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Wstęp 

Myśląc o Lublinie przed rozpoczęciem starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 

2016, widzimy nieco zacofane miasto na wschodzie Polski z kilkoma instytucjami 

kultury nadającymi rytm życiu kulturalnemu. Widzimy miasto bez odpowiedniej 

infrastruktury drogowej, z „Teatrem w Budowie” od kilku dekad oraz zaniedbanym 

Placem Litewskim. Widzimy również miasto, w którym kultura jest czymś elitarnym, 

skierowanym nie do ogółu mieszkańców, a do konkretnej grupy osób. Spektakle 

Mądzika, Konfrontacje Teatralne czy Mikołajki Folkowe – te wydarzenia cieszyły i cieszą 

się niezmienną popularnością.  

Popatrzmy na Lublin dziś, w 2018 roku, kilka miesięcy po zakończonym 

jubileuszu 700-lecia. Popatrzmy na miasto ze świetnie przystosowaną do koncertów 

Salą Operową w Centrum Spotkania Kultur. Popatrzmy wreszcie na budynek CSK sam 

w sobie – wybudowany po ponad czterdziestu latach, nowoczesny, wyznaczający 

wysokie standardy w dostępie do kultury. Popatrzmy na niezwykle bogaty kalendarz 

wydarzeń kulturalnych w Lublinie: Noc Kultury, Inne Brzmienia, Carnaval 

Sztukmistrzów czy Jarmark Jagielloński to te największe, rokrocznie przyciągające 

kilkanaście tysięcy widzów. Na co dzień w Mieście Inspiracji odbywa się również 

mnóstwo mniejszych – wystawy, spektakle, warsztaty, koncerty, projekcje filmowe, 

instalacje artystyczne itp.  

Porównanie to pojawiło się we wstępie mojej pracy magisterskiej nie bez 

powodu. Dotyczy ona lubelskich starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jak 

wiemy, Lublin nie wygrał, choć mam wrażenie, że w tym wypadku gra toczyła się o coś 

więcej niż tylko tytuł – m.in. o rozwój miasta, poszerzenie jego oferty kulturalnej, 

zacieśnienie współpracy ze wschodnimi sąsiadami oraz inwestycje w infrastrukturę. To 

właśnie chcę ukazać w tej pracy – ogromną zmianę, jaka dokonała się w Lublinie w ciągu 

ostatnich kilkunastu lat, również podczas trwania konkursu ESK 2016. Gdyby nie on, 

miasto nie byłoby w miejscu, w którym jest teraz. Nie miałoby tego, o czym 

wspomniałam wyżej, oraz wielu innych mniejszych i większych inicjatyw. Konkurs ESK 

2016 okazał się dla Lublina trampoliną. Dzięki wielomiesięcznym pracom 
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nad aplikacjami konkursowymi, miasto zyskało potencjał, który z roku na rok jest 

wykorzystywany w coraz lepszy sposób.  

Temat mojej pracy jest ważny, dlatego pisząc ją, postanowiłam sięgnąć po żywe 

słowo – relacje osób zaangażowanych w proces oraz obserwujących go. Materiałów 

dotyczących aplikacji Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 jest tyle, 

że można byłoby na ich podstawie obronić tytuł profesora, jednocześnie nie 

wyczerpując tematu. Ta praca zawiera jedynie część informacji i wątków, gdyż ujęcie 

wszystkich w formacie pracy magisterskiej byłoby po prostu niemożliwe. Po 11 latach 

od początków aplikacji postanowiłam sięgnąć do źródła – twórców i animatorów kultury, 

urzędników, dyrektorów i osób stojących z boku, choć bacznie obserwujących proces – 

i zapytać o nią. Spędziłam wiele godzin na rozmowach z wyżej wymienionymi, wypiłam 

wiele herbat, zadałam wiele pytań i otrzymałam równie wiele fascynujących 

odpowiedzi. Każda z osób, z którą udało mi się porozmawiać, wniosła do tej pracy 

kawałek siebie. 

Broniąc tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej, nie mogłam 

korzystać wyłącznie z książek. Postanowiłam zrobić coś ambitniejszego – coś, co zajmie 

więcej czasu, lecz przyniesie dużo satysfakcji. Praca ta składa się więc głównie 

z wywiadów, choć lepiej użyć słowa: rozmów. Nie zawsze były łatwe, ale w każdym 

wypadku fascynujące. Niektóre historie bawiły, inne wzruszały, a jeszcze inne odzierały 

ze złudzeń i sprawiały, że przestawałam patrzeć na Lublin i środowisko kulturalne 

miasta idealistycznie, stawiając proces ESK 2016 na piedestale. Zdjęłam różowe okulary 

i zaczęłam patrzeć na miasto z dystansu, jednak nie tracąc przy tym wiary w jego 

wyjątkowość. Zadawałam sobie kolejne pytania – czy warto dotykać tego pozornie już 

zamkniętego tematu? Czy wybrani przeze mnie rozmówcy będą chcieli się spotkać? Co 

od nich usłyszę? Czy analiza tego procesu jest grą wartą świeczki? Co mi da ta praca 

magisterska? Czy nie lepiej byłoby napisać pracę odtwórczą, bazując wyłącznie 

na wiedzy z książek i artykułów naukowych? Odpowiedzi na te pytania stopniowo będą 

ujawniać się na kolejnych stronach. 

Temat mojej pracy był nie lada wyzwaniem. Postanowiłam spotkać się z czołówką 
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lubelskiego środowiska kulturalnego. Nie udało się porozmawiać ze wszystkimi, co nie 

zmienia faktu, że piętnaście rozmów, jeden wywiad internetowy oraz jeden komentarz 

pozwoliły patrzeć na proces lubelskich starań o tytuł ESK 2016 z różnych perspektyw. 

Niektóre wypowiedzi były bardziej szokujące i kontrowersyjne, inne mniej. W pracy 

postanowiłam zamieścić te najciekawsze, ale w bibliografii pojawi się link do wszystkich 

wywiadów w wersji cyfrowej.  

Szukając przydatnych materiałów do napisania pracy, czułam pewien niedosyt. 

Publikacji na ten temat, jak wspominałam wyżej, jest sporo. Nie znalazłam jednak 

zbioru rozmów z twórcami lubelskich aplikacji oraz osobami zaangażowanymi 

w proces. To jeszcze bardziej zachęciło mnie do dotarcia do źródła i zdobycia 

wartościowego materiału przydatnego nie tylko w pracy magisterskiej, ale również 

użytecznego dla miasta i być może pomocnego przy pisaniu kolejnych konkursowych 

aplikacji.  

Główną metodą wykorzystaną w mojej pracy magisterskiej jest analiza 

semiotyczna. W tym wypadku jej wykorzystanie polegało na próbie krytycznej analizy 

wypowiedzi twórców, artystów, dziennikarzy i animatorów kultury oraz osadzenie ich 

w kontekście literatury przedmiotu. Starałam się obiektywnie, ale i z zaangażowaniem 

zrozumieć wszystko, co mieli do powiedzenia. Posługiwałam się metodami 

charakterystycznymi dla humanistyki zaangażowanej: postanowiłam wyruszyć w teren, 

dotrzeć do osób będących w tamtym czasie najbliżej lubelskich starań o tytuł ESK 

2016. Prosiłam ich nie tylko o suche fakty, ale przede wszystkim o komentarze i opinie. 

Dość istotnym elementem pracy jest jej eseistyczna formuła, dzięki której przyjęłam 

postawę zaangażowanej, ale i krytycznej obserwatorki i analityczki. Metoda analizy 

wywiadów jest ważna, ponieważ nic tak nie oddaje prawdy jak dialogi prowadzone 

na żywo, w cztery oczy. Na studiach dziennikarskich szkoliłam warsztat przez pięć lat. 

Praca magisterska pozwala mi sprawdzić się w tym wymiarze. Od lutego do kwietnia 

2018 roku spędziłam wiele godzin, rejestrując wywiady w formacie mp3. Bohaterowie 

opowiedzieli mi historie, które ukazały konkurs ESK 2016 z perspektywy działaczy na 

rzecz ESK. Rozmówcy opowiedzieli mi fascynujące historie zza kulis, o których nie 



6 
 

przeczyta się w książkach ani innych publikacjach. Dobrym przykładem może być wątek 

Tektury – alternatywnej przestrzeni w mieście, która już od kilku lat pozostaje tylko 

wspomnieniem.  

Dzięki wielu godzinom rozmów zrozumiałam, jak wielką pracę w rozwój Lublina 

włożyli twórcy aplikacji. Zdałam sobie sprawę, jak wiele trudności, których nowa 

generacja animatorów kultury już nie spotyka, miały osoby zaangażowane w proces 

ESK 2016. Dowiedziałam się także rzeczy, których nie znalazłam w książkach. Wywiady 

utwierdziły mnie w przekonaniu, że historia mówiona, w wypadku mojej pracy 

magisterskiej, jest lepszym i bardziej wartościowym źródłem informacji. 

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy podstawowych pojęć 

potrzebnych do zrozumienia tego, co zawarte jest na dalszych stronach. Wyjaśniam, 

czym jest społeczeństwo obywatelskie oraz sfera publiczna w ujęciu Jurgena 

Habermasa. Ważnym w perspektywie Lublina jest zdefiniowanie ruchów miejskich. Są 

one działalnością konieczną dla miasta i ściśle łączą się z zagadnieniami, o których 

wspomniałam wyżej. W pierwszym rozdziale zastanawiam się również nad tym, czym 

jest miasto, państwo i europejskość. W kolejnej części opowiadam o genezie konkursu 

Europejska Stolica Kultury. Piszę o zasadach, jakie musi spełnić miasto-kandydat 

oraz o prawidłowym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. W rozdziale pierwszym 

zawarłam wizerunek Lublina jako potencjalnego zwycięzcy tytułu ESK 2016. Pomogła 

mi w tym książka wydana przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Kultura 

szeroka. Księga wyjścia, na przykładzie 25 lubelskich środowisk kultury niszowej. 

Opisałam również metodę pracy, o której wspominałam wcześniej.  

Drugi, trzeci i czwarty rozdział składają się głównie z fragmentów wywiadów, jakie 

miałam okazję przeprowadzić, przygotowując materiały do pracy magisterskiej. Lubelskie 

starania o tytuł ESK 2016 postanowiłam podzielić na trzy części – na każdą 

przeznaczyłam jeden rozdział. Drugi rozdział opowiada zatem o tym, jak wyglądał Lublin 

przed startem konkursu. Rozmówcy dzielą się historiami na ten temat. Opowiadają 

o kulturze tamtych czasów – jak wyglądała, jaki był do niej dostęp i co działo się 

na „deskach” lubelskich ośrodków kultury Trzeci rozdział jest tym najbardziej obfity – 
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dotyczy tego, co działo się w Lublinie podczas procesu starań o tytuł ESK 2016. W 

relacjach pojawiają się pierwsze wspomnienia związane z ESK 2016. Zapytałam o 

największy mit procesu – tu odpowiedzi były naprawdę zaskakujące – wspominano 

zarówno trudności, jak i najważniejsze osoby. W tym rozdziale pojawia się wątek 

niezwiązany bezpośrednio z ESK, ale ciekawy, kontrowersyjny i warty uwagi. Mowa o 

Tekturze, a dokładnie o panelu dotyczącym „kultury porno”. O prowokacji tej było dość 

głośno, dlatego tym ciekawsza wydała mi się opowieść jej pomysłodawcy – Szymona 

Pietrasiewicza. Podobnie rzecz ma się z grafiką Miasto Miłości i związanym z nią 

oburzeniem. W rozdziale czwartym zastanawiam się, co starania o tytuł ESK 2016 dały 

Lublinowi. Sprawdzam, jak wygląda miasto po procesie ESK 2016 – co zyskało mimo 

braku wygranej w konkursie. Pojawiają się kwestie wzrostu samoświadomości, 

integracji środowiska kulturalnego czy wzrostu budżetu na kulturę. Na dalszych 

stronach tego rozdziału przedstawiam rozmowę na temat Koalicji Miast dla Kultury – 

istotny jest w niej sukces Lublina podczas prezentacji we Wrocławiu w 2016 roku. 

Zadaję również pytanie, co dziś, w 2018 roku, mogłoby połączyć lubelską kulturę i 

wygenerować tak dużą energię, jak przed laty konkurs ESK 2016.  

Moja praca magisterska wymagała dużo zaangażowania. Spędziłam wiele 

godzin, docierając do poszczególnych rozmówców, a następnie nagrywałam z nimi 

wywiady, których fragmenty wykorzystałam. Te działania dały mi dużo satysfakcji oraz 

wiedzy nieznajdującej się w książkach. Dzięki pracy magisterskiej zmieniłam stosunek 

do Lublina – jeszcze bardziej doceniłam jego wyjątkowość oraz bogatą ofertę 

kulturalną. Zbiór tych wypowiedzi jest jak do tej pory najprawdopodobniej jedynym tego 

typu dotyczącym lubelskich starań o tytuł ESK 2016. To czyni całość unikatową 

oraz podkreśla sens spotkań i rozmów na ten temat. Do ESK 2016 w Lublinie można 

mieć różny stosunek. Jedno jest pewne – uczestnictwo w konkursie dało miastu wiele 

dobrego, zintegrowało pracowników sektora kultury, czyniąc ją jednocześnie jednym 

z głównych filarów gospodarki Koziego Grodu. To i jeszcze więcej postanowiłam opisać 

na kartach pracy magisterskiej. Nie wszystko szło gładko i bezproblemowo, ale mimo 

to wiem, że było warto.  
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Rozdział I  

Obywatel, ESK 2016 i wizerunek Lublina 

Aby lepiej zrozumieć proces starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, 

warto zapoznać się z kilkoma pojęciami z kręgu socjologii. Dlatego też w pierwszym 

podrozdziale postanowiłam przyjrzeć się bliżej kwestiom takim jak: obywatel, sfera 

publiczna, społeczeństwo obywatelskie, ruchy miejskie, miasto, państwo 

i europejskość. Wszystkie wiążą się z konkursem ESK 2016 i działaniami wokół niego. 

Następnie postanowiłam opisać genezę konkursu Europejska Stolica Kultury. 

Wspomniałam także o jego ideach, które przez lata ewoluowały, przybierając coraz to 

nowe formy. Teraz, po latach, konkurs cieszy się sporym zainteresowaniem wśród 

europejskich miast. Co więcej, zdobycie tytułu wiąże się nie tylko z korzyściami 

finansowymi, ale także z prestiżem, który niesie ze sobą. W dalszej części drugiego 

podrozdziału opisuję również przygotowanie do złożenia wniosku aplikacyjnego 

dotyczącego ESK. Trzeci podrozdział dotyczy Lublina – jego charakterystyki jako miasta. 

Opisuję też dwadzieścia pięć środowisk niszowych, które w przeważającej części tworzą 

krajobraz kulturalny Koziego Grodu. Pierwszy rozdział kończę wprowadzeniem 

do kolejnych – przybliżeniem metody pracy wykorzystanej podczas pisania. 

W przeważającej większości są to wywiady, które przeprowadziłam z osobami 

zaangażowanymi w proces lubelskiej aplikacji do tytułu ESK 2016 oraz jego bacznymi 

obserwatorami. Wszystko to pozwoli w kolejnych rozdziałach lepiej odczytać 

wypowiedzi moich rozmówców, którzy z różnych perspektyw spojrzeli na całe 

przedsięwzięcie.  

 

1.1 Obywatel, sfera publiczna, ruchy miejskie i inne pojęcia wprowadzające 

Jest nim każdy, ale mało z nich zastanawia się, co to w ogóle oznacza i do czego 

zobowiązuje. „Obywatel” we wszelkich medialnych doniesieniach pojawia się często. 

Czasem to słowo przywodzi na myśl bardziej, a czasem mniej przyjemne wspomnienia 

i doświadczenia. „Obywatel” kojarzy nam się z początkiem przemówienia generała 
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Jaruzelskiego z 13 grudnia 1981, nadanego o 6 rano w Polskim Radiu1. Wtedy to 

miliony Polaków usłyszały o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia 

Narodowego oraz o wprowadzeniu Stanu Wojennego. Dla fanów polskiej muzyki 

„Obywatelem” już zawsze będzie Grzegorz Ciechowski, muzyk, kompozytor, a także 

lider zespołu Republika, którego utwory do tej pory wychowują kolejne pokolenia 

młodych ludzi. Opinię „obywateli” na dany temat odzwierciedlają sondaże. Statystyki 

po zamachach terrorystycznych lub wypadkach za granicą zawierają liczbę „obywateli” 

danych państw dotkniętych określoną tragedią. Można by wymieniać jeszcze wiele, 

wiele przykładów z życia codziennego, w których występuje słowo „obywatel”. 

Dla mnie w pracy magisterskiej najistotniejszym punktem widzenia i zrozumieniem 

znaczenia „obywatelstwa” będzie socjologia. Warto więc sprawdzić, jak to pojęcie 

wyjaśnia Jacek Raciborski w książce Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej. 

„W ujęciu jurydycznym, w nawiązaniu do czasów starożytnych, obywatelstwo jest 

pewnym stanem abstrakcyjnym, manifestującym się w przynależności jednostki 

do konkretnego państwa i podległości władzy tego państwa, ograniczonej 

do konkretnego terytorium, nad którym państwo sprawuje suwerenną władzę”2. Przez 

kolejne stulecia pojęcie ewoluowało i przybierało różne formy. Raciborski większość 

swojej książki poświęca rozważaniu nad dylematami współczesnego, nowożytnego 

obywatelstwa, którego nie da się sklasyfikować tak łatwo jak np. obywatela w 

starożytności. Podkreśla, że procesami, które w znaczącym stopniu określiły instytucję 

obywatelstwa, są narodziny scentralizowanych państw oraz rozwój kapitalizmu3. Kim 

więc jest obywatel? Krzysztof Nawratek w książce Miasto jako idea polityczna wyjaśnia, 

że rodzajem społeczno-politycznego konstruktu, którego funkcją jest włączenie 

człowieka w system polityczny4. Obywatelstwo zaś jest w założeniu pewnym 

                                                             
1 Oficjalna strona portalu niezależna.pl 

http://niezalezna.pl/211294-13-grudnia-1981-r-wojciech-jaruzelski-oglosil-wprowadzenie-stanu-wojennego 

(dostep 07.04.2018r.) 
2 J. Raciborski, Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 21. 
3 Tamże, s. 29. 
4 K. Nawratek, Miasto jako idea polityczna, Korporacja Ha!art, Kraków, 2008, s. 19-20. 

http://niezalezna.pl/211294-13-grudnia-1981-r-wojciech-jaruzelski-oglosil-wprowadzenie-stanu-wojennego
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narzędziem, które pozwala człowiekowi korzystać z praw i przywilejów, ale nakłada 

także na niego obowiązki5.  

Pojęcie obywatela jest ważne w mojej pracy w kontekście lubelskiego procesu 

starań o tytuł ESK 2016, gdyż to właśnie obywatele tworzyli aplikację. To animatorzy 

kultury, artyści, muzycy i „zwykli” mieszkańcy mieli realny wpływ na jej kształt. 

Obywatele poczuli, że przynależą do miasta na tyle mocno, że chcą pomóc w jego 

rozwoju. Zgłoszenie Lublina do konkursu ESK 2016, a następnie dwie aplikacje 

konkursowe bez wątpienia pomogły Koziemu Grodowi rozstać się z wizerunkiem 

zacofanego miasta we wschodniej Polsce. A to wszystko dzięki oddolnym inicjatywom 

działaczy społecznych, które wiążą się z kolejnym pojęciem, o którym warto 

wspomnieć – społeczeństwem obywatelskim.  

Społeczeństwo obywatelskie  

Poruszyłam już kwestię obywatela i obywatelstwa, a więc nie mogłabym nie 

wspomnieć o jeszcze jednym ważnym pojęciu, kluczowym dla dalszych rozważań 

i problemów poruszanych w mojej pracy magisterskiej – społeczeństwo obywatelskie. 

Istnieje wiele wyjaśnień tego terminu, które kształtowały się w określonych okresach 

w historii. Używany był na przykład w odniesieniu do państwa, choć dziś jest właściwie 

jego antonimem6. Zarówno koncepcja Arystotelesa wspólnoty miasta-państwa, jak 

i cycerońska civitas socialis łączą społeczeństwo z państwem7. Obaj filozofowie 

uważają społeczeństwo obywatelskie za najwyższy etap moralnego rozwoju 

społeczeństwa, a państwo za naturalny produkt instynktu społecznego ludzi. W tym 

ujęciu zatem nie było różnic między słowami: „państwo”, „wspólnota” 

i „społeczeństwo”. „Społeczeństwo obywatelskie” znaczyło zatem tyle co „wspólnota”. 

Kwestię społeczeństwa obywatelskiego na przestrzeni wieków poruszało wielu 

                                                             
5 Tamże. 
6 Oficjalna strona Krzysztofa Gładkowskiego, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, http://www.gladkowski.edu.pl, artykuł: Jak zrozumieć pojęcie społeczeństwa obywatelskiego?, s.1. 
7 Tamże. 

http://www.gladkowski.edu.pl/
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myślicieli, np. Tomasz Hobbes, Jean Jaques Rousseau, Immanuel Kant, John Locke czy 

George Hegel8.  

Nad wnioskami tego wybitnego niemieckiego myśliciela chciałabym się 

na chwilę zatrzymać. Społeczeństwo obywatelskie to według niego wzajemne relacje 

między państwem a społeczeństwem9. Uważał, że obywatel nie kieruje się wyłącznie 

własnym interesem, lecz interesem ogólnospołecznym, przez zapośredniczenie celów 

ogólnych10. Według Hegla, społeczeństwo obywatelskie to produkt kapitalizmu. Uważa 

też, że nie istnieje bez państwa. Mogło powstać dopiero w najnowszych czasach, gdy 

znane są ideały i wartości społeczeństwa samego w sobie i wolnej jednostki. Ani 

państwo, ani społeczeństwo obywatelskie nie są od siebie niezależne, przeciwnie – 

Hegel twierdził, że razem tworzą spójną całość, a dla zewnętrznego i wewnętrznego 

bezpieczeństwa konieczne jest istnienie państwa i policji, sądów (służb kontrolnych), 

by zabezpieczały interes jednostki, społeczeństwa oraz państwa11. 

Pojęcie „społeczeństwa obywatelskiego” już jakiś czas temu powróciło 

do obiegu, głównie aby opisywać społeczności Europy Wschodniej. Miało określać to, 

czego te społeczności zostały pozbawione i co chciały odbudować12. Co to takiego? 

Między innymi sieć instytucji niezależnych od państwa, jednoczących obywateli wokół 

spraw ważnych dla ogółu i mogących wywierać wpływ na kształt prowadzonej 

polityki13. W dzisiejszych czasach termin „społeczeństwo obywatelskie” pojawia się 

regularnie na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie od nastoletnich lat są 

informowani o cechach i zaletach takiego działania. W ten sposób po latach edukacji w 

niektórych rodzi się chęć do działania i wykorzystywania potencjału twórczego 

na gruncie lokalnym, podejmowania oddolnych inicjatyw. Takich osób nie zabrakło 

w Lublinie podczas procesu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. O nich 

i o ich działaniach w ramach tego konkursu będę wspominać na kolejnych stronach 

                                                             
8 Tamże, s. 3. 
9 Tamże, s. 4. 
10 Tamże. 
11 Tamże, s. 5.  
12 K. Michalski (opracowanie i wstęp), Europa i społeczeństwo obywatelskie, rozmowy w Castel Gandolfo, 

Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków, 1994, s. 54. 
13 Tamże. 
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mojej pracy magisterskiej. Jedno jest pewne – długie godziny dyskusji i konsultacji 

społecznych sprawiły, że mieszkańcy poczuli się ważni, że mogą zaprezentować 

na forum swoje pomysły i wygłosić opinię. Można śmiało powiedzieć, że proces ESK 

2016 miał duży wpływ na ukształtowanie się w Lublinie społeczeństwa obywatelskiego. 

Miasto Inspiracji stało się przestrzenią dyskusji publicznej i oddolnie podejmowanych 

aktywności obywateli.  

Sfera publiczna w ujęciu Jürgena Habermasa 

Od idei społeczeństwa obywatelskiego chciałabym przejść do pojęcia sfery 

publicznej. Kojarzymy je głównie z Jürgenem Habermasem, niemieckim filozofem 

i socjologiem. Ma on o niej dość jasne wyobrażenie. Jej ideał upatruje w XVIII-wiecznej 

sferze mieszczańsko-obywatelskiej, zaś jej kształt to wieki zmian, reform 

i przekształceń zapoczątkowanych w latach antycznych14. Aby lepiej zrozumieć 

Habermasa, należy przytoczyć trzy różne historyczne modele sfery publicznej.  

1. Model antyczny – stworzony przez starożytnych Greków. Sfera publiczna 

i prywatna były wyraźnie rozróżnione. Jedną z jego cech szczególnych stało się 

utożsamianie sfery publicznej z wolnością, nieprzemijalnością oraz jawnością. 

Sferę prywatną uważano za mniej istotną, była ukryta, w pewnym stopniu 

wstydliwa, stanowiła obszar życiowych konieczności – np. reprodukcji 

biologicznej czy fizycznej pracy niewolników15. 

2. Reprezentacyjna sfera publiczna – charakterystyczna dla średniowiecza. 

Zdaniem Habermasa feudalne stosunki produkcji nie stwarzały warunków 

do powstania odrębnej od prywatnej strefy publicznej. Habermas widzi 

średniowieczną reprezentacyjną sferę publiczną przede wszystkim w zjawisku 

demonstracyjnego manifestowania godności, splendoru, aury, związanych 

z zajmowaną pozycją w hierarchicznej strukturze16. 

                                                             
14 A. Ochman, Zarys koncepcji Habermasowskiej sfery publicznej, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska 

Opolskiego”, 2015, nr 35, s. 19. 
15 K. Jaskułowski, Koncepcja sfery publicznej Jürgena Habermasa, „Spotkania Europejskie”, nr 3, 2010, s. 73-

75. 
16 Tamże.  
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3. Mieszczańsko-obywatelska sfera publiczna – jej powstanie Habermas wiąże 

z rozwojem kapitalistycznego sposobu produkcji oraz z formatowaniem się 

nowoczesnych państw. Prywatna działalność gospodarcza obywateli spotyka się 

z zainteresowaniem ze strony państwa. Równocześnie kształtuje się 

społeczeństwo obywatelskie i zaczyna pojawiać się idea kontrolowania władzy 

politycznej. W ten sposób kształtuje się sfera publiczna, której narzędziem jest 

przede wszystkim prasa17. „Mieszczańsko-obywatelską sferę publiczną należy 

rozumieć przede wszystkim jako sferę ludzi prywatnych, którzy zbiorowo tworzą 

publiczność; niebawem reglamentowaną przez zwierzchność sferę publiczną 

zaczynają oni wykorzystywać wbrew samej władzy publicznej, aby spierać się 

z nią o ogólne reguły wzajemnych stosunków w zasadniczo sprywatyzowanej, 

ale publicznie istotnej sferze obrotu towarowego i społecznie organizowanej 

pracy”18.  

Sfera publiczna jest zatem integralnym elementem państwowości. Przez wieki 

różnie kształtowały się relacje między jej fundamentalnymi obszarami: prywatnością 

i publicznością. To, co możemy wywnioskować z rozważań Habermasa, to fakt, że 

dla właściwie funkcjonującego państwa konieczna jest sfera publiczna19. Odnosząc to 

pojęcie do mojej pracy i procesu ESK 2016, można powiedzieć, że w Lublinie 

wykształciła się mieszczańsko-obywatelska sfera publiczna. Osoby skupione wokół 

procesu realnie wpływały na decyzje urzędników, którzy otworzyli drzwi swoich 

gabinetów dla interesantów. Wszystkim zależało na tym, aby współpraca między 

animatorami kultury a urzędnikami odbywała się pomyślnie i aby Lublin zyskał jak 

najwięcej, niezależnie od wyniku konkursu.  

Ruchy miejskie jako działalność konieczna dla miasta  

Kolejnym terminem, który chciałabym rozszerzyć, są ruchy miejskie działające 

na rzecz partycypacji społecznej. To dzięki nim w dyskusjach między mieszkańcami 

                                                             
17 Tamże. 
18 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przekł. Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz, 

PWN, Warszawa, 2007, s. 95. 
19 K. Jaskułowski, Koncepcja sfery publicznej Jürgena Habermasa, „Spotkania Europejskie”, nr 3, 2010, s. 44-

45. 
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miast pojawiły się takie słowa jak wspomniana wcześniej partycypacja, konsultacje 

społeczne czy „miasto dla ludzi”20. Przez zaangażowanie miejskich aktywistów, 

przez ich determinację w dążeniu do celu, polskim miastom udało się wiele zyskać 

i przebić przez gruby mur odgradzający obywateli od urzędników i prezydenta. Dobrym 

przykładem jest tutaj Lublin, który dzięki szeregowi procesów społecznych w ciągu 

ostatnich kilkunastu lat zmienił się nie do poznania. Od prowincjonalnego miasta 

usytuowanego we wschodniej części Polski w miasto tętniące życiem kulturalnym 

w ciągu całego roku. O wizerunku Lublina i o jego przemianie będę wspominać 

w dalszej części pracy. Teraz chcę się skupić na wymienieniu przykładowych efektów 

działalności ruchów miejskich w polskich miastach. Coraz większym echem 

wśród mieszkańców miasta odbijają się budżety obywatelskie. Mieszkańcy dzielnic 

czy określonych środowisk (np. animatorzy kultury czy działacze na rzecz zwierząt) 

jednoczą się, aby napisać i złożyć projekt do Budżetu Obywatelskiego. Następnie 

mobilizują bliskich, otoczenie, wychodzą na ulicę z formularzami do głosowania 

i zbierają podpisy pod swoimi pomysłami. Zwiększające się dotacje dla Budżetu 

Obywatelskiego sprawiają, że mieszkańcy miast widzą realną szansę wygranej, a to 

z kolei napędza ich do działania. W sprawach ważnych dla mieszkańców, tutaj posłużę 

się lubelskim przykładem dotyczącym zagospodarowania Górek Czechowskich, 

odbywają się konsultacje społeczne, podczas których każdy chętny może zabrać głos, 

wypowiedzieć się na forum i przedstawić własny pomysł rozwiązania danej kwestii. 

Coraz więcej polskich miast (tutaj znów warto wspomnieć o Lublinie), decyduje się 

na rozbudowę ścieżek rowerowych. Powstają kolejne stacje Roweru Miejskiego, który 

zachęca ludzi do aktywnego trybu życia i tym samym zmniejszenia zakorkowania 

miasta. Powstają spoty radiowe promujące jazdę transportem publicznym, który także 

zyskuje na jakości (kupno nowych autobusów zasilanych prądem). Działacze ruchów 

miejskich pokazują, że do zmiany w mieście często nie są potrzebne ogromne 

pieniądze, a dobry pomysł i kreatywność. To, o czym wspominam, rozwinę w kolejnych 

rozdziałach dotyczących procesu starań Lublina o tytuł ESK 2016. Będzie to idealny 

                                                             
20Oficjalna strona magazynu Newsweek: http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ruchy-miejskie-nadal-

potrzebne-spoleczni-miejscy-aktywisci,artykuly,410391,1.html (dostęp 07.04.2018r.) 

http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ruchy-miejskie-nadal-potrzebne-spoleczni-miejscy-aktywisci,artykuly,410391,1.html
http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/ruchy-miejskie-nadal-potrzebne-spoleczni-miejscy-aktywisci,artykuly,410391,1.html
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przykład, jak wielką rolę w tym działaniu pełniły społeczne, oddolne inicjatywy 

oraz otwarci i pomysłowi animatorzy kultury. Aktywiści i społeczni działacze czasem 

popełniają błędy, ale jest to rzecz oczywista. Nie myli się ten, kto nic nie robi. Ważne 

jest, aby z tych błędów wyciągać naukę, a jak pokazują przykłady chociażby lubelskie, 

o których będę pisać na kolejnych stronach, pomyłki mogą okazać się 

błogosławieństwem, zmienić bieg wydarzeń na lepszy i wytworzyć jeszcze większą 

energię i motywację wśród twórców. Ruchy miejskie i społeczni aktywiści są niezbędni 

każdemu polskiemu miastu do sprawnego i zrównoważonego rozwoju 

oraz uwzględniania potrzeb mieszkańców przez urząd miasta. Czasem wywierają wręcz 

presję na działania prezydentów miast, jednak jeśli jest to działanie w słusznej sprawie, 

dla dobra ogółu, prezydent najczęściej przychyla się do ich postulatów i tworzy nowe 

rozwiązania, których być może nie zawsze dokonałby bez działań aktywistów. Należy 

więc doceniać i wspierać działaczy ruchów społecznych, a z czasem samemu podjąć 

inicjatywy, gdyż może się to okazać zbawienne nie tylko dla miasta i urzędników, ale 

także dla danej społeczności czy sytuacji wymagającej poprawy.  

Miasto  

Budujemy je od wieków, od wieków też w nich mieszkamy. Na przestrzeni lat 

pełniły różne funkcje, a o ich modelach można by napisać doktorat. Miasta – ich idea 

stała się zarówno podmiotem, jak i przedmiotem w rozwoju cywilizacji oraz w rozwoju 

urbanistycznym21. To złożony organizm funkcjonujący na wielu różnych 

płaszczyznach22. Aby nim odpowiednio zarządzać, należy znaleźć wspólny mianownik 

dla jego różnych obliczy23. W celu lepszego zrozumienia warto rozwinąć kwestię 

filarów idei miasta. Są to: lokalizacja, funkcja, forma i emocja24. Zagadnienia te 

reprezentują różne konteksty przestrzenne i społeczne. Oto kilka z nich: 

– kontekst walorów naturalnych przy wyborze miejsca lokalizacji miasta, 

                                                             
21 Z. Paszkowski, Idea miasta, Przestrzeń i Forma, 2017, nr 30, s. 147-148.  
22 T. Sławek, Kultura i kształt miasta, w: Kultura Wiedzy, pod redakcją P. Celińskiego i J.P. Hudzika, Kraków, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, s. 87-88. 
23 Tamże. 
24 Z. Paszkowski, Idea miasta, Przestrzeń i Forma, 2017, nr 30, s. 147-148. 
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– kontekst funkcjonalnej zasadności kreowania wspólnotowości miejskiej, 

– kontekst kreowania formy miasta jako dążenia do idealnego ukształtowania 

przestrzennego zabudowy miasta w duchu piękna i ponadczasowości, 

– kontekst wartości niematerialnych składających się na budowanie historii, 

tożsamości „magii miasta”,  

– kontekst wielości wzajemnych relacji przestrzennych (między obiektami, między 

obiektami a przestrzenią otwartą, między elementami przestrzeni o różnej skali itp.), 

międzyludzkich (współpracy, zależności służbowej, wspólnotowości itd.), a także 

indywidualnych relacji percepcyjnych postrzegania przestrzeni miejskiej przez jej 

użytkowników25. 

Miasto i jego różnorodność architektoniczna od wieków inspirują ludzi 

do tworzenia i działania w przestrzeni. Można tutaj wyróżnić graffiti, instalacje 

artystyczne, murale i wiele innych odłamów street artu. Dla coraz większej liczby osób 

miasto staje się dziełem sztuki. Ludzie zaczynają patrzeć na miasto i jego strukturę 

w sposób estetyczny, sensualny i refleksyjny26. Dobrym przykładem, po raz kolejny, jest 

Lublin – ma wiele przestrzeni, w których gości sztuka. Regularnie powstają nowe 

murale, a przy festiwalach takich jak Noc Kultury czy Jarmark Jagielloński Stare Miasto 

i okolice zamieniają się w uliczną galerię sztuki. W okresie świąt Bożego Narodzenia 

w 2017 roku Plac Litewski oraz ulicę Grodzką zdobiły oryginalne lampiony autorstwa 

Jarosława Koziary, które bez wątpienia wyróżniały Lublin na tle innych miast i ich 

przewidywalnych, świątecznych dekoracji.  

