjęło propozycję i zaangażowało 
organizację pozarządową jako operatora. 

Cel starań

 We wszystkich 4 miastach wymieniano 
następujące cele: promocję miasta, jego 
rozwój, poszerzenie oferty kulturalnej, a także 
wzmocnienie środowiska twórców. Inaczej 
rozkładały się akcenty u poszczególnych 
kandydatów.

 W Gdańsku podkreślano wagę dużych 
wizerunkowych projektów dla rozwoju miasta. 

 Kultura jest czynnikiem rozwojowym, 
można oprzeć na niej rozwój miasta w sytuacji, 
kiedy obniża się rola przemysłu. Co ciekawe, 
pierwsze nieformalne rozmowy na temat udziału 
w konkursie o tytuł ESK toczyły się już w latach 
dziewięćdziesiątych. Innym celem udziału 
w konkursie (a także innych przedsięwzięć 
kulturalnych) jest zmiana przestrzeni miasta, 
poprawa warunków życia mieszkańców. 
Zdaniem respondenta istnieje sprzężenie 
zwrotne: ciekawa oferta kulturalna zwiększa 
kulturowe potrzeby mieszkańców.
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 Celem udziału Lublina w konkursie 
o ESK jest promocja Lublina jako miasta 
wielokulturowego z bogatą ofertą artystyczną i 
wzmocnienie środowisk twórczych. 

 Celem udziału Warszawy w ESK jest, 
po pierwsze, promocja miasta, po drugie 
–  międzynarodowa promocja młodych, mniej 
znanych artystów, którzy szczególnie mogą 
skorzystać na konkursie. 

 Wydaje się, że dla Łodzi udział w konkursie 
o ESK był szczególnie ważny. Celem starań była 
zmiana wizerunku miasta, dotąd kojarzonego 
z przemysłem. O Łodzi mówi się często 
w kontekście różnych nieprawidłowości, afer,  
a także kryzysu i bezrobocia.  Tytuł ESK miał 
przełamać ten negatywny obraz miasta oraz 
uświadomić społeczeństwu siłę instytucji kultury 
tego miasta i różnorodność życia artystycznego. 

Przygotowania

Kto przygotowuje aplikację miasta?

 Przygotowania do ESK zorganizowane są 
w różny sposób w 4 miastach kandydatach.  W 
Gdańsku i Warszawie urzędy zleciły sporządzenie 
aplikacji wyspecjalizowanej firmie, w Łodzi – 
organizacji pozarządowej, a Lublinie zajmuje się 
tym sam urząd.

 W Gdańsku wybrano model 
„menadżerski”: w drodze konkursu wybrano 
firmę oferującą wizję miasta i zestaw działań 
realizujących tę wizję. Koncepcja ta, oparta 
na haśle „wolność kultury, kultura wolności”, 
realizowana jest przez operatora, którym jest 
Gdańsk i Metropolia ESK2016 – kandydat. Spółka 
ta koordynuje działania: konsultacje, promocję, 

opracowanie wniosku aplikacyjnego. Ze strony 
Urzędu Miasta starania koordynuje Biuro 
Prezydenta ds. Kultury.  Operator współpracuje 
też z innymi komórkami urzędu miasta, np. Biurem 
Prezydenta ds. Promocji, Kancelarią Prezydenta 
Miasta. Zdaniem respondenta, plusem tego,  
że aplikację przygotowuje niezależna firma, 
a nie komórka urzędu jest to, że [firma] 
może działać elastycznie. Może pracować 
intensywnie, nie przejmować się regulaminem 
pracy. Może pracować zadaniowo. Odbywają 
się konsultacje ze środowiskami twórców 
(skupia ich Rada Kultury Gdańskiej złożona 
z niezależnych od urzędu ekspertów), 
pomysły na imprezy często pochodziły  
„z zewnątrz”, od osób zainteresowanych 
projektem ESK. 

 Model przyjęty przez Warszawę jest 
zbliżony. Przygotowania do konkursu prowadzi 
wybrana w przetargu firma, której prace 
koordynuje Biuro Kultury i gabinet prezydenta. 
Wybór na operatora wyspecjalizowanej firmy 
podyktowany był specyfiką projektu, jakim 
jest przygotowanie aplikacji konkursowej do 
ESK. Respondent związany z UM ujmuje to 
tak: “decyzja [by powołać oddzielną firmę do 
przygotowania aplikacji] tak naprawdę była już 
od dawna, dlatego, że zdawaliśmy sobie sprawę, 
że będąc w strukturach miasta, trudno nam 
będzie wykonać taką pracę, jaka powinna być 
wykonana do tej aplikacji. To znaczy, my jako 
Biuro Kultury nie byliśmy w stanie tak naprawdę 
wypełnić tych formularzy europejskich”. 

 Warto zauważyć, że inaczej niż w 
Warszawie, gdański operator został wybrany 
w wyniku konkursu, którego najważniejszym 
kryterium był pomysł na wizję i strategię 
przygotowań. Operator nie miał być więc 
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tylko administratorem całego procesu,  
ale od początku jego zadaniem było stworzenie 
jego narracji. Ten sposób wyboru operatora 
miał swoje konsekwencje na dalszych etapach 
przygotowań. Projekty i pomysły na konkretne 
wydarzenia lub narzędzia wspomagające były 
wybierane zgodnie z określoną wizją. Nasza 
respondentka wskazuje, że nie do pomyślenia 
były jakiekolwiek działania, które w swojej 
istocie mogły zakwestionować wcześniej 
przyjętą ideę główną – „Władze Gdańska 
i operator zaproponowali ramy, które można było 
wypełniać treścią. Bardzo trudno było jednak 
zaproponować i uzyskać zgodę na coś, co poza 
te ramy wykraczało i tym samym naruszało lub 
podważało główną ideę projektu”.

 W Lublinie  przygotowania prowadzi 
wyspecjalizowana komórka UM, nadzorowana 
przez wiceprezydenta miasta. Oprócz 
pracowników etatowych działają tam 
współpracownicy i wolontariusze. Aplikację 
przygotowuje zespół złożony z redakcji  
i konsultantów zewnętrznych.

 Jeszcze inny model miał miejsce w 
Łodzi. Operatorem przygotowującym aplikację 
była tam organizacja pozarządowa – centrum 
kulturalno--artystyczne Łódź Art Center, 
które wystąpiło z inicjatywą udziału miasta 
w tym konkursie. Ze strony urzędu miasta 
przygotowania koordynował Wydział Promocji.

Uspołecznienie przygotowań. Formy 
partycypacji mieszkańców

Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić 3 
wymiary uspołecznienia przygotowań do 
konkursu o tytuł  ESK2016: informacyjny, 
konsultacyjny i partycypacyjny. 

Uspołecznienie to takie elementy jak: zbieranie 
propozycji imprez od środowisk twórców 
kultury, badanie opinii mieszkańców na temat 
proponowanych imprez, popularyzacja imprez 
wśród obywateli, a także zaangażowanie 
obywateli i organizacji zrzeszających twórców w 
przygotowanie aplikacji. 

 Informacja na temat konkursu 
o ESK2016 ma charakter dwustronny: chodzi 
zarówno o zbieranie przez operatorów wiedzy 
na temat potrzeb kulturalnych obywateli,  
jak i informowanie mieszkańców o staraniach 
miasta w dziedzinie kultury. Wszystkie 4 
miasta kandydackie korzystały ze strony 
internetowej w celu zapewnienia możliwości 
obustronnego informowania. Odbywało się 
to zarówno przez specjalnie założoną przez 
organizatorów stronę, jak i przez portale 
społecznościowe. Respondenci mówili  
o spotkaniach z mieszkańcami, na których 
opowiadali o staraniach i zbierali reakcje 
uczestników, np. w Warszawie na Pradze odbyły 
się warsztaty z mieszkańcami dzielnicy. Jak mówi 
pracownik urzędu, “podczas tych warsztatów 
my [urzędnicy] opowiadaliśmy o ESK,  
o korzyściach, natomiast oni nam mówili, jak  
to widzą, taka forma zwrotna”. Podobne 
spotkania odbyły się w pozostałych miastach. 
Jak zwracają uwagę inni respondenci z Warszawy 
spotkania informacyjne często jednak były dla 
nich rozczarowujące – „Osoby z biura operatora 
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i urzędnicy z biura kultury często pojawiali się 
na spotkaniach, słuchali, pytali, ale nie było  
z ich strony żadnych konkretnych uwag na temat 
tego, jak będzie wyglądała aplikacja – na jakich 
ideach się oprze, co będzie w niej najważniejsze. 
Stąd każde spotkanie było do siebie niezwykle 
podobne, a przez to bezowocne”.

 W Warszawie pewną rolę odegrała 
również telewizja – w programie Kwadrans 
Kultury poruszano temat przygotowań, 
popularyzowano ideę ESK. 

 W Łodzi operator, wspólnie z innymi 
organizacjami pozarządowymi, wydawał gazetę 
“Łódzki Kurier Kultury”, w którym informował  
o działaniach w trakcie przygotowań do konkursu. 
Oczekiwania mieszkańców i identyfikację  
ze staraniami o tytuł ESK badano sondażem.

 Również w Gdańsku przeprowadzono 
sondaż, w którym operator badał potrzeby 
kulturalne mieszkańców – pytano ich, w jakich 
imprezach najchętniej uczestniczyliby w ramach 
ESK.  Wyniki tego badania wzięto pod uwagę 
przy tworzeniu aplikacji.

 Konsultacje przy tworzeniu aplikacji 
to nieco inny wymiar uspołecznienia.  
Jest to proces selekcji i modyfikacji propozycji 
imprez zaplanowanych w ramach działań 
prowadzonych wokół ESK2016. Udział  
w konsultacjach dotyczy przede wszystkim 
„profesjonalistów” w dziedzinie kultury: 
artystów, przedstawicieli instytucji zajmujących 
się kulturą, działaczy organizacji pozarządowych, 
organizatorów imprez kulturalnych.  
We wszystkich 4 miastach odbywały się tego 
rodzaju konsultacje, zarówno formalne, jak 
i nieformalne. W Warszawie, na przykład, 

proces ten został instytucjonalizowany  
w Radzie Programowej, w której uczestniczą 
przedstawiciele NGO-sów, instytucji, a także 
ludzie nauki. W Gdańsku spotykały się grupy 
robocze oceniające propozycje, opinię wydała 
Rada Kultury Gdańskiej. W Łodzi były to zarówno 
konsultacje formalne, z zaproszonymi twórcami  
i animatorami, jak i nieformalne. W Lublinie biuro 
UM zajmujące się przygotowaniem aplikacji 
jest w ciągłym kontakcie z organizacjami  
i środowiskami twórców. 

 Trzeci wymiar to partycypacja. Chodzi tu 
o udział NGO-sów lub środowisk ludzi kultury w 
przygotowanie aplikacji. Spośród 4 badanych 
miast proces ten zauważalny jest przede 
wszystkim w Lublinie i Łodzi.  

 Jak już wspomniano, w Lublinie 
środowiska animatorów kultury wyszły  
z inicjatywą udziału w konkursie. Powstała 
grupa o nazwie SPOKO, czyli Społeczny 
Komitet Organizacyjny ESK Lublin 2016, który 
jest niezależną organizacją społeczną mającą 
za cel doprowadzenie do przyznania miastu 
tytułu. W jego działalność zaangażowanych jest 
kilkadziesiąt osób ze środowisk kulturalnych 
i społecznych.  Z wypowiedzi respondentów 
wynika, że granica między działaniami komórki 
urzędu i NGO-sów jest płynna, a grupy takie  
jak wyżej wymieniona mają faktyczny wpływ  
na przygotowanie aplikacji.

 W Łodzi przygotowania były 
uspołecznione w największym stopniu. 
Operatorem była tam organizacja grupująca ludzi 
kultury i to właśnie to środowisko przygotowało 
proponowany program. Z wypowiedzi 
respondentów wynika, że zarówno Łódź Art 
Center, jak i inne organizacje pozarządowe 
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były głównymi autorami pomysłów imprez, a 
urząd miasta weryfikował ich wykonalność i 
modyfikował. 

Selekcja działań uwzględnionych w aplikacji

 Strategia 4 badanych miast, jeśli chodzi o 
selekcję zaproponowanych imprez, jest zbliżona, 
odbywa się w trójkącie: urząd miasta – operator 
– eksperci/twórcy. Z wypowiedzi respondentów 
wynika, że merytoryczny wkład mieszkańców 
korzystających z oferty kulturalnej jest mniej 
istotny przy selekcji wydarzeń. Można też ująć 
to inaczej – mieszkańcy zaangażowani w życie 
kulturalne skupieni są w NGO-sach lub pracują w 
instytucjach związanych z kulturą i oddziałują na 
przygotowanie aplikacji za pośrednictwem tych 
instytucji. 