                                                             
25 Tamże. 
26 M. Popczyk, Miasto/miejsce jako dzieło sztuki. Wprowadzenie, Anthropos?, 2015, nr 24, s. 55.  
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1. Ulica Grodzka zimą 2017. Ozdoby autorstwa Jarosława Koziary 27  

Warto zauważyć, że artystyczno-kulturalna strona miast może przynieść im realny zysk 

i stać się jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki, napędzającą rozwój i przynoszącą 

dochody. O tym wspomina Ewa Rewers w książce Kultura Wiedzy, w artykule 

Kulturowa ekonomia miast. W miastach, które najwcześniej weszły w okres 

poprzemysłowy, kultura stała się atrakcją turystyczną i praktyką codzienną 

mieszkańców, sposobem konsumowania i źródłem dochodów. To właśnie muzyka, 

moda, festiwale, performance, restauracje oraz miejski design rozwijają ekonomię 

danego miasta oraz jego okolic28. Takim właśnie miastem – rozwijającym się, coraz 

bardziej otwartym i inicjującym wiele kulturalnych przedsięwzięć – stał się Lublin. 

Proces starań o tytuł ESK 2016, ubiegłoroczne obchody jubileuszu 700-lecia nadania 

praw miejskich oraz rozrastające się z roku na rok festiwale (Inne Brzmienia, Carnaval 

Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, Noc Kultury), coraz większa liczba budowanych 

hoteli oraz odwiedzających turystów zza granicy dobitnie o tym świadczą. Każdy 

z moich rozmówców potwierdził, że staranie o ESK 2016 całkowicie zmieniło charakter 

                                                             
27 Źródło: http://www.lublin112.pl/lublin-swiatecznej-scenerii-zdjecia/ 
28 E. Rewers, Kulturowa ekonomia miast, w: Kultura Wiedzy, pod redakcją P. Celińskiego i J.P. Hudzika, 

Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012, s. 77. 
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Lublina i stało się początkiem zmian, które zaowocowały uczynieniem kultury jednym 

z głównych filarów gospodarki miasta.  

Państwo i europejskość 

Od „miasta” chciałabym przejść do „państwa” i bliżej przyjrzeć się jego definicji. To 

historycznie uwarunkowana organizacja społeczeństw współczesnych, która odznacza 

się wysokim stopniem zorganizowania29. Pojęcie państwa znane jest już od czasów 

starożytnej Grecji, gdzie nosiło nazwę polis (czyli odpowiednio zorganizowane 

społeczeństwo). W starożytnym Rzymie określane było jako civitas (oznaczające 

państwo obywateli rzymskich). W późniejszym czasie, po przekształceniach Rzymu 

względem ustrojowym i terytorialnym, posługiwano się nazwą res publica (wspólnota 

wszystkich obywateli), a u szczytu rzymskiej potęgi używano nazwy „imperium”. 

Za powszechnie uznawaną definicję państwa przyjmuje się tę autorstwa Georga 

Jellinka. Według niego, „państwem nazywamy trwały związek ludzi stale 

zamieszkujących określone terytorium i podlegających władzy zwierzchniej, którą 

uzupełnia się o element, jakim jest suwerenność”30. Współcześnie dużą wagę 

przykłada się do demokratycznego państwa prawa, czyli państwa, w którym obywatele 

mogą czynić wszystko, co nie jest zabronione przez prawo, zaś organy państwa i 

urzędy tylko to, co prawo im nakazuje lub na co im zezwala31. „Państwo spełnia 

następujące funkcje: 

• wewnętrzne: 

– prawodawcza, 

– porządkowa, 

– administracyjna, 

– gospodarczo-organizatorska, 

– socjalna, 

– kulturalno-oświatowa, 

                                                             
29 D. Dudek, Z. Husak, G. Kowalski, W. Lis, Konstytucyjny system organów państwa, C.H. Beck, Warszawa, 

2013, s. 2. 
30 Tamże, s. 3. 
31 P. Leszczyński, T. Snarski, Matura 2012 – Wiedza o społeczeństwie, Operon, Gdynia, 2012, s. 45.  
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• zewnętrzne:  

– obrona granic, 

– polityka międzynarodowa”32. 

Z funkcją zewnętrzną państwa dotyczącą prowadzenia polityki 

międzynarodowej łączy się pojęcie europejskości. Jeszcze przed wejściem do Unii 

Europejskiej, a po transformacji ustrojowej Polacy dążyli do tego, aby upodobnić się 

do mieszkańców państw Europy Zachodniej, tych, które do 1989 roku nie znalazły się 

za żelazną kurtyną. Przejawiało się to na wiele sposobów – od ubioru, słuchania 

muzyki, zagraniczne wyjazdy, poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz 

głośne mówienie o potrzebie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zaczęły się 

starania, rozmowy, negocjacje, czyli prowadzenie polityki zagranicznej, a w 2004 roku, 

na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego rok wcześniej w Atenach, Polska weszła 

w unijne struktury. Europejskość możemy definiować w bardzo różny sposób, według 

wielu kryteriów: granic geograficznych, wspólnoty aksjologicznej i kulturowej czy 

uwarunkowań historycznych33. Historyk Jerzy Kłoczkowski wspomniał, że „Europa jest 

tam, gdzie przyroda człowiekowi przyjazna”34. W obliczu kryzysu migracyjnego 

w mediach trwa dyskusja na temat przyszłości Europy oraz europejskości – tego, czym 

właściwie ona jest i jakie to pojęcie będzie miało wydźwięk za dekadę lub dwie. Polska 

od Europy musi się jeszcze wiele nauczyć, między innymi jeszcze większej otwartości 

i tolerancji na inność. Możemy zadać pytanie także w drugą stronę. Czego Europa 

mogłaby się nauczyć od nas? Umiłowania do wolności i tradycji, zwyczajnej pracy 

i gotowości do heroicznej walki?35 To właśnie te cechy sprawiły, że u schyłku XX wieku 

nasz kraj stał się dla Europy synonimem sukcesu. Na sukces Polski składają się sukcesy 

poszczególnych miast, co także odnosi się do mojej pracy magisterskiej. Lublin, jak już 

wcześniej wspominałam, w oczach moich rozmówców jawi się jako miasto, które 

                                                             
32 D. Dudek, Z. Husak, G. Kowalski, W. Lis, Konstytucyjny system organów państwa, C.H. Beck, Warszawa, 

2013, s. 6. 
33 Oficjalna strona internetowa Piotra Cywińskiego: http://www.cwi.pl/tekst17.htm, (dostęp: 08.04.2018r.). 
34 Tamże.  
35 A. Magdziak-Miszewska, Polskość i europejskość. Kilka uwag na marginesie nierozpoczętej debaty, WIĘŹ, nr 

11/1998, s. 78-81.  

http://www.cwi.pl/tekst17.htm
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nawet mimo przegranej w konkursie ESK 2016, zyskało bardzo dużo. Rozwój Lublina 

jak i innych miast z kolei przyczynia się do budowania coraz lepszego wizerunku Polski 

na arenie międzynarodowej.  

1.2. Europejska Stolica Kultury – geneza, cel oraz przebieg procesu ESK 2016  

Proces lubelskich starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 będzie opisany 

przeze mnie w kolejnych rozdziałach na podstawie wielogodzinnych rozmów 

z twórcami, artystami, animatorami kultury oraz wszystkimi innymi zaangażowanymi 

lub uważnie obserwującymi, do których udało mi się dotrzeć. Zanim jednak przejdę 

do publikacji fragmentów rozmów, chcę nakreślić rys historyczny i sens procesu ESK. 

Niezwykle pomocny w tej części rozdziału okazał się folder Europejska Stolica 

Kultury, Polska 2016 wydany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zebrane w nim informacje stanowią podstawę niezbędną do rozumienia procesu. 

Nigdzie indziej nie znalazłam wiedzy na ten temat przedstawionej w tak jasny i prosty 

sposób. Idea wyboru Europejskiej Stolicy Kultury to pomysł greckiej minister kultury –

Meliny Mercouri, która powiedziała o tym na spotkaniu Rady Unii Europejskiej 

ministrów kultury w 1985 roku36. 13 czerwca ministrowie kultury zebrani w Radzie Unii 

Europejskiej przyjęli uchwałę wprowadzającą wybory Europejskiego Miasta Kultury37.  

Miały one odbywać się co rok. Pierwszym miastem, któremu we wspomnianym 1985 

roku przyznano tytuł ESK, były Ateny. Początkowo inicjatywa ta przewidywała, że 

wyboru ESK będą dokonywać przedstawiciele państw członkowskich. Miasta chcące 

ubiegać się o tytuł za pośrednictwem Starego Przedstawicielstwa swojego państwa 

przy UE przedstawiały swoją aplikację Radzie Ministrów. Po zapoznaniu się z treścią 

aplikacji kandydatów ministrowie kultury zasiadający w Radzie wybierali jedno miasto, 

głosując na zasadzie jednomyślności. W takiej formie inicjatywa przetrwała do 1999 

roku. Wtedy to, 25 maja, nadano jej rangę działania wspólnotowego. Wprowadzała 

ona nowy sposób selekcji kandydatów. Od momentu jej wejścia w życie w proces 

                                                             
36 Oficjalna strona Internetowa portalu Twoja Europa: http://www.twojaeuropa.pl/2152/europejska-stolica-

kultury-geneza-kulturalni-zwyciezcy-i-kandydaci, (dostęp: 08.04.2018r.) 
37 Folder „Europejska Stolica Kultury, Polska 2016”, wydany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, s. 3.  

http://www.twojaeuropa.pl/2152/europejska-stolica-kultury-geneza-kulturalni-zwyciezcy-i-kandydaci
http://www.twojaeuropa.pl/2152/europejska-stolica-kultury-geneza-kulturalni-zwyciezcy-i-kandydaci
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zaangażowane są: Parlament, Rada, Komisja Europejska oraz Komitet Regionów. 

Europejskie Miasta Kultury przeobraziły się w Europejskie Stolice Kultury wraz z 

rozpoczęciem Programu Kultura 2000. Zgodnie z wcześniejszymi regułami, co roku 

tytuł ESK piastowało jedno, inne miasto. Wyjątkiem był rok 2000, gdyż wtedy to 

wskazanych zostało 9 miast. Właśnie w 2000 roku Kraków został pierwszym polskim 

miastem z tytułem ESK. Dziś Europejskie Stolice Kultury są najbardziej rozpoznawalnym 

działaniem UE w dziedzinie kultury.  

Założenia dotyczące wyboru musiały zostać zweryfikowane ze względu 

na rozszerzenie państw członkowskich w 2004 roku. Komisja zaproponowała, aby 

od 2009 roku były wybierane dwie ESK – jedna ze „starego” państwa członkowskiego, 

druga z „nowego”. Dzięki temu nowi członkowie uniknęli czekania na wybór miast 

do 2020 roku oraz wskazywania Stolicy przez dane państwo raz na 27 lat38. Zmiany te 

zapoczątkowały debatę nad ulepszeniem całej inicjatywy ESK. Michel Rocard, 

sprawozdawca Parlamentarnej Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Edukacji, Mediów 

i Sportu, zaproponował nowe rozwiązania. Dotyczyły one m.in. nowej procedury 

nominacji państw do tytułu ESK, uszczegółowienia zadań panelu ekspertów czy 

wprowadzenia takiej samej procedury selekcji dla państw spoza UE. Ze względu 

na presję czasu oraz zawiłość procedury sugestie Rocarda nie zostały wprowadzone, 

ale powrócono do nich w 2006 roku. Wtedy to Komisja przedstawiła nową propozycję 

Decyzji ustanawiającej działanie Wspólnoty w ramach wydarzeń związanych z ESK 

w latach 2007-2019. Dzięki niej jakość funkcjonowania ESK miała się podnieść przede 

wszystkim poprzez ustanowienie konkurencji między miastami w danym kraju. Nowa 

Decyzja wprowadziła obowiązek organizowania konkursu na poziomie narodowym 

przez państwa członkowskie oraz zmieniła skład panelu ekspertów. Aplikacje zaczęto 

oceniać w składzie panelu „mieszanego”, w którym zasiadali eksperci zarówno 

wytypowani przez instytucje wspólnotowe, jak i przez zainteresowane państwo 

członkowskie. Dzięki temu wybór kandydatur miał stać się bardziej obiektywny 

                                                             
38 Folder „Europejska Stolica Kultury, Polska 2016”, wydany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego s. 4. 
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i przejrzysty. Powołany został również panel ekspertów monitorujących przygotowania 

do obchodów ESK. Dodatkowo zgodnie z nową Decyzją projekty Europejskich Stolic 

Kultury miały w większym stopniu podkreślać europejski wymiar działań. 

Wiele osób spoza środowiska kulturalnego zadaje sobie pytanie o cel ESK. 

Jednym z jej podstawowych zadań jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie kultury 

oraz promowanie długotrwałego dialogu na szczeblu europejskim. Dzięki ESK 

obywatele różnych państw UE będą mogli dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem,          

a co za tym idzie – pokonać bariery i stereotypy, które funkcjonują w przestrzeni 

publicznej od wielu lat.  

Selekcji miast pretendujących do tytułu ESK dokonuje specjalnie powołany 

panel trzynastu ekspertów – siedmiu z nich powołują instytucje UE, a pozostałych, 

w przypadku kandydatur polskich miast, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w porozumieniu z Komisją Europejską. Członkowie panelu nie są związani 

z kandydującymi miastami i pozostają niezależnymi ekspertami. Oczywistym kryterium 

jest ich duże doświadczenie w sferze kultury czy animacji miejskiego życia 

kulturalnego. Taki skład panelu służy zagwarantowaniu obiektywności oraz 

zrównoważeniu interesów narodowych i europejskich. Polskie miasta kandydujące do 

tytułu ESK przygotowują wnioski aplikacyjne w dwóch językach: angielskim oraz w 

języku oficjalnym UE, a następnie przesyłają je do MKiDN – organizatora konkursu w 

Polsce. Ono natomiast przesyła kopie wniosków ekspertom jeszcze przed pierwszym 

posiedzeniem. Wtedy to przedstawiciele poszczególnych państw mają możliwość 30-

minutowej prezentacji wniosków, a kolejnych 30 minut przeznaczonych jest nas 

pytania i dyskusje. Następnie eksperci wskazują miasta przechodzące do drugiego 

etapu selekcji, dołączając swoje uwagi i sugestie. Miasta, którym udało się przejść 

dalej, mają dziewięć miesięcy na przygotowanie szczegółowego planu działania na 

2016 rok. Podczas drugiego etapu selekcji miasta również mają czas na 30-minutową 

prezentację oraz 30-minutową dyskusję na temat wniosków aplikacyjnych. W drugim 

etapie planowane są także wizyty ekspertów w miastach-kandydatach. Miasto 

otrzymujące tytuł ESK dostaje nagrodę im. Meliny Misouri (wspomnianej greckiej 
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pomysłodawczyni ESK), czyli 1,5 miliona euro do wykorzystania na plan realizacji 

obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Jest to jedyne wsparcie finansowe od UE 

bezpośrednio związane z przyznaniem tytułu, choć obchody ESK można realizować z 

innych środków pozyskanych na szczeblu europejskim (np. programy wspólnotowe – 

„Młodzież w działaniu”, „Europa dla obywateli” czy „Program 7-ramowy”). 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego 

Wniosek aplikacyjny o tytuł ESK zgodnie z tym, o czym wcześniej wspominałam, 

przygotowywany jest w dwóch językach – angielskim oraz w języku oficjalnym UE (np. 

polskim), a następnie wysyłany do instytucji odpowiedzialnej za realizację konkursu w 

Polsce (MKiDN). Przygotowanie takiego wniosku można podzielić na kilka kroków: 

1. Zdobycie informacji  

Każda organizacja czy też instytucja odpowiedzialna za opracowanie aplikacji 

powinna szczegółowo zapoznać się z oficjalnymi dokumentami dotyczącymi 

ESK. Pomocne jest również korzystanie z doświadczeń innych miast 

kandydujących. Pomoc w zakresie procedur dotyczących konkursu oferuje 

MKiDN, podmiot odpowiedzialny za prowadzenie konkursu w Polsce. Na stronie 

Ministerstwa została utworzona specjalna zakładka dotycząca ESK. 

2. Najważniejsze kryteria merytoryczne 

Przygotowując się do wypełnienia wniosku aplikacyjnego, należy zapoznać się 

z wymaganiami, którymi będzie się kierowała komisja ekspertów przy ocenie 

projektów poszczególnych miast. Plan obchodów powinien być zgodny 

z kryterium „miasto i obywatele”, a także mieć wymiar europejski. W obchody 

ESK warto włączyć także projekty mogące się starać o dofinansowanie z innych 

europejskich źródeł, nie tylko ze względu na dodatkowe fundusze, ale również 

na ich europejski charakter. Wydarzenia proponowane przez miasto-kandydata 

powinny być jak najszersze w odbiorze i kierowane nie tylko dla obywateli 

Polski, ale i dla mieszkańców innych krajów UE. Nie można zapomnieć 

o tłumaczeniach na język angielski. Przy tym kroku warto wspomnieć 
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o „Raporcie Palmera”, który definiował wymiar programu obchodu Europejskiej 

Stolicy Kultury na sześć sposobów:  

• prezentacja – projekty artystyczne z różnych dziedzin prezentujące prace 

różnych europejskich artystów, 

• współpraca, koprodukcja, wymiana – rozwijanie współpracy między 

artystami europejskimi z różnych państw, 

• rozwijanie, pogłębianie europejskich kwestii ważnych dla Europejczyków 

(np. wielokulturowość, wiara, migracja), 

• identyfikowanie oraz celebrowanie historii europejskiej, tożsamości 

i dziedzictwa europejskiego obecnego w miastach, 

• partnerstwa między europejskimi miastami dotyczące konkretnych 

kwestii,  

• promocja turystyki europejskiej39. 

Ponadto, program wydarzeń powinien być trwały i stanowić część długofalowego 

rozwoju kulturalno-społecznego miasta, wzbudzać zainteresowanie zarówno wśród 

mieszkańców, jak i gości z zagranicy, wspierać udział mieszkańców danego miasta 

i okolic w wydarzeniach kulturalnych. Wydarzenia te powinny być wysokiej jakości, jeśli 

chodzi o organizację. Ważną kwestią jest promocja turystyki kulturalnej – sprawienie, 

aby osoby z różnych miast i państw przyjeżdżały do danego miasta-kandydata dlatego, 

że przyciąga ich szeroka i atrakcyjna oferta kulturalna. Należy pamiętać o długofalowej 

strategii rozwoju miasta – nie może być to program, który nie wpłynie realnie na jego 

przyszłość, nie rozwinie go i nie sprawi, że będzie rozpoznawalne na kulturalnej mapie 

Europy. 

3. Przygotowanie programu wydarzeń 

Warto wyznaczyć cele i założenia, które dane miasto, zostając ESK, może 

spełnić. Nie warto stawiać oczekiwań, którym nie można sprostać. Program 

obchodów powinien zawierać projekty o różnym rozmiarze i zasięgu. Każde 

                                                             
39 Tamże, s. 24.  
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miasto powinno stworzyć harmonogram odpowiadający jego potrzebom 

i profilowi w danym momencie, biorąc pod uwagę konteksty: historyczny, 

społeczny oraz ekonomiczny. Aplikacja nie może przedstawiać tylko tych 

wydarzeń, które do tej pory odbywają się w danym mieście. Większość z nich 

powinna być nowa, mieć innowacyjny charakter oraz posiadać wyjątkowość. 

Program warto kierować w stronę teraźniejszości i przyszłości, nie zapominając 

jednak o historii i dziedzictwie. 

4. Kwestie organizacyjne, finansowe oraz promocja 

Większość miast noszących tytuł ESK, zlecało realizację obchodów instytucjom 

i organizacjom spoza urzędu miasta. Często były one tworzone na ich potrzeby. 

Istotnym jest wybranie osoby odpowiedzialnej za kierowaniem realizacją 

obchodów. Aby mieć pewność co do kompetencji oraz doświadczenia 

przyszłego dyrektora artystycznego, warto ogłosić konkurs. Musi to być osoba 

zaangażowana, z wizją programową i doświadczonym personelem u boku. 

Obchody ESK mogą odbywać się nie tylko w mieście, ale angażować również 

region czy województwo. Wszystkie te działania muszą być odpowiednio 

zaplanowane i logistycznie przemyślane. Jak już wcześniej wspominałam, miasto 

noszące tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dostaje nagrodę im. Meliny Mercouri 

o wartości 1,5 miliona euro. To często nie jest wystarczająca kwota, dlatego 

powinno się zaangażować również sponsorów prywatnych oraz liczyć 

na stabilne finansowanie ze strony miasta i polskich władz. Z kwestią pieniędzy 

wiąże się promocja miasta nie tylko w kraju, ale także za granicą. Właściwie 

prowadzona kampania informacyjna powinna być skierowana do odpowiednio 

dużej liczby odbiorców. Opracowując strategię promocji, powinno się pamiętać 

o dobrych kontaktach z mediami – nie tylko z regionalnymi, ale także 

ogólnopolskimi. Wszystko po to, aby obchody ESK zyskały jak największy zasięg 

i do danego miasta przyjechało jak najwięcej turystów. Z dobrą promocją wiąże 

się też rozwój ekonomicznego potencjału miasta. Wiele miast z tytułem ESK, 
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obok kulturalno-społecznego postawiło również na wymiar ekonomiczny40. Jako 

przykład można podać Porto, które dzięki ESK wybudowało m.in. kompleks 

muzyczny Casa da Musica i przekształciło zabudowania więzienne 

na Portugalskie Centrum Fotografii41. Rozwój infrastruktury był ważny również 

dla Krakowa. Tytuł ESK skłonił miasto m.in. do renowacji renesansowego pałacu 

Willa Decjusza i części fortów, które zostały przeznaczone na siedziby instytucji 

kultury42. Dzięki procesowi aplikacji o tytuł ESK w Lublinie mimo braku wygranej 

po ponad czterdziestu latach dokończono budowę Centrum Spotkania Kultur, 

rozwinęła się turystyka kulturalna, wyremontowano drogi oraz trakcje 

kolejowe43. 

Europejska Stolica Kultury to program wyjątkowy. Od 1985 roku wzbudza coraz 

większe zainteresowanie na całym kontynencie. To nie tylko manifestacja bogactwa 

kultury europejskiej, działań edukacyjnych oraz zbioru festiwali. Ma on również 

za zadanie utrwalić wartości cywilizacji europejskiej, pokazać, że Europa może być 

wielokulturowym, rozwijającym się kontynentem, na którym odnajdą się wszyscy44. 

Organizatorzy wydarzeń Europejskich Stolic Kultury od lat pragną, aby to właśnie 

kultura stała się czynnikiem integrującym mieszkańców, aby to dzięki niej poczuli 

satysfakcję i dumę z tego, że mieszkają w danym mieście. Czy kultura może realnie 

przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak najbardziej, o czym 

wspomnieli organizatorzy obchodów ESK w Helsinkach (2000 rok) – „Good everyday 

life is a good culture”, czyli – „Dobre życie codzienne jest dobrą kulturą”45. Tak po 

dekadzie od rozpoczęcia starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury mogą 

powiedzieć zarówno mieszkańcy, jak i środowisko kulturalne, które było zaangażowane 

w pisanie dwóch aplikacji konkursowych oraz działania wokół ESK i późniejsze, 

ubiegłoroczne 700-lecie miasta. To, jak Lublin ewoluował, jak z niedocenianego miasta 

                                                             
40 D. Glondys, Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej, Wydawnictwo Attyka, 

Kraków, 2010, s. 144. 
41 Tamże, s. 145. 
42 Tamże, s. 144.  
43 Materiały własne – rozmowy z zaangażowanymi w proces aplikacji o tytuł ESK 2016. 
44 D. Glondys, Europejska Stolica Kultury. Miejsce kultury w polityce Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 7. 
45 Tamże.  



27 
 

Polski wschodniej stał się Miastem Inspiracji, do którego przyjeżdżają ludzie z całego 

świata, dało mi impuls do napisania pracy magisterskiej o takiej tematyce. Wszystko to 

będę rozwijać na kolejnych stronach, bazując na wypowiedziach zebranych 

w osiemnastu rozmowach z twórcami, artystami i bacznymi obserwatorami lubelskich 

starań o tytuł ESK 2016.  

1.3. Lublin jako kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – wizerunek 

miasta 

Miasto niegdyś uważane za prowincjonalne, w którym „nic się nie dzieje”, 

w którym nie znajdzie się pracy. Uczelni co prawda dużo, ale kadra na pewno 

niedostatecznie wykfalifikowana. Miasto, z którego jedynymi zespołami są Bajm 

i Budka Suflera. Te i jeszcze wiele innych krzywdzących stereotypów mógłby 

przypomnieć sobie każdy z nas. Choć Lublin przez ostatnią dekadę zmienił się o sto 

osiemdziesiąt stopni, nie każdy w Polsce odwiedził Kozi Gród ponownie i przekonał się 

na własnej skórze, że żyje, ma się dobrze i wciąż rozwija. Gdyby ktoś chciał wziąć udział 

we wszystkich wydarzeniach organizowanych w mieście w ciągu jednego miesiąca, nie 

byłoby to fizycznie możliwe. Każdego miesiąca lublinianie mają do wyboru kilkaset 

wydarzeń o różnorodnej tematyce – filmowej, muzycznej, tanecznej, warsztatowej, 

teatralnej, plastycznej i wielu innych. Lublin to także ośrodek akademicki coraz częściej 

wybierany przez studentów z zagranicy, nie tylko tej wschodniej, ale także zachodniej. 

W mieście kształcić się można na pięciu państwowych uczelniach – Uniwersytecie 

Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Lubelskiej, 

Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Przyrodniczym. Do wyboru są również 

uczelnie niepubliczne – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości i Administracji oraz Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza. 

Mnogość placówek tego rodzaju pokazuje, że młodzi ludzie chcą studiować w Lublinie. 

Lubelskie uczelnie zapewniają studentom warunki nie tylko do nauki, ale również 

do rozwoju na tle artystycznym czy sportowym. Jako przykład można podać chóry 

akademickie, zespoły tańca ludowego oraz towarzyskiego, Kluby AZS czy Akademickie 

Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” – miejsce, gdzie można śpiewać, tańczyć, 
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organizować koncerty, warsztaty, festiwale, a także rozwijać się medialnie (Radio 

Centrum, Magazyn #kulturalnie czy TV UMCS).  

Żeby udowodnić istnienie wielu możliwości rozmaitych aktywności chciałabym 

powołać się na książkę wydaną w dwóch językach (polskim i angielskim) przez Ośrodek 

„Brama Grodzka – Teatr NN” Kultura szeroka. Księga wyjścia, na przykładzie 25 

lubelskich środowisk kultury niszowej. To właśnie w niej znajduje się przekrój grup 

tematycznych, które pobudzały i pobudzają lubelską kulturę do życia.  

1. Wolontariusze. To grupa, której członków w Lublinie nie brakuje. Ludzie 

w różnym wieku, nie tylko młodzi, poświęcają swój wolny czas, aby włączać się 

w pomoc w organizacji wydarzeń i festiwali kulturalnych, np. Noc Kultury, 

Jarmark Jagielloński czy Miasto Poezji46. W ramach przygotowań do aplikacji 

o tytuł ESK 2016 powstał program „Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury 

2016”, który miał za zadanie stworzyć sieć wolontariuszy współpracujących 

na stałe z lubelskimi instytucjami kultury, artystami oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

2. Kuglarze i nowy cyrk. Dziś działania promowane przez Fundację Sztukmistrze 

i inne placówki znane są na całym świecie. Lublin stał się silnym, europejskim 

ośrodkiem cirque nouveau. Pokazała to chociażby ubiegłoroczna European 

Juggling Convention, na którą przyjechali artyści z najbardziej odległych 

zakątków świata. Nie można zapomnieć o Carnavale Sztukmistrzów – festiwalu 

organizowanym przez Warsztaty Kultury, który z roku na rok przyciąga coraz 

więcej widzów z całej Polski. 

3. Osadnictwo alternatywne, rozwój zrównoważony. Jego definicja sformułowana 

została w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ pod tytułem 

„Nasza wspólna przyszłość” w 1987 roku jako „proces mający na celu 

zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób 

umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”. Idąc za 

                                                             
46 Ośrodek Brama Grodzka „Teatr NN”, Kultura Szeroka. Księga wyjścia, na przykładzie 25 lubelskich 

środowisk niszowych, Lublin, 2011, s. 16.  
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taką wizją, dba się w równym stopniu o człowieka, jak i zwierzęta, rośliny, 

surowce energetyczne, zasoby naturalne, nie zapominając o prawach człowieka, 

równości płci czy dialogu międzykulturowym. 

4. Folk – nowe życie tradycji. Lublin folkiem stoi – to wiemy już od lat, ale dopiero 

niedawno zaczęliśmy to doceniać i przestaliśmy się wstydzić kultury tradycyjnej. 

Muzyka folkowa w Polsce zaczęła kształtować się nieco ponad trzydzieści lat 

temu. W Lublinie do rozwoju tego gatunku muzyki znacznie przyczyniła się 

Orkiestra św. Mikołaja. Z inicjatywy zespołu w 1990 roku odbyły się pierwsze 

Mikołajki Folkowe, które dziś są znaczącym folkowym festiwalem z blisko 30-

letnią tradycją. 

5. Bębniarze – harmonia w rytmie. Sambasim, Młode Djembe, a teraz kilka innych 

zespołów bębniarskich – to kolejny mocny punkt Lublina towarzyszący miastu w 

ważnych momentach, także podczas wydarzeń związanych z kandydowaniem 

do tytułu ESK 2016. Środowisko bębniarskie się rozrasta, a coraz więcej 

instytucji kultury decyduje się na poszerzenie oferty warsztatowej o naukę gry 

na bębnach. Nie można zapomnieć o Słomie – mieszkającym w ekowiosce 

Dąbrówce nieopodal Lublina bębniarzu, który od lat wspiera lubelskie 

środowisko entuzjastów tego instrumentu.  

6. Poeci – Widzący inaczej. Kamil Brewiński, Tomasz „Dollar” Dymek, Kuba 

Węgrzyn, Katarzyna Krzywicka, Wojtek Hawryluk, Agata Ptak i wielu, wielu 

innych… Kim są? Lubelskimi poetami młodego pokolenia. Miasto Inspiracji 

sprzyja młodym artystom i pozwala im wyrazić siebie w kolejnych wersach. 

Warto wspomnieć o festiwalu Miasto Poezji, który organizowany jest co roku 

przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” czy Mieszkaniach Poezji – 

inicjatywie, dzięki której każdy lublinianin może zorganizować u siebie 

wydarzenie poetyckie – wieczorek, odczyt czy spotkanie. Mieszkańcy nie 

zapominają też o Józefie Czechowiczu. 15 marca, w dzień urodzin poety, 

wspomniany wyżej ośrodek co roku organizuje wydarzenia związane                          

z kultywowaniem pamięci o tym niezwykłym poecie. W dzień pierwszej lipcowej 
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pełni księżyca wszyscy chętni mogą poznać Lublin z perspektywy „Poematu                

o mieście Lublinie” Czechowicza, spacerując jego szlakiem i odczytując na głos 

kolejne fragmenty. W Lublinie wydawany jest również „Akcent”, kwartalnik 

literacko-artystyczny. 

7. Capoeira, czyli spotkanie. Połączenie sztuk walki, akrobatyki, elementów tańca 

oraz rytmu i muzyki – to właśnie charakteryzuje ten sport. Jeszcze kilka lat temu 

w Kozim Grodzie działała grupa Capoeira Siao Lublin, w której miejsce znaleźli 

wszyscy entuzjaści tego rodzaju aktywności fizycznej. 

8. Rycerze, rekreacje historyczne. W połowie lat 90. ubiegłego wieku w Polsce 

zaczął kształtować się ruch rekonstrukcji historycznej. Entuzjastom nie było 

łatwo, gdyż informacje o tej tematyce pozostawały jedynie ogólne. Po omacku, 

metodą prób i błędów, środowisko zaczęło się rozrastać. Jako przykład 

lubelskich grup rekonstrukcyjnych można podać Bractwo im. Księcia Jeremiego 

Wiśniowieckiego. Warto również wspomnieć o Stowarzyszeniu na rzecz 

Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma”, propagującym kulturę 

antyczną i przybliżającą lublinianom obyczaje starożytnych Rzymian. 

9. Fantastyka – wiedza i wyobraźnia. Kolejny mocny punkt Lublina. Fantastyka 

gości w tym mieście już od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

W ostatniej dekadzie nastąpił jej gwałtowny rozwój i od kilku lat w mediach 

regularnie pojawiają się zapowiedzi kolejnych spotkań, konwentów, konkursów, 

LARPów i innych aktywności związanych z fantastyką. Będąc przy tym temacie, 

nie sposób pominąć Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza”, które od lat 

organizuje wcześniej wspomniane wydarzenia. Co roku w listopadzie Lublin 

zamienia się w stolicę fantastyki za sprawą Festiwalu Falkon, który ściąga coraz 

więcej widzów oraz profesjonalnych i doświadczonych prelegentów. 

10. Muzyczna Scena Ad Hoc. Rozpoczęła się w 2009 roku w Chatce Żaka z inicjatywy 

Bogdana Brachy (założyciel i członek Orkiestry św. Mikołaja), a jej głównym 

zadaniem była pomoc w wypromowaniu młodych zespołów na lubelskiej scenie 
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muzycznej poprzez organizację koncertu. Działała prężnie przez kilka lat, 

a podczas nich wystąpiło kilkuset muzyków.  

11. Muzyczna Scena Niezależna – do it yourself. To pojęcie łączy się nierozerwalnie 

z takimi gatunkami jak hardcore czy punk, a jej rozwój na lubelskim gruncie 

sięga lat osiemdziesiątych. Wtedy to zadebiutował zespół Siekiera z pobliskich 

Puław, którego płyty Nowa Aleksandria słucha już kolejne pokolenie Polaków 

(niedawno powstała odświeżona Nowsza Aleksandria – nowych aranżacji 

kultowych utworów podjął się Duet Drivealone). Zagłębiem zespołów 

rockowych i punkowych w latach 80. i 90. był Świdnik, o którym w tym 

kontekście pisałam więcej w pracy licencjackiej Bunt kontra system. Kultura 

muzyczna PRL w relacjach twórców. W początkach drugiej dekady XXI wieku 

przestrzenią, w której alternatywnie grające zespoły mogły znaleźć ujście, była 

Tektura – Przestrzeń Inicjatyw Twórczych, o której wspomnę na dalszych 

stronach.  

12. Teatr Alternatywny – lubelska tradycja. O tym, że Lublin jest także zagłębiem 

teatru offowego, od lat wie wielu działaczy kulturalnych. Tradycje takiego teatru 

sięgają przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. To w Lublinie 

organizowane były Studencka Wiosna Teatralna czy Konfrontacje Młodego 

Teatru. Myśląc o takim rodzaju sztuki – nieco innej, bardziej awangardowej 

i wymykającej się ramom – nie można pominąć Teatru Panopticum Mieczysława 

Wojtasa, Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika, Teatru Provisorium Janusza 

Opryńskiego, Kompania „Teatru” Michała Zgieta i Jarosława Tomicy, 

Lubelskiego Teatru Tańca Wojciecha Kapronia czy Sceny InVitro Łukasza Witt-

Michałowskiego. 

13. Arteterapia – niezwyczajni artyści. Arteterapia to, jak sama nazwa wskazuje, 

terapia przez sztukę. Od wielu lat w Lublinie działa Nieprzetarty Szlak – fundacja 

przygotowująca szeroką ofertę artystyczną dla osób niepełnosprawnych, 

powstała na kanwie lubelskiego Centrum Arteterapii. Uczą się one różnych 

technik teatralnych, rozwijają się także plastycznie i muzycznie. Główną 
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kumulacją działań Nieprzetartego Szlaku jest SANS (Spotkania Artystów 

Nieprzetartego Szlaku, przegląd teatrów osób niepełnosprawnych) odbywający 

się co roku. Na rzecz zaznajamiania osób niepełnosprawnych ze sztuką z roku 

na rok działa coraz więcej podmiotów. 

14. Miłośnicy Kolei, łowcy lokomotyw. Kolejne niszowe środowisko, które znalazło 

dla siebie miejsce w lubelskiej kulturze. Fascynują ich stare lokomotywy, 

wagony, trakcje kolejowe. Wszystko to stało się dla nich sztuką wartą 

podziwiania. Choć Wschodnie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych 

zakończyło działalność w 2014 roku, to w Lublinie wciąż jest garstka osób, które 

nie porzuciły tej pasji. 