 W miastach, w których aplikację 
przygotowują firmy zewnętrzne (Gdańsk, 
Warszawa) komórka ds. kultury urzędu miasta 
akceptuje (bądź odrzuca) propozycje operatora, 
korzystając z opinii twórców skupionych w 
powołanych do tego celu radach. Wydaje się, 
że rola urzędu jest większa w Warszawie niż 
w Gdańsku. W Warszawie Biuro ds. Kultury 
przekazywało operatorowi propozycje imprez, 
a on opracowywał je, opisywał w sposób 
umożliwiający umieszczenie ich w aplikacji.  
W Gdańsku rola operatora jest większa. Ma on tam 
za zadanie również pracę koncepcyjną związaną 
z aplikacją. Przedmiotem konkursu na operatora 
w Gdańsku – w odróżnieniu od Warszawy – była 
wizja Gdańska w kontekście przygotowań do 
ESK, akceptowano pomysły zgodne z wybraną 
wizją. 

 W Lublinie, gdzie aplikację przygotowuje 
komórka urzędu, selekcja wygląda nieco inaczej. 

Pomysły zgłaszane były przez środowiska 
twórców i animatorów kultury, m.in. skupionych 
w grupie SPOKO, a komórka UM odpowiedzialna 
za przygotowanie aplikacji zajmowała się stroną 
redakcyjną. 

 W Łodzi punkt ciężkości przesunięty 
był w kierunku twórców. Pomysły na imprezy 
w ramach ESK wybierane były spośród sugestii 
artystów i animatorów, przy czym oni sami 
mieli za zadanie opisać formy realizacji swoich 
propozycji. W aplikacji umieszczono pomysły, 
przy których autorzy zaproponowali też 
wiarygodne koncepcje  realizacyjne. 

 W Warszawie, Gdańsku i Lublinie aplikację 
konsultowali międzynarodowi eksperci mający 
doświadczenie w konkursach o ESK. Miało  
to zwiększyć szanse kandydatów. 

Zasięg społeczny imprez ESK

 Ważną kwestią w ramach naszego badania 
był zasięg społeczny działań prowadzonych 
w ramach ESK – czy uczestnicy imprez będą 
typowymi konsumentami kultury (elity, ludzie 
wykształceni, studenci), czy też uda się poszerzyć 
krąg odbiorców i dotrzeć do ludzi niemających 
na co dzień kontaktu z „kulturą wysoką”  
i nieuczestniczących w kulturze na żywo. 

 Przedstawiciele miast-kandydatów 
zinterpretowali pytanie o poszerzenie kręgu 
odbiorców dwojako. Z jednej strony – widzą w 
ESK sposób na poszerzenie kręgu uczestników 
wydarzeń kulturalnych o osoby ze środowisk 
słabo uczestniczących w kulturze. Z drugiej 
strony – wiążą ten cel z poszerzeniem oferty 
kulturalnej o nowy typ wydarzeń, mogący 
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zainteresować osoby nieaktywne. 

 We wszystkich 4 miastach respondenci 
podkreślali kulturotwórczą rolę ESK. W 
każdym z nich mówiono o poszerzeniu kręgu 
odbiorców o mieszkańców niezainteresowanych 
wydarzeniami kulturalnymi. W Warszawie 
i Gdańsku podkreślano edukacyjny wymiar 
ESK, mówiono o dzieciach i seniorach. 
W Łodzi wspominano projekty dla osób 
z niższych warstw społecznych, żyjących  
w tzw. „złych dzielnicach”. Także w Lublinie 
respondent wspominał o zwiększeniu 
uczestnictwa w kulturze wśród mieszkańców 
peryferyjnych dzielnic, niekojarzonych z kulturą.

 Wydaje się, że w propozycjach Gdańska 
i – w mniejszym stopniu – Warszawy związek 
między planowanymi imprezami a włączeniem 
nieuczestniczących w kulturze mieszkańców 
jest wyraźniejszy, to znaczy respondenci 
wskazali konkretne mechanizmy poszerzające 
uczestnictwo. Mechanizmy te to głównie 
projekty artystyczne, które za sprawą swojej 
specyfiki stwarzają warunki uczestnictwa 
osobom niemającym nawyku chodzić do teatru, 
muzeum, galerii czy innego konwencjonalnego 
miejsca kontaktu z „kulturą wysoką”. W obu tych 
miastach mówiono o artystycznych działaniach 
w dzielnicach mieszkalnych (Bródno, Zaspa), 
mających za cel wprowadzenie sztuki w życie 
codzienne mieszkańców. W Gdańsku taką 
formą wprowadzenia sztuki do społecznej 
świadomości jest malarstwo monumentalne 
na blokach mieszkalnych. Wiele jest wydarzeń 
niebiletowanych, co w założeniu poszerza 
krąg odbiorców o wykluczonych społecznie. 
W Gdańsku odbywają się niewielkie koncerty 
na podwórkach, ich publiczność to okoliczni 
mieszkańcy. 

Trwałość działań

 Tylko jedno miasto zostanie ESK, 
pojawia się więc pytanie: czy urząd miasta lub 
operator planuje, co stanie się z wypracowanymi 
pomysłami, jeśli kandydat przegra walkę o tytuł?  
Czy wszystkie zaplanowane działania zostaną 
przeprowadzone? Jeśli nie – które wypadną z 
programu?

 W 4 badanych miastach nie uzyskaliśmy 
odpowiedzi na te pytania. Respondenci 
podkreślali rolę, jaką przygotowania 
do ESK odegrały w integracji środowisk 
zajmujących się kulturą i przyznawali, że 
przegrana w konkursie oznaczać będzie 
konieczność rezygnacji z części imprez.  
W żadnym z miast nie ma planów, które imprezy 
i projekty przeprowadzić pomimo wszystko,  
a których nie da się zorganizować. 

 W Łodzi respondent stwierdził, że 
organizatorzy będą starali się przeprowadzić 
zaplanowane imprezy niezależnie od wyników 
konkursu. Wywiad z nim przeprowadziliśmy 
przed ogłoszeniem wstępnej selekcji, w której 
Łódź odpadła z konkursu. Inny respondent z Łodzi 
przyznał jednak, że może być to niemożliwe, 
a weryfikacja projektów odbędzie się poprzez 
konsultacje społeczne. 

ESK a miasto obywateli

 Ważnym zagadnieniem przy 
przeprowadzeniu omawianego badania 
było kryterium „miasto i obywatele”. Jest 
ono warunkiem przyznania tytułu, jednak 
respondenci nie byli do końca zgodni, co ono 
oznacza. Dla respondentów nie jest do końca 
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jasne, czy w kryterium tym chodzi o współudział 
w tworzeniu projektów związanych z kulturą, czy 
o umasowienie udziału w kulturze.

 Panowała zgoda co do tego, że „miasto 
obywateli” oznacza włączenie mieszkańców 
w aktywność kulturalną. Kryterium realizowane 
jest przede wszystkim przez konsultacje  
z mieszkańcami. Respondenci zwracali uwagę  
na ustawowy obowiązek konsultacji, który sprawia, 
że z konieczności rośnie ich rola. We wszystkich 4 
miastach mówiono o ożywieniu środowisk twórców 
w ostatnim czasie, a w Łodzi i Lublinie zwracano 
także uwagę na sporą aktywność mieszkańców 
podczas przygotowań. 

 W Warszawie respondent zauważył, że jest to 
pięta Achillesowa miasta. Dostrzega braki, jeśli chodzi 
o intensywność konsultacji społecznych, jednak jest 
zdania, że wynikają one, przynajmniej częściowo, 
ze skali problemu – nie można porównywać 
Warszawy do pozostałych kandydatów, bo wielkość 
„sektora kultury” w stolicy i w innych miastach jest 
nieporównywalna. Konkurs o ESK przyczynił się do 
intensyfikacji konsultacji społecznych w Warszawie.

 W Gdańsku kryterium rozumiano w ten 
sposób, że kultura jest narzędziem zmiany społecznej 
polegającej na wykształceniu krytycznej oceny 
rzeczywistości, co staje się możliwe dzięki kontaktowi 
ze sztuką. Jednocześnie kultura ma budować więzi 
społeczne, międzyludzką solidarność. 

  W Łodzi zwracano uwagę na jeszcze jeden 
aspekt tego kryterium: wzmocnienie poczucia 
identyfikacji mieszkańców z miastem. Zdaniem 
respondenta „miasto i obywatele” oznacza,  
że Łodzianie przestaną się wstydzić swojego miasta, 
zaczną się chwalić. 
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Wstęp

 W kolejnej części badania postanowiliśmy 
zbadać stosunek mieszkańców Gdańska i 
Lublina do idei ESK w ich mieście, a także 
ich odczucia związane z prowadzoną w 
mieście polityką kulturalną. Metodą, którą 
wybraliśmy w tym celu, było badanie fokusowe1. 
Zapewnia ono elastyczność, ujawnia aspekty 
tematu, które mogłyby się nie pojawić  
w bezpośrednich wywiadach z pojedynczymi 
osobami, a także daje namiastkę miejskiej 
agory, na której mieszkańcy mogą 
wypowiedzieć się na temat życia w swoim 
mieście otwarcie i przełamując tabu. 
Poprzez wzajemne oddziaływanie są w 
stanie wypracować ciekawe rozwiązania lub 
przedstawić interesujące opinie. Uznaliśmy  
w związku z tym, że grupy fokusowe będą 
najlepszą metodą zbierania materiałów  
na temat postaw i przekonań mieszkańców 
miast odnośnie polityki kulturalnej oraz starań  
o ESK2016 w ich mieście. 

 Scenariusz zogniskowanego wywiadu 
grupowego został opracowany przez 
doświadczoną badaczkę przygotowującą 
rozprawę doktorską w Polskiej Akademii Nauk 
1 Z podobnego typu pracy w grupie korzystamy realizując war- Z podobnego typu pracy w grupie korzystamy realizując war-
sztaty DNA Miasta.

– Ewę Jarosz. Obejmował on 4 rozbudowane 
bloki tematyczne – „Wiedza dotycząca kultury  
i inicjatyw obywatelskich w Gdańsku/
Lublinie”; „ESK”;  „Gdańsk/Lublin jako ESK” 
oraz „Konsekwencje wygranej Gdańska/
Lublina w konkursie ESK”. Wywiad został 
zaplanowany na 2 godziny badania. W 
Gdańsku został przeprowadzony przez Pawła 
Łuczeczko  – asystenta w Zakładzie Antropologii 
Społecznej IFSiD Uniwersytetu Gdańskiego, 
który mieszka w Gdańsku i dobrze zna 
problematykę będącą przedmiotem badania. 
Badanie odbywało się w siedzibie Biura ESK  
w Ratuszu. Wywiad w Lublinie przeprowadzony 
został przez Beatę Roguską – pracownika 
CBOS, osobę z wieloletnim doświadczeniem  
w badaniach opinii społecznej. 

GDAŃSK

 Badani to grupa ośmiu uczestników 
w wieku 18–35 lat. Były to zarówno osoby 
pracujące, jak i szukające pracy, uczestniczące 
w kulturze i żywo się nią interesujące.  
W trakcie badania wymieniały wiele przykładów 
dotyczących wydarzeń kulturalnych w Gdańsku, a 
także przedstawiały wiele propozycji ciekawych 
działań kulturalnych, które mogłyby się odbywać 
w przestrzeni miasta, co pozwala twierdzić, 
że grupa fokusowa była reprezentatywna 

Analiza zogniskowanych 
wywiadów grupowych
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dla aktywnej kulturalnie części gdańszczan. 
Należy jednocześnie podkreślić, że nie były  
to osoby związane z żadną instytucją kultury, 
ani organizacją pozarządową działającą na tym 
polu. Ich dane zostały utajnione, a wypowiedzi są 
oznaczane numerem konkretnej osoby i literami 
FG np. FG 1. 

GDAŃSK W OCZACH BADANYCH

 Pierwsza część wywiadu miała ukazać 
podstawowe skojarzenia mieszkańców  
z Gdańskiem i zdiagnozować postrzeganie 
tożsamości miasta przez obywateli. Podstawowe 
asocjacje związane z Gdańskiem mają charakter 
historyczny. Przede wszystkim respondenci 
akcentowali  rodowód solidarnościowy i rolę 
miasta w transformacji z 1989 roku. Jednak 
nie tylko wydarzenia sierpniowe były źródłem 
inspiracji dla rozważań o tożsamości miasta. 
Także tradycja Wolnego Miasta Gdańska, 
z którym wiąże się otwartość i liberalizm, była 
podkreślana w wypowiedziach respondentów. 
Część wskazywała również na miejsce 
rozpoczęcia II wojny światowej jako na istotne 
źródło kształtowania się miejskiej tożsamości. 
Jednocześnie jedna z uczestniczek wskazała na 
paradoks tego charakteru budowania gdańskiej 
tożsamości  –  „W Gdańsku przecież nikt nie jest 
stąd[…], a mimo to jakieś tam poczucie wspólnoty 
jest”2. Zapytani przez moderatora, jaka może być 
przyczyna takiego stanu rzeczy, respondenci 
wskazywali z jednej strony na solidarność 
jako ruch, który połączył przede wszystkim 
mieszkańców Gdańska, który wytworzył między 
nimi więź, a z drugiej strony mówili o tym, że wielu 
gdańszczan po wojnie miało rodziny na Kresach, 
w Wilnie, w Niemczech – i musieli stworzyć sobie 
silne więzi lokalne, które mogłyby choć w małym 

2 FG 1.

stopniu zastąpić wspólnotę rodzinną. 

 Wśród skojarzeń związanych z 
Gdańskiem pojawiały się także te niezwiązane 
z  historią miasta np.  dom, morze, przenikanie 
kultur, atmosfera niezależności, otwartości, 
indywidualności, postępowości wychodzenie 
poza schematy, liberalizm, tolerancja dla 
poglądów. Jak zaznacza respondentka, 
szczególnie te skojarzenia związane z postępem 
i rozwojem są efektem działań marketingowych 
ratusza, ale jednocześnie są spójne z jej własnym 
postrzeganiem charakteru Gdańska.

 Niewątpliwie ruch Solidarności jest 
podstawowym motywem, wokół którego 
mieszkańcy budują swoją tożsamość.  
Respondenci podkreślają jednak, że chcą, aby 
tradycja ta była żywa. Popierają następujące 
działania kulturalne, które wpisują się w 
nowoczesny styl kultywowania pamięci 
o wydarzeniach z lat siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych XX wieku:

•	 aktywność Instytutu Sztuki Wyspa –   
„Ja jestem zakochana w tym Instytucie Sztuki 
Wyspa i bardzo żałuję, że tak mało terenów 
postoczniowych jest wykorzystanych, w tych 
celach sztuki i kultury”3; 

•	 festiwal Solidarity of Arts;

•	 budowa Europejskiego Centrum Solidarności;

•	 koncert Leszka Możdżera na Targu 
Węglowym. 

 W ostatnim z wymienionych wyżej 

3  FG 2.
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działań brało udział troje z naszych badanych. 
Reszta nie miała możliwość ze względów 
logistycznych. Ponadto respondenci wskazywali 
na problemy z nagłośnieniem i nieupilnowanie 
przez władze miasta restauratorów, którzy 
puszczali równolegle własną muzykę z głośników 
w ogródkach, co uniemożliwiało odbiór muzyki 
Możdżera. Respondenci postulowali nawet, by w 
takich sytuacjach miasto ograniczało właścicieli 
w zakresie odtwarzanej muzyki4. 

 W przekonaniu grupy fokusowej 
miasto powinno bardziej podkreślać 
tradycję solidarnościową, ale  nie tylko  
w środowiskach elitarnych. Dobrym pomysłem 
byłyby, według respondentów, rozdawane 
za darmo gadżety (znaczki, naklejki, szaliki) 
albo wspólne przemarsze upamiętniające te 
wydarzenia. Wbrew intuicjom badaczy tradycja 
solidarnościowa jest ważna i żywa nawet dla 
młodego pokolenia, które utożsamia się z nią 
nie tylko ze względu na charakter historyczny. 
Jest to dla nich kolejny dowód na postępowość 
i innowacyjność Gdańska. Wielokrotnie podczas 
wywiadu wskazywano, że często „coś się zaczęło 
w Gdańsku”. Gdańsk jako symbol początku jest 
żywy również w pamięci o Solidarności. 

KULTURA W GDAŃSKU

 Kontynuując problematykę tożsamości 
miasta, spytaliśmy o charakter gdańskiej kultury. 
Jak mówi respondentka: „To hasło Wolność w 
kulturze. Kultura wolności – bardzo mi się podoba 
[…] uważam, że to strzał w dziesiątkę”5. Oddaje 
ono według badanej różnorodność kultury w 
Gdańsku – jest w nim miejsce zarówno na muzykę 
4  W tym kontekście ciekawy jest liberalizm i otwartość, na jakie 
wskazywali wcześniej wymieniając cechy charakterystyczne dla 
tożsamości Gdańska.
5 FG 3.

klasyczną, jak i na koncert Lady Gagi. Nie wszyscy 
uczestnicy zgadzali się z tym stwierdzeniem. 
Część uznała, że miasto za bardzo stawia na 
kulturę masową z zagranicy, która jest na niskim 
poziomie. Inni podkreślali, że koncert Lady Gagi, 
wydarzenie niewątpliwie masowe, przyciągnął 
uwagę wszystkich Polaków i tego dnia Gdańsk 
kojarzył się bezpośrednio z wydarzeniem 
kulturalnym.  Z innej perspektywy spojrzała 
na ten problem respondentka wskazująca, że 
choć bogata oferta kulturalna w Gdańsku jest, 
to „jest pasywnie ta kultura postrzegana, a nie 
aktywnie”6. Dwójka respondentów mówiła o 
braku wsparcia dla młodych twórców. „Nie ma w 
Gdańsku tak dużo przestrzeni, żeby się realizować 
twórczo”7. Uczestnicy zaproponowali, aby silniej 
wykorzystać tereny stoczni na rozwój potencjału 
twórczego młodych ludzi – zaadaptować je na 
atelier albo studia muzyczne. 

 Wśród problemów związanych 
z tożsamością gdańskiej kultury respondenci 
wymieniali „niedocenienie, kompleksy prowincji, 
słaby PR”8 oraz „kakofonię w różnorodności” 
czyli problem związany z brakiem spójności 
oferty kulturalnej Gdańska. Niedogodnością 
dla mieszkańców jest też słaba komunikacja 
dotycząca wydarzeń artystycznych, szczególnie 
tych o charakterze niszowym: „Trzeba się nauczyć 
docierać do informacji o tych rzeczach”9. Być 
może, gdyby były one lepiej promowane, więcej 
osób wzięłoby w ich udział. 

INSTYTUCJE KULTURY W GDAŃSKU

6 FG 1.
7 FG 3.
8 W tym kontekście respondentka przedstawiła imprezę w są- W tym kontekście respondentka przedstawiła imprezę w są-
siednim mieście – Gdynia Design Days, która mimo niewielkiej 
skali jest szeroko rozpromowana i przyciąga tłumy..
9 FG 2.
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 Respondenci pytani o instytucje mające 
największy wpływ na działania kulturalne 
w mieście wskazywali przede wszystkim 
na instytucje samorządowe i budżetowe 
– Europejskie Centrum Solidarności , Biuro ESK, 
galerie miejskie, Akademia Sztuk Pięknych, Klub 
Żak.

 Wśród organizacji pozarządowych 
zajmujących się  kulturą wskazywali przede 
wszystkim Instytut Sztuki Wyspa. Pojedynczo 
wymieniali również mniejsze centra kultury 
np.  biblioteka na stogach czy kawiarnie, takie 
jak  Spółdzielnia Literacka, kawiarnio-księgarnia 
Fikcja, Bookarnia. Są to według respondentów 
małe miejsca, w których nie odbywają się 
spektakularne wydarzenia, ale są bardzo 
potrzebne, gdyż codziennie można tam przyjść 
na „mały event” – spotkanie z autorem, dyskusję. 

 Poproszeni o ocenę, w jakim stopniu  
to instytucje miejskie animują kulturę w 
Gdańsku, a na ile zajmują się tym NGO-sy, 
odpowiedzieli różnorako. Jedna respondentka 
wskazała procentowo w głównej mierze  
na miasto (60%) jako podmiot odpowiedzialny 
za animację działań kulturalnych, w 20% według 
niej działa trzeci sektor i w takim samym stopniu 
firmy prywatne. Pozostali respondenci nie 
zgodzili się na przyznanie tak dużej roli miastu 
jako animatora kultury. Wskazywali, że ilość 
instytucji kultury nie przekłada się na ilość 
pracy wykonywanej przez nie na tym polu. 
Jednocześnie nie byli w stanie wskazać wielu 
organizacji pozarządowych, które kulturą by się 
zajmowały. Można mieć zatem wrażenie, ze pole 
kultury to ziemia niczyja w Gdańsku. Z drugiej 
strony podczas wywiadu często uczestnicy byli 
zdziwieni, że to instytucja miejska odpowiada 
za określony festiwal albo animuje dane 

wydarzenie. Jedna z uczestniczek stwierdziła,  
że „ESK to za bardzo nic nie robi, tylko patronuje”10. 
Natychmiast została poprawiona przez 
pozostałych respondentów, którzy wymienili 
określone działania podejmowane przez tę 
instytucję również w zakresie artystycznym, 
a nie tylko marketingowym. Być może więc 
należałoby wzmocnić przekaz dotyczący 
instytucji organizującej określony event. 

ADRESACI OFERTY KUTLURALNEJ 
GDAŃSKA

 Najwięcej sprzecznych opinii wywołał 
temat adresatów gdańskiej oferty kulturalnej. 
Jedni twierdzili, że brak jest wydarzeń 
kierowanych do młodych ludzi. „Problemem 
Gdańska jest to, że jest konsekwentnie omijany 
podczas planowania tras koncertowych nie tylko 
zagranicznych, ale też polskich zespołów”11. 
Respondent nie umiał wskazać,  z czego  
to wynika. Stwierdził jedynie, że na koncert 
trzeba jechać do Piotrkowa Trybunalskiego 
albo Tczewa, gdyż nie są one organizowane 
w Gdańsku. Podobny problemem zauważyła 
uczestniczka odnośnie muzyki poważnej. 
Koncerty klasyczne są według niej „adresowane 
tylko do elitarnej grupy odbiorców, a mogłyby się 
odbywać np. podczas Jarmarku, co poszerzyłoby 
grono publiczności”12. 

 Podczas dyskusji na temat adresatów 
oferty kulturalnej pojawił się również 
problem osób w wieku średnim i starszych, 
dla których, jak stwierdziła jedna respondentka, 
nie ma odpowiednich wydarzeń. Napotkała 
sprzeciw ze strony innej uczestniczki, która 

10 FG 3. FG 3.
11 FG 5. FG 5.
12 FG 2. FG 2.
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powiedziała, że oferta jest, tylko osobom  
z tej grupy wiekowej nie chce się wychodzić 
z domu. W jej ocenie problemem nie jest 
niedostateczna oferta kulturalna w Gdańsku, 
ale brak chęci uczestnictwa wielu osób. Z tego 
względu postulowała wprowadzenie działań 
edukacyjnych, które miałyby uczyć uczestnictwa 
w kulturze już od najmłodszych lat. Propozycja 
ta została przyjęta ze zrozumieniem wszystkich 
uczestników. Wskazali oni także, że warto 
pokazywać, jak niewiele wydajemy na kulturę 
w porównaniu z innymi sposobami spędzania 
wolnego czasu. 

Pytani o elementy kulturalne, które są dla 
nich szczególnie atrakcyjne, badani wymienili: 
Jarmarki, festiwal Narracje, festiwal  Animation 
now, wydarzenia w Centrum Sztuki Współczesnej 
Łaźnia, festiwal  All about freedom. Do wzięcia 
udziału w tych wydarzeniach zachęcił ich między 
innymi:

•	 walor edukacyjny (np. warsztaty sztuki 
animacji);

•	  aspekt finansowy (niska cena biletu wstępu 
lub bezpłatne uczestnictwo);

•	 nawiązanie bezpośredniej relacji  
z twórcami (np. podczas preformensu 
architektonicznego w CSW Łaźnia).

 Respondenci oczekują więc wydarzeń 
o charakterze interaktywnym, podczas których 
będą mogli się skonfrontować z innymi 
uczestnikami lub samymi artystami, samemu 
nauczyć się pewnych technik artystycznych. 
Istotny jest także aspekt finansowy, który 
wielokrotnie pojawiał się w trakcie wywiadu, jako 

bariera w dostępie do kultury dla gdańszczan.

ANIMACJA KULTURY W GDAŃSKU

 Pytani o to, czy sami chcieliby animować 
życie kulturalne w Gdańsku, respondenci 
odpowiadali, że mają pomysły, ale ich nie 
realizują. Podstawową przyczyną był brak 
czasu i zaangażowanie zawodowe w innych 
dziedzinach. Ograniczeniem w przekonaniu 
uczestników jest także brak informacji,  
do kogo można się zwrócić z pomysłem akcji 
artystycznej. Respondentka chciała nawet 
zgłosić swój projekt do konkursu Biura ESK, ale 
się bała zbyt długich procedur. „Przeraża mnie ta 
machina biurokratyczna. (…) to [organizowanie 
dofinansowania] będzie trwało pół roku i już 
mi się odechce”13. Zdecydowanie potrzebne 
są kampanie promujące aktywność obywateli 
nie tylko jako uczestników, ale też twórców 
wydarzeń kulturalnych. Być może sam proces 
ubiegania się o dofinansowanie nie jest tak 
trudny – respondentka nie zdecydowała się 
wystartować w konkursie, więc nie znamy 
jej opinii na ten temat – ale brak informacji  
o procedurze odstrasza potencjalnych 
animatorów kultury. 