15. Pasjonaci komunikacji miejskiej – urok trolejbusu. „Trajtki” i „szelkowce” jeżdżą 

zaledwie w trzech miastach w Polsce – Tychach, Gdyni i Lublinie. Nic więc 

dziwnego, że wokół tej oryginalnej formy transportu publicznego skupieni są 

zwolennicy. W kwietniu 1999 roku zostało zarejestrowane Lubelskie 

Towarzystwo Ekologicznej Komunikacji (w skrócie – LTEK). Członkowie mają 

przed sobą wiele zadań, które konsekwentnie realizują. Jednym z nich jest 

przekonanie lublinian do jazdy komunikacją miejską. Chcą również scalić 

i uporządkować system komunikacji miejskiej. LTEK zajmuje się również historią 

lubelskiego transportu miejskiego – organizuje wycieczki zabytkowymi 

trolejbusami oraz pozyskuje i remontuje unikatowe trolejbusy i autobusy. 

16. Motocykliści – bracia wiatru. To grupa, która żyje jak jedna wielka rodzina. 

Wspierają się niezależnie od wszystkiego, pozdrawiają na drodze i pomagają 

w każdej sytuacji. Gdzie bywają lubelscy motocykliści? W Riders Pubie, Koyocie 

i Graffiti (choć w tym ostatnim już mniej). Lublin otwiera się na ten rodzaj 

kultury. Jedną z inicjatyw organizowanych w Lublinie kolejny już raz są 

MotoMikołaje – motocykliści w strojach mikołajów, którzy rozwożą dzieciom 

ze szpitali i domów dziecka prezenty. 

17. Rowerzyści – rowery dla miasta, miasto dla rowerów. W ostatnich dwóch latach 

Lubelski Rower Miejski cieszył się wielką popularnością wśród mieszkańców 
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miasta. Lublinianie coraz chętniej wykorzystują ten środek transportu w drodze 

do pracy czy na uczelnię. Obecnie RLM to 951 rowerów zlokalizowanych w 96 

stacjach wypożyczania w Lublinie i Świdniku47. W każdy ostatni piątek miesiąca 

o godzinie 18 na Placu Litewskim, podczas czego gromadzą się rowerzyści, aby 

pod szyldem „Masy Krytycznej” udać się na wspólny przejazd ulicami miasta.  

18. Skateboarding – redefinicja przestrzeni miasta poprzez samoekspresję na desce 

z czterema kółkami. To kolejna grupa osób, która znalazła dla siebie miejsce 

w przestrzeni Lublina. Wystarczy przejść się pod budynek Centrum Kultury, aby 

w słoneczny dzień dostrzec wielu młodych ludzi na deskorolkach, bmx-ach 

oraz rolkach. Takich przestrzeni jest coraz więcej, a na początku 2018 roku 

w Lublinie otworzono pierwszą wrotkarnię. Pierwszy zaś skatespot, czyli miejsce 

do jazdy na deskorolce, w Kozim Grodzie powstał pod koniec 2008 roku, 

od wschodniej strony Zamku przy ul. Unii Lubelskiej48. 

19. Kibice – kolektywizm-identyfikacja-barwy-ideowość-credo-energia. Kibice to 

kolejna społeczność, która w Lublinie działa dość prężnie. Szczególnie jeśli 

mówimy o żużlowej społeczności zbierającej się na meczach na stadionie 

przy Alejach Zygmuntowskich. Piłka nożna także ma wielu odbiorców – Motor 

Lublin od lat gromadzi rzeszę fanów. Dlaczego warto pamiętać o tej grupie? 

Ponieważ kultura rodzi się nie tylko w instytucjach kultury, w umysłach poetów, 

malarzy, muzyków i aktorów – jest obecna również w sporcie49. 

20. Streetart – gra w miasto. Wielka Brytania ma Banksy’ego, a Lublin… Brain 

Damage Gallery – jedyną w Polsce i jedną z pierwszych na świecie galerii 

poświęconych graffiti writingowi i jego ewolucji50. Porównanie zostało tutaj 

użyte nie w celu prześmiewczym, a wręcz przeciwnie – chcę pokazać, że Lublin 

ma się czym pochwalić i aby zobaczyć dzieła graffiti artystów z całego świata, 

wystarczy przejść się na Plac Teatralny, niekoniecznie trzeba wyjeżdżać 

                                                             
47 Oficjalna strona internetowa Lubelskiego Roweru Miejskiego: https://lubelskirower.pl/o-lrm/, (dostęp: 

13.04.2018r.) 
48 Ośrodek Brama Grodzka „Teatr NN”, Kultura Szeroka. Księga wyjścia, na przykładzie 25 lubelskich 

środowisk niszowych, dz. cyt. , s. 145. 
49 Tamże, s. 151.  
50 Oficjalna strona Brain Damage Gallery: http://bd.pl/, (dostęp: 13.04.2018r.).  

https://lubelskirower.pl/o-lrm/
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za granicę. W mieście jest coraz więcej murali, tworzonych również na zlecenie 

instytucji kultury i urzędu miasta (fragmenty wierszy Józefa Czechowicza czy 

Julii Hartwig, mural przy Tarasach Zamkowych – Lublin. Pamięć Zagłady, 

upamiętniający Żydów poległych podczas likwidacji przez Niemców getta 

na Podzamczu) pokazujących, że sztuka uliczna może mieć również wartość 

edukacyjną, skłaniać do refleksji i uczyć historii. 

21. Rap – euRAPejska stolica kultury. Jednym z pierwszych zespołów na lubelskiej 

scenie rap był działający na przełomie 1995 i 1996 roku – Miotacz Rymu. 

Pod koniec lat 90. w Lublinie właściwie na każdym osiedlu działały nieformalne 

grupy hiphopowe. Jako miejsca występu wybierali autobusy czy ulice takie jak 

Zana, Nałkowskich czy Bohaterów Monte Cassino. Dziś lubelski rap wygląda 

nieco inaczej, nabrał większej ogłady, nieco spoważniał, choć wciąż ma się 

dobrze.  

22. Nowi mieszczanie – kultura przestrzeni. Kim są? To ludzie uznający swoje 

miasto za małą ojczyznę, z którą się identyfikują, dbają o nią i poznają jej 

historię. Czym zatem jest kultura przestrzeni? To sieć relacji budujących 

harmonię przestrzeni naszego środowiska życia – relacji między takimi 

elementami jak: architektura, krajobraz, place, ulice, transport zrównoważony 

i wiele innych. W 2005 roku powstało Forum Kultury Przestrzeni, pomysł 

zrzeszający „nowych mieszczan”. To otwarta, społecznie działająca grupa osób, 

która jest szczególnie wrażliwa na los przestrzeni Lublina. FKP to miejsce 

wymiany poglądów i podejmowania inicjatyw na rzecz kultury przestrzeni51. 

Jego organizatorem jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, a osobą 

odpowiedzialną – Marcin Skrzypek52. 

23. Tektura – przestrzeń inicjatyw twórczych. Jeśli ktoś choć raz był w Tekturze, ten 

mógł doświadczyć wyjątkowego klimatu tego nieistniejącego już dziś miejsca, 

niezwykle ważnego dla lubelskiej kultury alternatywnej. Tektura, będąca 

pierwszym lubelskim squatem, gromadziła pod jednym dachem aktywistów, 

                                                             
51 Oficjalna strona Forum Kultury Przestrzeni: http://ulublin.eu/, (dostęp: 13.04.2018r.). 
52 Tamże.  

http://ulublin.eu/


35 
 

działaczy społecznych, animatorów kultury, muzyków i wielu innych, którzy 

mieli potrzebę twórczego działania. Odbywało się w niej wiele koncertów, 

występowały zespoły z różnych krajów. Michał Wolny i Szymon Pietrasiewicz 

dbali, aby miejsce to przyciągało wielu odbiorców. W 2013 roku w Tekturze 

odbyło się 208 różnych wydarzeń – koncertów, warsztatów, projekcji filmów, 

spotkań, imprez muzycznych, akcji ulicznych i benefitowych53. 2 stycznia 2014 

roku wszyscy użytkownicy obiektu musieli go opuścić. Tym samym w historii 

kultury alternatywnej Lublina zakończył się bardzo istotny rozdział. 

24. Komiks – historie obrazkowe. Komiks w Polsce wciąż nie jest popularnym 

medium, co nie oznacza, że nie ma określonej grupy twórców i odbiorców. 

W latach 70. i 80. komiksy tworzył studiujący w Lublinie Tadeusz Baranowski. To 

właśnie on do dziś jest najbardziej kojarzonym lubelskim twórcą komiksów. 

Wśród lubelskich artystów związanych z komiksem warto wyróżnić jeszcze 

Dariusza „Pałę” Palinowskiego (autora Zakazanego owocu) czy Ryszarda 

Dąbrowskiego (autora Likwidatora). Po dziś dzień istnieje również Ziniol – 

kwartalnik kultury komiksowej. 

25. Turystyka piesza – wariaci z garbem. Kolejne środowisko, które w Lublinie 

znalazło miejsce twórczej realizacji. Posłużę się tutaj znakomitym przykładem 

na to, jak dobry pomysł na spacer po mieście może przyciągnąć tłumy. Lubelskie 

Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych – Pogranicze od kilku lat 

organizuje spacery historyczne po Lublinie. Nie są to spacery zwykłe – 

przewodnicy sięgają do nieodkrytej historii miasta, pokazując je z nieco innej 

strony. W ubiegłorocznym cyklu spacerów – Lublin Nieodkryty – poruszyli m.in. 

tematy lubelskiego półświatka, rodziny Vetterów, lubelskiej secesji 

w architekturze, kultury żydowskiej czy przemysłowego oblicza miasta. Kultowe 

w ich ofercie stały się organizowane w ramach Sezonu Lublin spacery szlakiem 

komisarza Maciejewskiego – głównego bohatera kryminałów retro autorstwa 

lubelskiego pisarza Marcina Wrońskiego. 

                                                             
53 Oficjalna strona internetowa Tektury: https://tektura.wordpress.com/, (dostęp: 13.04.2018r.).  

https://tektura.wordpress.com/
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Powyższe dwadzieścia pięć środowisk kulturalnych Lublina to ważna część miasta, 

z której wywodzi się większość istotnych dla kultury osób, działaczy, animatorów 

oraz artystów. Aby napisać o każdym środowisku lubelskiej kultury, musiałabym 

stworzyć oddzielną pracę magisterką, bo jest to zbyt obszerna wiedza, niedająca się 

ująć w jednym rozdziale. Przedstawiony przekrój jest jednak dobrą bazą i 

wprowadzeniem do kolejnych trzech rozdziałów, w których głównym narratorem 

opowiadającym o lubelskich staraniach o tytuł ESK 2016 będą twórcy i baczni 

obserwatorzy dwóch aplikacji konkursowych. Lublin jako miasto przez ostatnią dekadę 

przeszło ogromną zmianę, rozwinęło się, otworzyło na kulturę, pozwoliło, aby to ona 

stała się główną osią w rozwoju miasta. Dzięki działalności powyższych środowisk, a 

także udziałowi w konkursie o tytuł ESK lublinianie uwierzyli, że ich miejsce 

zamieszkania nie jest prowincjonalnym miastem Polski wschodniej, a wręcz przeciwnie 

– staje się międzynarodowym ośrodkiem kulturowym, do którego coraz chętniej 

przyjeżdżają ludzie z całej Europy – nie tylko jako turyści, ale również jako twórcy – 

teatralni, taneczni, muzyczni, filmowi. Miasto między innymi dzięki działaniom 

wspomnianej przeze mnie wcześniej Fundacji Sztukmistrze stało się stolicą nowego 

cyrku, o czym może świadczyć sukces ubiegłorocznej European Juggling Convention. 

Wybierając słowo „dialog” do hasła Europejskiej Stolicy Kultury 2016, zakładało 

współpracę, wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań oraz słuchanie innych54. 

Niezależnie od wyników konkursu, Lublin wygrał. Dialog w przestrzeni miasta trwa, a 

badania opinii publicznej dotyczące ubiegłorocznych obchodów 700-lecia miasta 

jednoznacznie pokazują: aż 94% lublinian jest dumnych z 700-letniej historii swojego 

miasta55. 

1.4. Metoda pracy 

Pisząc pracę magisterską na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 

nie wyobrażałam sobie innej metody pracy niż ta w zdecydowanej większości oparta 

na badaniach własnych. W moim przypadku badaniami własnymi są wywiady, które 
                                                             
54 P. Kubicki, B. Gierat-Bieroń, J. Orzechowska-Wacławska, Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę 

Kultury 2016 zmienił polskie miasta, NOMOS, Kraków, 2017, s. 247.  
55 1317-2017 – 700 lat Lublina. Wielki jubileusz. Podsumowanie, publikacja wydana w 2018 roku przez Urząd 

Miasta Lublin.  
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przeprowadziłam, spotykając się z twórcami aplikacji, animatorami kultury 

oraz bacznymi obserwatorami procesu ESK 2016. Spotykałam się z czternastoma 

osobami (z trzydziestu pięciu wymienionych w Zespole Redakcyjnym w Aplikacji 

Lublina), jeden wywiad przeprowadziłam za pośrednictwem Internetu. Uzyskałam 

także jeden komentarz dotyczący całego procesu. Każdemu z rozmówców zadawałam 

podobne pytania, aby na ich podstawie wyciągnąć wnioski i jak najpełniej, ustami 

środowiska lubelskiej kultury, przedstawić proces. W mojej pracy posłużyłam się 

metodą jakościową – najważniejsza była dla mnie treść rozmów, a nie liczba 

wywiadów. Osoby rozmawiające ze mną o ESK 2016 w kontekście Lublina były jednymi 

z ważniejszych przy tworzeniu aplikacji oraz animowaniu lokalnej społeczności. Mam 

pewność, że ich wypowiedzi dają pełny przekrój tego, co działo się podczas starań 

o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Spotkałam się ze wszystkimi członkami 

zespołu „Aplikarnia” (o którym wspominam poniżej oraz w kolejnych rozdziałach). 

Udało mi się dotrzeć również do Dyrektora Artystycznego – Krzysztofa Czyżewskiego. 

W wywiadach pojawiło się także wiele nowych, nieplanowanych przeze mnie wątków, 

które ubogacą tę pracę oraz nadadzą jej reporterskiego charakteru. Prowadząc 

rozmowy, spotykałam się często na dłużej, niż planowałam, bo podczas nich pojawiało 

się wiele historii, których się nie spodziewałam. Wszystkie je zawarłam na dalszych 

stronach. Dobrym przykładem jest opowieść Szymona Pietrasiewicza na temat panelu 

o „kulturze porno” czy kontrowersje wokół grafiki Miasto Miłości. Te anegdoty 

pokazały „ludzkie” oblicze tego procesu. Niekoniecznie takie, o którym każdy chciałby 

pamiętać, ale zdecydowanie takie, które nadały narracji o ESK 2016 charakter.  

Poniżej, lista osób, z którymi udało się porozmawiać.  

1. Marcin Skrzypek –  w Ośrodku Brama Grodzka „Teatr NN” koordynator Forum 

Kultury Przestrzeni i programu staży, praktyk i wolontariatu, muzyk Orkiestry 

św. Mikołaja, animator kultury; przy lubelskim procesie ESK 2016 członek 

zespołu tworzącego aplikację konkursową „Aplikarnia”  

2. Karolina Rozwód – Dyrektor Teatru Starego w Lublinie, przy lubelskim procesie 
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ESK 2016 współpracowała z Urzędem Miasta Lublin na etapie pisania obu 

aplikacji w staraniach o tytuł ESK (członek „Aplikarni”). Była jedną z osób 

biorących udział w prezentacjach miasta w Warszawie  

3. Miłosz Zieliński – redaktor naczelny Lubelskiego Informatora Kulturalnego 

ZOOM, członek „Aplikarni” 

4. Rafał Koziński – animator kultury, zatrudniony w Centrum Kultury, członek 

„Aplikarni” 

5. Grzegorz Kondrasiuk – wykładowca akademicki UMCS. W czasie tworzenia 

aplikacji ESK i udziału Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury był 

zatrudniony jako tzw. reasercher – zbierał materiały do aplikacji. Był też 

redaktorem dwóch wniosków aplikacyjnych oraz asystentem ekspertów 

tworzących wniosek aplikacyjny, czyli Dragana Klaicia, Rose Fenton i Krzysztofa 

Czyżewskiego; członek „Aplikarni” 

6. Piotr Celiński – wykładowca na Wydziale Politologii UMCS. W procesie ESK był 

liderem pracowni Kultury Wiedzy 

7. Agata Will – pracownia Edukacji i Animacji Kultury w Warsztatch Kultury w 

Lublinie. Podczas procesu ESK była odpowiedzialna za program Wolontariusz 

Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016 oraz za strategię współpracy z drugą 

stolicą europejską, czyli z jednym z miast w Hiszpanii. Opracowywała plan 

współpracy Lublina z ewentualną przyszłą stolicą kultury 

8. Barbara Wybacz –  Dyrektor Programowy w Centrum Spotkania Kultur.  Podczas 

aplikowania o tytuł ESK pracowała w Ośrodku Rozdroża. Tam razem z 

Mirosławem Haponiukiem, liderem linii Miasto i Region zajmowali się kontaktem 

z regionem 

9. Przemysław Buksiński – animator kultury, aktor. Podczas procesu ESK Lublin 

2016 dawał ludziom energię, był po części pomysłodawcą wielu wydarzeń, 

realizował je, rozmawiał z ludźmi, z którymi dzielił się pomysłami, wymieniał 

kontaktami oraz szukał sposobów na udoskonalenie przedsięwzięcia 
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10.  Michał Karapuda – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, w latach 

2008-2011 szef biura Europejskiej Stolicy Kultury    

11. Tomasz Pietrasiewicz – Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 

w lubelskim procesie ESK lider pracowni „Pamięć i antycypacja” 

12.  Szymon Pietrasiewicz – pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” w 

Centrum Kultury w Lublinie. W procesie przygotowawczym do aplikacji 

Europejskiej Stolicy Kultury zajmował się dwoma wątkami: pierwszym była 

kultura LGBT, czyli Festiwal Transeuropa wyprodukowany na potrzeby 

kandydatury Lublina; kolejnym – kultura niezależna i alternatywna (Tektura) 

13.  Zbyszek Kowalczyk – inżynier środowiska, propagator gry na gitarach, brał 

udział w Rejsie Kultury 

14.  Agata Sakowicz – zastępca dyrektora w Teatrze im. H. Ch. Andersena w 

Lublinie. Zaangażowana w projekt Koalicja Miast w 2016 roku we Wrocławiu 

15.  Józef Szopiński – dziennikarz Polskiego Radia Lublin oraz TVP Lublin. 

Krótki komentarz na temat ESK 2016 udało mi się uzyskać od Włodzimierza 

Wysockiego, ówczesnego zastępcy prezydenta Lublina do spraw kultury i sportu. 

Na pytania wysłane mailem odpowiedział Krzysztof Czyżewski w procesie lubelskich 

starań o tytuł ESK 2016 pełniący rolę dyrektora artystycznego.  
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Rozdział II – Lublin przed procesem ESK 2016 

Tak jak wspominałam w poprzednim rozdziale – moja praca magisterska 

w dużej mierze opiera się na badaniach własnych, czyli wywiadach z twórcami dwóch 

aplikacji konkursowych Lublina w procesie starania się o tytuł Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016 oraz osobami zaangażowanymi w procesie. Zgodnie z jej tytułem 

rozpatruję cały proces, bazując na relacjach zaangażowanych. Jest to dla mnie 

szczególnie ważne, gdyż broniąc tytuł magistra na kierunku dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna, nie wyobrażam sobie innej pracy niż bazującej na wywiadach 

i zarazem podkreślającej dziennikarskie umiejętności nabyte przez pięć lat studiów. 

W mojej pracy nie ma analizy ESK 2016 w Lublinie na podstawie książek – one pojawiły 

się w pierwszym rozdziale, nadając szkic kolejnym stronom pracy. A na nich przeważać 

będą relacje animatorów kultury, dziennikarzy, wykładowców akademickich, działaczy 

społecznych oraz pozostałych, o których pisałam na końcu pierwszego rozdziału. 

Następnych kilkanaście stron drugiego rozdziału poświęcę wizerunkowi Lublina 

przed rozpoczęciem starań o tytuł ESK 2016. Rozmówcy, o dziwo, nie byli zgodni. 

Niektórzy uważali, że miasto nie rozwijało się prężnie, a kultura i dostęp do niej były 

ograniczone. Inni zaś pokazali ośrodki kulturalne, które przed procesem skupiały 

lubelską kulturę. 

2.1. Miasto na Wschodzie i brak samoświadomości 

Jest 2018 rok. Lublin przyciąga turystów już nie tylko z Polski i Izraela, ale 

z całego świata. Mamy wiele instytucji kultury działających prężnie przez cały rok. 

Animatorzy kultury są wykształconymi osobami ciągle doskonalącymi swoje 

umiejętności na różnorakich szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych. Plac 

Litewski został wyremontowany, w całym mieście powstało wiele nowych nawierzchni. 

Sporo budynków doczekało się odświeżenia elewacji. Po ponad czterdziestu latach 

powstało Centrum Spotkania Kultur – instytucja przyciągająca gwiazdy światowego 

formatu – Yasmin Levy, Seala, Bobby’ego McFerrina i wielu innych. W mieście 

odbywają się festiwale takie jak Noc Kultury, Jarmark Jagielloński czy Carnaval 

Sztukmistrzów. W 2017 roku w Lublinie zagościła nawet European Juggling 
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Convenction. Prężnie rozwija się nowy cyrk, a to głównie za sprawą Fundacji 

Sztukmistrze. Powstało mnóstwo NGO-sów, które wychodzą ze swoimi działaniami 

do różnych grup społecznych. A gdyby tak cofnąć się o 10-15 lat i spróbować wyobrazić 

sobie te i wiele innych zdarzeń w Lublinie – mieście jeszcze do niedawna uważanym za 

„dużą wieś na wschodzie Polski”?  

W tym rozdziale rozmówcy przedstawieni w rozdziale pierwszym odpowiedzą 

na jedno z ważniejszych pytań, dzięki którym można zobaczyć, jak wiele w ciągu 

dekady zmieniło się w Mieście Inspiracji. Dostrzec będzie można odmienne opinie, 

które pojawią się w kolejnych podrozdziałach. Ten dotyczy chłodnego spojrzenia 

na lubelską kulturę przed rozpoczęciem starań o tytuł ESK 2016.  

Jaki był Lublin, jaka była lubelska kultura przed procesem ESK 2016? 

Rafał Koziński: Normalna, tak jak w każdym innym mieście. Byliśmy pokoleniem 

chcącym zmiany, ale zastaliśmy taką a nie inną sytuację. Było osiem lub dziewięć 

instytucji kultury, które rokrocznie działały tak samo i nie mogły się rozwijać przez brak 

środków oraz chęci poprzednich władz miasta. To nie był otwarty konkurs, miał 

wyznaczone ramy. Było wiadomo, że najsilniejsze w skali międzynarodowej są 

Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów, działała jeszcze Muszla 

Koncertowa, Kaniorowcy, którzy robią swój festiwal. Stabilizacja. Od wielu lat to samo: 

bez zamieszania, bez nowości, bardzo rzadko pojawiały się nowe idee. Ludzie pomiędzy 

instytucjami w ogóle się nie komunikowali. Nie mieli po co. Każdy robił swoje, każdy był 

okopany w swojej instytucji, przy swojej maleńkiej organizacji. Organizacji 

pozarządowych było niewiele. Nie było dotacji, więc nie opłacało się zakładać. 

Środowiska się nie przenikały. Dziwaczny marazm. Kiedy przychodziły duże festiwale, 

następowało kilkudniowe ożywienie i później znowu to samo. 

Koziński nie jest odosobniony w tych poglądach. Krótko, acz treściwie na pytanie 

odpowiedział Szymon Pietrasiewicz:  

Uważam, że był bardzo zapuszczony. To jest wymierna korzyść kandydatury do tytułu 

Europejskiej Stolicy Kultury: „Lublin wykonał milowy krok w sprawie wielu zmian, jeśli 
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chodzi o zarządzanie, finansowanie i traktowanie kultury jako bardzo ważny element 

życia społeczno-gospodarczego w tym mieście. 

Podobnie uważa Zbyszek Kowalczyk: 

Myślę, że Lublin przed procesem różnił się trochę od tego obecnego. Było jakoś tak 

biedniej, z tego, co sobie teraz uświadamiam. 

Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dostrzega pewne 

zmiany w mieście, ale nie uważa, że zmiana, która nastąpiła, była radykalna. 

W momencie, w którym przystępowaliśmy do konkursu, licha struktura lubelskiej 

kultury nie wyglądała najlepiej. Drogi się zmieniły, centrum jest bardziej 

uporządkowane. Ale czy Lublin radykalnie się zmienił? Nie mam takiego poczucia. Jest 

bardzo dużo wydarzeń, tzw. kulturalnych. Niestety nie udało się znaleźć siedziby dla 

Teatru Andersena, ale udało się to Galerii Labirynt, która zamieniła się z Warsztatami 

Kultury. Po dziesięciu latach rzeczywiście trochę lepiej to wygląda, ale nie sądzę, by 

nastąpiła radykalna zmiana. Aktualną sytuację Lublina oceniam na trzy plus. 

Piotr Celiński zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt – brak samoświadomości. 

Po ESK najbardziej rzuciło mi się w oczy, że znaczącym brakiem Lublina był brak 

samoświadomości i to, że miasto jest pełne kompleksów. Ale jednocześnie – że te 

kompleksy biorą się z nieuświadomionej wiedzy o sobie samym: kim jesteśmy, jakie jest 

nasze miejsce w świecie, co możemy, czego nie możemy, z kim nam po drodze, z kim 

nam nie po drodze, czy jesteśmy samodzielni, czy jesteśmy wtórni. Wydaje mi się, że tej 

wiedzy brakowało. Ona miała wielką szansę się zbudować, ziścić w ramach procesu i 

tak się rzeczywiście stało. Innym problemem jest to, czy wiedza skonstruowana w ten 

sposób będzie miała jakąkolwiek szansę, by wpływać na rzeczywistość. Ale to jest 

zupełnie inna sprawa. 

Agata Will, wspominając studenckie czasy, zauważa pewną zamkniętość kultury. 

Wydarzenia odbywały się w przestrzeniach zamkniętych, brakowało plenerowych, 

otwartych dla wszystkich mieszkańców festiwali. Zwraca też uwagę na krok milowy 
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w rozwoju lubelskiej kultury. Podobnie jak Piotr Celiński zauważa wzrost świadomości 

kulturalnej. 

Jestem z rocznika 1982, więc zetknęłam się z kulturą i światem kulturalno-artystycznym 

w okresie II lub III klasy liceum, kiedy zostałam wolontariuszką przy Konfrontacjach 

Teatralnych. Wtedy poznałam ten świat od podszewki. Przeżyłam niesamowitą 

przygodę w niesamowitym środowisku. Tak się zachwyciłam, że stwierdziłam, że chcę 

to robić nadal. Skończyłam iberystykę i kompletnie nie widziałam się ani w roli 

nauczyciela, ani tłumacza, więc działanie w kulturze pochłonęło mnie absolutnie. Kiedy 

zaczęłam pracę w Centrum Kultury przy produkcji pierwszej Nocy Kultury, trochę 

zmienił mi się pogląd, bo weszłam w instytucjonalny system kultury. Z punktu widzenia 

młodej osoby, która akurat weszła na ścieżkę zawodową związaną z kulturą, mogę 

powiedzieć, że wszystko działo się w murach albo w instytucjach, albo w podziemiach. 

Jedynie Konfrontacje Teatralne odbywały się w plenerze i można było zobaczyć parady 

czy wydarzenia w przestrzeni publicznej, ale było tego bardzo mało. Chatka Żaka 

kojarzyła mi się z miejscem pełnym energii, studentów, którzy produkowali, pracowali, 

mieli wizje i poświęcali swój wolny czas. Takich tętniących życiem kulturalnym miejsc 

było mało. Po ESK to się zmieniło zupełnie. Wytrysło. Więcej jest instytucji, działań 

niezależnych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych. Świadomość 

działalności społeczno-kulturalnej, świadomość, czym jest kultura i animacja 

kulturalna, wzrosła bardzo wysoko. To jest jedno. Wzrosła też jakość, chociaż nie w 

każdym przypadku. Mam na myśli głównie wydarzenia kulturalne. Jest więcej instytucji, 

więcej ludzi pracujących w kulturze i przemyśle okołokulturalnym, artystyczno-

kulturalnym. To napędziło gospodarkę miasta. Trzeba przyznać, że Lublin bardzo się 

zmienił. Kiedyś był zapyziałym miasteczkiem, o którym nikt nie wiedział, gdzie leży. 

Teraz jest miastem znamiennym, jeśli chodzi o ekonomiczno-gospodarczy rozwój Polski 

wschodniej. Stał się też znaczącym ośrodkiem wiedzy, ośrodkiem kulturalnym, 

łącznikiem między Europą Wschodnią a Zachodnią. Mamy kompetencje, jeśli chodzi o 

współpracę z Europą Wschodnią – zarówno na poziomie samorządowym, jak i 

niezależnym (organizacje pozarządowe czy instytucje kultury). Rozwój gospodarki, 

turystyki, turystyki kulturowej, działań społeczno-kulturalnych, wyjście w przestrzeń 

miejską... To wszystko są efekty ESK. Po raz pierwszy całe miasto miało wspólny cel. 
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Niektórzy się kłócili, ale wspólny cel się pojawił. Proces dał nam więcej niż ewentualna 

wygrana – widać po innych miastach. 

Karolina Rozwód, która w latach 1996-2002 obserwowała i uczestniczyła w lubelskiej 

kulturze, jako kolejna osoba podkreśla, że wydarzeń było nieporównywalnie mniej. 

Zaznacza dużą rolę Konfrontacji Teatralnych oraz Lubelskich Spotkań Teatrów Tańca. 

Działo się nieporównywalnie mniej. Konfrontacje Teatralne to pierwszy z dużych 

festiwali, które pojawiły się na mapie Lublina, w związku z czym był bardzo widoczny 

w mieście. Publiczność, brzydko mówiąc, waliła drzwiami i oknami. Nie tylko lubelska. 

W skali kraju był to jeden z nielicznych dużych festiwali międzynarodowych. Wrocławski 

Dialog na przykład pojawił się później. Patrząc z perspektywy tego, jak pracujemy teraz, 

mam wrażenie, że realizacja festiwalu wynikała z pasji, marzeń dyrektora 

organizacyjnego, czyli Janusza Opryńskiego, i współpracujących z nim artystów: 

Włodzimierza Staniewskiego, Leszka Mądzika, Tomasza Pietrasiewicza, Cezarego 

Karpińskiego, którzy tworzyli Radę Artystyczną Festiwalu. Gdybyśmy obecnie chcieli 

działać w takich warunkach lokalowych i technicznych jak wtedy, to byłoby niemożliwe. 

W Centrum Kultury funkcjonował jeden faks; mimo że gdzieś w świecie już istniały 

maile, nie mieliśmy połączenia internetowego. Wszyscy siedzieliśmy w jednym pokoju, 

w związku z czym kiedy ktoś musiał odbyć ważną rozmowę, na przykład dzwoniąc za 

granicę, musieliśmy się uciszać. Gdyby nas teraz przenieść w czasy sprzed dwudziestu 

dwóch lat, nie wiem, czy byśmy sobie poradzili. Wtedy to było możliwe. Mówię tyle o 

tym festiwalu, bo byłam najbliżej, znam go od kuchni. To też dobry przykład, że 

pomimo braku funduszy udało się coś zrobić, i to nie tylko Januszowi Opryńskiemu. 

Organizatorzy Lubelskich Spotkań Teatrów Tańca rok później uruchomili festiwal, który 

w tej chwili jest jednym z najprężniejszych wydarzeń tanecznych w kraju. Wydaje mi 

się, że nie byłoby go bez pasji i ludzi takich jak Janusz Opryński, Włodzimierz Staniewski, 

Leszek Mądzik, Krzysztof Borowiec, Henryk Kowalczyk, Hanna Strzemieńska a także 

całego grona osób pracujących wtedy jeszcze w Centrum Kultury, choćby Waldemara 

Tatarczuka czy Grzegorza Rzepeckiego. 

„Kropką nad i” wydaje się obszerna wypowiedź Miłosza Zielińskiego. Jest swego rodzaju 

zbiorem większości refleksji, jakie mieli wcześniej cytowani rozmówcy. 
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Na to, jaki był Lublin przed procesem ESK 2016, nie ma jednej odpowiedzi. Jeżeli 

popatrzymy na kulturę wczesnych lat 90., kiedy Lublin otrząsał się po transformacji, to 

były nieliczne światowe sukcesy, takie jak Ferdydurke Teatru Provisorium i Kompanii 

Teatr. Poza drobnymi „wyskokami”, gdzie Lublin rzeczywiście sięgał poziomu 

europejskiego, życie kulturalne praktycznie nie istniało. Teatry miejskie wystawiały 

spektakle typu Moralność pani Dulskiej, Teatr Muzyczny grał przeciętne operetki, 

istniało też kilka centrów kultury niezależnej. Nie było czegoś takiego jak życie 

kulturalne, odbywały się pojedyncze wydarzenia. Jeżeli rodziły się grupy społeczne 

twórców, to tylko wokół kierunków artystycznych i animacyjnych. Po zakończeniu 

studiów ich członkowie rozjeżdżali się po Polsce, co przeważnie prowadziło 

do wygaszenia działań tych grup. Brakowało w tym ciągłości i wspólnotowości. Ludzie 

działali na zasadzie autonomicznych wysp, zamknięci we własnych instytucjach. 

Brakowało myślenia, że całe miasto może być sceną dla kultury i sztuki. W tym czasie 

Lublinowi brakowało też autorefleksji i ambicji. Miasto było „wsamraśne” i nikomu nie 

zależało na tym, aby było inaczej. Brakowało impulsu do postawienia sobie pytania 

o charakter miasta, o to, jaka ma być jego kultura i komu ma służyć teraz, a komu 

będzie służyć za 10, 15, 20 lat. Początki takiego myślenia przypadają na moment 

przed wejściem do Unii Europejskiej, kiedy pojawiły się pomostowe programy 

europejskie. Te konkursy zapewniały przyzwoite finansowanie, ale aby je dostać, trzeba 

było pokazać, co dany projekt daje kulturze twojego kraju, miasta. To pokazało, że 

czasami lepiej jest się połączyć w kilka jednostek, zrobić coś razem, bo ma to lepszy 

efekt, niż być samotną wyspą. Tu zaczęło się myślenie wspólnotowe. 

A.C.: Tu, czyli podczas procesu ESK? 

M.Z.: Wcześniej. Mówię o okresie przedwstępnym, o latach 2004-2006. To był zalążek 

tego, co się wydarzyło przy ESK. Od 2006/2007, co też się wiąże ze zmianą władzy, 

w Lublinie zaczęło się myślenie o kulturze jako jednym z elementów, który może być 

filarem gospodarki. Pojawiła się szansa, żeby dodać miastu „tego czegoś”. Wcześniej 

było bezpłciowe, większość ludzi nie konotowało Lublina z niczym, co jest potwierdzone 

badaniami Gazety Wyborczej bodajże z 2007 roku. Nawet mieszkańcy postrzegali je 

jako słabe, bez własnego charakteru, o nieistotnej kulturze i bez perspektyw. 

Odpowiedzią na to było powołanie hasła „Lublin – miasto inspiracji” popartego całą 

kampanią wizerunkową. Zanim jednak to powstało, Lublin, czyli urzędnicy, władze, 
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twórcy i artyści, musieli zadać sobie pytanie: co wyróżnia to miasto spośród wielu 

innych? Dzięki temu, że wcześniej pojawiały się nieco zaskakujące procesy 

kulturotwórcze, pomyślano, że może być to kultura. W całym procesie ktoś rzucił 

pomysł, że Lublin będzie kandydował do tytułu ESK, uzasadniając to kilkoma zdaniami z 

regulaminu czy opisu projektu, które mówią, że ten tytuł nie jest dla miast takich jak 

Paryż, Barcelona czy Londyn, bo one już są stolicami kultury. Ten tytuł jest dla tych 

nieodkrytych miast mających potencjał, żeby być nowym Paryżem na swoją małą, 

lokalną skalę. My, szerokie środowisko artystyczne, angażując urzędników i polityków, z 

tego jednego zdania zrobiliśmy fetysz. I choć początkowo wielu lublinian było do idei 

startowania w konkursie nastawiona sceptycznie, z czasem to się zmieniało. 