 Z kolei osoba, która miała do czynienia 
ze światem animatorów kultury w Gdańsku 
mówi, że dużo osób zniechęca ją do organizacji 
takich wydarzeń. „Mają dość użerania się  
z urzędasami”14  – tak relacjonuje ich wypowiedzi. 
Sama była zaskoczona, gdy dowiedziała się, 
że chodzi o urzędników z Wydziału Kultury,  
a nie Urzędu Skarbowego. Choć bierze udział  
w wielu wydarzeniach kulturalnych i ma pomysły 
na ciekawe akcje artystyczne, nie zdawała sobie 

13  FG 4.  FG 4.
14  FG 4.  FG 4.



80

sprawy, jaką rolę pełni Biuro Kultury w procesie 
organizowania takich działań. Potwierdza  
to wniosek, że zaangażowanie miejskich 
jednostek w zarządzanie kulturą w Gdańsku 
nie jest jasne dla mieszkańców i potrzebna jest 
lepsza strategia komunikacyjna w tym zakresie.

 Ciekawie swoją rolę w animacji kultury 
opisała inna respondentka. Nie organizuje ona 
wydarzeń, tylko w nich uczestniczy. Szczególnie 
w tych małych, nie mogących liczyć na wysoką 
frekwencję. W ten sposób pokazuje, że  
są one ważne, co według niej daje szanse na 
kontynuowanie tego typu działań w przyszłości.  

ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE W 
GDAŃSKU

 Wśród naszych badanych 2 osoby nie 
działały aktywnie w sektorze pozarządowym, 
natomiast 3 brały udział w przedsięwzięciach 
obywatelskich. Jedna z nich działa w 
stowarzyszeniu i wolontariacie gdańskim. 
Druga angażuje się ad hoc do konkretnych 
akcji, np. na rzecz budowy pomnika. Ostatnia 
z zaangażowanych obywatelsko osób działa 
głównie poprzez internet, co – jak podkreśla – 
może mieć o wiele lepsze efekty niż działanie 
w stowarzyszeniu. Podała przykład akcji 
internautów na rzecz poszerzenia przejścia 
dla pieszych przy Teatrze Miniatura, który  
to problem został dostrzeżony przez władze 
miasta. Rozbudowa jest planowana na 2011 rok. 

 Ta sama osoba rozpoczęła wątek 
problemów, jakie są związane z gdańskim 
środowiskiem pozarządowym. Sama odeszła 
z NGO-sów, gdyż uznała, że „to jest taka walka 
z wiatrakami i tak naprawdę i tak wszystkie 

decyzje tam zapadają na górze”15. Wskazała 
tym samym na brak przełożenia działalności 
fundacji i stowarzyszeń na decyzje władz 
miejskich. Inni uczestnicy wśród problemów 
wymieniali także zbyt małą ilość ośrodków 
dostępnych na realizację projektów, a także małą 
realną dostępność angażowania się w projekty. 
Uczestnicy zgodzili się, że środowisko NGO-
sów w Gdańsku jest z jednej strony zamknięte  
i trudno przebić się z własną inicjatywą, a z drugiej 
strony rozdrobnione, co powoduje, że istnieje 
ostra konkurencja, a to nie sprzyja organizacji 
dużych wydarzeń kulturalnych. Wskazywano też 
na brak projektów realizowanych w kooperacji 
przez kilka NGO-sów.  

 Wśród zauważalnych inicjatyw 
podejmowanych przez miasto respondenci 
wymienili przede wszystkim projekt ESK2016 
oraz Europejskie Centrum Solidarności, a także 
Jarmark św. Dominika. Jedna respondentka 
powiedziała też o inwestycjach drogowych. 
Miasto podejmuje z kolei za mało inicjatyw  
na rzecz ożywienia Motławy. Po raz kolejny w tym 
fragmencie wywiadu pojawił się problem nie 
dostatecznie jasnego wskazania, które inicjatywy 
podejmowane są przez instytucje miejskie, a za 
które odpowiada sektor pozarządowy lub firmy 
prywatne. 

 Podsumowując działania miasta w sferze 
kultury i w innych dziedzinach życia mieszkańców 
władze są o wiele lepiej oceniane za swój udział 
w przedsięwzięciach kulturalnych, niż w zakresie 
pozostałych działań w Gdańsku. 

ESK

 Respondenci słyszeli o tym, 
15 FG 1. FG 1.
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że Gdańsk bierze udział w konkursie 
ESK. Zdawali sobie również sprawę  
z przejścia do dalszego etapu eliminacji. Poza tym 
jednak wiedza na temat idei ESK jest niewielka. 
Jedna osoba, która najlepiej orientowała się  
w sprawach związanych z konkursem określiła 
konkurs jako „deklaracja miasta, że stanie się 
bardziej kulturalne”16. Z kolei inna respondentka 
była przekonana, że ESK polega na patronowaniu 
wydarzeniom kulturalnym, a nie inicjowaniu ich.

 Pytani o działania podejmowane przez 
miasto w ramach starań o tytuł ESK uczestnicy 
wskazywali głównie działania promocyjne i 
marketingowe np. akcję udzielania poparcia dla 
Gdańska na stronie www.gdansk2016.eu albo 
logo ESK na pociągach SKM. Znamienna w tym 
kontekście jest jedna z wypowiedzi: „Pytanie 
co oni tak naprawdę robią, bo ja nie wiem”17. 
Widoczny jest brak wiedzy na temat działań 
związanych z realizacją priorytetu „miasto i 
obywatele”. 

 Badani uważają, że Gdańsk ma szansę 
na otrzymanie tytułu, gdyż „świadomość 
Gdańska jest wyższa niż innych miast w Polsce”. 
Chodzi tu o większą rozpoznawalność na arenie 
europejskiej ze względu na kontekst historyczny. 
Jednocześnie jednak jeden z respondentów 
stwierdził, że może to być także problemem 
Gdańska i uniemożliwić mu zyskanie tytułu. ESK 
ma motywować miasto do zmian na polu kultury, 
a także umocnić jego pozycję w świadomości 
europejskiej opinii publicznej. Gdańsk jest już na 
tyle znany, że takiego tytułu może nie otrzymać, 
gdyż komisja uzna, że nie jest mu już potrzebny. 

 Sami uczestnicy fokusa uważają jednak, 

16 FG 1. FG 1.
17 FG 3. FG 3.

że tytuł mógłby dać ich miastu wymierne 
korzyści przede wszystkim w sferze turystyki, 
a także ze względu na zacieśnienie kontaktów 
międzynarodowych, szczególnie z Hiszpanią.  
Jedna z respondentek wspomniała też o kwocie 
10 mln zł, które miałyby być przeznaczone 
na realizację programu, co świadczy o 
niskiej świadomości finansowych realiów 
związanych z konkursem18. Znamienny jest brak 
wypowiedzi związanych z uspołecznianiem 
kultury jako efektem starań o ESK. Ewidentnie 
mieszkańcy upatrują korzyści raczej w 
wymiarze europejskim, a nie obywatelskim 
konkursu. Pytani o to, co może Gdańsk dać Unii 
Europejskiej, wskazywali na wartości dialogu 
i rozmowy. „Powinniśmy bardziej stawiać na 
wartości np. filozofia spotkania, dialogu. Teraz ta 
dialogowość jest marketingowo eksponowana, 
ale nie przekłada się na rzeczywistość 
za bardzo”19. Respondenci twierdzą, że 
w przypadku wygranej trzeba pamiętać właśnie 
o wartościach i zapobiec realizacji głównych 
obchodów w formie kilku spektakularnych 
koncertów – pustych i szybko przemijających. 
Pytani, co może zainteresować obcokrajowców 
w Gdańsku, respondenci wskazywali przede 
wszystkim na festiwal Open’er, Jarmark św. 
Dominika oraz wydarzenia specyficzne, unikalne 
dla Gdańska jak festiwal Blog Forum. Mówią też 
o problemach w dostępie do kultury przez osoby 
z zagranicy. Brak informacji na temat wydarzeń 
artystycznych jest dotkliwie odczuwany, a jedna 
z respondentek, która próbowała skontaktować 
się z Biurem ESK w tej sprawie, nie odniosła 
sukcesu. Obcokrajowcy nadal mają ograniczoną 
informację na temat kultury w Gdańsku. 

 Ten stan rzeczy ma się zmienić, 
18 W rzeczywistości Miasto, które uzyska tytuł ESK otrzymuje  W rzeczywistości Miasto, które uzyska tytuł ESK otrzymuje 
nagrodę im. M. Mercouri w wysokości 1,5 mln euro.
19 FG 3. FG 3.
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według uczestników, po wygranej Gdańska w 
konkursie ESK. Są przekonani, że wtedy wreszcie 
informacje będą podawane w kilku językach. 
Liczą też na obniżenie czynszów dla artystów i 
nieodpłatne użyczanie sal młodym twórcom. Jak 
stwierdził jeden z respondentów, „problemem 
w ESK nie są pieniądze. One są potrzebne na 
koncert Lady Gagi”20. A w konkursie na ESK 
chodzi według niego o działania oddolne, 
ożywienie kultury u podstaw. Po raz pierwszy 
w trakcie całego wywiadu dotknięto problemu 
priorytetu „masto i obywatele” i choć większość 
grupy fokusowej zgodziła się z tą konstatacją, 
pozostali uczestnicy nie mieli w tym zakresie nic 
więcej do dodania. Uważają jedynie, że nakłady 
finansowe na ESK „są jak inwestycje, które się 
zwrócą w postaci większego kapitału ludzkiego”. 
Nie podają w wątpliwość, że wydatki na kulturę 
są niezbędne i wskazują, że przecież nie tylko 
miasto sponsoruje wydarzenia artystyczne, ale 
też firmy prywatne, a nawet sami mieszkańcy 
płacąc za bilety. Przykładem przywołanym przez 
respondentów jest festiwal Open’er. 

 Istotnym elementem starań o ESK jest 
strategia, która powinna być akceptowana przez 
mieszkańców. W wypadku Gdańska obywatele 
identyfikują się z propozycją przedstawioną 
przez władze miasta. Podoba im się hasło 
„Kultura wolności. Wolność w kulturze” oraz 
uważają, że strategia miasta jest spójna i zgodna 
z ich oczekiwaniami. Mają jedynie wątpliwości, 
czy równie pozytywnie jest ona postrzegana 
przez ludzi starszych. 

 W zakresie uspołeczniania procesu 
przygotowywania aplikacji i realizacji projektu 
w ramach ESK Gdańsk nie jest już tak dobrze 
oceniany przez swoich mieszkańców. Jedna z 

20 FG 4. FG 4.

uczestniczek opowiadała o tym, że aplikowała o 
pracę w Biurze ESK tak jak wiele innych osób. Nie 
została wybrana, ale była pewna, że organizatorzy 
podtrzymają z nią kontakt, zaproponują udział 
w projektach na zasadzie wolontariatu. Jednym 
słowem wykorzystają potencjał osób, które 
aplikowały do pracy przy ESK. Tak się jednak 
nie stało. Pozostali respondenci wiedzą o sieci 
wolontariuszy i śledzą informacje na stronie 
www.gdansk2016.eu, jednak nie podjęliby się 
sami organizacji wydarzenia kulturalnego w 
ramach ESK. Nie wiedzą do kogo i w jaki sposób 
się z takim pomysłem zwrócić. Są przekonani, 
że „ESK raczej chętnie da nalepkę, ale nie 
zorganizuje wydarzenia. Trzeba samemu założyć 
stowarzyszenie lub firmę i się wszystkim zająć”21. 
Koncepcji na działania w ramach starań o ESK 
respondenci mają kilka:

•	 wspólne działania z Hiszpanią;

•	 poszukiwanie tożsamości Gdańska; 

•	 widowisko operowe;

•	 pokazanie alternatywnej, nie mieszczańskiej 
strony Gdańska;

•	 kultura w dzielnicach i wykorzystywanie 
lokali miejskich na pracownie dla artystów. 
Zachęcanie w ten sposób odwiedzających 
Gdańsk nie tylko do biernego, ale także 
aktywnego uczestniczenia w kulturze  
np.: projekt „Przyjedź do Gdańska i zagraj z 
polskim zespołem muzycznym”;

•	 sztuka w przestrzeni publicznej  
np. wizualizacje na peronach SKM;

21 FG 1. FG 1.
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•	 Zaangażowanie w opracowywaniu projektów 
ESK osób z zagranicy, które mieszkają  
w Gdańsku. 

 

 Na ostatnie pytanie, komu będą 
zawdzięczali ewentualną wygraną w konkursie, 
odpowiedzieli w przeważającej mierze, że sobie 
samym, czyli mieszkańcom Gdańska. Jedna 
osoba wskazała na twórców aplikacji jako tych, 
którym Gdańszczanie powinni zawdzięczać 
tytuł. Jedna wypowiedź przestrzegała przed zbyt 
hucznym świętowaniem sukcesu. „To nie jest 
moment na szampana. To taki moment, kiedy 
się trzeba ostro zabrać do pracy”22. Warto dodać, 
że uczestnicy uznali udział artystów w procesie 
ESK za znikomy i nie widzą ich aktywności  
w walce o uzyskanie tytułu. Jeden z respondentów 
podsumował tę sytuację następująco: „ESK sobie, 
a kultura sobie”23.