Uwierzyliśmy, że jesteśmy kandydatem idealnym. Przełomowym etapem był proces 

powstania pierwszej aplikacji i przejście do finału. Te dwa wydarzenia zmieniły Lublin na 

kolejną dekadę. 

Zieliński zaznacza, że wejście do drugiego etapu konkursu nie było dla Lublina 

zaskoczeniem. Lublinianie wiedzieli, że mają spore szanse. 

A.C.: Czy to, że przeszliście do drugiego etapu, było szokiem dla środowiska kultury? 

M.Z.: Nie. Na tym etapie prac, rozwibrowania miasta absolutnie nie było to 

zaskoczenie. 

A.C.: Przeczuwaliście, że wejdziecie? 

M.Z.: Pewności nie mieliśmy, to przecież jest konkurs. Ale większym szokiem byłoby, 

gdybyśmy nie weszli. Od 2007 roku, kiedy podjęto decyzję o kandydowaniu, dokonał się 

gigantyczny proces zainspirowany z jednej strony rzeczami, które mieliśmy w Lublinie 

mocne albo które się budowały, a z drugiej strony bardzo głęboką analizą tego, czym 

jest ESK jako projekt. Chcieliśmy jak najlepiej zrozumieć jego ideę. Nie chcę powiedzieć, 

że to zbudowało myślenie o mieście, ale na pewno miało olbrzymi wpływ. W trakcie 

pracy nad programem sami sobie otwieraliśmy oczy, zauważając, że z danym 

problemem przez dziesięć lat nic nie zrobiliśmy, a odpowiedzi powinniśmy mieć już 

dawno gotowe. Po zainicjowaniu procesu, a następnie po napisaniu pierwszej aplikacji 

czuliśmy się już dosyć mocni. Znaliśmy miasto głęboko i wiedzieliśmy, że jeżeli oceniają 

to ludzie rozsądni (a oceniają), to są niewielkie szanse na to, aby nie wejść do drugiego 

etapu. 
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Jak widać, stanowisko moich rozmówców wobec rozwoju kultury w Lublinie 

przed rozpoczęciem starań o tytuł ESK jest dość zachowawcze. Dostrzegają jej 

ówczesne problemy takie jak np.: brak samoświadomości, kierowanie wydarzeń 

do wąskiego grona odbiorców. Problemem okazał się również deficyt wiedzy na temat 

tworzenia i zarządzania kulturą. Nie wyrazili się jednoznacznie negatywnie – 

dostrzeżone zostały Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów 

Tańca czy działalność Chatki Żaka. Wraz z kolejnymi krokami czynionymi w ramach 

starań o tytuł ESK 2016, animatorzy kultury i twórcy rozwijali się. Rosła również wiara 

w to, że Lublin może przejść do kolejnego etapu konkursu.  

2.2. Teatralne i weselsze miasto 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące lubelskiej kultury i samego Lublina 

przed rozpoczęciem starania o tytuł ESK 2016 rozmówcy podzielili się na tych mniej 

i bardziej optymistycznie oceniających sytuację. W pierwszym podrozdziale ukazałam 

tę nieco chłodniejszą refleksję przeplataną pozytywnymi aspektami lubelskiej kultury 

tamtych czasów sprzed 2007 roku (wtedy to Lublin rozpoczął starania o tytuł ESK 

2016). W tym zaś zacytuję większość rozmówców, którzy podkreślali, że w Lublinie 

jeszcze przed procesem ESK 2016 działo się sporo. Wymieniają na przykład teatry, 

galerie oraz ponownie – Chatkę Żaka.  

Marcin Skrzypek, od lat zaangażowany w lubelskie środowisko folkowe, jako 

jedno z wydarzeń, które zapadło mu w pamięci, wymienia Noc Świętojańską, choć nie 

tylko. Wcześniej wspomina także o innych aspektach kultury w Mieście Inspiracji. 

Mam ograniczony horyzont tego, jaki był wtedy Lublin. Nie o wszystkim wiem. W moim 

odczuciu radośniejszy. Odkrywaliśmy różne rzeczy i mieliśmy mniej smutnych 

doświadczeń, a więcej nadziei. Kiedy się coś odkrywa, jest taka pobudzająca, radosna 

energia. W kontekście konkretnych działań kulturalnych i infrastruktury wyglądało to 

gorzej – Lublin był dużo uboższy, działo się mniej niż później i dużo mniej niż dziś. 

Z flagowych inwestycji, które pojawiły się później, można wymienić np. Teatr Stary, DK 

„Węglin”, Warsztaty Kultury, Centrum Spotkania Kultur. Przed ESK było za to kilka 

społecznie ciekawych zjawisk: po pierwsze środowisko związane z Chatką Żaka, które 
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potem stworzyło Noc Kultury; środowisko okołoteatralne skorelowane ze Zdarzeniami, 

czyli Koza i przyjaciele. Dużo się działo. Była słynna Tektura, czyli niezależny, squaterski 

„dom kultury”. Sama Chatka Żaka była dużo radośniejsza, bo działał tam również 

Szymon Pietrasiewicz. Prawdziwa studencka kultura. Drugie skojarzenie z Lublinem 

przed ESK to „Noc Świętojańska”. Kiedy organizowałem ją z Witkiem Dąbrowskim          

w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. To były jeszcze czasy przed rewitalizacją 

Starego Miasta, wówczas jeszcze zaniedbanego i mało odwiedzanego. 

A.C.: Który to był rok? 

M.S.: Schyłek XX wieku, czyli lata 1997-2000. Noc Świętojańską organizowaliśmy 

pod hasłem „Jedność czasu, miejsca i akcji”. Chcieliśmy dowartościować Stare Miasto 

i tym hasłem wciągnąć je w magię Nocy Świętojańskiej. To był radosny czas. 

Znajdowało się swobodnie wielu sponsorów. Wtedy na takie imprezy dużo pieniędzy 

dawały sieci komórkowe. Na początku Nocy Świętojańskiej Plac Po Farze nie był 

wyremontowany i właśnie przez to dobrze się nadawał na miejsce tego wydarzenia. 

Na jego środku rosła wielka wierzba. Dlaczego mówię o Nocy Świętojańskiej? Dlatego 

że moim zdaniem to była prehistoria Nocy Kultury. Noc Świętojańska miała element 

sceniczny: scena, zespoły, ale chodziło głównie o to, żeby zagospodarować 

przestrzeń Starego Miasta niestandardowymi działaniami, na przykład rozdawaniem 

naparów z ziół. W tym czasie kończył się czarny bez i zawsze jeździłem zrywać resztki, 

żeby ludzi poczęstować. Właśnie wtedy pojawiła się wesoła ekipa Kozy i przyjaciół – 

korowód różnych postaci, animatorów kultury, którzy różnymi dziwnymi działaniami 

zagospodarowywali tę przestrzeń. Na przykład Koza mył ludziom nogi na ulicy. Taki 

happening, a jednocześnie bardzo konkretna ulga. Byli mimowie, czyli pierwsi 

sztukmistrze, teatry uliczne. Potem przestaliśmy organizować Noc Świętojańską, ale jej 

duch odżył w pełni podczas Nocy Kultury jako autonomiczny i nowatorski projekt. Z niej 

właśnie wzięła się samoświadomość środowiska kultury, która potem przybrała na sile 

i przydała się podczas starań o ESK. 

 

Michał Karapuda dość szczegółowo opisał działania kulturalne podejmowane 

w Lublinie przed konkursem ESK 2016. Zwraca również uwagę na ówczesne niskie 
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finansowanie kultury, które mogło być powodem braku wielu innowacyjnych działań 

i projektów.  

Jaka była kultura przed ESK 2016? Inna. Nie chcę oceniać: gorsza, słabsza, mniejsza. 

Zdecydowanie inna. Miałem to szczęście, że pojawiłem się w Centrum Kultury 

w Lublinie w 2005 roku. Trudno pojąć, ale to były czasy, kiedy jedynym letnim 

wydarzeniem kulturalnym był Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Jesienią 

mieliśmy dwa duże festiwale teatralne: Konfrontacje i Międzynarodowe Spotkania 

Teatrów Tańca. 

A.C.: Jeszcze Mikołajki Folkowe, Bakcynalia... 

M.K.: Pod koniec jesieni cały cykl wydarzeń w Chatce Żaka. Ale raczej o zasięgu 

lokalnym, niekoniecznie akademickim czy studenckim. Bakcynalia odbywały się 

w listopadzie albo pod koniec października, a na początku grudnia Mikołajki Folkowe. 

To były jedyne duże cykliczne wydarzenia, które pamiętam z tamtego okresu. Żadnych 

innych wydarzeń plenerowych. Oczywiście była też stała działalność instytucji 

repertuarowych jak Teatr Osterwy czy Filharmonia, w których uczestniczyliśmy. Sezon 

od czerwca do późnego września, kiedy te instytucje się zamykały, był martwy. W 2005 

roku były jeszcze Dni Lublina, które później wspólnie z ówczesnym biurem marketingu 

miasta przekształciliśmy w wydarzenie o nazwie Odkryjmy Lublin. Później, w 2007, 

zostało płynnie zastąpione przez Noc Kultury. W taki naturalny sposób Dni Lublina 

przestały się, na szczęście, odbywać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze o tym pamięta, ale 

w Lublinie były kiedyś dożynki. To był chyba 2005 rok. Krążyła też legenda Lublina jako 

silnego ośrodka teatralnego. Rzeczywiście wówczas było znacznie mocniejsze, bo 

konkurencja była dużo mniejsza. Ośrodek Gardzienice, Scena Plastyczna KUL, Janusz 

Opryński i Witold Mazurkiewicz, którzy święcili triumfy z Teatrem Provizorium chwilę po 

przygotowaniu spektaklu Ferdydurke, z którym jeździli po świecie, odnosząc ogromne 

sukcesy w każdym zakątku świata. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, który 

proponował ciekawe rzeczy. Pamiętam przeglądy filmowe odbywające się w sali 

czarnej. To był 2004/2005 rok. Jednym z większych wydarzeń plenerowych była Noc 

Świętojańska przygotowywana przez Teatr NN. To tyle. Taki był krajobraz kulturalny. 

Patrząc z perspektywy czasu na budżety przeznaczone wówczas na kulturę, trudno się 
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dziwić. Miałem wrażenie, że kultura właściwie się nie zmieniła od czasów. kiedy 

w 1997, 1998 roku zacząłem się szerzej interesować kulturą, przychodząc do Chatki 

Żaka i działając najpierw w Teatrze Galeria Ewy Lembryk, później w tworzonym 

przeze mnie Teatrze ALEF ZERO, a następnie dołączając do Komisariatu Działań 

Artystycznych, w którym działał Rafał Koziński, Tomek Kulbowski, Paweł Ślepaczuk, 

obecnie Nieworaj i parę innych osób. 

 

Świetny stan lubelskiej kultury podkreśla Przemysław Buksiński, choć jednocześnie 

zaznacza, że dekadę temu potrzebne były nowe pomysły. Zauważa też, że dostęp 

do kultury w tamtych czasach można określić mianem elitarnego.  

Kultura przed rozpoczęciem procesu ESK, dużo, dużo przed, miała się bardzo dobrze 

w Lublinie. Miała swoje środki, swoich twórców i swoich odbiorców. Ale tych twórców 

było bardzo mało. Lublin potrzebował ośrodków i ludzi, którzy będą tę kulturę tworzyć. 

Znamy kilku wspaniałych wykładowców Wydziału Artystycznego, którzy założyli galerię. 

Super. Ale tego było mało. Dostęp do kultury można było określić jako elitarny. Trafiamy 

na nią wtedy, kiedy jesteśmy w tej elicie albo znamy środowisko. Nie było 

powszechności, uprzystępniania kultury. Ogólnie miała się świetnie, ale 

potrzebowaliśmy nowych, świeżych pomysłów. 

A.C.: I rozpowszechnienia. 

P.B.: Rozpowszechnienia pomysłów, sposobów na kulturę, wachlarzy kulturowych tego 

miasta. Ten wachlarz stawał się coraz większy, rozkładał się, okazało się, że z jednej 

dziedziny można było stworzyć poddziedziny, które stawały się elementem kluczowym 

dla tej głównej dziedziny. Czy o teatrze mówimy, czy o tańcu. Zaistniał brak 

„festiwalowania się”, czyli zebrania ludzi w jednym miejscu na potrzeby jednego 

wydarzenia. Była potrzeba działania okołofestiwalowego. To, że mamy centrum, to nic, 

teraz jeszcze musimy mieć przygotowane zaplecze: warsztaty, spotkania, sympozja, 

dyskusje. Tego brakowało, tego było bardzo mało, a potrzeba była wielka. To jest chyba 

odpowiedzią na twoje pytanie. Najbardziej trafną, tak myślę. 
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Grzegorz Kondrasiuk opowiada o tym, jak jeszcze przed konkursem rozwijała się 

lubelska kultura. 

Lublin posiadał gęstą sieć instytucji i organizacji pozarządowych. To nie jest tak, że 

startowanie o tytuł w konkursie spowodowało przełom. Władze z racji kandydowania w 

konkursie ESK stopniowo podnosiły poziom finansowania kultury (danymi dysponuje 

Wydział Kultury – można to sprawdzić). Powstały nowe instytucje, nowa infrastruktura, 

pojawiało się też coraz więcej otwartych konkursów i innych narzędzi (jak na przykład 

stypendia miejskie) – co przekładało się na rozwój tej sfery, wzrost aktywności, większą 

ilość podmiotów, angażowanie się środowisk i wciąganie pojedynczych osób. Ale 

w 2007 roku Lublin już był rozwiniętym miastem, jeśli chodzi o infrastrukturę kulturalną 

i organizacje pozarządowe, które zajmują się kulturą, działalnością animacyjną i 

społeczną. Wzrost finansowania spowodował tylko jeszcze bujniejszy rozwój tej działki 

kulturalnej. 

Barbara Wybacz jako jedyna cofa się do lat 60., 70. i wspomina o tym, że Lublin 

w tamtym czasie był centrum teatru alternatywnego. Odwołuje się również 

do absolwentów kierunków takich jak animacja kultury czy kulturoznawstwo – to 

wśród tamtejszych studentów wyrosło pokolenie animatorów kultury i twórców 

zaangażowanych w ESK 2016.  

Lublin zawsze był miastem z ciekawym programem kulturalnym czy artystycznym. 

Sięgając pamięcią, nie moją osobistą, ale zapożyczoną przez lekturę, opowieści 

i świadectwa innych osób, do lat 60., 70., tutaj było centrum teatru alternatywnego. 

Wydaje mi się, że takimi istotnymi centrami kultury były: LDK, czyli dzisiejsze Centrum 

Kultury na Peowiaków oraz Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka. Dla mnie 

Chatka Żaka zawsze oznaczała miejsce kultowe. Od samego początku wpajano mi 

i moim kolegom ze studiów, że to miejsce, któremu warto poświęcić w swoim sercu 

trochę miejsca. Zaanektowaliśmy je jako studenci kulturoznawstwa czy animacji 

kultury. Tam się spotykaliśmy. Mieliśmy poczucie misji, że uczestniczymy w czymś, co 

ma swoją historię. Częścią Chatki Żaka była Galeria Kont – galeria sztuki współczesnej, 

nowoczesnej, performatywnej, mieszcząca się wówczas w akademiku przy ulicy Zana, 

w którym zresztą kulturoznawstwo miało zajęcia. Ludzie łaknęli kultury. Najpierw 
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powstał kierunek animacja kultury na „pedagogice”, później kulturoznawstwo 

na Wydziale Humanistycznym UMCS. Te kierunki, przynajmniej w pierwszych latach, 

zbierały trochę freaków, także ludzi szukających rozwoju w obszarze kultury i sztuki, 

miejsca, gdzie można znaleźć ujście dla swojej kreatywności. Kultura wówczas nie była 

postrzegana w perspektywie władz miasta czy regionu, jako aspekt, którym możemy 

się pochwalić i który może przynieść wymierne korzyści. To się zmieniło. Pojawiły się 

twarde fakty pokazujące, że w kulturę warto inwestować. To nie jest tak, że Lublin nie 

wiedział o czymś, o czym wiedzieli inni w Polsce. U nas było stosunkowo mniej 

pieniędzy niż w dużych ośrodkach, które zawsze, nawet mimo innego ustroju, miały 

kapitał i korzystano z niego bardziej świadomie. Tutaj na pewno mieliśmy świadomość 

naszego dziedzictwa, jakim jest zabytkowe Stare Miasto. Były kwestie alternatywne 

bardzo dobrze zakorzenione, także w regionie, choć dla wąskiego grona. To wszystko 

zostało stworzone z potrzeby serca, nie miało wymiaru marketingowego. ESK to 

zmieniło. 

Barbara Wybacz powiedziała coś, co szczególnie przykuło moją uwagę – kultura 

tworzona z potrzeby serca. Nie dla pieniędzy, nie dla sławy i rozgłosu: po prostu. 

Dla upustu kreatywności oraz chęci twórczej ekspresji. Na tę chwilę w Lublinie wygląda 

to nieco inaczej. Kultura stała się ważnym filarem gospodarczym miasta i pociągnęła 

za sobą kolejne inwestycje – drogi, hotele, remonty starych kamienic oraz coraz 

większe eksplorowanie historii miasta w ciekawy sposób (poprzez spacery historyczne 

czy ciekawe panele dyskusyjne, a także wystawy np. fotografii Edwarda Hartwiga).  

2.3. Podsumowanie 

Z jednej strony miasto wielu teatrów – zarówno tych repertuarowych, ale 

przede wszystkim – alternatywnych, z drugiej strony miasto z brakiem 

samoświadomości, kompleksem wschodniości oraz zbyt małym budżetem na kulturę. 

Czytając wypowiedzi rozmówców, nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków 

na temat sytuacji lubelskiej kultury przed rozpoczęciem starań o tytuł ESK 2016. Można 

jednak zauważyć jej ówczesne zalety i wady. Mocnymi stronami były teatry 

alternatywne powstające w Lublinie już od lat 60. Przykładem może być Teatr Gong 2, 
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założony w 1961 roku przez Andrzeja Rozhina56. Z chwilą otwarcia Chatki Żaka (1965 

rok) stał się reprezentatywnym teatrem UMCS-u57. Innymi ważnymi dla lubelskiej 

kultury wydarzeniami sprzed czasów starań o ESK 2016 mogą być festiwale takie jak: 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA czy 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe. Nie można zapomnieć 

o wymienianych przez rozmówców Konfrontacjach Teatralnych 

oraz Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Tańca. O tych wydarzeniach się słyszało 

i to one stanowiły swoisty trzon kultury w Kozim Grodzie. Nie wszystko jednak było 

idealne. Brakowało wielu rzeczy, między innymi dobrze wykształconej kadry 

animatorów kultury. Budżet Urzędu Miasta na kulturę także był dużo mniejszy niż 

teraz. NGO-sy nie funkcjonowały na taką skalę jak obecnie. Większość wydarzeń nie 

dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych. Lublinowi przed staraniami o ESK 2016 

zabrakło również świadomości swoich dobrych i słabych punktów oraz myślenia, że 

wschodniości nie trzeba się wstydzić, przeciwnie – warto wykorzystać ją 

do międzynarodowych projektów ze wschodnimi sąsiadami, np. Ukrainą czy Białorusią. 

Większość wydarzeń kulturalnych odbywało się w przestrzeniach zamkniętych – 

brakowało otwartości na mieszkańców. Kultura miała wymiar elitarny, nie każdy mógł 

z niej korzystać. Proces starań o tytuł ESK 2016 zmienił właściwie wszystko. Zwiększyło 

się finansowanie sektora kultury, powstało wiele nowych instytucji oraz wydarzeń – 

także plenerowych. Z kultury może korzystać właściwie każdy chętny – często bez 

żadnej opłaty. W trzecim rozdziale ustami rozmówców ukażę to, jak Lublin jako miasto 

oraz jako środowisko twórców i animatorów zmieniały się w trakcie starań o ESK 2016. 

W czwartym zaś sprawdziłam, co Lublinowi zostało po tym konkursie i czy byłby 

w stanie wygenerować ponownie inicjatywę na taką skalę, jak to się wydarzyło 

przy konkursie Europejska Stolica Kultury 2016.  

  

                                                             
56 Oficjalna strona internetowa Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”: 
http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/gong-2/ (dostęp: 10.05.2018 r.) 
57 Tamże.  

http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/gong-2/
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Rozdział III – Lublin w trakcie procesu ESK 2016 

W kolejnym rozdziale skupiam się na lubelskich staraniach o tytuł ESK 2016. 

Przeprowadzając wywiady, zadałam kilka pytań wyznaczających narrację tej części 

pracy. Poruszyłam tematy takie jak mit ESK czy trudności przy procesie. Rozmówcy 

opowiedzieli mi także o najważniejszych ich zdaniem osobach zaangażowanych. 

Rozmowy zaczynały się pierwszym wspomnieniem o ESK 2016. Ciekawym 

doświadczeniem dla mnie jako badacza i dziennikarza była dość duża różnorodność 

opinii. Po raz kolejny zaskoczyły mnie odpowiedzi na zadawane pytania, czasem 

skrajnie odmienne. Dzięki temu udało mi się „zdobyć” różne punkty widzenia, które 

zostaną przedstawione poniżej. Dają one szerszą perspektywę oraz budują kontekst 

sytuacji lubelskich starań o tytuł ESK 2016. 

Zanim przejdę do kolejnego fragmentu opowieści o tym procesie, chciałabym 

na podstawie wywiadów oraz wiedzy własnej nakreślić rys i sens rywalizacji Lublina 

w konkursie ESK. Niedoceniane miasto na wschodzie Polski potrzebowało zmiany. A ta, 

jak wiadomo, jest nadrzędnym celem każdej inicjatywy społecznej. Podobna idea 

powinna przyświecać wszystkim działaniom artystycznym. Dlatego też powiązanie 

działalności społecznej i kulturalnej wydaje się naturalnym sojuszem potęgującym 

szansę pozytywnej transformacji w lokalnej społeczności. W idealnej sytuacji 

społeczność taka staje się uczestnikiem i beneficjentem tych działań. W ten oto sposób 

można też zrozumieć sens miana Europejskiej Stolicy Kultury. Tytuł ten dostaje miasto 

zasługujące na wyróżnienie dzięki dotychczasowym osiągnięciom, ale również 

potrzebujące szansy na dalszy rozwój i dokonanie zmian. Zwycięzca staje się niejako 

otwartym laboratorium pozwalającym widzom spoza lokalnej społeczności 

obserwować cały proces. Często jednak tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 

wykorzystywany jest jako reklama miasta, a działania w jej ramach dzieją się obok już 

istniejących ruchów społeczno-artystycznych. Bywa, że wydarzenia są importowane, 

aby uatrakcyjnić obchody ESK i nie mają żadnego wpływu na rozwój lokalnych inicjatyw. 

 

Dla Lublina ESK było niewątpliwie ogromną szansą na prezentacje tego, co już 
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się w tym mieście dokonywało, na oryginalną interpretację tego tytułu 

i na wspomnianą już „zmianę”. Jak wiemy, Kozi Gród, doszedłszy do finału, nie wygrał. 

Samo utrzymanie się tak długo we współzawodnictwie miast zaskoczyło wielu 

obserwatorów z zewnątrz i chyba samych mieszkańców. Co mogło zainteresować 

ekspertów w aplikacji Lublina? Zapewne ogromną wartością były dokonania 

w dziedzinie kultury wielu instytucji i osób związanych z miastem. Podobne walory 

mieli również współzawodnicy. W tym miejscu można postawić hipotezę, że kluczem 

Lublina do tego – nie bójmy się dużego słowa – sukcesu mimo ostatecznego 

niepowodzenia była „energia”. To właśnie słowo zapadło w pamięć wielu mieszkańcom 

i grupie ekspertów odwiedzających nasze miasto w ramach regulaminowej wizyty. 

Wówczas tłum mieszkańców zebranych na Placu Litewskim żywiołowo reagował 

na hasło „energia” skandowane przez Przemka Buksińskiego animującego publiczność 

w oczekiwaniu na spóźniających się ekspertów. Na gościach zrobiły wrażenie nie tylko 

fakty, twarde argumenty, lecz właśnie ta autentyczna, wyjątkowa siła. Wspominają to 

również moi rozmówcy. Warto zatem zastanowić się, skąd wzięła się owa „energia” 

miasta? Skąd tak wielu lublinian wiedziało o szczegółach procesu aplikacyjnego i co 

spowodowało ich przyjście na Plac Litewski?  

Inicjatorem aplikacji do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 był urząd miasta. 

Wskazuje to na typową inicjatywę up to down, czyli z „góry na dół”. W takim wypadku 

władze przez odgórne działanie próbują dokonać zmiany społecznej. ESK 2016 był 

narzędziem do jej realizacji. Aby ta zmiana faktycznie zaistniała, Wydział Kultury 

postawił głównie na ludzi młodych wiekiem i stażem pracy, ale zakorzenionych już 

w lubelskich strukturach artystycznych, odznaczających się kreatywnością i nierzadko 

kontrowersyjnym, nowatorskim spojrzeniem na rolę kultury w mieście. Tak powstał 

zespół odpowiedzialny za stworzenie aplikacji Lublina do tytułu ESK 2016 

i ze wszystkimi jego członkami udało mi się porozmawiać. Dyrektorem Artystycznym 

został praktyk idei, doświadczony i uznany Krzysztof Czyżewski. To on otwierał 

„Aplikarni” wiele drzwi, umożliwiał kontakty i wspierał merytorycznie. Młodsi 

członkowie zespołu pokazywali mu natomiast nowe, znane im drogi i miejsca 
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w kulturze. Ten rodzaj symbiozy był jedną ze składowych siły lubelskiego zespołu 

aplikacyjnego. Innymi jego atutami stał się bliski kontakt z aktywistami kulturalnymi 

i społecznymi oraz odbiorcami. Aspekty kulturalny i socjalny często przeplatały się 

w narracji dokumentu aplikacyjnego. Dobra znajomość specyfiki lubelskiej kultury 

wynikająca z osobistego doświadczenia i kontaktów personalnych lub wręcz 

koleżeńskich pozwalały na trafną ocenę atutów miasta i potrzeb rozwojowych. Te 

bliskie, aktywne kontakty spowodowała naturalna promocja idei ESK oraz multiplikacje 

osób włączonych aktywnie w proces ubiegania się o tytuł. Tak ubieganie się o tytuł 

Europejskiej Stolicy Kultury stało się niejako inicjatywą oddolną, czyli bottom up, gdzie 

to władza dowiaduje się o pomysłach dotyczących planowanego przedsięwzięcia i staje 

się odpowiedzialna za stworzenie dogodnych warunków do ich realizacji. Bliskie jest to 

idei Agory, gdzie zgromadzenie decyduje o nowych zasadach i zmianach. Twórcy 

aplikacji byli bliżej mieszkańców niż gabinetów i biur. Każde miejsce stało się dobre 

na spotkanie z ludźmi chcącymi partycypować w aplikacji, wesprzeć swoim działaniem 

lub poddać konstruktywnej krytyce. Nie obawiano się konsultacji ze środowiskami 

jawnie kontestującymi współpracę z instytucjami miejskimi. Dobrym tego przykładem 

jest wspominana kilkakrotne anarchistyczna Tektura, o której szerzej napiszę 

na kolejnych stronach. Oprócz stricte artystycznych środowisk uwzględniono i oddano 

głos innym oryginalnym inicjatywom wpisującym się w kreatywny krajobraz miasta. Byli 

to np.: deskorolkarze, bębniarze czy grupy rekonstrukcyjne.  

Brak formalnych ograniczeń, otwartość na nowatorskie myślenie, bliskość 

twórców aplikacji z praktykami i teoretykami kultury oraz jej odbiorcami, uwzględnianie 

aspektów społecznych, dialog w pionowej i poziomej strukturze władz miejskich 

i działaczy kultury – te czynniki spowodowały generację „energii” napędzającej miasto 

w drodze do tytułu. Nie udało się osiągnąć planowanego celu, wielu nie ukrywało 

rozczarowania. Czy w tym przypadku celem była droga? Co pozostawiła po sobie 

eksplozja „energii” oraz czy było warto? Ten wątek pojawi się w kolejnym, czwartym 

rozdziale. Teraz skupmy się na początku procesu. 
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3.1. Pierwsze wspomnienia oraz Tektura – miejski squat  

Właściwie każda z rozmów, których fragmenty zamieszczone są w mojej pracy 

magisterskiej, zaczynała się od wspomnień związanych z procesem ESK 2016. 

Rozmówcy wypowiadali się naprawdę różnie. W ich głowach pojawiały się inne 

sytuacje czy działania, jakie podejmowali w związku z procesem. Jedno jest pewne – 

jeśli po dekadzie od rozpoczęcia zmagań konkursowych wciąż potrafi się przywołać 

poszczególne historie, to można stwierdzić, że dane wydarzenie było ważne. Proces 

ESK 2016 zmienił Lublin w ogromnym stopniu, czego efekty możemy obserwować 

do dziś. A jak było kilka, kilkanaście lat temu? 

 

Jakie jest Pani/Pana pierwsze wspomnienie związane z lubelskimi staraniami o tytuł ESK 

2016? 

Rafał Koziński: Pamiętam pierwsze zderzenie się z ESK... Minister Kultury zorganizował 

spotkanie dla samorządowców w Krakowie w Międzynarodowym Centrum Kultury dla 

wszystkich dużych miast wojewódzkich. Dowiedziałem się przypadkowo, bo 

interesowałem się ESK. Wybraliśmy się tam z Miłoszem Zielińskim. Zaproszeni byli 

tylko samorządowcy, prezydent, dyrektor Wydziału Kultury, kadra samorządowa. 

Wkręciliśmy się, udając dziennikarzy. Wpuścili nas na salę. Minister Kultury powiedział 

bardzo dużo niepoważnych rzeczy. Nie rozwinął idei konkursu i nie wyjaśnił, o co 

chodzi; powiedział, że najważniejsza jest w nim edukacja dzieci. Przeczytałem 

wcześniej mnóstwo opracowań o ESK i byłem zszokowany tym, co opowiadał. Obecna 

tam Zora Jaurova przy swoim wystąpieniu wypowiedziała ikoniczne słowa: „Proszę 

państwa, to nie jest normalny konkurs”. Wszyscy przez dwa dni gadali, jakie to 

fantastyczne, że trzeba startować… Mówili o sukcesach, że powinni się starać, 

gromadzić pieniądze, wydawać coraz więcej na kulturę, bo będą mieli z niej same 

zyski. Zora powiedziała, że to wcale nie jest takie proste. Ze Stolicą Kultury wiąże się 

permanentny kryzys. Czasami jest tak, że nie ma czasu na tworzenie ciekawego 

programu, bo trzeba rozwiązywać problemy. Są na przykład trzy kryzysy naraz: 

polityczny, finansowy i środowiskowo-artystyczny. To nie jest normalne. Trzeba mieć 

wielką ambicję, wielką odwagę, wielkie doświadczenie i wielką determinację, żeby do 

tego podejść. Po drugie, powiedziała, że jeśli ktoś ma festiwal międzynarodowy i 
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przywozi trzydzieści filmów z zagranicy albo dwa teatry czy cztery koncerty, to nie 

znaczy, że miasto ma kontakty międzynarodowe. Dodała jeszcze: „Część z państwa 

powinna wstać i wyjść i przestać się tym interesować, bo będzie wam gorzej w tym 

procesie, będzie wielka frustracja i wam to nie wyjdzie. Naprawdę musicie przemyśleć 

dużo rzeczy”. Wylała kubeł zimnej wody na głowy wielu osób. Niektórzy 

samorządowcy zrezygnowali w ogóle, bo zrozumieli, że nie wszystkie miasta dadzą 

sobie radę. 

 

Koziński podkreśla również rolę Włodzimierza Wysockiego. To on otworzył drzwi 

swojego gabinetu dla wszystkich zainteresowanych pracą przy aplikacjach 

konkursowych. 

Ważne było, że Włodzimierz Wysocki zaczął tworzyć komitet artystyczny i spotykać się 

z przedstawicielami różnych środowisk. Najważniejsze w tamtym czasie stało się 

spotkanie na auli Wydziału Politologii UMCS, na które zaproszono wszystkie 

środowiska kulturalne: dyrektorów, młodych animatorów, naukowców. Tematem było 

wystartowanie Lublina w konkursie. Każdy coś mówił. Jeden chciał taki festiwal, drugi 

chciał taki. To była jeszcze epoka ze słabym Internetem, w którym brakowało wielu 

informacji, więc przed spotkaniem trzy noce spędziłem, żeby sprawdzić, ile na kulturę 

wydają wszystkie inne polskie miasta. Sprawdziłem dane GUS i okazało się, że 

samorządy wydawały średnio w skali Polski 3,2% swojego budżetu na kulturę, a Lublin 

tylko 1,8%. Byliśmy na szarym końcu. Pokazałem na tym spotkaniu, w jakiej jesteśmy 

zapaści. Miałem pretensje do dyrektorów Wydziału Kultury, że nigdy takiej statystyki 

nie zrobili. Okazało się, że Włodek Wysocki będący wtedy nowym wiceprezydentem do 

spraw kultury bardzo chciał się za to wziąć. Procesy poszły szybko. Wysocki dogadał 

się z wiceprezydentem od finansów, którym był Żuk. Znaleźli środki, trochę się zaczęło 

poprawiać. Zdaliśmy sobie sprawę, że najlepsza jest metoda małych kroczków. 

 

We wspomnieniach „Kozy” pojawiło się jeszcze jedno zdarzenie dobitnie świadczące 

o tym, jak Lublin przed rozpoczęciem starań o tytuł ESK 2016, „odstawał” 

od zachodnich, większych miast.  

Trzecia rzecz to anegdota: powiesiliśmy na budynku Warsztatów Kultury, które były 
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jeszcze wtedy filią Centrum Kultury na Popiełuszki, baner „Lublin – Europejska Stolica 

Kultury 2016 – Kandydat”. Mieliśmy otwartą wystawę sztuki i przyszli gimnazjaliści. 

Kiedy zobaczyli baner, śmiali się do oporu. Że Lublin stolicą – ha, ha!, że Lublin 

europejski – ha, ha, ha, ha! Kubeł zimnej wody wylali mi wtedy na głowę. 

Stwierdziłem, że wiele pracy przed nami, bo jednak jesteśmy w Polsce B. Sami się 

postrzegaliśmy jako gorsze miasto i byliśmy pewni, że przed nami dużo pracy. 

Podeszliśmy do tego jednak bez strachu. 

 

Rafał Koziński dość szczegółowo i bogato zaczął opowieść. Nawiązał do krakowskiego 

spotkania dotyczącego Europejskiej Stolicy Kultury, na które wybrał się z Miłoszem 

Zielińskim. W jego wspomnieniu również nie mogło zabraknąć tego wątku. 

 

Miłosz Zieliński: Zawodowo zajmuję się kulturą, więc siłą rzeczy zainteresowałem się 

tym tematem, ale nie pamiętam pierwszego momentu, kiedy ta myśl pojawiła 

w Lublinie. Orędownikami idei byli m.in. Włodzimierz Wysocki, Darek Jachimowicz, 

z czasem przekonał się do niej prezydent Adam Wasilewski. Dla mnie impulsem 

do zaangażowania było L^2, niebędące bezpośrednio elementem starań o ESK. To był 

nasz artystyczny najazd na Lwów, szalony projekt, próba tchnięcia inspiracji w młodych, 

którzy nie byli jeszcze uznani jako „wielcy” artyści, więc rzadko im się zdarzało, żeby ktoś 

ich zaprosił do takiej współpracy. Można to różnie oceniać, ale jeżeli chodzi 

o środowisko Lublina, projekt był bardzo budujący. Stworzył wśród młodych ludzi myśl, 

że to nasze miasto i mamy prawo, a nawet obowiązek je zmieniać. Później razem 

z Rafałem Kozińskim i Katarzyną Porczak pojechaliśmy do Krakowa na konferencję 

otwierającą proces starania się o ESK. Konferencja była stricte dla pracowników 

urzędów, działów kultury czy dyrektorów. Ja pojechałem wtedy jako redaktor naczelny 

Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM, Rafał Koziński jako reprezentant 

dyrektora Centrum Kultury, a Katarzyna? Nie pamiętam, ale też sobie wymyśliła jakąś 

tożsamość. W każdym razie pojechaliśmy tam mocno na freestyle'u. Usłyszałem wtedy 

zdanie, że projekt jest adresowany do nas, środowisk kulturalnych. Musimy to zrobić 

razem z tymi pod krawatem. Jeżeli się jakoś dogadamy, a nigdy nam za dobrze to nie 

wychodziło, może coś z tego będzie. Wyjazd wiele nam dał. Wypowiadali się tam 
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eksperci z Europy, z Komisji Europejskiej, z Polski. Po kilku godzinach uczestniczenia 

w trudnych, merytorycznych panelach dyskusyjnych człowiek wiedział, co chce zrobić, 

po co ma to robić i dlaczego mamy szansę. 

 

W rozdziale pierwszym pisałam o społeczeństwie obywatelskim – wyjaśniałam pojęcie 

i podstawowe założenia tej idei. Grupa skupiona przy lubelskim procesie starań o tytuł 

ESK 2016 podejmowała wiele oddolnych inicjatyw. O jednej z nich – spotkaniach Enter 

2016 – opowiada Józef Szopiński. 

 

Pierwsze wspomnienie związane z ESK 2016 to spotkania Enter 2016, które 

organizowaliśmy w Radiu Lublin. To były otwarte spotkania wszystkich mieszkańców. 

Zawsze kiedy pracuje się nad jakimś projektem, na początku środowisko chce zgłosić, co 

nie działa, jakie sfery są niedofinansowane, jakie są zaszłości, może konflikty 

personalne, czasem ideowe. Te spotkania przez pierwsze miesiące miały właśnie taką 

funkcję, czyli były możliwością zauważenia tego, co źle funkcjonuje. Tak zaczęły się 

rodzić poszczególne grupy, np. grupa animatorów muzycznych, zainteresowanych 

sztukami wizualnymi itd., które w swoich podgrupach uruchamiały pracę 

nad rozwiązywaniem problemów, żeby rozmowa o nich nie skończyła się tylko 

na słowach. To jest pierwsze wspomnienie: spotkania społeczne Enter 2016, które 

odbywały się praktycznie do samego końca. 

A.C.: Powiedziałeś, że podczas spotkań usłyszeliście, co nie działało, nie do końca dobrze 

grało w mieście. Co to było? 

J.Sz.: Bardzo różne rzeczy. Na przykład centralizacja kultury, czyli większość rzeczy 

odbywa się w centrum Lublina, zbyt małe dotacje dla dzielnicowych Domów Kultury. 

Drobiazgi takie jak wojny plakatowe: mamy słupy ogłoszeniowe, które niby są 

ustawione przez miasto, ale ono w ogóle się nimi nie opiekuje, w związku z czym każdy, 

kto chce, nakleja plakat. W skutku ludzie drukują setki identycznych plakatów i zaklejają 

nimi całą powierzchnię. Poza tym oczywiście kwestie finansowe i kadrowe dotyczące 

młodych ludzi, którzy startowali w kulturze i próbowali się dostać do instytucji 

albo chcieliby otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę, ale budżety na to 

nie pozwalały.  
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Odpowiadając na pytanie o początki ESK 2016 w Lublinie, wielu rozmówców 

wspominało o Karolinie Rozwód, która „przywiozła” tę ideę do miasta. Przy tworzeniu 

aplikacji konkursowych należała do zespołu redakcyjnego „Aplikarnia”. 

 

Karolina Rozwód: Kiedy ogłoszono, że Polska została jednym z krajów, które w 2016 

będzie miało swoje miasto za gospodarza w konkursie ESK, byłam jeszcze w Warszawie. 

Powoli zaczynałam myśleć o powrocie do Lublina, chciałam coś robić. Przyjechałam 

więc, żeby rozmawiać o różnych sprawach z Januszem Opryńskim i Darkiem 

Jachimowiczem, ówczesnym dyrektorem Wydziału Kultury i m.in. wtedy nieśmiało 

powiedziałam, że uważam, że Lublin powinien się starać o tytuł ESK. Najpierw wątpili. 

Później ten temat powrócił, ale akurat byłam w Warszawie. Cieszę się, że mimo 

wszystko władze miasta się zdecydowały. Nie przypisuję sobie autorstwa pomysłu, 

chociaż Janusz Opryński twierdzi, że byłam podobno pierwszą osobą, która 

zwerbalizowała marzenia wielu... 

A.C.: Wiele moich rozmówców wspomina o Pani. 

K.R.: Jeśli faktycznie tak jest, to miłe. Myślę, że może wtedy Lublinowi się wydawało, że 

w innych miastach więcej się dzieje. Pracowałam w Warszawie w różnych instytucjach, 

zajmowałam się wydarzeniami związanymi z Rokiem Gombrowicza, byłam 

przy otwieraniu kanału TVP Kultura, pracowałam w TVP w pierwszych latach 

funkcjonowania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zrozumiałam wtedy, że tak 

naprawdę wszyscy – bez względu na miejsce, w którym jesteśmy, borykamy się 

z dokładnie z takimi samymi problemami, boimy się tego samego. Być może w Lublinie 

mamy trochę mniej pieniędzy niż na przykład w Warszawie, ale i tu, i tam istnieją takie 

same obawy, ambicje, zamiary i marzenia. Koledzy z Warszawy, którzy odwiedzali 

Lublin pod jakimś pretekstem, natychmiast się w nim zakochiwali. Wtedy zrozumiałam, 

że nasze miasto faktycznie ma coś magicznego. Może gdybym stąd nie wyjechała, 

w dalszym ciągu by mi się wydawało, że Warszawa, Wrocław, Kraków to nieosiągalny 

dla nas wielki świat. Wszystko jest kwestią determinacji, wiary i ciężkiej pracy 

nad marzeniami, Wtedy nic nie jest niemożliwe. Sama z siebie tego nie wymyśliłam, to 

wynikało z podpowiedzi osób z zewnątrz. Rozmawiałam o Lublinie w Warszawie 
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z ludźmi, z którymi współpracowałam. Mówili, że jest świetnym, ciekawym miastem 

na wschodzie. Tak innym, że mogłoby kandydować. 

 

Wspomnianą ciekawość Lublina można dostrzec, biorąc na tapet reakcję środowiska 

kulturalnego. Jak wspomina Grzegorz Kondrasiuk, dyskusja o włączeniu miasta 

w rywalizację konkursową okazała się dla animatorów kultury kluczowa. 

 

Informacja o zamiarze startowania szybko rozeszła się po środowisku. Organizowano 

pierwsze spotkania dyskusyjne w Radiu Lublin, gdzie formował się szeroki front 

poparcia, co potem przerodziło się w SpoKO. Ludzie z Homo Faber udokumentowali te 

pierwsze intuicyjne rozmowy odbywające się w Radiu Lublin. Poszukiwaliśmy 

informacji, czym w ogóle jest ESK, więc pojawili się w Lublinie przedstawiciele biur 

poprzednich stolic kultury, osoby które były już w tym procesie w poprzednich edycjach, 

m.in. z Sebastian Terakowski, który pracował w Liverpoolu, ludzie z Wilna. Jeszcze na 

stopie nieformalnej powstał krąg osób gotowych w te działania mocno się 

zaangażować, zresztą potem część z nich weszła do zespołu „Aplikarni”. Organizacja 

Homo Faber, Marcin Skrzypek z Teatru NN, wiele innych osób tworzących SpoKO – 

można sprawdzić, kto się w tym tzw. społecznym komitecie poparcia udzielał na 

dłuższą metę. Aktywny był Rafał Koziński – który pracował wtedy, o ile pamiętam, w 

Centrum Kultury (filia Warsztatów Kultury, a później już Warsztaty jako osobny byt – 

„przyp. - A.C.”). W rozmowach z różnymi środowiskami, instytucjami, przy wsparciu 

mediów lokalnych oraz z władzami (zwłaszcza z wiceprezydentem Włodzimierzem 

Wysockim) zaczęły się tworzyć zręby zespołu. Rzeczywiście zdobyliśmy dosyć sporą 

wiedzę na ten temat i już wiedzieliśmy, że to jest zadanie po pierwsze dla całego 

miasta, dużej grupy ludzi, a po drugie – wymagające długiego czasu, a nie krótkiego 

zadaniowego wysiłku. To już wtedy było świadomie ukierunkowane działanie, oparte 

głównie o instytucje kultury i chęć ze strony urzędu. 

Rozmówcy we wspomnieniach nie pomijają Rafała „Kozy” Kozińskiego, który był jedną 

z ważniejszych osób skupionych przy procesie ESK 2016. Zrzeszał wielu ludzi, 

wymyślał rozmaite wydarzenia oraz koordynował prace przy aplikacjach. O ESK 2016 

opowiadał również podczas różnych – mniej lub bardziej spontanicznych – spotkań. 
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Barbara Wybacz: Pierwsze wspomnienie sięga 2008 roku. To było zupełnie 

spontaniczne spotkanie na ul. Orlej zainicjowane przez Kozę i Agatę Will, trochę 

„po latach”. Kiedy zaczynałam kulturoznawstwo, Koza jako starszy kolega wyłuskał 

parę osób z naszego kierunku do różnych działań. Po latach każdy z nas poszedł inną 

drogą, ale mimo braku kontaktu i tego, że na przykład ja zmieniłam branżę, zapamiętał 

nas i zaprosił na spotkanie (byłam na tym spotkaniu między innymi z kolegą ze studiów 

Grześkiem Kornetem). Pamiętam to letnie popołudnie. Wtedy powiedział o inicjatywie 

starania się o tytuł ESK. Wszyscy podeszliśmy do tego entuzjastycznie. Wiedzieliśmy, 

jaki potencjał w nas drzemie i że to może nas zjednoczyć. 

Michał Karapuda: Pierwsze wspomnienie? Centrum Kultury w Lublinie i nieistniejąca już 

dzisiaj kawiarnia Centrala, przełom 2006 i 2007 roku. Spora grupa ludzi, a wśród nich 

m.in. Grzegorz Rzepecki – dyrektor Warsztatów Kultury – i Rafał Koziński – animator 

lubelskiego życia kulturalnego, obecnie znowu pracujący w Centrum Kultury. Luźna 

dyskusja: czy się starać, po co się starać, dlaczego nie, czy to w ogóle ma sens. 

Pamiętam, że sprawdzaliśmy na stronie Komisji Europejskiej, jakie są formalne 

oczekiwania ze strony Komisji i czy na pewno możemy startować. Ministerstwo Kultury 

dopiero dwa lata później określiło warunki konkursu, więc staraliśmy się dotrzeć do tych 

informacji. Od początku byliśmy zdecydowani, że będziemy kandydować. Mieliśmy 

jednak wątpliwości, czy i w jaki sposób możemy się o ten tytuł formalnie starać.  

Piotr Celiński: Wśród latających po mieście inspiratorów różnych procesów typu Rafał 

Koziński, Marcin Skrzypek widać było zamiar: coś się ma urodzić, coś się ma zadziać – to 

jest moim pierwszym wspomnieniem. Niesamowicie wiarygodna energia pochodziła od 

ludzi, którzy ręczyli swoją wiarygodnością, że coś fajnego może się wydarzyć. 

A jednocześnie obietnica zmiany na niespotykaną do tej pory skalę. Zmiany, która 

mogłaby dotyczyć całego miasta, w zasadzie całego regionu, i która mogłaby się 

zdarzyć metodami niekonwencjonalnymi, czyli z wykorzystaniem mechanizmów nie 

tylko administracyjnych i finansowych, ale przede wszystkim miałaby się opierać 

na symbolicznej narracji – na tyle silnej, że byłaby w stanie unieść miasto trzydzieści 

centymetrów ponad chodniki. 

Przemysław Buksiński: Koziński mówi o tym, że jest ten konkurs, my o tym wiemy, bo 
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znamy Liverpool, znamy jeszcze kilka innych miast, na przykład Wilno, które dostają 

nagrodę. W którymś momencie przychodzi pytanie, czy możemy się połakomić na taki 

tytuł dla Lublina. Pierwszym wspomnieniem było to, że nikt w ESK nie wierzył. Od razu 

odbiliśmy się od ściany. Było kilku zwolenników, którzy mówili: „Ej, świetny pomysł, tak, 

zróbmy to!”. Z zasadą impro, której wtedy nikt nie znał. Ale była większość osób, spory 

odsetek, mówiąca: „Po co my w ogóle wychodzimy z tego rowu? Po cholerę my się 

wychylamy? Co to nam da? Jak nie zdobędziemy nagrody, to będzie jeszcze gorzej. 

Będziemy mieli doła, czkawkę, depresję, itd. Wykonamy ogromną pracę, która nie 

zostanie doceniona. W tym momencie jesteśmy, za przeproszeniem, w dupie z tym 

wszystkim. Co my z tym zrobimy?” Te zdania mobilizowały mnie osobiście do tego, żeby 

mimo wszystko zrobić to na przekór wszystkim przeciwnościom. 

Rola Rafała Kozińskiego przy lubelskich staraniach o tytuł ESK 2016 jest niepodważalna, 

co można zauważyć w wyżej zacytowanych wypowiedziach. Wierzył, że Lublin może się 

zmienić i rozwinąć. Nie wszyscy uważali, że to dobra droga. Niektórzy, jak wspominał 

Przemysław Buksiński, wątpili w ESK i możliwość zwycięstwa. Uważali, że nie warto 

wychodzić ze strefy komfortu, bo „i tak nic z tego nie wyjdzie”. Negatywne nastroje 

i powątpiewanie nie oddziaływały na wszystkich. Zbyszek Kowalczyk miał świadomość 

tego, ile tytuł ESK 2016 mógłby zmienić. 

Kiedy pojawiła się walka o bycie Europejską Stolicę Kultury 2016, mocno kibicowałem 

naszemu miastu. Jako osoba związana z kulturą pokładałem w tym wielkie nadzieje. 

Jako szary muzyk miałem nadzieję, że pojawią się tu nowe perspektywy, a miasto 

rozwinie skrzydła. 

Wraz ze wspomnieniami kolejnego rozmówcy Szymona Pietrasiewicza pojawił się 

wątek, któremu można, a nawet trzeba poświęcić część tego podrozdziału. A była to… 

Tektura – alternatywna przestrzeń w mieście 

O Tekturze pisałam już w rozdziale pierwszym. To miejsce, którego 

bez wątpienia brakuje na kulturalnej mapie Lublina. Odbywało się tam mnóstwo 

świetnych koncertów, pokazów filmowych czy dyskusji. W Tekturze spotykali się ludzie 

kultury oraz działacze społeczni, tam rodziły się pomysły, zawiązywały przyjaźnie 

i tworzyły nowe inicjatywy. Lokalu przy ulicy Wieniawskiej już nie ma – na jego miejscu 
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kończą budować kolejny biurowiec. Wątek Tektury nie jest do końca związany 

z procesem starań o tytuł ESK 2016. To ciekawostka, o której postanowiłam napisać, 

gdyż idealnie wpisuje się w nietypowy, unikatowy charakter miasta oraz dotyczy pojęć 

wymienionych w rozdziale pierwszym – środowisk niszowych, oddolnych inicjatyw czy 

postawy obywateli. W pamięci lublinian pozostały wspomnienia, a kto może przywołać 

je lepiej niż współtwórca tego miejsca – Szymon Pietrasiewicz? W poniższym 

fragmencie wywiadu wspomina dwie sytuacje, które odbiły się szerokim echem 

w lokalnych mediach. Pierwsza z nich dotyczy „kultury porno”, druga – festiwalu LGBT 

Transeuropa.  

A.C.: Wtedy podczas procesu Europejskiej Stolicy Kultury działałeś w Tekturze. Jak 

Tektura jako niezależne, anarchistyczne środowisko zapatrywała się na Europejską 

Stolicę Kultury? 

Sz.P.: Nie można powiedzieć, że była monolitem środowiskowym. Cały potencjał tego 

projektu tkwił w zgromadzeniu bardzo wielu ludzi z różnych środowisk, w przeważającej 

mierze właśnie anarchistów, punków, przedstawicieli środowisk wolnościowych, którzy 

patrzyli na proces z niedowierzaniem i raczej z dystansem, traktując go jako „imprezę 

systemową, ratusz nią zarządza, więc my nie będziemy brać w udziału”. Większość 

sceptycznych głosów. Ja byłem jednym z niewielu entuzjastów: „Wykorzystajmy, to jest 

szansa, żeby się rozbudować, umocnić pozycję, żeby spróbować zorganizować jakieś 

środki”. Udało się przekonać kolegów i w pewnym zakresie byliśmy przy tym procesie. 

Nie było tak, że bojkotowaliśmy. 

 

W Tekturze, jak to zwykle bywało, nie mogło obejść się bez pewnych kontrowersji, 

o których w dalszej części rozmowy opowiada Szymon.  

 

A.C.: Mówiłeś o aferkach. 

Sz.P.: Aferki nie były wymierzone w Europejską Stolicę Kultury. To raczej sytuacje, które 

wymknęły się spod kontroli i miały być pewnego rodzaju żartem, który przerodził się 

w skandal, bo ludzie zbyt poważnie do tego podeszli. Mianowicie wymyśliliśmy któregoś 

razu taki projekt: „Rola  »kultury porno« w staraniach Lublina o tytuł Europejskiej 
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Stolicy Kultury”. Krótko mówiąc, chodziło o to, że ułożyliśmy narrację, w której 

uważamy, że Lublin jest bardzo prężnym rynkiem »kultury porno«. Używaliśmy zwrotu 

„kultura porno”, to jest bardzo istotne. (śmiech) Komicznie brzmi, bo nie ma czegoś 

takiego jak „kultura porno”, jest po prostu porno. To było śmieszne samo w sobie, ale 

ludzie autentycznie to łyknęli, ale zaraz do tego dojdę. Akcja polegała na tym, że 

posługiwaliśmy się tym zwrotem i rzuciliśmy informację, że jest bardzo prężne 

środowisko, które chce się włączyć w proces ESK: filmowcy, producenci, reżyserzy, 

aktorzy, scenografowie. Powstał bardzo poważny tekst newsletterowy o charakterze 

ironicznym, który został rozesłany do mediów – informacja, że w Tekturze będzie 

zawiązanie inicjatywy środowisk „kultury porno”, która oficjalnie wesprze proces starań 

o Europejską Stolicę Kultury, zapraszamy. (śmiech) Został zrobiony plakat, że będzie 

spotkanie z producentami, aktorami itd. Ktoś, kto wrzucał na stronę urzędu miasta 

wydarzenia z newslettera, umieścił to też na stronie Europejskiej Stolicy Kultury, która 

już powstawała. (śmiech) To było bardzo śmieszne, bo „kultura porno” tym sposobem 

znalazła się jako oficjalny element całej Europejskiej Stolicy Kultury. Ktoś to wyhaczył, 

szybko zostało zdjęte. Zrobiła się straszliwa afera, że gloryfikujemy najniższe instynkty. 

Prawica zaczęła piętnować, mimo że widać było, że to jest zrobione dla beki. W każdym 

razie nadszedł ten dzień, impreza się odbywa. Biletowaliśmy, wejście za 5 zł. Przyszło 

bardzo dużo ludzi – 150 osób, nie wszyscy się mieścili. Podaliśmy jeszcze informację, że 

będzie projekcja filmów np. „Jak się uchronić przed grzybicą?”, „Jak wydoić krowę?” itd. 

Kumpel miał projektor 16 mm i filmy instruktażowe z lat 70., które były kiedyś 

puszczane w szkołach. Sprawa była taka, że ludzie wchodzą, no i zaczyna się 

od spotkania. Koleżanki i koledzy weszli w rolę aktorów i aktorek porno, producentów. 

Józek Szopiński prowadził spotkanie, przyszedł ubrany profesjonalnie, w garniturze. Były 

stołki barowe, tam siedziały dziewczyny, czyli nasze koleżanki, wystylizowane 

na prostytutki. Mega wyreżyserowana sytuacja. Ludzie siedzą i oglądają. Józek zadaje 

pytania, wygląda to bardzo profesjonalnie, chociaż wszyscy ci aktorzy byli aktorami 

wyłącznie na potrzeby tej sytuacji, nie zawodowo. Więc oni tam się śmieją pod nosem, 

a ludzie to na serio oglądają. Nikt nie widzi, jaka to jest jakaś ściema. Skończyła się 

część wyreżyserowana, zaczynają się pytania. Ludzie autentycznie zadają pytania 

do tych dziewczyn: „Czy rodzice wiedzą, czym pani się zajmuje?”,; „Ile się na tym 

zarabia?”, „W jakich filmach można panią zobaczyć?”, „Czy mogę sobie z panią zrobić 
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zdjęcie?” 

 

Wydarzenie to, jak opowiadał Pietrasiewicz, wzbudziło ogromne zainteresowanie 

wśród przybyłych. Pytań nie brakowało.  

 

A.C.: Media zadawały te pytania? 

Sz.P.: Nie! Dziennikarze też byli, robili wywiady i fotorelację, ale pytali goście. Był jeden 

kolega, który mieszkał w tamtym czasie w Tekturze, Marek. Daliśmy mu na nazwisko – 

bo swojego nie chciał podawać mediom – żeby było śmiesznie, Grzechnik (śmiech). I on 

miał rolę pornobarona. Przychodzili dziennikarze, strasznie ciekawi, czy to jest na serio, 

czy jednak ściema. My nie dawaliśmy po sobie poznać, że to żart, żeby nie poszło 

od razu. Grzechnik wypowiadał się do gazety, no i dziennikarze poważnie pytali go 

o pierwszy film, jak to się zaczęło. Oczywiście to wszystko jest w Internecie. Właśnie 

dzisiaj sobie ten filmik odświeżyłem. (śmiech) Bardzo zabawnie wygląda. 

A.C.: Muszę to koniecznie zobaczyć. 

Sz.P.: Było święte oburzenie, że ta impreza w ogóle się odbyła. Jeszcze przez wiele, wiele 

lat ludzie myśleli, że to jest na serio i potem w prawicowych publikacjach pojawiało się, 

że Tektura to siedlisko zwyroli, zdemoralizowanej młodzieży, obszar, w którym nie ma 

miejsca na szacunek do religii, tradycji i że tam się odbywają bezeceństwa itd. Narosła 

mitami. 

A.C.: Nie spodziewaliście się tego? 

Sz.P.: Nie. To się wymknęło spod kontroli. 

A.C.: Poszło viralowo. 

Sz.P.: Tak, viralowo. Ale tę imprezę świetnie się wspomina właśnie przez to, że stała się 

taka a nie inna. 

A.C.: Nie słyszałam tej historii, niesamowite. 

Sz.P.: To jeszcze czasy przedfacebookowe. W mediach roznosiło relacja roznosiła się 

w zasadzie pocztą pantoflową. To był chyba 2009 rok. 

 

Panel o „kulturze porno” nie był jedynym, co wzbudziło kontrowersje wśród lublinian. 

Bez echa nie przeszedł Festiwal Transeuropa oraz grafika Miasto Miłości. 
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A.C.: Masz jeszcze jakieś anegdotki, związane z takimi aferkami zza kulis? 

Sz.P.: To była jedyna rzecz Tekturowa i stricte związana z Europejską Stolicą Kultury, 

która się skończyła takim skandalem. Poza tym była Transeuropa. Zaprosiłem 

wszystkich znajomych, którzy się interesują kulturą LGBT i takimi rzeczami. 

A.C.: Do Tektury? 

Sz.P.: Nie, to się odbywało osobno. My dostaliśmy pieniądze z urzędu miasta. Festiwal 

był w wielu miejscach, składał się z kilkudziesięciu wydarzeń rozsianych po Lublinie, 

m.in. w Homo Faber, w Centrum Kultury była wystawa, w Tekturze też coś się tam 

działo, w Chatce Żaka. I to był przekrój: od spektakli, spotkań, paneli, po filmy 

o tematyce LGBT. Teraz jest festiwal queerowy, w Cyrku, a wtedy my takie rzeczy 

robiliśmy pierwszy raz. Były straszliwe protesty. W Tekturze pierwszą oficjalną imprezę 

zrobiliśmy też queerową, LGBT, z Drag Queen itd. Był protest środowisk narodowych, 

stali pod drzwiami z banerami „Zakaz pedałowania” itd. Transeuropę robiliśmy 

z Tomkiem Kitlińskim, który jest zadeklarowanym działaczem LGBT, teraz już również 

doktorem habilitowanym UMCS, ma męża, otwarcie o tym mówi. Jego mąż jest 

uznanym kuratorem sztuki. Tomek był takim spiritus movens merytorycznej część tej 

imprezy. Ja robiłem swoje wątki, bardziej artowe. Zaprosiłem do współpracy chłopaka, 

który wtedy się ukrywał pod pseudonimem „Jej Performatywność” i teraz po latach się 

ujawnił. Stworzył wieloseksualną panoramę miasta Lublina – Miasto Miłości. Stworzył 

to jako grafikę bardzo szczegółową, natomiast my wydrukowaliśmy ją jako obraz cztery 

na trzy metry, który był bardzo pornograficzny, można powiedzieć. Co ciekawe, są 

na nim realne postaci i budynki – Tektura, Babilon. Jest bardzo wiele wątków, Ich bin ein 

Lubliner... To praca bardzo złożona merytorycznie, z bardzo wieloma wątkami 

europejskimi, światowymi. Plaza była miejscem spotkań gejów w tamtym czasie. 

Pojawiła się Kasztanka i jadący na niej Andrzej Wojciechowski, czyli lider prawicowy, 

który doprowadził do powstania tego pomnika. Możemy zobaczyć Tomka Kitlińskiego 

jako Marię Curie-Skłodowską. Ta praca wywołała totalne powszechne zgorszenie 

w Lublinie. Była prezentowana tylko jeden dzień w Homo Faber. Każdy, kto wchodził, 

podpisywał dokument, w którym stwierdzał, że nie będzie do nikogo rościł praw 

w przypadku urażenia swoich uczuć i przekonań, w które mogłaby jego zdaniem 

uderzać grafika. 
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A.C.: Pewnie były tłumy? 

Sz.P.: Tak, przyszło bardzo dużo ludzi. Potem się odbyła debata na temat tej sztuki. 

Może też dlatego, że Tomek jest homoseksualistą, więc Tektura była miejscem schadzek 

w tamtym okresie. Szkalowali nas strasznie. Zarzucano nam, że zaraz tu będą jakieś 

zboczeństwa, rzeczy, które urągają ludzkiej wolności i godności. To ciągnęło się za mną 

dosyć długo, ale było bardzo mocnym głosem w całej dyskusji wolności wypowiedzi, 

wolności sztuki w kontekście tego, jak Lublin aplikował do Europejskiej Stolicy Kultury. 

Pokazywaliśmy radykalną sztukę, ale można powiedzieć, że dobrą. To była mocna rzecz, 

ale nie bubel, bo bubla byśmy nie pokazali. Trzeba sobie zdawać sprawę, że artystycznie 

to nie była praca miałka. 

2. Miasto Miłości 58 

 

  

                                                             
58 Źródło: archiwum prywatne Szymona Pietrasiewicza. 
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Miasto Miłości to nie tylko „zwykła” grafika mająca wywołać poruszenie. To wiele 

symboli i znaczeń, które można rozszyfrować, patrząc na tę pracę dłużej. 

 

A.C.: Mnóstwo detali, mnóstwo symboliki... 

Sz.P.: No właśnie. Z tym też była afera kolosalna. To były dla mnie najbardziej 

znamienne rzeczy przy Europejskiej Stolicy Kultury, które sobie przypominam. Sam 

początek akcesu. Europejska Stolica Kultury stanowiła parasol ochronny, bo koleżanka 

puszczała w Tekturze filmy gore, czyli klasy D, najgorsze. Robiła taką imprezę, która 

nazywała się „Nekrowalentynki” i co walentynki puszczała film Nekro-mantic 

o romantycznej miłości kobiety do trupa. 

A.C.: Monika Stolat? 

Sz.P.: Tak. Monika Stolat w tamtym czasie zaczynała puszczać te filmy w Tekturze, więc 

z Tektury wyszła. W każdym razie straszna afera wokół tego wynikła, bo w filmie była 

scena, w której facet wykopuje trupa i zanim rozkopie grób, zdejmuje krzyż, kopiąc. 

Mimo że film był puszczany w kinach ileś lat temu, nas zdjęli za obrazę uczuć religijnych, 

więc sprawa otarła się o prokuraturę. Informacja o filmie również była na stronie 

urzędu miasta, a po tej aferze została usunięta. Przesłuchiwali biedną panią dyrektor 

Anię Pajdosz, która musiała się tłumaczyć, dlaczego dewiacje były promowane na 

stronie urzędu miasta. To było przed Europejską Stolicą Kultury, znaczy w ramach 

akcesu. 

A.C.: Kto was oskarżył? 

Sz.P.: Prawicowe środowiska. Prokuratura wszczynała dochodzenie w sprawie urażenia 

uczuć religijnych na wniosek radnych czy działaczy prawicowych. 

 

Historie opowiedziane przez Szymona Pietrasiewicza były najbardziej zaskakujące. 

Pokazały nieco mniej oficjalną stronę procesu starań Lublina o tytuł ESK 2016. Zwróciły 

uwagę na niewielką liczbę miejsc podobnych ideowo do Tektury. Miasto Miłości – ten 

temat, wcześniej mi nieznany, zwrócił uwagę na problemy z tolerancją, z jakimi 

mierzyło się miasto. Nie każdy z rozmówców był na tyle otwarty, aby opowiedzieć takie 

historie ze świadomością ich późniejszej publikacji. Nie jest to niczym dziwnym, 

jednakże potęguje zadowolenie z zaskakujących opowieści wyłuskanych z niektórych 
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rozmów. Pierwsze wspomnienia związane z lubelskimi staraniami o tytuł ESK 2016 

dotyczą przeróżnych kwestii – pojawiły się tematy takie jak potrzeba zmiany w mieście, 

pierwsze spotkania informujące o idei ESK czy świadomość tego, ile wygrana 

w konkursie mogłaby zmienić. Wielu rozmówców wspomniało również o Rafale 

Kozińskim – zaangażowanym i charyzmatycznym animatorze kultury, wielkim 

entuzjaście lubelskiego ESK 2016. 

3.2. Mit ESK  

Starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, jak każde znaczące 

wydarzenie, niosły za sobą zarówno fakty, jak i mity. Na tych pierwszych opiera się 

moja praca magisterska, ale na temat tych drugich również warto było porozmawiać. 

Podobnie jak w przypadku innych poruszanych przeze mnie podczas wywiadów 

tematów, odpowiedzi okazały się zróżnicowane. Dla niektórych mitem stał się cały 

proces, dla innych mitu nie było w ogóle. Rozmówcy opowiedzieli również 

o najważniejszych osobach zaangażowanych, trudnościach przy procesie 

oraz ewentualnych wykluczonych.  

Jaki jest największy mit lubelskiego procesu starań o tytuł ESK 2016? 

Na moje pytanie krytycznie odpowiedział Tomasz Pietrasiewicz, rozwijając swoją opinię 

w kolejnych wypowiedziach. 

 

T.P.: Wszystko. 

A.C.: Wszystko? Cały proces był mitem? 

T.P.: Powstał mit niespotykanej energii. W moim odczuciu to nie do końca było tak. Był 

też mit, że przepracowaliśmy myślenie o kulturze. W założeniu aplikacja faktycznie 

miała przeorać myślenie miasta o kulturze. 

A.C.: Dokonała tego? 

T.P.: Nie, kompletnie nie. Uważam, że jest regres. Przede wszystkim idea pierwszej 

aplikacji, przy której jeszcze współpracował Klaić, sprowadzała się do myślenia, że 

chcemy uspołecznić kulturę, ale nie było nas na to stać. Nie stawiamy na wydarzenia, 

wręcz przeciwnie. Jest masa oddolnych działań. Zdziwilibyśmy się, gdyby zrobić bilans 
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działań w obszarze kultury, przeanalizować, jakie środki na to idą i jaką częścią 

programu każdej instytucji kultury są tzw. „wydarzenia”. A zdziwienie wynikałoby 

z wniosku, że obecnie mamy do czynienia przede wszystkim z „kulturą wydarzeniową”. 

Myślenie przy tworzeniu aplikacji szło jednak w zupełnie innym kierunku. Po dziesięciu 

latach jesteśmy w jeszcze gorszej sytuacji, niż byliśmy wtedy. Wszystko można zmierzyć, 

wystarczy popatrzeć, jak to teraz wygląda. A wygląda tak, że większość środków nie 

idzie na działania oddolne, społeczne, tylko na wielkie „wydarzenia”. Uważam, że to 

powinno być całkiem usunięte z budżetu kultury i zaistnieć przy budżecie biura 

marketingu. Bo mamy sytuację, w której instytucje kultury, które statutowo powinny 

prowadzić organiczną działalność, zaczynają organizować wielkie „wydarzenia”. O co 

chodzi? To powinno być poza zainteresowaniem takich instytucji, bo zjada im większość 

budżetu przeznaczonego na kulturę. Bardzo łatwo sobie to wszystko wyliczyć. 

 

Według Pietrasiewicza, duże festiwale wcale nie oznaczają, że przeciętnemu 

mieszkańcowi Lublina żyje się lepiej, a kultura stała się dla niego bardziej wartościowa.  

 

A.C.: Wiele osób wskazuje obecność wielkich wydarzeń i festiwale jako plus efektu ESK. 

T.P.: Ile osób? I co z tego wynika dla przeciętnego zjadacza chleba? To jest rozrywka, 

zabawa. Chcemy dać ludziom parę miłych chwil czy ich zmieniać? Wiadomo, że przyjdą, 

jeśli wstęp jest za darmo, a do tego tanie piwo. Pytanie tylko, jak jądro każdego 

programu kulturalnego przyciąga ludzi. Ile osób uczestniczy w prawdziwej ofercie 

kulturalnej, a nie wydarzeniowej skierowanej na rozrywkę? Może 5% społeczeństwa 

miasta, 95% jest poza tą ofertą. 

A.C.: Mówiąc o tej prawdziwej kulturze, której brakuje, mamy na myśli warsztaty... 

T.P.: Dokładnie. Animacja środowiska, czyli praca niewidoczna, długofalowa, 

wymierzona na głębokie zmiany społeczne. To jest to. 

A.C.: Tego brakuje? 

T.P.: Tego nie ma albo jest bardzo mało, za mało w skali miasta. Mamy program Inny 

Lublin, tak więc wiem, co mówię. Program, w którym wchodzimy w środowiska 

zmarginalizowane, dla którego nie ma żadnej oferty, np. dla dzieci mających różnego 

rodzaju zdolności fizyczne, intelektualne.  
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Proces ESK 2016 jako mit sam w sobie postrzega także Miłosz Zieliński z tym, że 

przyjmuje on nieco inną, mniej krytyczną perspektywę.  

M.Z.: Nie mam zielonego pojęcia. Całe ESK jest mitem. 

A.C.: Ktoś już tak powiedział. 

M.Z.: Pytanie, w jakim kontekście to powiedział, bo mógł powiedzieć złośliwie, a ja 

mówię w kontekście podkreślającym wartość procesu. Proces wprowadził wiele 

rzeczywistych zmian, np. pozwolił na utworzenie się SpoKO, które przez kilka lat było 

aktywne, uspołecznił kulturę, zwrócił uwagę na potrzeby mieszkańców etc. Ale przede 

wszystkim w Lublinie udało się zbudować poczucie dumy, że to my własnoręcznie 

zbudowaliśmy program, który zajął drugie miejsce (chociaż nikt wprost nie powiedział 

że tak było), że wybiliśmy się, byliśmy lepsi od największych potęg miejskich w Polsce. 

Cały projekt ESK jest otoczony przepięknym mitem miasta-czarnego konia w wyścigu, 

miasta, które spojrzało na siebie samo. Ten mit trzeba kultywować. Odcinanie się 

od niego jest jak podcinanie duszy, patetycznie mówiąc. 