LUBLIN
 

 W badaniu wzięła udział grupa osób 
zróżnicowana pod względem rodzajów 
uczestnictwa w życiu kulturalnym Lublina, 
ale każdy z uczestników wysoki poziom 
zainteresowania i zaangażowania w wydarzenia 
kulturalne miasta. Wśród badanych znaleźli 
się animatorzy kultury, osoby zaangażowane 
w działalność organizacji pozarządowych 
związanych profilem działalności z kulturą jak 
i odbiorcy/widzowie wydarzeń kulturalnych. 
Wszyscy z wyjątkiem jednej osoby pochodzili 
z Lublina, natomiast jedna osoba pochodziła 
z Białegostoku, skąd przyjechała do Lublina 
22  FG 2.  FG 2.
23  FG 4.  FG 4.

na studia 3 miesiące temu. 

LUBLIN W OCZACH BADANYCH

 W pierwszej części badania respondenci 
przedstawili swoje opinie i skojarzenia związane 
z Lublinem. Badani oceniali Lublin jako dobre 
miasto do życia, takie, z którego nie ciągnie nigdzie 
indziej. Podkreślali istniejącą bogatą ofertę 
wydarzeń kulturalnych organizowanych niemal 
przez cały rok. Rodowici lublinianie wskazywali, 
że jest to miasto, które w pewnym sensie ich 
wychowało i czują się tutaj jak w domu. Jeden  
z badanych zaznaczył, że identyfikuje się 
z Józefem Czechowiczem, poetą, który we 
wspaniały sposób pisał o Lublinie. Badany ten 
również uwielbia lubelską architekturę i w 
związku z tym większość życia spędza w centrum 
miasta – „od kilku lat nie wynurzam się z centrum 
miasta, gdzie mieszkam na stałe i poruszam się 
po obszarze 2 km kwadratowych niczym jakiś lis  
w lesie, który ma swoje terytorium. Opuszczanie 
tego obszaru wiążą się dla mnie z obciążeniem 
psychicznym”24. Zwrócono również uwagę 
na kameralny charakter miasta. Stare miasto 
ma optymalną wielkość z stosunku do liczby 
mieszkańców, nie ma efektu tłumów na ulicach, 
co często można doświadczyć w Warszawie. 
Wskazywano zadowolenie z faktu, że Lublin 
nie jest metropolią – „Grzechem jest robienie  
z Lublina metropolii”25. Pojawił się również głos, 
że Lublin jest prowincją, ale w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Wielkość miasta określano 
jako optymalną – nie jest miastem ani dużym, 
ani małym. Oznacza to, że można tu korzystać 
z luksusów życia w dużym mieście, co oznacza 

24 FG 1. FG 1.
25 FGI L1. FGI L1.
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dostęp do różnych zasobów oraz wydarzeń, 
ale z drugiej strony Lublin jest na tyle mały, 
że łatwo uciec od zgiełku. Kolejne pozytywne 
skojarzenia wiążą się z funkcjonowaniem  
w mieście wielu grup osób podzielających 
wspólną pasję. Różnego rodzaju pasjonaci 
mogę tu bez problemu znaleźć znajomych 
podzielających ich zainteresowania. Grupy 
pasjonatów są również widoczne w przestrzeni 
miejskiej, przez co inni mogą się łatwo zarazić 
jakąś pasją, co zdaniem badanych sprawia, że do 
Lublina bardzo pasuje hasło „miasto inspiracji”. 
Podkreślona również bogatą historię Lublina, 
która niestety jest bardzo słabo eksponowana.

 Badani mieli podzieloną opinię  
na temat bezpieczeństwa w mieście. Część z nich 
wskazywała, że miasto jest bardzo bezpieczne 
– „Nawet dresiarze w Lublinie są jacyś bardziej 
przyjaźni”26, podczas gdy inni nie zgadzali się 
z tą opinią i odpowiadali, że nie czują się tu 
bezpiecznie. 

 Rozbieżność opinii dotyczy również 
postrzegania mieszkańców Lublina. Cześć 
badanych określała miejscowych jako osoby 
ciepłe wobec innych, otwarte, co powoduje że 
można mieć tutaj mnóstwo przyjaciół, znajomych. 
Jak zaznacza jeden z badanych „gdzie się nie 
pójdzie zawsze się kogoś znajomego spotka”27. Z 
drugiej strony pojawiły się opinię że lublinianie 
wiecznie są z czegoś niezadowoleni, bywają też 
opryskliwi wobec innych, niemili, krzyczący na 
siebie. 

 Główną niedogodnością mieszkania 
w Lublinie, która bezpośrednio dotyczy 
respondentów, są problemy ze znalezieniem 

26 FGI L 2. FGI L 2.
27 FGI L 1. FGI L 1.

pracy oraz niskie zarobki. Zdaniem badanych 
fatalna sytuacja na rynku pracy wynika z upadku 
dużych zakładów przemysłowych, bardzo złego 
stanu dróg dojazdowych do Lublina – ciągle 
odkładana jest decyzja w sprawie rozpoczęcia 
budowy drogi ekspresowej S17 między 
Warszawą a Lublinem, oraz braku lotniska. 
Jednakże mimo tych niedogodności badani 
podtrzymują swoje stanowisko, że Lublin jest 
bardzo dobrym miastem do życia. Jak stwierdza 
jeden z badanych „wolę w Lublinie klepać słodką 
biedę niż pracować w Warszawie w jakiejś agencji 
marketingowej”28.

KULTURA W LUBLINIE

 Drugim poruszonym tematem była 
obecność kultury w mieście i jej charakter. Jedna 
z badanych stwierdziła, że Lublin nie jest tego 
typu miastem co Kraków, gdzie kultura wszędzie 
ludzi otacza. Tutaj trzeba kultury poszukać, ale 
można bardzo dużo znaleźć. Badani wskazywali, 
że osoby zainteresowane kulturą mogą 
korzystać z dwóch informatorów kulturalnych. 
Jednym jest strona internetowa lublin2016.
pl przygotowywana przez stowarzyszenie 
Homo Faber we współpracy z urzędem miasta. 
Drugim ”Lubelski Informator Kulturalny Zoom” 
– bezpłatna gazeta wydawana przez Centrum 
Kultury (jednostkę o statusie samorządowej 
instytucji kultury). 

 Zdaniem respondentów o charakterze 
miasta stanowią liczne regularnie organizowane 
festiwale. Z jednej strony są to festiwale 
teatralne – Konfrontacje, które odbywają się 
w październiku oraz Kontestacje organizowane
 w listopadzie. Festiwale te są kontynuacją 
tradycji teatrów alternatywnych, z których 
28  FG 3.  FG 3.
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Lublin słynął w latach 70. Ponadto w mieście 
również cyklicznie organizowane są festiwale 
muzyczne. Najstarszym z nich jest Festiwal 
Mikołajki Folkowe, organizowany przez Orkiestrę 
pod wezwaniem św. Mikołaja. Festiwal ten 
istnieje od 20 lat, jest najstarszą i największą 
imprezą poświęconą muzyce folkowej w Polsce. 
Wykreował gwiazdy tego nurtu, m.in. Kapelę  
ze Wsi Warszawa. Jak zaznacza jedna z badanych, 
jest to jedna z ważniejszych imprez muzycznych 
w Polsce. Drugim z wymienionych festiwali 
muzycznych jest festiwal Kody na którym 
tradycja łączy się z nowoczesnością. 

 Inne wydarzenia, które według badanych 
definiują charakter Lublina to Noc Kultury – 
wydarzenie wyjątkowe w skali kraju, podczas 
którego nocą równolegle w wielu miejscach 
miasta odbywają się koncerty, wernisaże i 
spektakle. Drugim ważnym wydarzeniem jest 
organizowany w sierpniu Jarmark Jagielloński, 
który tym różni się od podobnych imprez 
organizowanych w innych miastach (jak np. 
Jarmark Dominikański w Gdańsku), że można 
tam kupić wyłącznie rękodzieło i wyroby 
artystyczne sprzedawane przez twórców tych 
przedmiotów. Innym ważnym wydarzeniem, 
który wręcz zmienia przestrzeń miejską 
jest zdaniem respondentów festiwal sztuki  
w przestrzeni miasta Open City.

INSTYTUCJE KULTURY W LUBLINIE

 Kolejna część wywiadu dotyczyła 
instytucji kultury działających w Lublinie. 
Badani uważają, że lubelskie instytucje kultury 
zdecydowanie zmieniły się na lepsze po tym, gdy 
w 2006 Adam Wasilewski zastąpił na stanowisku 
prezydenta Lublina Andrzeja Pruszkowskiego. 
Ustępujący wówczas prezydent nie interesował 

się zbytnio kulturą. Badani wskazują, że za jego 
czasów powstawały buble w sferze kultury np. 
muszla koncertowa w Ogrodzie Saskim, która 
po 4 latach wymaga remontu, a o kulturze 
przypominał sobie przed wyborami. Zdaniem 
respondentów prezydent Wasilewski sprawujący 
urząd w latach 2006-2010 miał dobre intencje, 
był sensowny, ale trochę nieporadny i mało 
decyzyjny. Niemniej dobrał sobie doskonałego 
zastępcę Włodzimierza Wysockiego, który zajął 
się sprawami kultury. Wysocki diametralnie 
zmienił finansowanie kultury w Lublinie. Dotacje 
na kulturę wzrosły z ok. 200-300 tys. zł do 
około 1 mln zł rocznie. Kwota ta przeznaczona 
jest na konkursy dot. wydarzeń kulturalnych 
i rozdzielana jest na podstawie wyników 
otwartych konkursów. Oprócz tego instytucje 
kultury mają swoje stałe finansowanie. Nowe 
władze miasta utworzyły samodzielny Wydział 
Kultury w Urzędzie Miejskim (wcześniej 
sprawami związanymi z kulturą zajmował 
Wydział Sportu, Turystyki i Kultury), wzmacniając 
tym samym znaczenie kultury w polityce 
miasta. Na stanowisko dyrektora Wydziału 
Kultury wiceprezydent Wysocki sprowadził 
z Warszawy doświadczonego menedżera kultury 
Dariusza Jachimowicza. Badani zaznaczają, że 
wraz z nadejściem nowej ekipy możliwe było 
przeprowadzenie pewnych projektów, które 
wcześniej były rozważane, ale próby realizacji 
spotykały się z odmową ze strony władz miasta 
– przykładem jest tu Noc Kultury. 

 Bardzo ważne miejsce w pejzażu 
kulturalnym Lublina zajmuje, według 
respondentów, Centrum Kultury wraz ze swoją 
filią Warsztatami Kultury. Centrum Kultury 
stworzyło warunki do pracy lubelskim teatrom 
alternatywnym, zatrudniając ich twórców. 
Odbyło się to w ramach projektu Teatr Centralny, 
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w którym zrzeszono teatry działające przy 
Centrum Kultury: Teatr Provisorium, Kampania 
„Teatr”, Teatr Maat Projekt, neTTheatre, Lubelski 
Teatr Tańca, Scena Prapremier InVitro. 

 Ważnym obiektem dla lubelskiej kultury 
jest umiejscowione na miasteczku studenckim 
Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka. 
Badani wskazują, że miejsce to zawsze tętni 
życiem i organizowanych jest tam bardzo dużo 
wydarzeń kulturalnych.

ADRESACI OFERTY KUTLURALNEJ 
LUBLINIE

 Kolejnym wątkiem rozmowy były osoby, 
do których oferta kulturalna jest kierowana. Badani 
byli raczej zgodni, że pomimo dość bogatej oferty 
wydarzeń kulturalnych większość mieszkańców 
nie jest nimi zainteresowana i nie bierze w nich 
udziału. Jeden z badanych podsumował tę sytuację 
zdaniem „Tak jak Lublinowi, społeczeństwu kultura 
została przywrócona, tak publiczność nie została 
przywrócona kulturze”29. Inny z badanych podzielił się 
obserwacją, że na większość wydarzeń kulturalnych 
przychodzi ta sama grupa widzów – ok. 80% widzów  
to zazwyczaj stała grupa bywalców. Jedyne 
wydarzenia, na które można ściągnąć więcej osób, to 
koncerty popularnych gwiazd muzyki odbywające 
się na dużej przestrzeni pod zamkiem. Co więcej, 
bilety na wydarzenia kulturalne zazwyczaj nie są 
drogie, więc małe zainteresowanie nie wynika z 
przyczyn finansowych. Jeden z badanych przytoczył 
wyniki badania społecznego zleconego przez Urząd 
Miejski na temat uczestniczenia mieszkańców 
w kulturze. W badaniu tym większość lublinian 
odpowiadała, że wolny czas spędza w domu ze 
znajomymi, a nie podczas wydarzeń kulturalnych. 
W trakcie wywiadu pojawiła się również opinia, 
29  FG 3.   FG 3. 