A.C.: Pana zdaniem to błąd? Myślenie w stylu – „ESK było, nie chcę do tego wracać”? 

M.Z.: Duży. Wszyscy na tym konkursie skorzystaliśmy, mnóstwo się nauczyliśmy. Być 

może taka odcinająca się postawa to wyraz nieprzepracowanej traumy. 

Zaangażowanie w proces ESK było ogromne. My jako całe środowisko bardzo silnie 

postawiliśmy na rozbudzenie emocji zarówno wśród ludzi kultury, jak i wśród 

mieszkańców. Byliśmy o krok od wygranej, zabrakło rzeczy, których nie mogliśmy mieć: 

infrastruktury, wsparcia zewnętrznego, rozpoznawalności miasta. Zabrakło nam 

grubych ryb, które w świecie polityki by za nami lobbowało. Dopiero wybijaliśmy się 

jako Lublin, a wcześniej… nie ukrywajmy, w Europie nikt o nas nie słyszał. Dlatego też 

musieliśmy dawać z siebie 110% normy, musieliśmy zaskakiwać i szukać rozwiązań, 

na które nikt wcześniej nie wpadł. Po prostu w tym konkursie musieliśmy się rozpychać 

łokciami, a czasem nawet delikatnie z tego łokcia przywalić. To wymagało ogromnego 

zaangażowania, wysiłku… i wiary w sukces. 

A.C.: Dzikie miasto. 

M.Z.: Trochę tak. Ale ta dzikość to też nasz atut i na szczęście do dzisiaj trochę jej 

zachowaliśmy. Jednak wracając do traumy, a jednocześnie nie wchodząc w opinie 

na temat miasta z najlepszym programem, myślę, że byliśmy blisko wygranej. Kiedy 
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przegraliśmy, ludzi to dotknęło. Pojawiły się ruchy, żeby to przepracować, zrobić z tego 

pozytywną energię. Odbyły się ze 2-3 spotkania, ale środowisko było w takim stanie, że 

potrzebowało terapeuty, a nie nowego kija i marchewki. Ta sytuacja tliła się przez rok, 

potem pojawił się projekt 700-lecia. To też był długotrwały proces wychodzący 

z doświadczenia ESK i zdobytej wiedzy. Decyzja sprzed dziesięciu lat o wystartowaniu do 

tej pory przynosi nam olbrzymie efekty. Jeżeli ktoś mówi, że się od tego odcina, to 

znaczy, że tego nie czuje, nie rozumie. 

 

Zieliński zauważył sporo pozytywnych aspektów mimo przegranej w konkursie. 

W kontekście mitów, polityki i zwycięstwa ciekawie wypowiedziała się Barbara Wybacz. 

 

Nigdy nie mieliśmy szans na zdobycie tego tytułu z powodów politycznych – można to 

nazwać największym mitem. Ale on nas doprowadził do tego, gdzie dzisiaj jesteśmy. 

Wszyscy uwierzyliśmy, że mamy szansę. W Europie Zachodniej widać, że obok 

nagradzania głównych ośrodków, wybierane są mniejsze miasta, te niewielkie ośrodki 

mające swoją duszę, np. Umea, San Sebastian. U nas te wybory są bardziej 

zachowawcze. Kraków z nadania, nie z konkursu, Wrocław, który był bezpieczną opcją. 

Największym namacalnym efektem po ESK jest Centrum Spotkania Kultur. Jeśli by nie 

było wspólnego myślenia, połączenia sił, także politycznych, ze strony regionu i miasta, 

CSK nie zostałoby ukończone. 

Przemysław Buksiński zwraca uwagę na coś jeszcze innego – wielką wiarę w wygraną, 

ale jednocześnie świadomość, że ESK w Lublinie nie wystarczy, że miasto potrzebuje 

czegoś więcej.  

To jest mit: na pewno będziemy mieli nagrodę. Wszyscy byli przekonani, że ją 

zdobędziemy. Okazało się, że nie. Moim zdaniem mitem jest to, że każdy gdzieś czuł 

podskórnie, że ESK to nie jest ta nagroda. Że nie potrzebujemy tego tytułu – 

potrzebujemy czegoś innego, co będzie pokłosiem przygotowania tego tytułu. 

Większość z nas, pomysłodawców i twórców, wiedziała o tym. Wierzyliśmy, że ta 

nagroda będzie i może nas wyhamować na maksa, bo możemy skończyć, spocząć 

na laurach, ale nie... Poprzeczka była wysoka, ale skok był dwa razy większy. 
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Entuzjazm poprzedniego rozmówcy ochłodził Grzegorz Kondarsiuk. Uważa, że zwykły 

mieszkaniec Lublina nie pamięta już o ESK 2016.  

Mitem jest przekonanie, że proces wrył się głęboko w pamięć społeczną. Oczywiście 

była część zwykłych mieszkańców miasta, która się zaangażowała i widzieliśmy efekty 

ich działań. Zaskakiwało nas, że całkiem nieznajomi ludzie wchodzą w tę bajkę 

i zaczynają ją tworzyć razem. Jednak było to przecież niepowodzenie, jeśli chodzi 

o główne zadanie. Dziś wiele osób nie kojarzy hasła ESK albo ma mglistą wiedzę na ten 

temat, odległe skojarzenia – nie zdaje sobie sprawy, że było to wydarzenie kluczowe 

dla dzisiejszego Lublina. Ale to przecież naturalne. 

Piotr Celiński ponownie powraca do politycznych wątków przy procesie. 

Były dwa największe mity. Pierwszy polegał na tym, że energia społeczna wystarczy, 

żeby zmienić miasto, a drugi na tym, że konkurs ESK jest sytuacją czystą i sprawiedliwą. 

Ten pierwszy dotyczył de facto naszej polskiej społecznej tradycji, czyli pospolitego 

ruszenia i możliwości zderzenia go z mechanizmami władzy politycznej i finansowej. 

Niestety władza zachowała się, w moim odczuciu, zupełnie nieracjonalnie w tym sensie, 

że takiej wspaniałej energii, która się nagromadziła, nie spróbowała przekuć we własny 

sukces. Odrzuciła wszystko dobre, co się zdarzyło, mając przekonanie, że chyba 

najsensowniej jest zachować się, jak gdyby nic się nie stało, a cały proces to mokry sen 

szaleńca. A ten drugi mit... Często się mówiło, już po przegranej Lublina, że to tak 

naprawdę nie był konkurs, tylko przetarg. Ewidentnie było widać, że sposoby pracy 

różnych miejskich zespołów nad aplikacją miały się nijak do siebie nawzajem; sposoby, 

które były dobrze znane w Lublinie: propozycje merytoryczne składane przez te zespoły, 

a co najważniejsze – usytuowanie pomysłów w konkretnych strukturach: myślenia o 

mieście i wydatków miejskich. Te sposoby plasowały się na bardzo różnym poziomie, a 

poziom merytoryczny nie był gwarantem wygranej. Druga sprawa: widać było 

ewidentnie polityczne naciski ze strony różnych miast na załatwienie tytułu dla siebie. 

Wydaje mi się, że niezwykle konformistycznie zachowała się komisja, bezpiecznie – czyli 

znów kompleksy zwyciężyły – przyznając tytuł miastu, które ma dużo pieniędzy, w 

związku z czym zawsze jakieś dwa czy trzy koncerty zorganizuje, żeby nikt nie 
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powiedział, że nic się nie zmieniło. 

A.C.: Czyli przyznanie tytułu ESK Lublinowi byłoby skandalem w tamtym gronie? 

P.C.: Nie, nie skandalem. Mam poczucie, że ci ludzie mieli, po pierwsze własne interesy 

w tym, żeby wygrało duże miasto, a po drugie – bali się, czy inne, nieduże, byłoby 

gotowe zrealizować obiecany program. Niestety mam poczucie, że zupełnie został 

pominięty aspekt, które miasto najwięcej by skorzystało na przyznaniu tytułu. Myślę, że 

wiele miast, nie tylko Lublin, skorzystałoby na konkursie bardziej niż Wrocław, 

bo zmiana, którą konkurs by w nich wprowadził, byłaby o wiele bardziej widoczna 

i doniosła. 

A.C.: Lublin byłby w stanie unieść wygraną? 

P.C.: Pewnie. Nie naprodukowaliśmy tam obietnic bez pokrycia. Te wszystkie rzeczy były 

oparte na kapitale, który się udało zgromadzić. Poza tym takie zwycięstwo w konkursie 

– widzieliśmy to w przypadku Wrocławia – oznaczało de facto możliwość 

szantażowania władz centralnych: „dajcie więcej pieniędzy, bo my tu mamy ESK 

do zrobienia i będzie skandal, jeśli go nie zrobimy”, więc też moglibyśmy coś takiego 

zrobić. 

 

Karolina Rozwód, odpowiadając na pytanie, nawiązuje nie tylko do Lublina, ale także 

do całokształtu konkursu ESK.  

Największy mit to mit tytułu, który nie dotyczy bezpośrednio Lublina: panuje 

przeświadczenie, że otrzymanie tytułu powoduje, że miasto bardzo się zmienia 

i awansuje do innej ligi. Jak pokazuje historia i to, co się w różnych miastach wydarzyło, 

ten pogląd niekoniecznie i nie zawsze jest prawdziwy.  

 

Szymon Pietrasiewicz wspomniał jeszcze o jednym aspekcie-micie. Chodzi o pewną 

sztuczność w relacjach z Tekturą oraz z festiwalem LGBT.  

W kontekście mitu mogę mówić o swoich refleksjach, trudno mi się wypowiadać 

o innych. Chodzi właśnie o Transeuropę i Tekturę. To dosyć marginalne wątki w całej 

aplikacji, chociaż z drugiej strony musiały się tam znaleźć, ponieważ kultura Lublina 

miała być podana w bardzo szerokim aspekcie. Myślę, że pojawiają się 
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we współczesnych metropoliach europejskich i światowych. Tam tego nie było. Znaczy 

był ten nasz, alternatywny, ale nie było LGBT. Na potrzeby tej historii zostało to 

powołane, ale w sztuczny sposób. Festiwal powstał w zasadzie na zamówienie, po to, 

żeby spełnić ten komponent w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Nie powstał 

oddolnie, ale został narzucony, więc nie był autentyczny. Druga historia wiązała się 

z Tekturą, gdzie przychodzili pełnomocnicy. Wtedy to był Krzysztof Czyżewski. 

Opowiadał, żeby się zaangażować, włączyć, ale tak naprawdę poza tym spotkaniem 

i poza zainteresowaniem środowiska, w którym w tamtym czasie się znajdowałem, nic 

z tego nie wynikało. Oczywiście Tektura znalazła się w aplikacji. Natomiast 

poza rozmową, która usankcjonowała tekst o kulturze alternatywnej i niezależnej 

w aplikacji, nie wydarzyło się nic więcej. Nie byliśmy w żaden sposób w to włączani. 

 

Michał Karapuda zwraca uwagę na mit miasta w relacjach animatorzy kultury-

urzędnicy. Chodziło o pewne zamknięcie bram urzędu miasta dla obywateli. Starania 

o tytuł ESK 2016 to zmieniły. Wprowadzona została polityka otwartych drzwi, dostępu, 

konsultacji z urzędnikami. Przed procesem ESK 2016 było o to trudno.  

Spotkałem się z takim mitem w czasie współpracy z Chatką Żaka, który trwał jeszcze 

przez trzy lata pracy w Centrum Kultury, zanim przyszedłem do Wydziału Kultury. To był 

mit miasta: miasto coś zrobiło, czegoś nie zrobiło, powinno zrobić albo mogłoby coś 

zrobić. Miałem wrażenie, że to „miasto” było mityczną organizacją, w której nie było 

ludzi, nazwisk, twarzy, postaci. Jeśli coś źle poszło, nie wiadomo było, kto za to 

odpowiada, kto zawinił. Osoby odpowiedzialne za kulturę były mityczne. Nie 

wiedziałem, jak się nazywają, gdzie są, nie spotykałem ich na wydarzeniach 

kulturalnych, a nawet jeśli ich spotykałem, nie wiedziałem, że to one. Dzięki 

prezydentowi Wysockiemu pojawiły się konkretne osoby, konkretne nazwiska 

i konkretne twarze. Urząd nabrał podmiotowości, osobowości. Wiadomo było, z kim 

rozmawiać, o czym, co jest możliwe, a co nie. To było dla mnie zupełną nowością. 

Prezydent Wysocki szeroko otworzył drzwi do swojego gabinetu. Każdy artysta, 

animator kultury czy pracownik instytucji mógł bez zapowiedzi przyjść i porozmawiać 

o potrzebach, uwagach, spostrzeżeniach, ale też żalach czy pretensjach. Udało się 

przełamać barierę my-oni. My – ludzie kultury, oni – urzędnicy. Później ten proces 
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nabrał tempa. W urzędzie zaczęły się pojawiać nowe osoby: Magda Linkowska, Romek 

Jaborkhel, Piotrek Choroś. 

 

Różnorodność wyżej cytowanych wypowiedzi świadczy o tym, jak różne perspektywy 

odbioru tego samego procesu mają w głowach rozmówcy. Jedni wypowiadali się mniej, 

inni bardziej krytycznie. Wydaje mi się, że można zaryzykować stwierdzenie, że każda 

odpowiedź na pytanie o mit jest dobra. Wszyscy rozmówcy byli zaangażowani 

w odmienne zadania i projekty. Każdy z nich przedstawiał swój punkt widzenia. 

I wreszcie – każdy z nich miał rację.  

 

3.3. Najważniejsze osoby oraz trudności przy procesie  

Przy organizacji każdego wydarzenia potrzebny jest lider, ktoś, kto potrafi 

zapanować nad grupą osób, dać im energię i siłę do działania oraz motywować, gdy 

na drodze pojawiają się przeszkody. W pisaniu lubelskich aplikacji konkursowych brali 

udział ludzie z silnymi osobowościami, charyzmatyczni, kreatywni i odważni. Można 

powiedzieć, że „przywódców” było kilku, jednak kiedy pytałam o tę jedną, najbardziej 

wyróżniającą się postać, w większości przypadków (choć nie we wszystkich) 

wskazywano Rafała Kozińskiego. Ten bez wątpienia charakterystyczny animator kultury 

był duchem lubelskiego wyścigu o tytuł ESK 2016. Wielu twierdzi, że bez jego energii 

niektóre rzeczy i inicjatywy nie miałyby miejsca lub przeszłyby bez większego echa.  

Jakie były najważniejsze osoby obecne przy lubelskich staraniach o tytuł ESK 2016? 

Piotr Celiński: Rafał Koziński. Jednoosobowy nakręcacz i stymulant wszelkich spraw. 

Patrzę z perspektywy całego procesu, bo gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, 

uwzględniając każdy etap, zapewne dałoby się znaleźć osoby, które były w danych 

momentach ważniejsze, bardziej kluczowe. Ale dla całości twarzą, a może nawet 

sercem tego wydarzenia, zawsze był Koza. W moich oczach. 
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Sam zainteresowany oraz kilku innych rozmówców (m.in. Grzegorz Kondrasiuk, Szymon 

Pietrasiewicz czy Marcin Skrzypek) jako postać ważną dla lubelskiego procesu ESK 2016 

wskazują Włodzimierza Wysockiego, ówczesnego wiceprezydenta do spraw kultury, 

sportu i oświaty. 

Rafał Koziński: Włodek Wysocki, bezapelacyjnie. On temu poświęcił kilka lat swojego 

życia. Skrócił dystans człowieka kultury do prezydenta. Można było się z nim spotkać, 

porozmawiać. Pokazał także, że miastu, to znaczy władzom miasta, zależy na 

kulturze. Umiał przeprowadzić procesy formalne. Wybrał ekspertów i zrobił to bardzo, 

bardzo mądrze. W pewnym momencie uwierzył, że trzeba działać w taki a nie inny 

sposób, nie hamował procesu, a wręcz go „rozwibrowywał”. Wierzył w rzeczy 

pojawiające się w Lublinie.  

 

O prezydencie Wysockim, ale nie tylko – także o zespole piszącym aplikację 

konkursową, tzw. „Aplikarni” i istotnej roli jego członków – wypowiadał się Michał 

Karapuda.  

Najważniejszy był wiceprezydent Wysocki. Jako pełnomocnik prezydenta, ale też jako 

osoba, która niezależnie od swojej funkcji zastępcy prezydenta do spraw kultury, sportu 

i oświaty, swoją wiedzą, doświadczeniem, charyzmą, charakterem, czasami cechami 

indywidualnymi, była z jednej strony gwarantem wsłuchiwania się w potrzeby, które 

środowisko zgłaszało, a z drugiej strony już korzystając z funkcji, które pełniła, 

wprowadzania ich w życie. Później trzech ekspertów zewnętrznych, czyli Krzysztof 

Czyżewski, Rose Fenton i niestety nieżyjący już Dragan Klaić, którzy przez ponad rok 

odwiedzali Lublin dość regularnie, pracując z nami nie tylko nad samą aplikacją, ale też 

nad zmianami, decyzjami podejmowanymi wówczas w mieście. Wreszcie grupa, która 

pojawiła się na etapie drugiej aplikacji: Karolina Rozwód, Rafał Koziński, Marcin 

Skrzypek, Miłosz Zieliński, Grzegorz Kondrasiuk, czyli młode osoby, skupione wokół 

Krzysztofa Czyżewskiego, który przy tej drugiej aplikacji był wiodącą postacią, tworzącą 

program i nad nim pracującą. Proces pokazał, że większość z tych osób znalazła 

dla siebie inne ważne zajęcia. Karolina chwilę później została dyrektorką Teatru 

Starego, Rafał głównym, naczelnym animatorem kultury obecnym przy wszystkich 
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ważnych wydarzeniach w Lublinie, Grzegorz Kondrasiuk to dzisiaj już doktor 

na wydziale humanistycznym UMCS. Każda z tych osób rozwija swoją karierę. 

Doświadczenie wspólnej pracy z tymi ludźmi było niezwykle interesujące. 

 

W wypowiedzi Karapudy pojawiły się nazwiska ekspertów zewnętrznych, którzy 

współpracowali z Lublinem przy konkursie ESK 2016. Mowa o Rose Fenton, Krzysztofie 

Czyżewskim oraz Draganie Klaiciu. W relacjach rozmówców szczególnie często pojawiał 

się nieżyjący już Klaić – człowiek światowy, niezwykle inteligentny oraz gotowy dać 

z siebie więcej, niż powinien, choć niezapominający o konstruktywnej krytyce. Więcej 

o nim opowiadał Miłosz Zieliński.  

 

Najważniejszy w procesie był… cały Lublin. Dla mnie najważniejsze osoby to Rose 

Fenton, Dragan Klaić, Krzysztof Czyżewski i członkowie „Aplikarni”. Z tymi ludźmi 

przepracowałem tysiące tematów i tysiące stron tekstu aplikacji. W szczególności ciepło 

zapamiętałem Rose i Dragana, byli nieocenioną pomocą, udało nam się zbudować 

wzajemny szacunek i sympatię, mam wrażenie, że dobrze się czuli w „Aplikarni”. W 

przypadku Dragana, osoby niezwykle wymagającej, krytycznej i diabelsko inteligentnej, 

powiem szczerze, sam jestem zaskoczony poziomem współpracy i relacją, którą 

nawiązaliśmy. 

 

Jak można wywnioskować z wypowiedzi – liderów było kilku, choć tak jak wcześniej 

wspominałam, Rafał Koziński pojawiał się w odpowiedziach na to pytanie najczęściej. 

Rozmówcy docenili również postawę Włodzimierza Wysockiego oraz profesjonalizm 

i merytoryczne doradztwo ekspertów zewnętrznych. Blisko wątków o najważniejszych 

osobach w procesie lubelskich starań o tytuł ESK 2016 stawiałam kolejne pytanie – 

dotyczące trudności. Będąc w środowisku kilkudziesięciu twórczych, mocnych 

osobowościowo, inteligentnych i kreatywnych osób, nie sposób było ich uniknąć. 

Okazało się, że nie tylko spory personalne stanowiły przeszkodę. Zaliczały się do nich 

również problemy chociażby z przestrzenią do pracy. 
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Jakie były trudności przy procesie? 

 

Miłosz Zieliński: Brak długopisu w biurze, brak kartki, Internetu. Przepraszam, brak 

biura... Dołączyłem do procesu w momencie, kiedy wiadomo już było, że trzeba 

stworzyć drugą aplikację, a deadline upływał za osiem miesięcy. Początki były trudne, 

bo nie mieliśmy jak pracować. Najpierw próbowaliśmy w swoich miejscach pracy, co 

było trudne, bo pracowaliśmy w różnych instytucjach, a każda żyła własnym życiem. 

Byliśmy w oddaleniu, nie mogliśmy rozmawiać na bieżąco. Potem udało nam się 

wyżebrać siedzibę wdzięcznie nazwaną bodajże przez Krzysztofa Czyżewskiego 

Aplikarnią. Czuliśmy się trochę jak zapomniana komórka. Przez cały proces 

pracowaliśmy na własnym sprzęcie – prywatnym, wyniesionym potajemnie z pracy, 

kupionym na szrocie. Umeblowaliśmy tę rzekomą Aplikarnię sami, zatrudniliśmy ekipę 

remontową sami, znieśliśmy książki, kupiliśmy naczynia, czajnik, herbatę, przynieśliśmy 

laptopy, wszystko sami. Po dwóch tygodniach radośnie doniesiono nam, że niedługo 

podłączą Internet. To brzmi jak opowieść o kolesiach, którzy w garażu składają pierwszy 

komputer, ale tak to wyglądało. Z czasem wypracowaliśmy warunki względnie godnej 

współpracy z instytucją. Pracowaliśmy w genialnym teamie. Z jednej strony mówię 

o teamie lubelskim, czyli Rafał Koziński, Grzesiek Kondrasiuk, Marcin Skrzypek, Karolina 

Rozwód i ja. Ale mówię też o zespole zewnętrznym, czyli Rose Fenton, Dragan Klaić 

i Krzysztof Czyżewski... 

A.C.: Dyrektor artystyczny. 

M.Z.: Autor koncepcji. W każdym razie wszystkie bieżące bolączki kompletnie rozwalały 

robotę. Brak Internetu przez dwa tygodnie, a to nie był czas, kiedy każdy miał Internet 

w komórce. Wisieliśmy na telefonach, żeby cokolwiek robić. Umawialiśmy się 

na spotkania. Rozmawialiśmy z ludźmi, budowaliśmy kontekst tego, kto chce co robić. 

Dzień zaczynał się o 9 rano, a ostatni „pacjent” przychodził o 21, 22. Wychodziłem i nie 

wiedziałem, jak się nazywam. Nie chciało nam się nagrywać, bo nie byłoby czasu tego 

odsłuchiwać, więc spisywaliśmy na żywo, na zmianę z Grzegorzem Kondrasiukiem. Nie 

dość, że bierzesz udział w dyskusji, rozmawiasz na poziomie intelektualnym 

o programie, sprzeczasz się z autorem, to jeszcze piszesz. Raz po angielsku, raz 

po polsku. Czasem tłumaczysz na żywo. Kocioł intelektualny. Kolejnym problemem była 

długość aplikacji. Na miesiąc, może dwa przed finiszem okazało się, że musimy ją 
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skrócić bodajże do osiemdziesięciu stron znormalizowanych. To też wymagało wyczucia 

– jak projekt opisany na trzydziestu stronach przedstawić w jednym akapicie. To 

powodowało kolejne rozmowy, przekonywanie, starania. Przychodziliśmy do pracy o 9 

rano, wychodziliśmy o 1, 2, 3 w nocy. Każdemu się zdarzyło spać na kanapie, bo nie było 

sensu wracać do domu. Przeciążenie tym procesem doprowadziło do tego, że zaczęło 

nam brakować oddechu, spojrzenia z zewnątrz. Wszyscy ludzie w Lublinie byli 

zaangażowani w ten proces na tyle, że nie można było nikomu dać tej aplikacji 

do sprawdzenia. Każdy znał teksty na pamięć, trudno było znaleźć dystans. Z jednej 

strony to problem, ale z drugiej również dowód, że proces był pochłaniający. Człowiek 

się wciągał, wpadał i robił wszystko, co mógł, żeby wszystko było jak najlepsze. 

 

Miłosz Zieliński zauważył kilka istotnych kwestii, które z powodu braku doświadczenia 

przy podobnych projektach nie zostały dobrze poprowadzone. Mam na myśli 

organizację pracy i jej przestrzeni. Problemem okazały się również tak proste kwestie 

jak sprzęt służbowy. Michał Karapuda jako kolejną przeszkodę wskazał niewiedzę 

na temat idei ESK, która na szczęście jednak stopniowo się zmniejszała.  

Na początku nie wiedzieliśmy, co powinniśmy robić w tym konkursie, jak się do niego 

przygotować, jak w nim uczestniczyć. Prezydent Wysocki poprosił o przygotowanie listy 

najciekawszych europejskich stolic kultury, miast, które już były i skończyły udział 

w konkursie, które już zostały wybrane i dopiero przygotowują się albo które planują 

być. Przy różnych okazjach staraliśmy się jak najwięcej tych miast odwiedzić. Pierwszy 

okres po moim przyjściu do pracy, 2008 rok, wyglądał jak biuro podróży. Niektóre 

miasta były blisko, np. Wilno, inne trochę dalej, np. Essen, jeszcze inne całkiem daleko, 

np. Liverpool, ale udało nam się w ciągu paru czy kilkunastu pierwszych miesięcy 

odwiedzić kilkanaście miast, ucząc się specyfiki konkursu. Co się powinno wydarzyć, 

jakie zmiany należy wprowadzić, jak powinno funkcjonować biuro. To, że od początku 

było otwarte w ramach Wydziału Kultury czy urzędu miasta, wiązało się z poczuciem, że 

powinno mieć realny wpływ na zmianę funkcjonowania miasta. To nie może być 

organizacja gdzieś obok, która, owszem, być może przygotuje fantastyczny program 

kulturalny, ale jej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie urzędu miasta będzie mocno 

ograniczony. Prezydent Wysocki od początku miał tę świadomość. Wprowadził realne 
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zmiany, nie tylko w obszarze wydarzeń kulturalnych, artystycznych, nie tylko w obszarze 

zarządzania, funkcjonowania kultury, ale w ogóle zarządzania miastem. Wyszedł 

z założenia, że najlepiej będzie, jeżeli biuro powstanie w strukturach urzędu. Mimo że 

jeszcze nie wiedzieliśmy o formalnym wymogu niezależności biura od samego urzędu, 

chcieliśmy, żeby docelową realizacją programu zajęła się instytucja kultury utworzona 

specjalnie na tę potrzebę. To właściwie jedyna trudność. Oczywiście były inne: skąd 

wziąć pieniądze, jak je znaleźć w budżecie, jak zaangażować maksymalnie dużo osób, 

jak przygotować biuro, czym to biuro powinno się zajmować. Wtedy nie było żadnego 

podręcznika. Dzisiaj już funkcjonuje książka pani Glondys czy kilka innych opracowań. 

Cały pakiet materiałów o przygotowaniach na 25-lecia ESK. My szukaliśmy wskazówek 

w miastach, które były związane z tym tytułem. Liverpool odwiedziliśmy w 2008 roku, 

Wilno w 2009, Essen w 2010, obserwując na miejscu, jak wygląda proces zarządzania, 

finansowania, zależność między biurem a poszczególnymi partnerami tego procesu. Nie 

było lepszej szkoły niż uczenie się tego w miastach, które ten problem miały za sobą. 

 

Marcin Skrzypek oraz Piotr Celiński opowiedzieli o jeszcze innym problemie – 

zaangażowaniu urzędu miasta w prace przy procesie. Dekadę temu był odgrodzony 

grubym murem od mieszkańców, którzy nie mieli poczucia wsparcia urzędników. 

Miasto wydawało się być zarządzane przez nieznanych nikomu ludzi, a oni z kolei bali 

się zaufać animatorom kultury i oddać im pisanie aplikacji. Wynikać to mogło z faktu, że 

niektórzy pracownicy urzędu miasta po prostu nie wierzyli, że Lublinowi może się udać, 

że miasto może się zmienić.  

 

Marcin Skrzypek: Przełamanie się władz w kwestii oddania procesu w ręce ludzi. To były 

początki nauki aktywistów i animatorów, jak zdobywać autonomię reprezentacyjną 

i samozwańczo występować przed szereg. Teraz wydaje się oczywiste, że trzeba 

po prostu przejmować przewodnictwo i zaczynać pracę z ludźmi. Choć z drugiej strony 

nie zadziało się tak po Lubelskim Kongresie Kultury. Jego organizatorzy, czyli Galeria 

Labirynt, uciekli od przewodnictwa. To jest chyba pewna sztuka i my ją wtedy 

opanowaliśmy. Władze też musiały się przełamać. Bały się na przykład zarzutów, że 

preferują jedne osoby nad innymi. Dla nich bezstronność polega do dziś na traktowaniu 
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wszystkich po równo, a wiadomo, że w życiu tak nie jest. W działającej grupie tworzą 

się naturalnie podgrupy ludzi bardziej i mniej aktywnych, bardziej kompetentnych 

i tych, którzy np. więcej mówią, ale mniej robią. Dla dobra procesu każdemu trzeba dać 

głos, ale nie wszyscy członkowie i ich głosy tyle samo wnoszą. W ESK była grupka 

liderów, naturalnych przewodników. Władza stopniowo dochodziła do wniosku, że 

byłoby dobrze, gdyby to oni sterowali procesem. Kolejną trudnością było organizowanie 

procesu pod względem komunikacyjnym. Facebook już wtedy istniał, ale – co dziś 

trudno sobie wyobrazić – nikomu się jeszcze nie śniło, żeby go użyć do komunikacji 

grupowej. To był zupełnie inny świat. Grupy były bardzo zróżnicowane: jedni korzystali z 

maili, inni z telefonów i wraz z rosnącym zaangażowaniem tych osób w proces 

aplikacyjny wzrastała potrzeba komunikacji różnymi sposobami. Musiałem to jakoś 

zebrać, co było bardzo trudne. 

 

Piotr Celiński: Największa trudność była taka, że de facto dysponentem całego konkursu 

czy udziału w nim był urząd miasta, czyli oficjalna struktura miejska. Ale ona scedowała 

to zadanie na grupę ludzi, przy czym zachowała dla siebie możliwość kontrolowania. 

Obiecała: „Macie tutaj pole do zagospodarowania i zabierzemy od was, co na tym polu 

wyhodujecie”, a jednocześnie później przyznała sobie prawo do cenzurowania, jakby 

osłabiania tej struktury i jej efektów. W związku z tym ludzie pracujący przy ESK 

niesamowicie dużo czasu i energii zmarnowali na przenikanie mechanizmów władzy 

i mechanizmów decyzyjnych, co już wtedy powodowało ogromne frustracje. Mam 

wrażenie, że władza trochę sabotowała. Od pewnego czasu nie wierzyła, że w ogóle 

może się udać i nie chcąc ponosić jakichkolwiek kosztów ani angażować się w cały 

proceder, po prostu pozwoliła ludziom szaleć. Była bierna: nie starała się w żaden 

sposób wykorzystać powstałej energii, stworzyć warunków adekwatnych 

do czekających zadań. 

A.C.: Czyli taki wentyl bezpieczeństwa? „Wy sobie tutaj róbcie swoje, a my i tak wiemy, 

że wam się nie uda”? 

P.C.: „Róbcie swoje, róbcie, żebyśmy nie mogli powiedzieć, że nic nie robimy, ale i tak 

jesteśmy przygotowani, że się nie uda, za co konsekwencje poniesiecie wy, a nie my, bo 

to wy robiliście”. Ja oczywiście wiem, że ludzie pracujący przy tej aplikacji zarabiali duże 

pieniądze, wiem, że pojawiło się mnóstwo różnych interesów i to też było nie takim 
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prostym zadaniem do opanowania. Był taki moment, że decydenci umyli ręce. 

 

Trudności przy każdym, szczególnie tak dużym wydarzeniu są nieuniknione. Jak widać 

z relacji twórców, partycypacja Lublina w staraniach o tytuł ESK 2016 miała kilka 

niedociągnięć. Wynikały raczej z niewiedzy niż z celowego działania. Brak sprzętu 

służbowego czy przestrzeni, w której można komfortowo pracować, odbił się na życiu 

prywatnym animatorów kultury i wszystkich zaangażowanych. Dość problematyczna 

stała się również kwestia zaufania władz miasta do nich. Na szczęście wraz z kolejnymi 

miesiącami pracy na aplikacjami konkursowymi trudności zmniejszały się, a wiele osób 

wyciągnęło wnioski ze wszystkich prowadzonych działań, które okazały się pomocne 

chociażby przy organizacji obchodów 700-lecia Lublina. 

3.4. Podsumowanie 

Rozdział ten okazał się być najbardziej obszernym i rozbudowanym, jeśli chodzi 

o liczbę wątków. Na początku lubelskich starań o tytuł ESK 2016, rozmówcy wspominali 

niedowierzenie pojawiające się ze strony „zwykłych” mieszkańców Lublina. Lublin 

Europejską Stolicą Kultury? Wielu miało to za niemożliwe do spełnienia marzenie. 

Z czasem, po kolejnych spotkaniach dotyczących konkursu, zaczęła się pojawiać 

nadzieja, że Lublin mógłby być dobrym kandydatem. Przy wsparciu i motywacji osób 

takich jak Włodzimierz Wysocki czy Rafał Koziński udało się zaangażować środowisko 

twórców i animatorów kultury chcących pisać aplikacje konkursowe. Nieoceniona 

okazała się pomoc ekspertów zewnętrznych – Rose Fenton, Krzysztofa Czyżewskiego 

oraz Dragana Klaicia, którego ciepło i z szacunkiem wspominają właściwie wszyscy 

przepytywani. To właśnie wyżej wymienione osoby stały się dla większości tymi 

wnoszącymi najwięcej do lubelskich starań o tytuł ESK 2016. Ich wiedza, kompetencje, 

doświadczenie oraz inteligencja sprawiły, że Lublin przez ostatnią dekadę wykonał 

milowy krok w rozwoju. Z zapomnianego miasta na wschodzie stał się prężnie 

działającym ośrodkiem kultury, miejscem dającym przestrzeń do podejmowania 

kreatywnych inicjatyw, realizowania projektów oraz samorozwoju. Mitem lubelskiej 

walki o tytuł ESK 2016 okazały się różne kwestie. Miłosz Zieliński i Tomasz Pietrasiewicz, 
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choć w różnych ujęciach, uważali, że na takie miano zasługuje cały proces. Dla Michała 

Karapudy mitem było miasto, które postrzegano jako twór zarządzany przez właściwie 

nie do końca wiadomo kogo. Szymon Pietrasiewicz zauważył pewne nadużycie 

ze strony projektu – mitycznym okazało się wcielenie kultury alternatywnej do aplikacji 

konkursowej. Poza wspomnieniem o tym na jej kartach nic się na tym polu nie 

wydarzyło. Grzegorz Kondrasiuk z kolei dostrzegł, że mitem może być wypieranie 

z pamięci lubelskich starań o ESK 2016 i przekonanie, że proces nic nie zmienił. Według 

mnie, jak i według rozmówców, zmienił bardzo dużo. Miasto rozwinęło się nie 

do poznania, a kultura stała się jedną z głównych dróg rozwoju gospodarczego. Gdyby 

nie tych kilka lat ekspresowej nauki tworzenia i propagowania kultury na wysokim 

poziomie, myślę, że Lublin nie byłby w tym samym miejscu, w którym jest teraz, a 

liczba turystów oraz budżet na kulturę nie rosłyby z roku na rok. Rzeczywistość 

pokazała, że jest inaczej i że to właśnie kultura może nas, lublinian, przybliżać 

do standardów największych europejskich miast. 
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Rozdział IV – Co starania o tytuł ESK 2016 dały Lublinowi? 