że być może brak zainteresowania wydarzeniami 
kulturalnymi bierze się z braku świadomości, że takie 
wydarzenia się odbywają, gdyż wysyp wydarzeń 
kulturalnych zaczął się dopiero od kilku lat.

 Osobną część dyskusji stanowiła 
wymiana opinii na temat studentów w Lublinie. 
Lublin jest miastem akademickim z pięcioma 
dużymi uczelniami publicznymi i liczną rzeszą 
studentów mieszkających przynajmniej  
w okresie roku akademickiego. Zdaniem 
badanych jeszcze kilkanaście lat temu, 
studenci bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu 
kulturalnym miasta zarówno, jako odbiorcy jak 
i twórcy kultury. Mówiono wówczas o bardzo 
prężnej kulturze studenckiej. Aktualnie studenci 
w bardzo małym stopniu interesują się kulturą, nie 
wspominając nawet o jej tworzeniu. Jak zauważa 
jeden z badanych „Kiedyś dzikie tłumy waliły 
do Chatki [Żaka], a teraz są pustki”30. Dzisiejsi 
studenci wolą odwiedzić dyskoteki i kluby 
muzyczne – wiele tego typu obiektów 
pojawiło się ostatnio na terenie miasteczka 
akademickiego. Badani łączą to z obniżeniem 
poziomu studiów, poziomu intelektualnego 
studentów oraz obniżeniem rangi studiów 
wyższych. Jeden z respondentów uważa, że 
„studenci to ochleje, opoje a na miasteczku 
akademickim rozróby, syf i kupa butelek”31. 
Badani zwrócili również uwagę na niski poziom 
wydarzeń, które odbywały się w ramach dni 
kultury studenckiej Kozienalia. Choć jeden 
z badanych porównywał dni kultury studenckiej 
w Lublinie z analogicznymi imprezami w innych 
miastach i Lublin wypadł w tym porównaniu 
bardzo dobrze. Przede wszystkim w Lublinie 
oferowana jest studentom większa i ciekawsza 
oferta oraz dłużej trwający cykl imprez. 

30 FG 4. FG 4.
31 FG 5. FG 5.
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ANIMACJA KULTURY W LUBLINIE

 Następnym punktem prowadzonego 
wywiadu była kwestia animacji kultury. W tej 
kwestii badani zgodzili się, że bardzo dużo 
dzieje się w instytucjach kultury znajdujących 
się w centrum miasta, lecz niemal niewidoczne 
są instytucje umiejscowione na terenie osiedli 
mieszkaniowych. Jeden z badanych jako przykład 
podał dzielnicę Dziesiątą, gdzie w jedynej 
placówce kultury odbywają się wystawy psów, 
kotów, bądź też wesela i bankiety. Chlubnym 
wyjątkiem są prężnie działające dzielnicowe 
domy kultury na dzielnicach Czechów i LSM. 
Jeden z badanych, który aktualnie odbywa 
staż w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego 
uważa, że powodem braku aktywności 
instytucji kultury znajdujących się na terenie 
dzielnic są pracownicy – są to zazwyczaj osoby 
„starszej daty”, których trudno zmotywować do 
różnych działań. Innym powodem są mizerne 
możliwości lokalowe budynków będących 
siedzibami tych instytucji. Zdarza się również, że 
osiedlowe domy kultury nie są samorządowymi 
instytucjami kultury; prowadzone są przez 
spółdzielnie mieszkaniowe i w związku z tym 
nie mogą otrzymywać pieniędzy bezpośrednio 
z budżetu miasta. Tego rodzaju domy kultury 
mogłoby starać się o pieniądze z kasy miasta, 
ale musiałyby się wcześniej przekształcić  
w stowarzyszenia – mimo prób namawiania ich 
do przekształcenia, pracownicy tych ośrodków 
nie chcą się tego podjąć. Innym miejscem gdzie 
może odbywa się życia kulturalne na osiedlach 
są biblioteki, lecz zazwyczaj braku informacji o 
takich wydarzeniach i w praktyce wiedzą o nich 
jedynie osoby korzystające z bibliotek.

 Badani doszli również do wniosku,  
że instytucje znajdujące się na terenie dzielnic 

mieszkalnych nie są włączone w wydarzenia związane 
ze staraniem się o tytuł ESK. Wszystkie wydarzenia 
przygotowywane są i odbywają się tylko w centrum 
miasta, a na terenie dzielnic znaleźć można tylko foldery o ESK, które 
zachęcają żeby przyjechać do śródmieścia. 

ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE W 
LUBLINIE

 W kolejnym punkcie dyskusji poruszony 
został temat obywatelskiego zaangażowania 
mieszkańców w życie miasta. Badani stwierdzili, 
że lublinianie w przeważającej większości czują 
się bardziej mieszkańcami niż obywatelami 
miasta. Dla wielu osób liczy się tylko zaspokajanie 
podstawowych potrzeb. Brak zainteresowania 
sprawami miasta przejawia się między innymi 
tym, że całymi latami nie przyjeżdżają do centrum 
miasta, ponieważ wszystkie podstawowe punkty 
użyteczności publicznej (sklep, przychodnia, 
poczta) mają w swoim bezpośrednim otoczeniu. 
Niemniej w Lublinie są też środowiska osób 
aktywnych, które świadomie uczestniczą w życiu 
miasta i mają poczucie wpływu na to, co się dzieje 
w mieście. Badani nie byli zgodni co do tego, jak 
wiele osób słyszało w ogóle, że miasto się stara 
o tytuł ESK. Jedni uważali że jest to nie mniej niż 
90%, a inni że odsetek ten jest znacznie mniejszy.

ESK

 Ostatni z tematów poruszonych 
podczas wywiadu dotyczył starań Lublina  
o tytuł ESK. Badani wspominali, że pomysł 
wystartowania Lublina w konkursie na ESK 
pojawił się wśród włodarzy miasta zanim jeszcze 
ogłoszono konkurs na ten tytuł. 

 Respondenci przedstawili schemat 
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instytucji zaangażowanych w przygotowanie 
kandydatury Lublina. Instytucją odpowiedzialną 
za przygotowanie kandydatury jest biuro 
powołane przez prezydenta, które jest 
częścią Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego. 
Samodzielnym dyrektorem biura jest Michał 
Karapuda i zatrudnionych jest tam kilkoro 
pracowników. Ponadto ustanowiono strukturę 
instytucji, które pracują nad przygotowaniem 
kandydatury Lublina w drugim etapie konkursu. 
Oprócz biura jest to Komitet Artystyczny  
w skład którego wchodzą twórcy kultury  
z Lublina. Komitet stanowi forum konsultacji. 
Ponadto w proces przygotowania kandydatury 
włączona jest inicjatywa SPOKO, czyli Społeczny 
Komitet Organizacyjny wyłoniony po projekcie 
DNA miasta zorganizowanym przez Res 
Publikę Nową. SPOKO jest to „nieformalne ciało 
społeczne, które żyje głównie w internecie”32. 
W tej chwili w ramach SPOKO aktywnych jest  
ok. 70 osób, są to głównie pasjonaci interesujący 
się kulturą hobbystycznie. W ramach SPOKO 
wyodrębniły się różne grupy tematyczne, np. 
grupa muzyczna, która dba o to, żeby koncerty 
organizowane w mieście nie pokrywały się 
terminami. Początkowo SPOKO miało być 
alternatywą dla działań miasta jako wyłoniony 
oddolnie gabinet cieni. Celem SPOKO miało być 
nadzorowanie starań miasta o ESK, rozważano 
też przygotowanie alternatywnej aplikacji 
miasta do ESK. Z czasem z tego zrezygnowano 
i SPOKO współpracuje z miastem – wytworzył 
się rodzaj konsensusu między urzędnikami 
miejskimi a SPOKO. Różnice zdań pojawiają się, 
ale mają charakter marginalny. W drugim etapie 
przygotowań powstanie też punkt do naboru 
projektów, które znajdą się w aplikacji Lublina  
do ESK. Projekty zgłaszane przez mieszkańców 
mają zostać wzięte pod uwagę przez urzędników 

32 FGI L PP2. FGI L PP2.

i ewentualnie uwzględnione w aplikacji. 

 Na pytanie o środki finansowe 
przeznaczone na starania o ESK, jeden z badanych 
odpowiedział, że nie ma tu o czym mówić gdyż 
kultura nie jest przeliczalna na zyski. Z drugiej 
strony wspomniano, że starania o tytuł ESK 
spowodują, że zarządzanie środkami finansowymi 
przeznaczonymi na kulturę będzie bardziej 
efektywne. Już teraz zaczęto się zastanawiać, 
jak wydać pieniądze publiczne na kulturę, żeby 
to miało jakiś sens. Kiedyś wydawano głównie 
na wielkie koncerty dla masowej publiczności  
z zaproszonymi gwiazdami z zewnątrz, a teraz  
to się zmieniło o tyle, że w większym stopniu 
stawia się na kreowanie nowych wydarzeń 
kulturalnych z lokalnymi artystami.

 Respondenci na pytanie o szanse 
Lublina odpowiedzieli, że 3 lata temu, gdy 
Lublin zaczynał walkę o ESK, wiele osób w to 
nie wierzyło. Teraz jest coraz więcej wiary w 
powodzenie starań. O szansach Lublina badani 
mówili na różne sposoby. Z jednej strony 
oceniono szanse Lublina, biorąc pod uwagę 
zakulisowe rozgrywki „Warszawa nie będzie bo 
jest stolicą, Katowice nie będą bo są miastem 
przemysłowym, a już Essen miasto przemysłowe 
było, więc walka rozegra się między Lublinem, 
Gdańskiem i Wrocławiem”33. Z kolei inny badany 
odwołał się do idei konkursu – „ja bym chciał, 
żeby wygrało miasto, które najlepiej wpisuje się  
w koncepcję tego konkursu, jeżeli jesteśmy 
gorsi, to przegrajmy”34. Respondenci zgodzili się, 
że na pewno jest jeszcze wiele rzeczy  
do zrobienia, ale zarazem jest duży potencjał  
i są szanse.

33 FG 5. FG 5.
34 FG 6. FG 6.
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 Badani wymienili szereg korzyści, jakie 
uzyskanie tytułu ESK może przynieść miastu. 
W  pierwszej kolejności wskazano spodziewaną 
zmianę mentalności mieszkańców i studentów 
związane z większym zainteresowaniem 
kulturą, większą świadomość kultury, ale też 
zmianę podejścia mieszkańców do samego 
miasta, pozbycie się kompleksu prowincji, 
zaprzestanie narzekania mieszkańców na swoje 
miasto – „jak będzie można narzekać, jak stolicą 
kultury będziemy”35. Tytuł ESK to także szansa na 
poprawienie pozycji Lublina w Polsce, a przez to 
także pozycji regionu wschodniego – „byłby to 
realny znak dla polskiego społeczeństwa, że coś 
takiego jak Polska B nie istnieje”36. ESK może też być 
ważnym znakiem dla inwestorów, że stwarza się tu 
przyjazny klimat do inwestycji, skoro miasto jest w 
stanie udźwignąć tytuł ESK. Poza tym inwestorzy 
mogą zacząć traktować Lublin jako interesujące 
miejsce do życia, mieszkania. Kolejne potencjalne 
korzyści wiążą się z doprowadzeniem do końca 
inwestycji strukturalnych – np. dokończenie prac 
przy „Teatrze w budowie”, który budowany jest 
od 40 lat, oraz rozpoczęciem nowych, bardzo 
potrzebnych, jak np. inwestycje drogowe, budowa 
lotniska w Świdniku. Tytuł ESK może też mieć 
znaczenia dla władz miasta. Z pewnością poprawi 
ich wizerunek, ale badani mają także nadzieję, że 
doprowadzi to do utworzenia strategii rozwoju 
miasta – tzn. wieloletniego planu rozwoju miasta, 
który będzie konsekwentnie realizowany mimo 
zmian we władzach lokalnych. Udział w konkursie 
już wymusił myślenie o takim planie. Respondenci 
liczą też na zwiększenie liczby turystów oraz 
poszerzenie i tak bogatej oferty kulturalnej. 

 Dla lubelskich starań o tytuł ESK2016 
ważne jest, że rok później, w roku 2017, Lublin 
będzie obchodził swoje 700-lecie. W związku 
35 FG 7. FG 7.
36 FG 8. FG 8.

z tym, nawet jeżeli Lublin nie otrzyma tytułu 
ESK, inicjatywy powstałe w wyniku starań o ESK 
będą mogły być wykorzystane przy obchodach 
jubileuszu. 



UWAGI  
i PODZIĘKOWANIA
 Raport badawczy pt. DNA Miasta: Diag-
noza. Badanie polityki kulturalnej miast polskich 
kandydujących do tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016 jest efektem projektu Fundacji Res 
Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, dofinan-
sowanego ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Obserwatorium Kul-
tury 2010. Partnerem merytorycznym projektu 
było Centrum Studiów nad Demokracją Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

 Badania były prowadzone w okresie 
między czerwcem a grudniem 2010 roku przez 
interdyscyplinarny zespół, w którego skład 
wchodzą : Artur Celiński, Michał Kotnarowski, 
Aleksandra Niżyńska, Aleksandra Stańczuk, 
Michał Wenzel.