W ostatnim już rozdziale skupię się na efektach lubelskich starań o tytuł 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Podczas rozmów pytałam m.in. o to, co wygraliśmy 

mimo przegranej, choć w tym miejscu niektórzy z rozmówców poprawiali mnie, 

wspominając, że Lublin mimo braku tytułu nie przegrał. Zyskał – i to dużo. Być może 

nawet więcej, niż udałoby się to, zostając zwycięzcą. Zastanawiałam się również, czy 

lubelskie środowisko animatorów kultury oraz artystów potrafiłoby teraz, w 2018 roku, 

wykrzesać z siebie tak wiele energii i motywacji do działania jak przed dekadą – 

na początku przygotowań do konkursu. W tym rozdziale zamieszczony został również 

autorski wywiad dotyczący Koalicji Miast dla Kultury – programu współpracy 

Wrocławia, laureata nagrody ESK 2016, oraz sześciu innych, kandydujących miast – 

Katowic, Łodzi, Gdańska, Poznania, Szczecina i Lublina. Na ten temat rozmawiałam 

z Agatą Sakowicz – jedną z osób obecnych przy prezentacji Koziego Grodu 

we Wrocławiu w 2016 roku. Jako podsumowanie tego, o czym pisałam zarówno w tym, 

jak i w poprzednich rozdziałach, umieściłam także komentarz uzyskany 

od Włodzimierza Wysockiego i krótkie odpowiedzi na pytania wysłane mailem 

do Krzysztofa Czyżewskiego. 

4.1. Wygrana mimo przegranej? 

Niesamowita energia, motywacja oraz milowy krok w rozwoju – tak można 

w skrócie określić, co działo się w Lublinie od 2008 roku. Wtedy to miasto rozpoczęło 

przygotowania do udziału w konkursie ESK 2016. Teraz trudno wyobrazić sobie, że 

Lublin mógłby nie tętnić kulturalnym życiem właściwie w każdym miesiącu roku, nie 

tylko podczas letnich festiwali. W jednym ze wspomnień publikowanych 

w poprzednich rozdziałach Rafał Koziński opowiadał, że grupa młodzieży, widząc baner 

„Lublin – Europejska Stolica Kultury 2016 – kandydat” wybuchła niepohamowanym 

śmiechem. Dla wielu niezrozumiałe było działanie w ramach konkursu i otworzenie się 

na Europę Zachodnią. Z biegiem czasu większość sceptyków przekonała się, że było 

warto. Lublin nie wygrał konkursu, ale ESK 2016 dało naszemu miastu o wiele więcej, 

niż dałby sam tytuł. Co takiego? O to zapytałam podczas wywiadów. 
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Co Lublin zyskał, nie wygrywając konkursu? 

Miłosz Zieliński: To jest pewnie kontrowersyjna teza, że dzięki przegranej wygraliśmy 

więcej, niż gdybyśmy faktycznie wygrali. To, co się działo we Wrocławiu, pokazało, że 

projekt był podatny na politykę i na funkcję promocyjną czy też wizerunkową. W Polsce 

mocno naciskano, że to ma być widowisko, że musimy się pokazać jako prężny, 

nowoczesny kraj, który robi wydarzenia zachwycające, drogie i z udziałem znanych 

gwiazd. To nie nasz lubelski flow, my zawsze chcemy robić po swojemu. Lublin czegoś 

takiego – narzuconego czy stworzonego pod zewnętrzną presją polityków – by nie 

udźwignął. Powstaje pytanie, czy i na ile utrzymalibyśmy własną tożsamość. 

Wewnętrznie czuję, że byliśmy lepsi od Wrocławia. A nasza wschodnia, lubelska 

niepokorność… Cóż, może zrobilibyśmy po swojemu. A może złamalibyśmy się i też 

robili koncerty Gilmoure’a. Natomiast na pewno przegrana nie była końcem ani klęską. 

Była chwilową tragedią, z którą trzeba było się pogodzić. To, co zdobyliśmy, czego się 

nauczyliśmy, jak się wypromowaliśmy – nie do przecenienia. 

 

Miłosz Zieliński zwrócił uwagę na polityczny aspekt wygranej Wrocławia. Być może 

Lublin okazał się zbyt autentyczny, szczery oraz naturalny na miano ESK. Dlatego 

niewygranie konkursu przyniosło miastu więcej korzyści i utrzymało jego tożsamość. 

Barbara Wybacz zauważa, że po procesie starań o tytuł ESK 2016 lublinianie nie 

wstydzą się swojego pochodzenia. 

Osoby aktywnie uczestniczące w tym procesie, nie mogą być obiektywne. Dużo 

rozmawiam z ludźmi, którzy na co dzień nie byli zaangażowani, nie są stałymi 

odbiorcami kultury i myślę, że zrodziła się lokalna duma. Duży procent odczuł 

satysfakcję z mieszkania w Lublinie. Są coroczne badania, dotyczące satysfakcji z życia 

na danym obszarze. Lublin zaczyna być postrzegany w pozytywny sposób. Przestaliśmy 

się wstydzić swojej prowincjonalności. To, że jesteśmy na uboczu, może być zaletą, bo 

mamy to, czego nie ma w dużych miastach. Bardzo ciekawie pokazała to kampania 

promocyjna województwa lubelskiego. Lubelskie to nie tylko „Smakuj Życie”, ale 

i „Wyłącz Napięcie, Włącz zasilanie”. Chodziło o to, że możesz tu przyjechać, aby 

naładować swoje baterie; tu trochę wolniej biegnie czas, ludzie nie są zajęci tylko sobą. 
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Gościnność, swojskość, niekoniecznie przaśność, nieodkryte widoki, atrakcje, a także 

coraz wyższy poziom usług. Mit, że Lublin leży „gdzieś na Ukrainie” i że niedźwiedzie 

polarne chodzą ulicami, zaczyna odchodzić w zapomnienie. Lublin na kulturalnej mapie 

Europy stał się miejscem docelowym dla agencji impresaryjnych, które chcą u nas robić 

koncerty, widowiska. Odkąd działa CSK, mają gdzie je robić. 

O roli Centrum Spotkania Kultur, choć nie tylko, także o zmianie polityki kulturalnej, 

opowiada Agata Will. 

CSK to inwestycja. Długo oczekiwano, aż to miejsce stanie się pożyteczne. Wiem, że się 

podoba. Zawsze sprawdzam na moich rodzicach, jakie mają zdanie, bo było robione 

dla ludzi takich jak oni. Jestem ciekawa, jak odbierają CSK „zwykli” ludzie – ci, którzy 

na co dzień nie należą do środowiska twórców kultury. Mama jest zachwycona, bardzo 

jej się podoba scena, winda, ogrody. Po ESK zmieniło się w Lublinie myślenie 

na strategiczne i perspektywiczne. Zmiana polityki kulturalnej – kultura dla każdego, 

a nie dla wszystkich. „Kultura dla wszystkich” kojarzy się z PRL. „Dla każdego” to 

przejaw myślenia o różnych grupach, różnych potrzebach. 

A.C.: Każdy znajdzie coś dla siebie. 

A.W.: Przystosowanie infrastruktury do różnych grup społecznych. Wymogi procesu, 

a także samej polityki Unii narzuciły nam oddanie głosu społeczeństwu. Zaczęliśmy 

myśleć o działalności społeczno-kulturalnej tak jak na zachodzie – sztuka z ludźmi 

i dla ludzi. Kultura i sztuka stały się normalne. Zarządzanie instytucjami kultury także się 

zmieniło. 

A.C.: Na lepsze. 

A.W.: Otwartość instytucji na współpracę z lokalnymi instytucjami pozarządowymi, 

innymi ośrodkami powiatowymi, z zagranicą to duża zmiana, powiew świeżości. 

Wizerunek miasta w oczach mieszkańców zmienił się na pozytywny. 

 

Rafał Koziński zwraca uwagę na samoświadomość miasta, z którą wcześniej był 

problem. Podkreśla również, że efektem ESK 2016 stały się obchody 700-lecia Lublina. 

 

Najważniejsza jest samoświadomość Lublina. 700-lecie to efekt ESK, sukces miasta i jego 
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mieszkańców, bo właśnie mieszkańcy mieszkańcom te obchody uszykowali – większość 

artystów występujących to lublinianie. A przypomnę, iż ideą ESK jest miasto i jego 

obywatele. Potrafiliśmy zrobić własne całoroczne obchody. Nikt w skali kraju nie zrobił 

całorocznych obchodów rocznicy powstania miasta. To zawsze są weekendy, tydzień, kilka 

znakomitych wydarzeń, a my rzuciliśmy się na całoroczny program obchodów, który wyszedł 

bardzo dobrze. 

 

Znaczący rozwój Lublina zauważa także Zbyszek Kowalczyk. Wspomina o haśle „ Miasto 

Inspiracji”, które powstało na kanwie starań o tytuł ESK 2016. 

Z perspektywy czasu dostrzega się wielką zmianę, przemianę, która cały czas trwa. 

Mimo że przegraliśmy, ciągle na autobusach jest ten sam napis: „Lublin – miasto 

inspiracji” i ciągle pojawia się więcej pieniędzy na kulturę. 

A.C.: Hasło „Lublin – miasto inspiracji” powstało przy ESK? 

Z.K.: Tak. I ten znaczek, który wygląda jak takie dwie bramy, kojarzysz? 

A.C.: Tak. 

Z.K.: To też ktoś wymyślił w trakcie kampanii reklamowej Lublina. 

A.C.: No proszę, jesteś pierwszą osobą, która o tym mówi. 

Z.K.: Zapamiętałem sobie, że to wtedy. Wtedy też pierwszy raz mogliśmy go zobaczyć 

na autobusach. 

A.C.: Na biletach autobusowych też. 

Z.K.: Jasne. I ten znak obok to właśnie te dwie bramy, takie charakterystyczne 

dla Starego Miasta. 

 

Karolina Rozwód oraz Szymon Pietrasiewicz podkreślają konsolidację środowiska 

artystyczno-kulturalnego. To dzięki staraniom o tytuł ESK 2016 mogło połączyć siły 

różnych instytucji i pracować na tak dużą skalę. Pietrasiewicz wspomina również 

o pewnym rozczarowaniu związanym z brakiem Festiwalu Transeuropa. 

Karolina Rozwód: Lublin wygrał konsolidację środowiska. Oczywiście robimy bardzo 

różne rzeczy, komuś jest bliżej do jednego obszaru działania, komuś innemu do zupełnie 

innego, ale myślę, że wzajemnie szanujemy się wszyscy i jeśli jest możliwość, 
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współpracujemy. Jest coś takiego między nami, że bez kłopotu wszyscy możemy do 

siebie zadzwonić, nawet jeśli się do końca nie znamy. Wygrał też zaangażowanie 

widzów. Frekwencja na Nocy Kultury, Carnavale Sztukmistrzów i innych wydarzeniach 

plenerowych, w ogromnej sali CSK, w Teatrze Stary czy w Centrum Kultury jest 

imponująca. Przy okazji starań o ESK lubelska kultura się rozhulała. Została lepiej 

dofinansowana i jest teraz machiną, której już się nie da zatrzymać. To bardzo dużo robi 

dla wizerunku miasta, jakości życia mieszkańców i ich rozwoju intelektualnego. Nam 

wszystkim, ludziom funkcjonującym i pracującym w Lublinie, udało się zbudować rodzaj 

dumy, wyleczyliśmy się z kompleksów. Przestaliśmy czuć się gorsi. Bardzo długo było 

tak, że postrzegaliśmy nasze miasto jak uboższego krewnego miast Polski zachodniej. 

Nagle okazało się, że nim nie jest. 

Szymon Pietrasiewicz: Aplikacja miała to do siebie, że stanowiła pewien moment 

synergii tych wszystkich środowisk, które były bardzo podekscytowane faktem, że jest 

ten proces. Przez chwilę te spotkania nie miały wymiaru czysto merytorycznego, ale 

duchowo-moralny, integracyjny. Podnosiły morale wszystkich w Lublinie. Wtedy też 

okazało się, że środowisko Lublina mocno się skonsolidowało. Ale chyba odbiegłem 

od pytania... Wydaje mi się, że nie zostało nic takiego wybitnego z tej Europejskiej 

Stolicy Kultury. Wręcz wielu rzeczy już nie ma, np. Festiwalu Transeuropa, który okazał 

się narzędziem, a potem został wywalony na śmietnik, bo nie już nie jest potrzebny. Ale 

największym dobrodziejstwem jest proces zmiany całego myślenia o kulturze. Nie 

można mówić, że nie ma jakiejś jednej imprezy, natomiast wtedy stworzono taką 

atmosferę, że wszyscy czuli się docenieni i ważni w tym procesie. To było bardzo istotne. 

Wtedy wszyscy grali do jednej bramki. 

A.C.: Co wygraliśmy jako miasto mimo braku tytułu? 

Sz.P.: Myślę, że są to korzyści marketingowe, wizerunku miasta, który w Polsce został 

totalnie zmieniony. Lublin został pierwszy raz zauważony jako miasto kultury. To była 

pierwsza zmiana: że w Lublinie coś się dzieje. Do tamtego momentu ten prowincjonalny 

potencjał stał się bardziej polski, bardziej europejski. Ta kandydatura pozwoliła też 

zalinkować  Lublin z innymi miastami, które też kandydowały do Europejskiej Stolicy 

Kultury. Wywiązała się współpraca z tymi miastami, już po przegranej. Nie tylko 

zostaliśmy tutaj sami, ale te inne miasta się skonsolidowały i wykorzystały tę pracę, 

którą włożyły dotychczas. Przekuły ją potem w zmianę myślenia o kulturze, zarządzania 
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nią, tak jak wcześniej powiedziałem. Mimo tego, że 2016 miał być przekuty w sukces 

700-lecia miasta, niewiele zostało z tej aplikacji. Parę imprez wizerunkowo-masowych. 

A.C.: Parę imprez, czyli? 

Sz.P.: Został stworzony Sen o Mieście, czyli bardzo duża impreza dedykowana miastu 

i specjalnie pod nie stworzona. To też był element aplikacji, że zaprezentowano 

widowisko. I to była chyba ta kluczowa sytuacja. 

 

Michał Karapuda jako Dyrektor Wydziału Kultury nie mógł pominąć kwestii zwiększenia 

budżetu przeznaczonego na kulturę. W ciągu ostatniej dekady dokonał się jego znaczny 

wzrost, a kumulacją był jubileusz 700-lecia Lublina. Niestety, w porównaniu z rokiem 

ubiegłym sytuacja w miejskich instytucjach kultury nie przedstawia się tak dobrze. 

Niektóre z nich, chociażby Teatr im. H. Ch. Andersena dostały mniejsze dotacje 

na swoją działalność. Pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze większy nacisk na kulturę 

w strategii rozwoju miasta sprawi, że fundusze powrócą, a odbiorcy kultury będą wciąż 

korzystać z wydarzeń na wysokim poziomie. 

 

Wygraliśmy ten konkurs niezależnie od oficjalnego rozstrzygnięcia. Tymi otwartymi 

drzwiami w gabinecie prezydenta Wysockiego rozpoczął się pewien proces. Ludzie 

zaczęli mieć poczucie, że coś od nich zależy, że to nie jest jakiś urząd, anonimowy 

prezydent, dyrektor czy urzędnik, ale to są ludzie tacy jak my, którzy wprawdzie pełnią 

określone funkcje, ale nie przestają być przez to mieszkańcami miasta. Nie przestają 

rozumieć problemów, nie robią się nagle głupi, nie podejmują tylko złych decyzji, nie 

działają na naszą szkodę. To zwyczajni ludzie. Czasami popełniają błędy, starają się jak 

najlepiej potrafią, nie zawsze im to wychodzi, ale chcą rozmawiać, oczekują naszej 

pomocy, a my zawsze możemy się do nich zwrócić z problemami. Zaczęło się od obszaru 

kultury, ale bardzo szybko rozprzestrzeniło się po całym urzędzie. Dzisiaj to już 

powszechne. W mieszkańcach wyrobiło się poczucie, że mają wpływ na to, jak wygląda 

miasto. Nie tylko raz na cztery lata, idąc do wyborów, ale właściwie na co dzień. Dzięki 

tym otwartym drzwiom zaczęły pojawiać się kolejne narzędzia – budżet partycypacyjny, 

obywatelski, inicjatywa lokalna, różnego rodzaju rady społeczne przy prezydencie – 

seniorów, kultury, kultury i przestrzeni. Nie zawsze działały zgodnie z decyzjami 
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urzędników, ale dawały pole dialogu i poczucie, że nasze zdanie jest dostrzegalne i ma 

wpływ na decyzje podejmowane przez urząd miasta. Nawet jeżeli te decyzje nie do 

końca nam się podobają. W takim miejscu jak samorząd każda decyzja, choćby 

najbardziej przemyślana, dla jednych będzie korzystna, a dla innych mniej. My, ludzie 

kultury, zrozumieliśmy, że to jest ważne, buduje wspólnotę, tożsamość, dumę z tego 

miejsca i nasze poczucie przynależności. To było największe zwycięstwo, które 

zapoczątkowało inne pozytywne procesy: wzrost wydatków, rozwój infrastruktury, 

powstanie nowych instytucji, inicjatyw, mechanizmów wsparcia (nie tylko finansowego) 

ze strony urzędu miasta czy różnych instytucji kultury. 

A.C.: Co z budżetem na kulturę? 

M.K.: Wystarczy spojrzeć w tabelki budżetowe. W 2006, 2007 roku to było mniej więcej 

15-16 mln zł, a ubiegłym roku – 64 mln. W ciągu dziesięciu lat jest wzrost czterokrotny. 

Coś niesamowitego. Budżet skokowo wzrósł już po wygranych wyborach 

przez prezydenta Wasilewskiego jesienią 2006 roku i przyjściu prezydenta Wysockiego. 

Pamiętam tę radość z możliwości zrobienia czegoś. Dobrych pomysłów i twórczych ludzi 

w Lublinie nigdy nie brakowało. Czasami to była kwestia niewielkiej kwoty. Nie mówię o 

tych największych festiwalach typu Noc Kultury, Jarmark czy Carnaval Sztukmistrzów, 

które dzisiaj kosztują kilkaset tysięcy złotych. Mówię o wydarzeniach takich jak Festiwal 

Sztukmistrzów, który kosztował kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych podczas pierwszej 

edycji. Dopiero na jego podstawie dzięki środkom europejskim został stworzony 

Carnaval. To pomysły, o których się przez pewien okres rozmawiało. Nie byłem 

zaskoczony, że takie wydarzenia jak Noc Kultury, Festiwal Inne Brzmienie, Carnaval 

Sztukmistrzów, Festiwal Europejski, Festiwal Smaku czy Jarmark Jagielloński powstały 

gwałtownie w ciągu roku czy dwóch. To był potencjał, który tkwił, a na który nie było 

zapotrzebowania. Brakowało na to środków budżetowych. Chociaż pierwszy Jarmark 

Jagielloński, pierwszy Carnaval Sztukmistrzów, o czym też nie wszyscy pamiętają, 

zostały stworzone dzięki środkom europejskim. W przypadku Jarmarku to było około 

500 tysięcy złotych, w przypadku Carnavalu około 1,5 mln. 

 

Karolina Rozwód zaznacza jeszcze jedną ważną korzyść płynącą w udziale Lublina 

w konkursie ESK 2016.  
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Infrastruktura. Przed staraniami brakowało nam dobrych sal teatralnych, 

koncertowych, także infrastruktura drogowa pozostawiała wiele do życzenia. Walka 

o S17 w kontekście ESK również była jednym z punktów zwrotnych. Inne kwestie są 

z kolei niepoliczalne. Może gdybyśmy mieli obserwatorium kultury, to by zostało 

zmierzone – jak wzrosła jakość życia, zaangażowanie mieszkańców w życie miasta. 

Trzeba by bardzo generalizować. Jeśli potrzebuje pani konkretu, powiedziałabym 

właśnie to: infrastruktura pozwalająca na zacznie więcej.  

 

Dość chłodnym akcentem będzie wypowiedź Piotra Celińskiego. Mówi 

o zaprzepaszczonych nadziejach, choć mimo wszystko dostrzega pozytywne aspekty, 

np. wspominana wcześniej większa współpraca środowiska artystyczno-kulturalnego. 

 

To, co najlepsze mogło się zdarzyć, nie zdarzyło się. Te rzeczy, które zostały po ESK, 

podzieliłbym na dwie kategorie: pierwsza to jest uczucie zbitego psa i upokorzenia, 

które wielu ludzi nosi w sobie. Okej, wiem, że cały czas pojawiają się głosy, że nie można 

negatywnie myśleć i tak dalej, ale miasto, a przynajmniej jego część, która próbowała 

zabrać się za to wszystko, ma poczucie podciętych skrzydeł i nie wiem, czy można się z 

tego wykaraskać. Nie wiem też, czy jeszcze kiedykolwiek pojawi się szansa na zryw, czy 

jesteśmy w stanie wymyślić inny model życia kulturalnego niż instytucjonalny, w gruncie 

rzeczy bardzo zachowawczy i mocno nierozwojowy, a który ciągle uprawiamy. A z 

pozytywnych rzeczy... Nie wiem. Powiedziałbym, że to też takie mało namacalne, ale 

udrożniły się kanały pomiędzy różnymi środowiskami, a ESK było dowodem, że jeżeli 

ktoś rzeczywiście ma chęć zrobić coś w mieście, prędzej czy później zrobi. Nie jest to 

Kalifornia, ale też nie jest to już PRL – społeczeństwo obywatelskie istnieje, ludzie są w 

stanie się dogadać. Można myśleć interdyscyplinarnie, można myśleć na przecięciu 

różnych światów. Jest niesamowicie dużo różnych fachowców, którzy są w stanie 

przełożyć na substancje dowolne pomysły. 

 

W podobnym tonie, choć również dostrzegający pozytywne skutki ESK 2016, 

wypowiadał się Marcin Skrzypek. Cenne okazały się kapitał społeczny czy poczucie, że 
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„Lublin kulturą stoi”.  

 

Wygraliśmy kapitał społeczny. Poznaliśmy się, poczuliśmy siłę, autonomię. Lublin stał się 

silny kulturą. W związku z tym udało nam się wesprzeć wiele inwestycji. Po prostu 

wydawanie pieniędzy na kulturę przestało dziwić. Wygraliśmy także decentralizację 

kultury – w tym czasie powstał na przykład Dom Kultury Węglin, Warsztaty Kultury 

wprowadziły się do dawnych warsztatów mechanicznych na Wieniawie, gdzie teraz 

urzęduje Galeria Labirynt. Kultura wywalczyła autonomię i wolność. Co przegraliśmy? 

Pomysły i zaangażowanie, które w tym czasie wystąpiły. Wszystko, co robił urząd 

miasta, czyli organizowanie konkretnych rzeczy za konkretne pieniądze, prace, 

odnawianie, inwestowanie, budowanie – to poszło dobrze. Natomiast energia 

społeczna, odwaga myślenia, budowanie drogi, która idzie, idzie i się nie kończy – to się 

nie udało. Mnie najbardziej żal, że nie weszliśmy w przedefiniowanie kultury, związane 

z 5 ways to wellbeing – pięć dróg do pomyślności, do dobrego samopoczucia. Wellbeing 

nie jest do końca przetłumaczalne na polski. Jeden z naszych ekspertów zewnętrznych 

Francoise Matarasso przekazał nam na potrzeby pisania aplikacji, że kultura się 

ekonomicznie opłaca, ponieważ opłaca się pięć takich bardzo prostych rzeczy, które 

w kulturze się dzieją: uczenie się nowych rzeczy, aktywność fizyczna, zwracanie uwagi 

na piękno, dzielenie się z innymi i kontaktowanie się z ludźmi. To świetnie pokazuje, na 

czym polega kultura, i zamyka ją w zupełnie nową, pięciowymiarową przestrzeń, która 

daje poczucie szczęścia. Jeżeli robimy te pięć prostych rzeczy, jesteśmy szczęśliwsi, a 

zatem i zdrowsi. Do tego dążyły badania brytyjskie: jeśli jesteśmy zdrowsi, to mniej 

kosztujemy państwo. Bycie szczęśliwym się opłaca, bo leczenie jest tańsze, a to 

zapewniają wymienione rzeczy. Do dziś jestem apostołem tego nauczania. Połączenia 

kultury z uszczęśliwianiem ludzi nie udało się wpisać w naszą strategię i myślenie. Jest 

to gdzieś w przypisie, na samym początku strategii rozwoju kultury, ale było to już zbyt 

odważne po przegranej ESK. Patrząc, co się dzieje w Lublinie, widzimy, że mamy 

wszystko, co było niewyobrażalne jakiś czas temu, jeżeli chodzi o inwestycje: Aqua 

Lublin, CSK, Centrum Kultury... 

 

Rozmawiając z Marcinem, spytałam o jeszcze jedną, ważną część kultury Lublina – 
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o nowy cyrk i Fundację „Sztukmistrze”. 

 

A.C.: Sztukmistrze? 

M.S.: A o sztukmistrzach powiem za chwilę, bo to jest ewenement... Obwodnice, 

lotnisko, ale nie wiadomo co dalej. Spaliliśmy zasoby, które mieliśmy w ESK, nie poszły w 

trwały rozwój, nie mamy wizji na przyszłość. Nie ma już nawet pieniędzy na te 

inwestycje, w dodatku nie ma idei, której moglibyśmy dalej służyć. To jest największa 

porażka. Natomiast zupełnie nieoczekiwanie, w sposób niezamierzony jeszcze 

wygraliśmy Sztukmistrzów. Jedną z zasad ESK było, że jeżeli robimy festiwal, musimy 

poświęcić cały rok, żeby nauczyć ludzi, co będzie na festiwalu, żeby zrozumieli tę sztukę 

lepiej, żeby mogli się w nią sami zaangażować. Dzięki temu, że Lublin zasmakował 

w promowaniu się przez kulturę, udało się skojarzyć postać „Sztukmistrza z Lublina” 

z ruchem Nowego Cyrku. Spece od marketingu stwierdzili, że warto wyłożyć na to 

konkretne pieniądze. I poszło to dwiema drogami. Jedna część tego środowiska, 

uosabiana przez Rafała Sadownika, zaczęła organizować Carnaval Sztukmistrzów 

przy użyciu tych pieniędzy marketingowych, a druga część, Fundacja Sztukmistrze, 

zaczęła te całoroczne działania z ludźmi, które są tak ważne dla trwałego rozwoju. To 

trwa cały czas – mamy wielką fetę, promocję Lublina w postaci Carnavalu, a obok tego 

przez cały rok są cotygodniowe warsztaty otwarte dla wszystkich, comiesięczne Variete, 

konkurs Open Stage, Żelka czyli Lubelska Konwencja Żonglerska. Ruch sztukmistrzowski 

jest czymś niesamowitym, bo powstał po prostu od zera, a teraz jest naszą lubelską 

specjalnością. 

A.C.: Czy ten ruch można zatem nazwać najważniejszą inicjatywą? 

M.S.: Nie do końca, bo nie powstał bezpośrednio na kanwie ESK. Nie przypominam 

sobie, żeby wtedy miał udział w programie. Na pewno nie bardziej niż teatroterapia czy 

festiwal tańca. Ale przyczynowo-skutkowo to można spokojnie ze sobą łączyć. Nie chcę 

użyć określenia, że to był „pogrobowiec” ESK, ale powiedzmy, że Lublin podczas procesu 

ESK był „w ciąży” z tą ideą. 

 

Lubelskie starania o tytuł ESK 2016 niewątpliwie przyniosły miastu więcej dobrego, 

niż złego – to wynika z wyżej przytoczonych wypowiedzi. Nie wszyscy jednak wyrażali 
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się o konkursie bezkrytycznie i w samych superlatywach. Zostały dostrzeżone 

zaprzepaszczone nadzieje, niewykorzystany potencjał czy zlikwidowanie takich 

inicjatyw jak np. Festiwal Transeuropa. Wielu uważa, że ESK 2016 sprawiło, że Lublin 

mimo wszystko, wygrał. Tą wygraną bez wątpienia można nazwać współpracę 

środowiska kulturalno-artystycznego oraz wzrost finansowania kultury przez urząd 

miasta. Lublinianie poczuli, że w ich miejscu zamieszkania coś się zmienia – powstają 

nowe instytucje kultury, podejmowane są coraz to nowsze inicjatywy, poprawia się 

infrastruktura – nie tylko drogowa, ale również teatralna czy operowa. NGO-sy 

dostrzegły tkwiący w mieście potencjał oraz nie do końca zagospodarowaną dziedzinę 

społeczno-kulturalną. Animatorzy kultury nauczeni doświadczeniem przy pracach 

związanych z aplikacjami konkursowymi do tytułu ESK 2016 w ubiegłym roku postawili 

przed sobą kolejne wielkie wyzwanie – jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich 

Lublinowi. Jak wynika z wypowiedzi rozmówców oraz z poprzednich rozdziałów, 

o których wspominałam o 700-leciu, wyszło dobrze i na tyle profesjonalnie, że miasto 

było w stanie świętować właściwie cały rok. 

 

4.2. Koalicja Miast dla Kultury 

Zdecydowana większość mojej pracy magisterskiej jest efektem wielogodzinnych 

spotkań z twórcami kultury i innymi zaangażowanymi w proces aplikacji Lublina 

do tytułu ESK 2016. W tym podrozdziale postanowiłam zamieścić rozmowę z Agatą 

Sakowicz – zastępcą dyrektora Teatru im. H. Ch. Andersena, która jeszcze 

przed rozpoczęciem sprawowania obecnej funkcji była zaangażowana w projekt 

Koalicja Miast dla Kultury. Opowiedziała o głównej idei, przebiegu oraz o tym, jak Lublin 

wyróżniał się na tle prezentacji innych miast we Wrocławiu.  

 

Aleksandra Cieślik: Czym była Koalicja Miast w procesie ESK? 

Agata Sakowicz: Jednym z głównych programów i założeń ESK było to, żeby zaprosić 

do współpracy miasta, które brały udział w konkursie aplikacyjnym do Europejskiej 

Stolicy Kultury. Wrocław zaprosił 6 miast: Lublin, Katowice, Gdańsk, Łódź, Poznań 

i Szczecin. Pierwszy raz włączono do współpracy miasta, które mogły się czuć 
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przegranymi, a włożyły w proces aplikacyjny bardzo dużo pracy. Może to 

kontrowersyjna teza, ale wydaje mi się, że Wrocław nie miał pomysłu na to, jak zapełnić 

roczny program ESK. Każde z miast miało swój termin prezentacji. To były dosyć krótkie 

terminy, zwykle po 2-3 dni. Lublin prezentował się od 25 do 29 maja. 

A.C.: 2016? 

A.S.: Oczywiście. Lubelscy twórcy bardzo mocno weszli w proces tworzenia ESK już 

wcześniej. Zostaliśmy zaproszeni nie tylko do projektu Koalicja Miast, ale też 

do Wrocław-Lwów. Projekt trwał przez cały kwiecień. Prezentowaliśmy tam kulturę 

Ukrainy. Ten program był czołowym projektem w aplikacji Lublina, która niestety nie 

przeszła. Rafał Koziński z Marysią Artemiuk wyszli z propozycją do Krzysztofa Maja, 

dyrektora ESK, który się na to zgodził z racji tego, że we Wrocławiu jest bardzo dużo 

Ukraińców. Ten projekt był wielkim sukcesem. Następnym krokiem, w którym Lublin 

zaistniał już jako miasto, była właśnie Koalicja Miast w maju. Ja byłam odpowiedzialna 

za opiekę nad wszystkimi wydarzeniami, które odbywały się na Rynku we Wrocławiu, 

w kamienicy nr 25. Dostaliśmy ją od urzędu miasta na użytkowanie w ramach projektu 

Wrocław-Lwów, a następnie zaaranżowaliśmy do prezentacji. Odbywały się tam różne 

wydarzenia, m.in. wystawa najlepszych lubelskich plakatów kulturalnych, która dużo 

mówiła, co się dzieje w Lublinie. Oprócz tego była jeszcze wystawa Leszka Mądzika, 

czytania performatywne w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego, np. Pogrom 

w przyszły wtorek, na podstawie tekstów Marcina Wrońskiego, wystawa fotografii East 

Street, projekcje filmowe i Teatr Improwizacyjny Poławiacze Pereł. Swoje miejsce 

prezentacji miał również dział promocji urzędu miasta, gdzie były wystawiane leżaki, 

perły, serwowano cydr lubelski, były różne materiały informacyjne i promocyjne 

Lublina. Było bardzo kolorowo i to ludzi przyciągało. Największym wydarzeniem był 

przede wszystkim spektakl Sen o mieście w reżyserii Opryńskiego. Na te trzy dni 

zamknięto całą ulicę Szajnochy, gdzie była rozstawiona scenografia Koziary do tego 

spektaklu. Prawie całe miasto przyszło, ludzie właściwie się nie mieścili. Prezydent Żuk 

był zaskoczony, że aż tyle osób zainteresowało się prezentacją Lublina. Oczywiście były 

jeszcze dodatkowe instalacje: Tężnia Roberta Kuśmirowskiego, Mariusz Tarkawian 

rysował na jednej z wrocławskich kamienic wszystko, co się dzieje. Marcin Studziński 

i Roman Krawczenko robili zdjęcia, portrety mieszkańców. Kinga i Łukasz Szulc rozłożyli 

małą szklarnię na ul. Szajnochy, gdzie prezentowali roślinność województwa 
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lubelskiego. Naprawdę wiele się działo. Wieczorami to wszystko kończyło się imprezą 

z udziałem Papa Zury. 

 

Agata zaznacza, że wrocławianie byli zdziwieni, patrząc na to, jak dużą energię w swoją 

prezentację wkłada Lublin. 

 

A.C.: Wspominałaś o tym, że tłumy schodziły się na tę ulicę we Wrocławiu, gdzie był 

prezentowany Sen o mieście, ale zastanawiam się czy inne wydarzenia wzbudzały 

równie duże zainteresowanie wśród wrocławian czy mieszkańców innych miast? 

A.S.: Ludzie byli w szoku, dlaczego Lublin się tutaj prezentuje. Może Koalicja Miast nie 

była mocno nagłośniona dla przeciętnego mieszkańca Wrocławia. Oczywiście ci, którzy 

interesowali się wydarzeniami ESK, wiedzieli, ale większość była w szoku, dlaczego 

w starej, zaniedbanej i nieużytkowanej kamienicy, gdzie kiedyś był sklep z tzw. modą 

polską, nagle pojawiają się wystawy. Dzięki nam tak naprawdę Urząd Miasta Wrocław 

zainteresował się i pomyślał, że ta kamienica jest świetnym miejscem. Przez ten cały rok 

inne miasta też chciały się tam prezentować. Zaraz po nas wchodził chyba Szczecin. 

Pamiętam jak w piwnicy odbyła się sztuka Kryjówka w reżyserii Pawła Passiniego. 

Przed samym spektaklem łapaliśmy szczury, które się tam ukrywały, chociaż Passini 

stwierdził, że obecność tych szczurów buduje klimat prawdziwej kryjówki. Do kamienicy 

przychodziły tłumy i ludzie przez te trzy dni przyzwyczaili się, że tam jest Lublin. 

Dostawaliśmy bardzo pozytywne komentarze. Ludzie mówili, że nasze miasto jest 

piękne, że byli w Lublinie, że daleko, ale to wspaniałe miasto. Akcja cieszyła dużym 

powodzeniem też dlatego, że prezentowaliśmy się jako pierwsi. Ludzie zastanawiali się, 

o co w tym wszystkim chodzi. Później pojawiły się kolejne miasta i ludzie zrozumieli. 

Przetarliśmy ścieżki. 

 

Sakowicz podkreśla wyjątkowość prezentacji Lublina i to, że inne miasta poczuły lekką 

zazdrość, jednocześnie wyrażając podziw dla działań całej grupy organizatorów.  

 

A.C.: Mówiłaś, że to może nie były aż tak bogate programy jak lubelski, ale czy zapadło 

ci coś w pamięć, jeśli chodzi o inne miasta? 
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A.S.: Szczerze mówiąc, to nie. Nas to już nie interesowało. Ale spotykaliśmy się 

z twórcami projektu Koalicja Miast. Spotkania odbywały się dosyć często, były dyskusje, 

chęć współpracy. Inne miasta z chęcią do nas przyjeżdżały i podpatrywały, co robimy, 

z racji tego, że byliśmy pierwsi. Lublin zaprezentował się na ogromną skalę i wszyscy 

nam zazdrościli. Sen o Mieście i scenografia Koziary robiły ogromne wrażenie. 