 Badania nie byłyby możliwe bez wsparcia 
oraz pomocy ze strony następujących osób oraz 
instytucji, którym składamy podziękowania:

Tomasz Andrzejewski, Aleksandra Burska, Piotr 
Czauderna, Jan Elbanowski, Łukasz Hrynkie-
wicz, Magdalena Jagielska, Ewa Jarosz, Łukasz 
Jasina, Karol Kamiński, Anna Kiedrowicz, Paweł 
Łuczeczko, Magdalena Malińska, Borys Mar-
kowki, Martyna Obarska, Szymon Ozimek, Jakub 
Panek, Wojciech Przybylski, Beata Roguska, Alicja 
Wacowska,

Buffet Gdańsk, Centrum im. Ludwika Zamenhofa 
w Białymstoku, Centrum Sztuki Współczesnej 
„Znaki Czasu” w Toruniu, Galeria Sztuki 

Współczesnej BWA Katowice, Księgarnia Boo-
karest w Poznaniu, Księgarnia-Kawiarnia Mała 
Litera w Łodzi, Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze  
we Wrocławiu, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN 
w Lublinie, Willa Lentza w Szczecinie.

Projekt dofinansowany ze środków  
Narodowego Centrum Kultury  

w ramach programu  
Obserwatorium Kultury 2010.
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Strona projektu DNA Miasta: Diagnoza.

www.dnamiasta.pl
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Scenariusz ankiety telefonicznej
Wywiad z pracownikiem instytucji kultury w mieście-kandydacie do ESK

Ankieta telefoniczna

Wpisać: 

Miasto..........................................Nazwa instytucji:........................................................

Nr telefonu.....................................................................................................

Nazwisko rozmówcy.....................................Funkcja.................................................

Dzień dobry. Nazywam się ….. Dzwonię z redakcji pisma Res Publica Nowa, z Warszawy. Prowadzimy 
badanie o nazwie DNA Miasta: Diagnoza, którego jednym z najważniejszych celów jest prześledzenie 
w jaki sposób władze miasta lub organizacja odpowiedzialna za program przygotowań do zdobycia 
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 konsultowały swoje pomysły i wizje z instytucjami i orga-
nizacjami zajmującymi się kulturą w [NAZWA MIASTA]. 

Chciał(a)bym zadać Panu/Pani kilka pytań dotyczących tego, czy i jak Pana/Pani organizacja  brała 
udział w procesie przygotowań do konkursu ESK 2016. Odpowiedź nie zajmie więcej niż 4 minuty. 
Czy zechce Pan(i) odpowiedzieć?

[Uwaga dla ankietera: jeśli respondent nie będzie znał odpowiedzi na któreś pytanie, należy 
poprosić: A czy mógłby/mogłaby Pan(i) spytać kogoś z kolegów?]

1. Czy słyszał(a) Pan(i), że [nazwa miasta] startuje w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury?

Tak

NARZĘDZIA BADAWCZE
ANEKS
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Nie

2. Czy Urząd Miasta/operator kontaktował się z [nazwa organizacji] w sprawie konkursu o tytuł Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury, na przykład konsultując swoje propozycje, prosząc o sugestie, itp.?

Tak

Nie

Sami zgłosiliśmy się do władz miasta

[Jeśli nie]

Jeśli nie, to czy jest Panu znana przyczyna/powód braku takiego kontaktu?

….................................................................................

Przejdź do pytania 6.

[Jeśli tak]

W jakiej formie wzięli Państwo udział w procesie przygotowania do zdobycia tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury?

Prośba o ogólną opinię

Udział w spotkaniach roboczych

Udział w debatach publicznych

Przygotowanie ekspertyzy

Zgłoszenie konkretnych pomysłów/projektów

Uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego całą aplikację

Inne? Jakie………………………………………
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5. Czy Państwa propozycje/opinie zostały uwzględnione w procesie przygotowań?

Tak

Nie 

[Jeśli tak]

6. W jaki sposób? 

….................................................................................

….................................................................................

7. Czy identyfikują się Państwo z wizją miasta i propozycją strategii rozwoju kultury do 2016 
przygotowaną przez władze/operatora przygotowań do konkursu ESK 2016?

TAK

NIE

Dziękuję bardzo za udział w badaniu. Czy mógłby/mogłaby Pan(i) podać swoje nazwisko i pełnioną 
funkcję?

Scenariusze wywiadów 
pogłębionych
Scenariusz wywiadu z pracownikiem Urzędu Miasta

I. Decyzja

1. Kiedy zapadła decyzja o ubieganiu się Waszego miasta o tytuł ESK? Jaką miała formę (uchwały, 
deklaracji)?

2. Kto zaproponował udział miasta w konkursie? 
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Czy zachęcali do udziału w nim mieszkańcy? Jeśli tak – w jaki sposób? Czy powstała jakaś formalna 
lub nieformalna organizacja mieszkańców aktywna na rzecz ESK? W jaki sposób starała się wpłynąć 
na władze miasta?

Czy powstały niezależne od władz miasta strony internetowe zachęcające do udziału w konkursie? 
Czy jakieś organizacje ludzi kultury zachęcały do udziału? W jaki sposób? 

3. Czy miasto brało pod uwagę głosy mieszkańców przy podjęciu decyzji o udziale w konkursie? 
Jeśli tak – proszę podać przykłady działań mieszkańców, które wpłynęły na miasto przy podjęciu 
decyzji. W jaki sposób głosy mieszkańców zostały uwzględnione? Czy podczas sesji Rady Miasta dys-
kutowano o tych inicjatywach? 

Czy przeprowadzono jakieś formalne lub nieformalne konsultacje?

4. Co skłoniło Wasze miasto do ubiegania się o tytuł ESK? Dlaczego zależy Wam na tym wyróżnieniu? 
Co miasto chce osiągnąć przez uczestnictwo w konkursie?

II. Przygotowania

1. Kto przygotowuje  aplikację Waszego miasta – kandydata do ESK? Dlaczego uczyniliście taki wybór? 
Kto podjął tę decyzję? Z kim była konsultowana?

2. Jak zorganizowana jest komórka UM odpowiedzialna za przygotowania kandydatury do ESK? Ilu 
jest tam pracowników? Jaki jest budżet? 

3. Czy komórka ta konsultuje swoje pomysły z mieszkańcami? Jakie kanały są wykorzystywane? Jak 
wyglądają te konsultacje?  Poprzez kontakty osobiste? Elektronicznie, poprzez maile wysyłane przez 
mieszkańców? Poprzez spotkania z mieszkańcami? Proszę podać kilka przykładów. 

4. Jakie wypracowaliście metody przetwarzania informacji? Kto decyduje o uwzględnieniu/odrzuce-
niu pomysłów? Jakie są kryteria?

5. Czy miasto lub operator prowadzi działania mające na celu zwiększenie wiedzy i zainteresowania 
staraniami o ESK2016 wśród mieszkańców miasta? Czy działania te przynoszą efekty? Jakie? Czy mi-
asto dysponuje danymi na ten temat?

6. Czy, oprócz konsultacji, miasto lub operator wypracowało jakieś formy partycypacji umożliwiające 
mieszkańcom współdecydowanie o strategii lub jej modyfikację?



96

7. Czy miasto współpracuje w ramach przygotowań do ESK z organizacjami społecznymi, NGOs? Z 
jakimi? Jaka jest ich rola? Jakie mają uprawnienia? Czy ich sugestie są brane pod uwagę? Proszę 
podać przykłady. 

[Jeżeli aplikację przygotowuje wyspecjalizowana firma]

8. Czy mógłby Pan (mogłaby Pani) opisać współpracę władz miasta z firmą przygotowującą aplikację? 
Czy miasto na bieżąco z nią kooperuje, kontroluje ją? 

9. Jakie cele zostały postawione tej firmie/organizacji? W jaki sposób nastąpi rozliczenie?

10. Czy firma pracuje koncepcyjnie, czy też zajmuje się stroną formalną –przygotowaniem doku-
mentów? Proszę podać przykłady pracy koncepcyjnej – jakie miała pomysły na działalność  kulturalną. 

III. Udział  w imprezach ESK

1. Miasto w ramach przygotowań do udziału w konkursie na ESK planuje różne imprezy i działania 
kulturalne. Czy planując je, urzędnicy badają w jakiś sposób, kto będzie uczestniczył? 

Czy uczestnicy tych imprez będą – Pana(i) zdaniem – typowi (elity, ludzie wykształceni, studenci), czy 
też uda się poszerzyć krąg odbiorców i dotrzeć do ludzi niemających na co dzień kontaktu z „kulturą 
wysoką” i nieuczestniczących w kulturze na żywo? W jaki sposób? Proszę o przykłady. 

2. Proszę podać przykłady kilku najważniejszych z perspektywy ESK działań kulturalnych planowanych 
przez miasto. Chodzi o imprezy pokazujące europejski, ponadnarodowy wymiar działalności kultur-
alnej w Waszym mieście.

[Dla każdego działania] 

3. Kto zaproponował tę imprezę? Miasto, artyści, instytucje kulturalne, NGOs? Jak się to odbyło?

4. Jak Pan(i) sądzi, kto będzie brał udział? Dla kogo będzie atrakcyjna? Jak Pan(i) sądzi, czy będą się nią 
interesować mieszkańcy dzielnicy/miasta? Turyści z Polski? Turyści z zagranicy? Dlaczego?

IV. Trwałość działań

1. Czy miasto lub operator ma plany na to, co stanie się z wypracowanymi pomysłami, jeśli przegracie 
walkę o tytuł ESK?
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2. Czy wszystkie zaplanowane działania zostaną przeprowadzone, jeśli Wasze miasto nie zostanie ESK? 
Jeśli nie – które wypadną z programu? Jakie kryteria będą brane pod uwagę? Kto będzie decydował 
– urzędnicy, artyści czy mieszkańcy? Czy odbędą się jakieś konsultacje?

3. Jeżeli Wasze miasto zostanie ESK – czy działania, o których Pan(i) mówił(a), będą kontynuowane w 
następnych latach? 

V.  ESK a miasto obywateli

1. Jak Pan(i) rozumie kryterium „miasto i obywatele”? Jak jest ono realizowane w Waszym mieście? 
Jakie działania wypełniają to kryterium?

2.   Ogólnie rzecz biorąc – jak przygotowania do konkursu o ESK zmieniły udział mieszkańców w 
kształtowaniu programu kulturalnego Waszego miasta?  Jak Pan(i) sądzi, czy mieszkańcy ożywili się 
w związku z tym konkursem? Czy zależy im na tym, aby Wasze miasto zostało ESK? Komu zależy? 
Dlaczego tak Pan(i) sądzi?

3. Jakie formy aktywności mieszkańców przetrwają, jeśli Wasze miasto nie zostanie ESK? Czy utrzymają 
się społeczności (np. na Facebooku)? Czy mieszkańcy będą w podobny sposób działać przy innych 
inicjatywach miasta, związanych z kulturą? Dlaczego tak Pan(i) sądzi?

4. Czy organizacje społeczne, z którymi miasto współpracowało przy przygotowaniach, pozostaną 
partnerem władz? W jakich inicjatywach będziecie współpracować? 

Scenariusz wywiadu z członkiem NGO zaangażowanego w przygotowania

I. Decyzja

1. Kto zaproponował udział miasta w konkursie o ESK? 

Czy zachęcali do udziału w nim mieszkańcy? Jeśli tak – w jaki sposób? Czy powstała jakaś formalna 
lub nieformalna organizacja mieszkańców aktywna na rzecz ESK? W jaki sposób starała się wpłynąć 
na władze miasta?

Czy powstały niezależne od władz miasta strony internetowe zachęcające do udziału w konkursie? 
Czy jakieś organizacje ludzi kultury zachęcały do udziału? W jaki sposób? 

Czy Wasza organizacja miała w niej swój udział? Czy zgłosiła się sama, czy też została zaproszona 
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przez miasto?

2. Czy miasto brało pod uwagę głosy mieszkańców przy podjęciu decyzji o udziale w konkursie? 
Jeśli tak – proszę podać przykłady działań mieszkańców, które wpłynęły na miasto przy podjęciu 
decyzji. W jaki sposób głosy mieszkańców zostały uwzględnione? Czy podczas sesji Rady Miasta dys-
kutowano o tych inicjatywach? 

Czy przeprowadzono jakieś formalne lub nieformalne konsultacje z mieszkańcami?

3. Czy przeprowadzono jakieś formalne lub nieformalne konsultacje z organizacjami społecznymi, 
NGOs? Jak wyglądały konsultacje z waszą organizacją?

4. Co skłoniło Wasze miasto do ubiegania się o tytuł ESK? Dlaczego zależy Wam na tym wyróżnieniu? 
Co miasto chce osiągnąć przez uczestnictwo w konkursie?

II. Przygotowania

1. Czy komórka UM odpowiedzialna za przygotowania kandydatury miasta do ESK konsultuje swoje 
pomysły z mieszkańcami? Jak wyglądają te konsultacje? Jakie kanały są wykorzystywane? Kon-
takty osobiste? Elektronicznie, poprzez maile wysyłane przez mieszkańców? Poprzez spotkania z 
mieszkańcami? Proszę podać kilka przykładów. 

2. Czy miasto współpracuje w ramach przygotowań do ESK z organizacjami społecznymi, NGOs? Z 
jakimi? Jakie mają uprawnienia? Czy ich sugestie są brane pod uwagę? Proszę podać przykłady. 

3. Jak wygląda współpraca UM z Waszą organizacją? Jakie macie zadania? Jak ocenia Pan(i) tę 
współpracę? Co można by w niej zmienić? Jak poprawić?

4. Czy, oprócz konsultacji, miasto lub operator wypracowało jakieś formy partycypacji umożliwiające 
mieszkańcom współdecydowanie o strategii lub jej modyfikację? Jakie to formy?

III. Udział  w imprezach ESK

1. W ramach przygotowań do udziału w konkursie na ESK planowane są różne imprezy i działania 
kulturalne. Czy uczestnicy tych imprez będą – Pana(i) zdaniem – typowi (elity, ludzie wykształceni, 
studenci), czy też uda się poszerzyć krąg odbiorców i dotrzeć do ludzi niemających na co dzień kon-
taktu z „kulturą wysoką” i nieuczestniczących w kulturze na żywo? W jaki sposób? Proszę o przykłady. 

2. Proszę podać przykłady kilku najważniejszych z perspektywy ESK działań kulturalnych planowanych 
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przez miasto. Chodzi o imprezy pokazujące europejski, ponadnarodowy wymiar działalności kultur-
alnej w Waszym mieście.

[Dla każdego działania] 

3. Kto zaproponował tę imprezę? Miasto, artyści, instytucje kulturalne, NGO? Jak się to odbyło?

4. Jak Pan(i) sądzi, kto będzie brał udział? Dla kogo będzie atrakcyjna? Jak Pan(i) sądzi, czy będą się nią 
interesować mieszkańcy dzielnicy/miasta? Turyści z Polski? Turyści z zagranicy? Dlaczego?

IV. Trwałość działań

1. Czy miasto lub operator ma plany na to, co stanie się z wypracowanymi pomysłami, jeśli przegracie 
walkę o tytuł ESK?

2. Czy wszystkie zaplanowane działania zostaną przeprowadzone, jeśli Wasze miasto nie zostanie ESK? 
Jeśli nie – które wypadną z programu? Jakie kryteria będą brane pod uwagę? Kto będzie decydował 
– urzędnicy, artyści czy mieszkańcy? Czy odbędą się jakieś konsultacje?

3. Jeżeli Wasze miasto zostanie ESK – czy działania, o których Pan(i) mówił(a), będą kontynuowane w 
następnych latach? 

V.  ESK a miasto obywateli

1. Jak Pan(i) rozumie kryterium „miasto i obywatele”? Jak jest ono realizowane w Waszym mieście? 
Jakie działania wypełniają to kryterium?

2.   Ogólnie rzecz biorąc – jak przygotowania do konkursu o ESK zmieniły udział mieszkańców w 
kształtowaniu programu kulturalnego Waszego miasta?  Jak Pan(i) sądzi, czy mieszkańcy ożywili się 
w związku z tym konkursem? Czy zależy im na tym, aby Wasze miasto zostało ESK? Komu zależy? 
Dlaczego tak Pan(i) sądzi?

3. Jakie formy aktywności mieszkańców przetrwają, jeśli Wasze miasto nie zostanie ESK? Czy utrzymają 
się społeczności (np. na Facebooku)? Czy mieszkańcy będą w podobny sposób działać przy innych 
inicjatywach miasta, związanych z kulturą? Dlaczego tak Pan(i) sądzi?

4. Czy organizacje społeczne, z którymi miasto współpracowało przy przygotowaniach, pozostaną 
partnerem władz? W jakich inicjatywach będziecie współpracować? 
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Scenariusz wywiadu z przedstawicielem firmy-operatora

I. Decyzja

1. Kto zaproponował udział miasta w konkursie o ESK? 

Czy zachęcali do udziału w nim mieszkańcy? Jeśli tak – w jaki sposób? Czy powstała jakaś formalna 
lub nieformalna organizacja mieszkańców aktywna na rzecz ESK? W jaki sposób starała się wpłynąć 
na władze miasta?

Czy powstały niezależne od władz miasta strony internetowe zachęcające do udziału w konkursie? 
Czy jakieś organizacje ludzi kultury zachęcały do udziału? W jaki sposób? 

2. W jaki sposób doszło do porozumienia o współpracy miasta i Waszej firmy? Czy Wasza firma zgłosiła 
się sama, czy też została zaproszona przez miasto? Czy był konkurs? Jakie były kryteria rozstrzygnięcia?

II. Przygotowania

1. Jak zorganizowana jest komórka UM odpowiedzialna za przygotowania kandydatury do ESK? Jak 
Pan(i) ocenia sprawność jej funkcjonowania?

2. Wasza firma przygotowuje  aplikację Waszego miasta – kandydata do ESK. Dlaczego miasto uczyniło 
taki wybór? Kto podjął tę decyzję? Z kim była konsultowana?

3. Czy mógłby Pan (mogłaby Pani) opisać współpracę władz miasta z Waszą firmą? Czy miasto na 
bieżąco z Wami kooperuje, kontroluje? 

4. Czy firma pracuje koncepcyjnie, czy też zajmuje się stroną formalną –przygotowaniem doku-
mentów? Proszę podać przykłady pracy koncepcyjnej – jakie miała pomysły na działalność  kulturalną. 

5. Jakie zadania zostały postawione Waszej firmie? 

[Dopytać szczegółowo o WSZYSTKIE zadania] 

6. W jaki sposób nastąpi rozliczenie działalności firmy? Czym musi się wykazać? 

7. Czy firma konsultuje w jakiś sposób swoje projekty z mieszkańcami lub organizacjami społecznymi? 
W jaki sposób?
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III. Udział  w imprezach ESK

1. Miasto w ramach przygotowań do udziału w konkursie na ESK planuje różne imprezy i działania 
kulturalne. Czy uczestnicy tych imprez będą – Pana(i) zdaniem – typowi (elity, ludzie wykształceni, 
studenci), czy też uda się poszerzyć krąg odbiorców i dotrzeć do ludzi niemających na co dzień kon-
taktu z „kulturą wysoką” i nieuczestniczących w kulturze na żywo? W jaki sposób? Proszę o przykłady. 

2. Proszę podać przykłady kilku najważniejszych z perspektywy ESK działań kulturalnych planowanych 
przez miasto. Chodzi o imprezy pokazujące europejski, ponadnarodowy wymiar działalności kultur-
alnej w Waszym mieście.

[Dla każdego działania] 

3. Kto zaproponował tę imprezę? Miasto, artyści, instytucje kulturalne? Jak się to odbyło?

4. Jak Pan(i) sądzi, kto będzie brał udział? Dla kogo będzie atrakcyjna? Jak Pan(i) sądzi, czy będą się nią 
interesować mieszkańcy dzielnicy/miasta? Turyści z Polski? Turyści z zagranicy? Dlaczego?

IV. Trwałość działań

1. Czy Wasza firma ma plany na to, co stanie się z wypracowanymi pomysłami, jeśli przegracie walkę 
o tytuł ESK?

2. Czy wszystkie zaplanowane działania zostaną przeprowadzone, jeśli Wasze miasto nie zostanie ESK? 
Jeśli nie – które wypadną z programu? Jakie kryteria będą brane pod uwagę? Kto będzie decydował 
– urzędnicy, artyści czy mieszkańcy? Czy odbędą się jakieś konsultacje?

3. Jeżeli Wasze miasto zostanie ESK – czy działania, o których Pan(i) mówił(a), będą kontynuowane w 
następnych latach? 

V.  ESK a miasto obywateli

1. Jak Pan(i) rozumie kryterium „miasto i obywatele”? Jak jest ono realizowane w Waszym mieście? 
Jakie działania wypełniają to kryterium?

2.   Ogólnie rzecz biorąc – jak przygotowania do konkursu o ESK zmieniły udział mieszkańców w 
kształtowaniu programu kulturalnego Waszego miasta?  Jak Pan(i) sądzi, czy mieszkańcy ożywili się 
w związku z tym konkursem? Czy zależy im na tym, aby Wasze miasto zostało ESK? Komu zależy? 
Dlaczego tak Pan(i) sądzi?
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3. Jakie formy aktywności mieszkańców przetrwają, jeśli Wasze miasto nie zostanie ESK? Czy utrzymają 
się społeczności (np. na Facebooku)? Czy mieszkańcy będą w podobny sposób działać przy innych 
inicjatywach miasta, związanych z kulturą? Dlaczego tak Pan(i) sądzi?

Zagadnienia badań focusowych

Europejska Stolica Kultury

Czas trwania:  100 minut

A. ROZGRZEWKA

Przedstawienie zasad badania:

Prezentacja moderatora i agencji badawczej 

Całkowita poufność, informacja o nagrywaniu, celach i specyfice badania.

Przedstawienie się respondentów – krótka informacja o sobie pozwalająca uczestnikom poczuć się 
bardziej swobodnie w zebranym gronie.

B. WIEDZA DOTYCZĄCA KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH

Jak byście opisali Wasze miasto? Co wyróżnia je spośród innych?

Jakie to ma dla was znaczenie, że mieszkacie akurat w tym mieście?

Jaką tożsamość ma wasze miasto? Czy identyfikujecie się z nią?

A czym charakteryzuje się wasze miasto w aspekcie kultury? 

Jak rozumiecie kulturę w kontekście miasta?

Jakie znacie ważne instytucje kultury w waszym mieście?
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Do kogo jest skierowana oferta kulturalna?

Z jakiej oferty kulturalnej korzystacie?

Czy chcielibyście współtworzyć kulturę w waszym mieście? Dlaczego tak/nie?

Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jak widzicie relację między waszym miastem a obywatelami? Kim jest obywatel? Czym się charak-
teryzuje? 

Czy kiedykolwiek byliście zaangażowani w jakieś inicjatywy obywatelskie? (Np. organizacje 
pozarządowe.)

Jakie inicjatywy podejmuje wasze miasto oprócz działań kulturowych? Jakie działania są dla was 
najbardziej zauważalne?

Jak oceniacie działania podejmowane przez władze lokalne?

C. EUROPEJSKA STOLICA KULTURY

Co to jest Europejska Stolica Kultury?

Czy śledzicie konkurs na ESK?

Jakie działania / projekty wchodzą w skład ESK?

Czy Wasze miasto bierze udział w konkursie na ESK?

Jakie inne miasta w Polsce biorą w nim udział?

Czy chcecie, aby wasze miasto uzyskało tytuł ESK? Dlaczego? 

Czy oferta kulturalna się zmienia w związku ze staraniami o ESK? W jaki sposób? 

Czy warto jest ubiegać się o ESK?

Dlaczego wasze miasto bierze udział w konkursie ESK?
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Jaka jest motywacja miasta? Co dzięki temu konkursowi można osiągnąć?

W jaki sposób wasze miasto bierze udział w ESK? Jak się przygotowuje? 

Jaka jest strategia miasta w konkursie? 

Czy podoba się  Wam ta strategia? 

Czy ktoś się Was pytał o zdanie w tej kwestii?

Ile kosztują starania w konkursie ESK? 

Czy udział w konkursie może mieć korzyści finansowe dla miasta i jego mieszkańców? Jeśli tak to w 
jaki sposób? 

Czy wiecie kto odpowiada za udział miasta w konkursie ESK? 

Z kim można się kontaktować w tej sprawie? 

Czy chcielibyście zaangażować się w przygotowania? 

Jeśli tak to, w jaki sposób? 

Czy macie jakieś propozycje dotyczące udziału? Jakie to propozycje?

Komu zawdzięczalibyście sukces? Kto jest odpowiedzialny za wykonaną pracę w staraniach się o 
tytuł ESK? 

E. KONSEKWENCJE WYGRANEJ

Czy czujecie, że Wasze miasto mogłoby zostać europejską stolicą? 

Co mogłoby wnieść?

A czego się obawiacie?

Czym mogliby być zainteresowani Europejczycy w Waszym mieście?
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Czy jest oferta kulturalna skierowana również do osób z zagranicy? Jakie to są działania?

Jak wygrana może wpłynąć na Wasze miasto?

Co może się zmienić? 

Jakie korzyści może uzyskać miasto w wyniku wygranej? Jak wpłynie to na finanse miasta? 

A jak może wpłynąć na Wasze życie w tym mieście?

 
Jeśli respondenci nie będą mieć nic więcej do dodania – PODZIĘKUJ I ZAKOŃCZ