A.C.: Czy myślisz, że taka koalicja miast mogłaby powstać przy okazji innych wydarzeń 

albo odbywać się cyklicznie, żeby miasta, które są ośrodkami kulturalnymi w Polsce, 

zapraszały do siebie współpartnerów i otwierały oczy, że Polska też jest piękna? 

A.S.: Jednym z założeń Koalicji Miast było, żeby kontynuować tę działalność i wspólnie 

działać. Nie wiem, jak to się potoczyło po ESK i czy w jakikolwiek sposób działa. Z jednej 

strony ludzie cieszyli się, że Koalicja Miast działa, a z drugiej lokalni twórcy i organizacje 

kulturalne z Wrocławia miały pretensje, że to nie one tworzą kulturę ESK. Wielokrotnie 

słyszałam opinie, że inne miasta są zapraszane, a ich w żaden sposób nie 

zaangażowano do tworzenia oferty kulturalnej w ramach ESK. Tak naprawdę 

we Wrocławiu ESK tworzył Impart, obecnie Strefa Kultury. Zaangażowano wielu ludzi, 

ale te osoby były z całej Polski, z samego Wrocławia nie było ich aż tak dużo. Koalicja 

Miast była ciekawym projektem, ale uważam, że trzeba mocniej inwestować w to, co 

mamy w swoim mieście, rozwijać siebie. 

 

Ciekawą okazała się prośba o zestawienie dwóch odmiennych programów i założeń 

rozwoju kultury – lubelskiego i wrocławskiego. W poniższej wypowiedzi Agata dość 

precyzyjnie określiła cechy wyróżniające Miasto Inspiracji od Wrocławia.  

 

A.C.: Gdybyś miała porównać lubelską i wrocławską kulturę, to, w jaki sposób twórcy 

organizują wydarzenia, co byś powiedziała o jednej i o drugiej? 

A.S.: O wiele bardziej wolę lubelski styl kultury i proces tworzenia. W Lublinie jest 

przede wszystkim więcej luzu, inwencji twórczej, kreatywności. Może to dlatego, że 

środki na kulturę były ograniczone, więc twórcy musieli szukać innych sposobów, jak 

zrobić coś z niczego. Lubelska kultura jest na wysokim poziomie. Mamy zgraną ekipę 

twórców, co zostało potwierdzone, kiedy wspólnie znaleźliśmy się we Wrocławiu, 

na tzw. obcym gruncie. Musieliśmy działać razem, zintegrowaliśmy się i uwierzyliśmy, 
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że tworzymy coś dla dobra naszego miasta. Nie wiem, jak działają na co dzień 

instytucje wrocławskie, ale w kontekście ESK Wrocław kojarzy mi się z dużą biurokracją, 

poprawnością, milionem podpisów, konsultowaniem każdej rzeczy z prawnikiem. 

W Lublinie mieliśmy całkiem inne metody działania. Kiedy Wrocław i sam dyrektor ESK 

powiedzieli, że nie ma szans na kamienicę nr 25, Koza i inni chodzili, aż ją wyprosili. 

Sposoby były różne. Na przykład kiedy widzieliśmy, że na jakiejś uroczystości jest ktoś 

z urzędników, z ministerstwa kultury, podchodziliśmy, zapraszaliśmy na after party 

i rozmawialiśmy do rana. Te rozmowy były czasem przy winie, ale był to inny sposób 

tworzenia kultury. Nie pod krawatem i na sztywno. Nie baliśmy się pójść do urzędników 

i zanieść im chałwę z Ukrainy czy lubelski prezent jak kubki czy gadżety promocyjne, 

żeby przekonać do siebie tych ludzi. Nie mówię, że to była forma łapówkarstwa, ale 

delikatna walka o przychylność dla siebie i Lublina. Zaskakiwaliśmy ich, czuli się 

niezręcznie, ale działało. Jeśli Lublin coś chciał, oni bez problemu nam to załatwiali. 

Kiedy dostaliśmy kamienicę, dodatkowo dali nam pieniądze na remont. Cały zarząd ESK 

i Impart byli w totalnym szoku. Nie sądzili, że się uda. Wrócę jeszcze do projektu 

Wrocław-Lwów, ale to też świadczy o tym, jak Lublin działa. Nasz projekt był 

w kwietniu, ale przygotowywaliśmy go od początku roku. Mieliśmy bardzo dużo 

wydatków i na to nie było ani złotówki, ponieważ pieniądze spłynęły dopiero pod koniec 

kwietnia, po naszym projekcie. Nie wiem, czy w innych miastach jest to spotykane, ale u 

nas kilka osób wyciągnęło swoje oszczędności i zrzuciło się, żeby projekt się udał. ESK 

i Krzysiek Maj rozkładali ręce i mówili, że się nie da, lepiej przełożyć. Po raz kolejny 

pokazaliśmy, że się da. Może patrzyli na nas jak na wariatów, że mamy dziki sposób 

uprawiania kultury, ale działał. Było w tym bardzo dużo luźnego podejścia do spraw 

biurokratycznych. Najważniejsza była kultura, pokazanie Lublina, a nie to, że nie ma 

pieniędzy czy nie podpisaliśmy kolejnego papierka z kolejnym oświadczeniem. 

 

Lublin w projekcie Koalicja Miast dla Kultury okazał się jednym z lepiej przygotowanych 

miast. To, co działo się we Wrocławiu przy ulicy Szajnochy w 2016 roku, do tej pory 

wspomina wiele pracujących przy tym osób. Energia, naturalność, oddolna inicjatywa 

oraz szczerość są tym, co wyróżnia Kozi Gród na mapie innych polskich miast. 

W poprzednim rozdziale wspominałam o „wschodniości” – niegdyś była kompleksem, a 
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dziś stanowi powód do dumy. To między innymi ona urzekła mieszkańców zarówno 

Wrocławia, jak i innych miast odwiedzających kamienicę nr 25 w majowe dni trwania 

projektu. Można mieć tylko nadzieję, że przy kolejnych staraniach o tytuł Europejskiej 

Stolicy Kultury (a taki możliwy jest do uzyskania przez jedno z polskich miast w 2029 

roku) cechy te, połączone z doświadczeniem nabytym podczas pierwszego konkursu, 

sprawią, że Lublin zostanie doceniony i nagrodzony. 

 

4.3. Czy tak wielką energię miasta da się powtórzyć? 

Niesamowity skok w rozwoju kulturalno-społecznym Lublina nastąpił w dużej 

mierze dzięki staraniom miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Przegrana 

w 2011 roku, mimo zawiedzenia werdyktem, nie zatrzymała Koziego Grodu, a wręcz 

przeciwnie – wiele założeń aplikacji konkursowej zostało podjętych i realizowanych 

niezależnie od zwycięstwa. Dobrym przykładem może być chociażby dokończenie 

budowy Centrum Spotkania Kultur. Instytucja ta jest największą tego typu w regionie. 

Do CSK zapraszane są gwiazdy światowego formatu – zarówno muzyczne, jak 

i teatralne czy operowe. O CSK wspominałam więcej na poprzednich kartach pracy 

magisterskiej. Kolejnym założeniem programowym lubelskiej aplikacji konkursowej 

realizowanym niezależnie od wyniku było zacieśnianie współpracy ze wschodnimi 

sąsiadami. W tym miejscu warto wspomnieć o projekcie L2, który integrował 

i zapoznawał ze sobą młodych lubelskich i ukraińskich artystów oraz animatorów 

kultury. Zastanówmy się nad tym, czy Lublin dziś, w 2018 roku byłby w stanie zrzeszyć 

swoje kulturalno-społeczne środowisko i wygenerować energię podobną do tej 

sprzed dekady? Takie pytanie pojawiło się na koniec każdej z przeprowadzanych 

rozmów.  

 

Czy Lublin dziś, w 2018 roku, mógłby połączyć animatorów kultury i artystów tak jak 

przy staraniach o tytuł ESK 2016? 

 

Michał Karapuda: Sprawdzimy za chwilę, w 2029 roku kolejna szansa. 
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A.C.: Jeszcze jedenaście lat. 

M.K.: Proces formalnie zacznie się wcześniej. Wtedy zaczął się w 2009 roku, czyli osiem 

lat przed samą stolicą kultury. Ministerstwo za trzy lata pewnie zacznie już działać. 

W każdym razie to będzie dobra okazja do sprawdzenia. Mam wrażenie, że się nie uda. 

To wynika z różnych powodów. Trudno wyobrazić sobie taki skok finansowy, 

infrastrukturalny, organizacyjny, ale też intelektualny czy emocjonalny ponownie w tak 

krótkim czasie. To było efektem pewnej stagnacji w lubelskiej kulturze wynikającej 

z różnych powodów, o których wolałbym nie mówić. Ten skok od roku 2006 

po wygranych wyborach przez prezydenta Wasilewskiego do 2011 roku jest chyba nie 

do powtórzenia. Myślę, że musiałoby przyjść nowe pokolenie, które tak jak my 

załomoce do drzwi i powie: Hello, tu są potrzebne zmiany! Oczywiście jeśli za tym 

hałasem będą stały precyzyjne projekty. Jeżeli taka grupa 30-latków się pojawi, a jest 

paru silnych kandydatów, i jeżeli nadal będę miał szczęście i zaszczyt pracować 

w urzędzie miasta, zrobię wszystko, żeby swoją wiedzą i doświadczeniem służyć 

i próbować pomóc. Nie wydaje mi się, żeby grupa, która 10, 15 lat temu ten proces 

prowadziła, była w stanie działać z taką samą energią i chęcią zmiany rzeczywistości 

Lublina. 

 

Michał Karapuda zauważa, że do kolejnego pisania aplikacji należałoby włączyć nowych, 

młodych animatorów. Potrzebne jest świeże spojrzenie i wiara, że tym razem miastu 

uda się wygrać. Miłosz Zieliński podkreśla, że Lublin już to zrobił – rok temu, podczas 

obchodów jubileuszu 700-lecia. Jednocześnie zaznacza, że nie chciałby, aby Lublin 

kandydował w 2029 roku. 

 

Zrobiliśmy to rok temu. Pokazaliśmy, że miasto potrafi się tak zainspirować samym 

sobą, żeby wygenerować wspaniałe całoroczne wydarzenie sięgające poziomem 

programu ESK. Może nie finansowo, bo nie mieliśmy 200 mln jak Wrocław. Jubileusz 

700-lecia pokazał, że środowisko artystyczne znowu potrafi pracować razem, nawet 

w krótkim czasie, nawet w partyzanckich warunkach. Udało się zorganizować 

piętnaście premier teatralnych, odnoszących się do historii Lublina, które zobaczyło 

około 60 tys. osób w ciągu jednego roku. Osiem dużych wydarzeń muzycznych 
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różnorodnej muzyki, poświęconej Lublinowi, kompozytorom miasta, 20 tys. ludzi, którzy 

przyszli na grany w Lublinie Sen o Mieście, spektakl stworzony rok wcześniej jako nasz 

strzał we Wrocławiu 2016. Kolejki do kultury – tego w Lublinie nigdy wcześniej nie było. 

Jeżeli pytanie brzmi, czy w przyszłości możemy coś takiego wygenerować, powiem 

szczerze, że nie wiem. I ciekawi mnie, kiedy i jaką następną misję uczynimy zadaniem da 

Lublina. 

A.C.: 2029, kiedy to znowu będziemy kandydować do ESK. 

M.Z.: Kto pani powiedział, że będziemy kandydować? Nie wiem jak się ten konkurs 

potoczy, nie wiem, jaka jest jego przyszłość. Nie wiemy, czy w ogóle będzie istniał. 

A.C.: Niektórzy mówią, że nie wyobrażają sobie braku Lublina. 

M.Z.: 2029 to fajna perspektywa. Mnie już pewnie nie będzie w kulturze, więc to 

pytanie do następców. Pytanie czy przyszłe środowisko będzie chciało kandydować. 

Perspektywa jest tak odległa, że na razie nie powinna być żadną podnietą dla nas: 

artystów, środowisk, urzędników i społeczników. Musimy znaleźć nową misję, 

wyznaczyć nowy horyzont. Natomiast jeśli ten konkurs miałby być za trzy lata, byłbym 

za tym, żeby Lublin nie kandydował. Zużyliśmy pewną energię. Wypracowaliśmy 

projekt, który jest zamknięty, zrobiliśmy go na naprawdę dobrym poziomie, mamy 

satysfakcję. Przez 2 lata wychodziliśmy z traumy, szukaliśmy nowych rzeczy, nowych 

sytuacji. Teraz zorganizowaliśmy sobie sami roczne święto – jubileusz. Wyszedł chyba 

fajnie. Teraz przyszedł czas na rok rozbiegowy, żeby robić swoje rzeczy: spektakle, 

wydawać pisma, grać koncerty i zastanowić się, gdzie mamy kolejny księżyc, do którego 

chcemy polecieć, bo na razie takiej perspektywy nie wyznaczyliśmy. Granie na tym, że 

chcemy być miastem kultury i turystów, nie wypali, bo już nim jesteśmy. Ba, dla wielu 

aktywistów spoza Lublina jesteśmy kulturalną mekką, punktem odniesienia. Można by 

powiedzieć nawet – jedną ze stolic kultury polskiej. 

 

Większość pozostałych rozmówców jednogłośnie stwierdziła, że Lublin, owszem, 

mógłby wygenerować podobną energię, ale wszystko musiałoby się odbywać na innych 

warunkach – bardziej świadomie i z inną, bardziej profesjonalną organizacją. Ludzie 

nauczeni doświadczeniem poprzedniej aplikacji konkursowej wiedzieliby, jak ją pisać, 

jak nad nią pracować oraz co zrobić, by uniknąć kłótni, sporów oraz trudności. 
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Piotr Celiński: Tak. Ale ekipa, która by się za to zabrała, byłaby bardziej świadoma 

warunków wstępnych, które muszą być spełnione, żeby w ogóle można było robić 

pewne rzeczy. To musiałoby się sprofesjonalizować po prostu. Nie wiem, czy to możliwe, 

ale amatorski duch pospolitego ruszenia jest raczej do powtórzenia. Są młodzi ludzie, 

walą w bęben, wszystko ekstra. To nie muszą być stare dziadki, które były wtedy. 

Wydaje mi się jednak, że należałoby sprofesjonalizować myślenie w kategoriach 

możliwości realizacji działań poza instytucjami kultury, poza urzędem miasta – są NGO-

sy, które sobie świetnie radzą i może właśnie NGO-sowi warto byłoby zlecić takie 

zadanie. Przy czym trzeba by było, w moim odczuciu, na dzień dobry uczciwie rozdać 

karty. Nie może być tak, że system zmienia się w trakcie grania, że niby gramy w tę 

samą grę przez cały czas, a pięć razy zmieniają się karty i zasady. Tu bym upatrywał 

największego parametru obciążającego tamten proces. Dzisiaj można by to 

rzeczywiście ogarnąć. Wystarczyłoby spowodować, że ci sami ludzie, którzy są 

merytoryczni, nie będą ludźmi, którzy myślą o organizacji całości. Takie pomieszanie 

z poplątaniem, gdzie wszyscy są od wszystkiego, było chyba najbardziej uciążliwe 

w tamtym starym procesie. 

Agata Will: Tak, ale trochę inaczej by to wyglądało. Pokolenie, które wtedy robiło ESK, 

jest poziom wyżej albo gdzieś zupełnie indziej. Poprzednia ekipa wie, z czym to się je, 

mogłaby brać w tym udział, ale już nie na takiej korbie i takim zaangażowaniu jak 

wcześniej. Bardziej traktowano by to jak zło konieczne. Chociaż nie wiem. Wszystko się 

da zrobić, jeśli się chce i ma dobrych liderów albo kilka osób, które to ciągną. Bez tego 

się nie uda. 

Barbara Wybacz: Myślę, że tak. Pewnie inaczej byśmy do tego podeszli. Jesteśmy już 

bardziej dojrzali w kwestiach kulturowych. Świadomość jest zupełnie inna. Inne byłyby 

oczekiwania społeczeństwa wobec osób, które by były zespołem projektowym. Widzę 

to przy Centrum Spotkania Kultur: w momencie, kiedy CSK wykluwało się jako 

instytucja, były bardzo różne oczekiwania i trudno było im sprostać, bo wzajemnie się 

wykluczały. Ludzie czekali na to miejsce ponad 40 lat, narosły wyobrażenia, nawet 

mity. Podobnie jest z ESK. Dla mnie pytanie brzmi: czy potrafilibyśmy wyciągnąć lekcję z 

tego, co nam nie poszło dobrze. Czy powtarzalibyśmy te same błędy? Wydaje mi się, że 

takiej ewaluacji nie było. Albo jest rozliczanie z projektu, albo wzajemne poklepywanie 
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po ramieniu. Przy tym procesie narodziło się wiele więzi i przyjaźni. Ludzie się poznali, 

być może nigdy wcześniej nie mieliby takiej okazji, bo każdy pracował w swojej 

instytucji, w swojej „działce”. Tu trzeba było pracować ponad instytucjonalnym 

podziałem. To jest niezbywalna wartość. Wydaje mi się, że dzisiaj zupełnie inaczej by to 

wyglądało. Mamy dziś inną sytuację społeczno-polityczną. Być może inaczej 

sformułowalibyśmy istotne punkty. Jestem pewna, że jeśli byłaby taka okazja, ludzie z 

chęcią by się zaangażowali. Może już nie ci sami, jest przecież tak dużo młodych,              

z zupełnie innymi doświadczeniami, którzy mam nadzieję, że chcieliby skorzystać              

z doświadczeń starszych kolegów i koleżanek. Uważam, że trzeba byłoby im oddać 

miejsca. Pytanie czy potrafilibyśmy to zrobić. Wiele zaangażowanych w ten proces osób 

ma poczucie, że posiadły tajemną wiedzę. Większość rozwija się i patrzy na to z pokorą, 

ale są też takie osoby, którym się wydaje, że wiedzą lepiej. I tak pewnie zostanie. 

Koza podobnie do Barbary Wybacz, zaznacza, że kluczową sprawą przy kolejnych tego 

typu wydarzeniach jest dużo większa świadomość lubelskiego środowiska 

kulturalnego.  

Rafał Koziński: Myślę, że tak. Ale byłoby potrzebne zupełnie inne podejście. Powiem to 

na przykładzie Nocy Kultury. Wtedy była taka mierna stabilizacja: ktoś cały rok siedział 

w instytucji na etacie i robił jeden festiwal, bo na nic innego nie było pieniędzy. Nie 

było wielu programów grantowych, żeby organizować coś w skali roku. Ludzie nie 

mieli jeszcze tylu NGO-sów. Robiąc pierwszą Noc Kultury, wszyscy mieli energię, czas i 

każdemu się chciało. W tym momencie to wygląda zupełnie inaczej. Pojawiły się nowe 

środki, możliwości aplikowania, zdobywania. Osoby, które wtedy były na etacie i miały 

trzydniowy festiwal raz do roku, w tym momencie robią tych wydarzeń czterdzieści i 

już ich nie podnieca zrobienie czegokolwiek na Noc Kultury. Noc Kultury była czymś 

nowym, można było zrobić tam coś ciekawego, coś nowego. To już się nie dzieje, nie 

ma ruchu społecznego. Nie wiem, czy przy nowym ESK byłby taki ruch. Może gdyby 

weszła młoda generacja i chciałaby się zaangażować. Jesteśmy trochę bardziej 

świadomi, może to by nam pomogło jeszcze bardziej się zeuropeizować. W Polsce 

kolejny konkurs ESK będzie w 2029, tak? Problemem byłoby niewystartowanie, bo być 

może będą nowe wyznaczniki, być może na nowo trzeba będzie przeczytać miasto. 

Myślę, że Lublin wystartuje. W tamtym momencie, jedenaście lat temu, 
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potrzebowaliśmy wyjść z marazmu. Konkurs wyciągnął nas z niebytu i musieliśmy 

sami zastanowić się nad miastem. Nie mieliśmy agencji PR, nie było nas stać tysiące 

billboardów, więc musieliśmy działać innymi patentami. Po ESK zostały dwie ważne 

rzeczy: pierwsza to Koalicja Miast – Lublin zaprezentował się na arenie Europejskiej 

Stolicy Kultury, niesamowita sytuacja. Tysiące ludzi. Bardzo dobre opinie. Druga rzecz 

to obchody 700-lecia. Zrobiliśmy je dla samych siebie, żeby się lepiej poczuć. Artykuły 

opublikowane w sieci pokazują, że było warto. 

 

Jak możemy przeczytać wyżej, rozmówcy uważają, że proces starań o ESK 2016 

nauczył lubelskie środowisko animatorów kultury dość dużo. Startując dziś czy za kilka 

lat z odpowiednim bagażem doświadczeń, miasto miałoby większe szanse 

na wygranie. Lublin ma lepszą infrastrukturę – zarówno drogową, jak i tę 

przeznaczoną do odbioru kultury (np. Sala Operowa w Centrum Spotkania Kultur). 

Zacieśnione zostały relacje ze wschodem – coraz więcej ukraińskich artystów 

przyjeżdża do Lublina promować swoją twórczość. Jednym z wielu przykładów może 

być Mykola Ridnyi i jego wystawa Twarzą do ściany prezentowana w Galerii Labirynt 

przy ulicy Popiełuszki. Mykola to jeden z ważniejszych ukraińskich artystów sztuki 

współczesnej. Takich wernisaży, warsztatów, koncertów czy pokazów filmowych 

z artystami ze wschodu jest w Lublinie coraz więcej i cieszą się dość dużym 

zainteresowaniem. Wspominana przeze mnie na poprzednich kartach pracy 

magisterskiej „wschodniość” ewoluowała – lublinianie już się jej nie wstydzą, uczynili 

z niej atut i mocny punkt w działaniach kulturalno-społecznych. Zadane przeze mnie 

pytanie na temat wygenerowania podobnej energii pozostaje bez jednoznacznej 

odpowiedzi. Na pewno środowisko animatorów kultury oraz artystów podeszłoby 

do takiego wyzwania z rozwagą, doświadczeniem i profesjonalizmem. Czy natomiast 

realnym byłby kolejny skok milowy w rozwoju miasta i doświadczenie energii z niego 

płynącej? Wydaje mi się, że nie, gdyż to, jak zmienił się Lublin przez ostatnią dekadę, 

doprowadziło do momentu, w którym tak radykalna zmiana nie jest już potrzebna – 

proces rozwoju miasta dzieje się teraz na zasadzie ewolucji, a nie, jak w przypadku 

ESK 2016, rewolucji. 
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4.4. Podsumowanie  

Tak jak wspominałam na początku rozdziału, jako swoiste podsumowanie nie 

tylko tych kilkunastu stron, ale całej pracy magisterskiej, chciałabym załączyć opinie 

dwóch osób, bez których lubelskie starania o tytuł ESK 2016 nie wyglądałyby tak 

samo. Mowa o Włodzimierzu Wysockim, ówczesnym Wiceprezydencie do spraw 

Kultury, Sportu i Oświaty oraz Krzysztofie Czyżewskim, Dyrektorze Artystycznym 

Projektu Lublin 2016. Z żadnym z nich nie udało mi się spotkać osobiście. 

Porozumieliśmy się mailowo. Krzysztof Czyżewski skrótowo, ale dość celnie 

odpowiedział na kilka wysłanych przeze mnie pytań, natomiast Włodzimierz Wysocki 

pokusił się o komentarz podsumowujący lubelski wyścig o tytuł ESK 2016. 

 

A.C.: Co było największym wyzwaniem dla Pana jako Dyrektora Artystycznego ESK 

Lublin 2016? 

K.CZ.: Możliwie pełne wykorzystanie potencjału Lublina – społecznego, kulturowego 

i rozwojowego – dla stworzenia innowacyjnego na skalę europejską programu sztuki 

uspołecznionej, budującej wspólnotowe więzi, stymulującej kreatywność i obywatelskie 

zaangażowanie, a jednocześnie kontestującej festiwalowość oraz jednorazową 

wydarzeniowość projektów kulturalnych. 

A.C.: Jak jawił się Panu Lublin przed procesem ESK jako osobie oceniającej to miasto 

z perspektywy nie tylko krajowej, ale także światowej? 

K.Cz.: Miasto wielkiego potencjału. Na taki wizerunek wpłynęły: 

• wielokulturowe dziedzictwo, 

• duża dynamiki rozwoju kultury, potęgująca się w ostatnich kilku latach z roku 

na rok, 

• niestandardowe instytucji kultury tworzone nie przez artystów 

wyspecjalizowanych w tej czy innej dziedzinie sztuki, ale przez animatorów 

kultury przygotowanych do wyzwania, które stawialiśmy przed ESK (Ośrodek 

„Brama Grodzka – Teatr NN”, Centrum Kultury, Rozdroża, Warsztaty Kultury 

i inne), 

• władze samorządowe rozumiejące rolę kultury dla rozwoju miasta. 
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A.C: Pierwsze wspomnienie związane z procesem ESK 2016 w Lublinie? 

K.Cz.: Zaobserwowana ciągłość między tradycjami kultury alternatywnej Lublina, które 

znałem z lat 70. i 80., a nowym pokoleniem niesfornych wobec mainstreamu twórców 

i społeczników. 

A.C.: Największy mit ESK? 

K.CZ.: Prowincjonalność i niedojrzałość Lublina do roli europejskiego mostu między 

wschodem a zachodem. Mit przezwyciężony siłą kultury, która potrafi z peryferyjności 

uczynić walor. 

A.C.: Jakie były trudności przy procesie? 

K.CZ.: Integracja miasta z miasteczkiem akademickim oraz przezwyciężenie kompleksu 

Wschodu. 

A.C.: Czy w procesie byli wykluczeni? 

K.CZ.: Program zakładał możliwe poszerzanie partycypacji o nowe środowiska 

i przestrzenie – może największym wyzwaniem stawało się objęcie dzielnic i peryferii 

(stąd inicjatywa Dzielnicowego Domu Kultury na Węglinie), a także regionu (tutaj 

integracja wydawała się dużo większym problemem niż udział niepełnosprawnych czy 

inaczej społecznie wykluczonych). 

A.C.: Najważniejsze Pana zdaniem osoby oraz punkty zwrotne w procesie? 

K.CZ.: Do najważniejszych osób można zaliczyć Włodzimierza Wysockiego, Rafała 

Kozińskiego, Marcina Skrzypka, Karolinę Rozwód, Miłosza Zielińskiego oraz Michała 

Karapudę. Punktem zwrotnym w lubelskim procesie starań o tytuł ESK 2016 stało się 

zaangażowanie do współpracy Dragana Klaicia oraz Rose Fenton.  

 
Krzysztof Czyżewski odpowiedział na większość pytań, jakie pojawiły się w trzech 

rozdziałach pracy magisterskiej. Skrótowe, ale trafne wypowiedzi były zbieżne z tym, co 

opowiadali pozostali twórcy i animatorzy kultury. Po raz kolejny wspomniana została 

„wschodniość” i jej ogromny potencjał w kontekście rozwoju kultury.  

 

Komentarz Włodzimierza Wysockiego stanowi swoiste zebranie najważniejszych myśli 

zawartych w tej pracy. 
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Lubelskie starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w moim przekonaniu 

przede wszystkim odniosły sukces polegający na przełamaniu bariery psychologicznej 

swoistej niemocy, wynikającej z kompleksu źle pojmowanej prowincjonalności Lublina. 

Okazało się, ze możemy konkurować jak równy z równym z największymi i najbardziej 

uznawanymi miastami Polski, a nasze położenie może być atutem, a nie przeszkodą 

w tej rywalizacji. Śmiem twierdzić, że przełamanie tej bariery pomogło Lublinowi nie 

tylko w dynamicznym rozwoju kulturalnym, ale dało przekonanie i energię do stawiania 

dalszych wyzwań. Udało się to osiągnąć w dużej mierze dzięki uspołecznieniu procesu 

naszych starań o ESK, uczynieniu z niego własności i przedmiotu ambicji mieszkańców. 

 Co charakterystyczne, był on jednym z nielicznych, a może wręcz jedynym projektem 

nienapotykającym istotnej opozycji politycznej i cieszącym się jednolitym wsparciem 

medialnym. Stanowił klucz otwierający wiele drzwi, a co szczególnie istotne – kasę 

miejską i środki dla instytucji kultury oraz na inwestycje służące rozwojowi 

infrastruktury kulturalnej. To, co udało się w tym okresie osiągnąć, pozostało i służy 

mieszkańcom. Nic nie świadczy o tym, by ktoś zamierzał to uszczuplać lub ograniczać. 

Uważam, że w sensie moralnym i wizerunkowym Lublin wygrał ten konkurs, także 

dlatego że gdy startował, był uznawany za outsidera, a po rozstrzygnięciu, przez wielu 

za faworyta, któremu z powodu różnych, także niezależnych od nas okoliczności, nie 

udało się zwyciężyć. 

Wygrana mimo niewygranej – to hasło powinien zapamiętać każdy mieszkaniec Lublina 

oraz każda osoba zaangażowana w prace nad aplikacjami konkursowymi. O tym 

wspominało wielu z rozmówców, a szczególnie podkreślał to Rafał Koziński – główny 

animator kulturalny Lublina. Kandydowanie do tytułu ESK 2016 zmieniło Lublin 

niewyobrażalnie. Dla mieszkańców zostały otwarte gabinety urzędników, urząd miasta 

zwiększył budżet na kulturę, a ona sama stała się jednym z głównych filarów rozwoju 

gospodarczego miasta. Między innymi to zauważył Włodzimierz Wysocki. 

Czwarty, a zarazem ostatni rozdział pracy magisterskiej przedstawiał Lublin 

po procesie starań o tytuł ESK 2016. Ukazałam w nim, jak wiele dzięki udziałowi 

w konkursie zyskał Kozi Gród. Były to między innymi wzrost samoświadomości czy 

pozbycie się kompleksu „wschodniości”. Praca nad aplikacjami konkursowymi 
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zjednoczyła środowisko animatorów kultury. Między instytucjami nawiązały się 

współprace, a zatrudnieni w nich rozwinęli się na różnych płaszczyznach, jak chociażby 

pisanie projektów. Koalicja Miast dla Kultury – projekt realizowany przez Wrocław 

w 2016 zaprosił do współpracy sześć miast, którym nie udało się zdobyć tytułu ESK 

2016. Lublin zaprezentował się zjawiskowo, co do tej pory wspomina wiele osób. 

Wrocławian i innych przyjezdnych urzekł naturalnością, dobrocią, wschodnią 

gościnnością oraz przekonaniem, że nie ma rzeczy niemożliwych. Widowisko Sen o 

mieście przygotowane w ramach prezentacji Lublina we Wrocławiu w 2017 roku 

ściągnęło na dziedziniec Zamku Lubelskiego kilkanaście tysięcy mieszkańców. Trzeci 

podrozdział dotyczył rozważań, czy Lublin dziś, w 2018 roku, byłby w stanie 

wygenerować tak wielką energię jak przed dekadą. Rozmówcy stwierdzili, że miasto 

mogłoby powtórzyć swój sukces, działając jednak nieco inaczej. Z odpowiednim 

bagażem doświadczeń, wykształconymi animatorami kultury oraz wiedzą na temat 

organizacji tego typu przedsięwzięć, przy, być może, nowych osobach zaangażowanych, 

Lublin miałby szansę wygrać. Czy tak się stanie – zobaczymy w ciągu najbliższych kilku 

lat. Kolejna okazja do zdobycia przez jedno z polskich miast tytułu Europejskiej Stolicy 

Kultury w 2029 roku.  
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ZAKOŃCZENIE 

W pracy magisterskiej skupiłam się na Lublinie, ponieważ uważam, że tkwi 

w nim niezwykły potencjał. Początkowo niewykorzystywany, spychany na margines, ale 

stopniowo, rok po roku, coraz bardziej dostrzegalny. Główną przyczyną tak dużej 

zmiany kultury w tym mieście był konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. To 

właśnie jemu poświęciłam ponad 100 stron. Na lubelskie starania o tytuł ESK 2016 

spojrzałam oczami twórców aplikacji konkursowych i osób bacznie się jej 

przyglądających – to też, naturalnie, stało się moim głównym źródłem informacji. 

Spędziłam z nimi wiele godzin poszerzających moją perspektywę widzenia Lublina jako 

faktycznego Miasta Inspiracji. Hasło to wzięło się nie bez powodu. Niegdyś gościło 

na memach i budziło zdziwienie. Dziś jest adekwatne do miejsca, w którym my – 

lublinianie się znajdujemy. Gdyby nie zmagania konkursowe w ramach ESK 2016, 

w Kozim Grodzie nie dokonałaby się kulturalna rewolucja – bo tak właśnie można 

nazwać działania, które pokazały, że Lublin, mimo braku tytułu, zasługuje na miano 

Stolicy Kultury.  

W rozdziale pierwszym opisałam podstawowe pojęcia pomocne w zrozumieniu 

sensu konkursu ESK. Pojawiły się tam wątki miasta i ruchów miejskich, społeczeństwa 

obywatelskiego czy obywatela. W jego dalszej części przybliżyłam genezę, cel oraz 

przebieg konkursu ESK. Na przykładzie dwudziestu pięciu środowisk kultury niszowej 

przedstawiłam Lublin jako kandydata do uzyskania tytułu. Rozdział pierwszy 

zakończyłam opisem metody badań w mojej pracy – tak, jak wspominałam wcześniej, 

były to w zdecydowanej większości materiały własne, które stanowiły rozmowy 

nagrane z osobami zaangażowanymi niegdyś w lubelskie starania o tytuł ESK 2016. 

Na rozdział drugi, trzeci i czwarty składają się zapiski autorskich wywiadów. W drugim 

rozdziale zawarłam sytuację Lublina przed rozpoczęciem konkursu ESK 2016. 

Zapytałam m.in. o to, jak wyglądało miasto właśnie przed decyzją o podjęciu 

rywalizacji. Trzeci rozdział dotyczy Koziego Grodu w trakcie trwania konkursu. 

Poruszonych zostało tam wiele wątków – m.in. trudności, najważniejsze zaangażowane 

osoby czy mit ESK 2016. Napisałam także o nieistniejącej już Tekturze – przestrzeni 
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działań twórczych – idealnie wpisującej się w nietypowy, unikatowy charakter miasta. 

Choć niebezpośrednio związana z ESK 2016, to jednak ściśle powiązana z pojęciami 

wymienionymi w rozdziale pierwszym – środowiskami niszowymi, oddolnymi 

inicjatywami czy postawami  obywateli. Czwarty rozdział niejako podsumowuje 

lubelskie starania. Piszę w nim o tym, co Lublin wygrał mimo nieuzyskania tytułu, oraz 

pytam, co i czy w ogóle może ponownie zjednoczyć lubelskie środowisko kulturalne. 

Jestem bardzo zadowolona z wybranego tematu i jego realizacji. Udało mi się 

osiągnąć więcej, niż założyłam. Nie sądziłam, że rozmowy o ESK 2016 w kontekście 

Lublina okażą się tak absorbujące i inspirujące. W pracy magisterskiej udało mi się 

zawrzeć jedynie ich część. W bibliografii znajduje się link do wszystkich wywiadów 

w wersji elektronicznej. Lektura pracy magisterskiej oraz całości rozmów stanowią 

unikatową całość, która na lubelskie starania o tytuł ESK 2016 pozwala spojrzeć 

z dziennikarskiej perspektywy. W pracy magisterskiej udowodniłam, jak wielkie 

znaczenie dla lubelskiej kultury miał udział w konkursie. Podkreślę to po raz kolejny – 

gdyby nie ESK 2016, Lublin nie byłby w tym miejscu, w którym jest teraz. Oferta 

kulturalna nie byłaby tak bogata i różnorodna, a środowisko animatorów kultury nie 

działałoby tak prężnie jak obecnie. Podjęcie się takiej a nie innej metody badań 

wymagało większego nakładu czasu, ale dzięki temu zyskałam o wiele więcej – cenne 

materiały źródłowe, których nie zastąpią książki. Podczas wywiadów wielu rozmówców 

wspominało o wątkach, których nie udało mi się rozwinąć na kartach pracy. To m.in. – 

wykluczeni w procesie oraz obchody jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich 

Lublinowi. Szczególnie drugi z tych tematów wydaje się na tyle interesujący, że 

w niedalekiej przyszłości może posłużyć mi jako punkt wyjścia do kolejnych publikacji 

oraz artykułów o Mieście Inspiracji. 
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