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Spotkanie miało być bardzo pragmatyczne, tzn., mimo prowokacyjnego tytułu, chodziło o 
wypunktowanie, do czego warto wrócić z rzeczy wymyślonych podczas ESK. Niemniej 
dyskusja miała szerszy zasięg, także ewaluacyjny. Widocznie do tego warto wrócić w 
pierwszej kolejności. 
 
 
EWALUACJA OD ESK DO DZIŚ 
 
Ogólnie. Po przegranej ESK 2017 Lublin nie cofnął się, ale też nie zrobił kroku naprzód (w 
porównaniu z postępem generalnym wszędzie dookoła). 
 
Optymistycznie. Jako jedyne miasto w Polsce, a jedno z nielicznych w Europie, Lublin nie 
zmniejszył nakładów na kulturę. Wiele planowanych punktów zrealizowano, a budżet 
znacznie zwiększono, więc są powody do dumy. W szczególności w latach 2006-2017: 

● z 14 mln do 63 mln czyli 4,5 x wzrósł budżet na kulturę 
● z 0.4 mln do 6,2 mln czyli 15 x wzrósł budżet na NGO 
● powstało 9 filii bibliotek i 3 domy kultury 
● pojawił się wieloletni program Dzielnice Kultury 

Pokonaliśmy stereotyp traktowania kultury jako “towaru nie pierwszej potrzeby”, sprawy 
ulotnej i marginalnej. Z miasta kulturalnie prowincjonalnego staliśmy się rozpoznawalnym 
“miastem kultury”. 
 
Sceptycznie. Zabrakło determinacji, żeby skapitalizować / przekuć na przyszłość potencjał 
zgromadzony w czasie ESK. W szczególności: 

● Społeczny projekt jakim był program ESK trafił w próżnię instytucjonalną, bo odeszło 
dwóch głównodowodzących (Krzysztof Czyżewski i Włodzimierz Wysocki). Nikt nie 
dał dalszego zajęcia (w trybie twórczej kontynuacji) grupom zaangażowanych w 



ESK, więc pojawiła się atmosfera zawodu i braku “przepracowania” sytuacji. 
Poczucie straty i niesprawiedliwości przy braku przywództwa doprowadziło do 
zaniechania ewaluacji i wyciągnięcia wniosków. 

● W szczególności nie zapewniono efektom ESK zakładanej kontynuacji w ramach 
programu 700-lecia Lublina, który poszedł w ślady krytykowanego za szablonowość 
programu Wrocław ESK 2016, choć miał być “planem B” dla ESK (realizować 
założenia 2016 w 2017). 

● Z projektu rozwojowego dla społeczności Lublina kultura stała się miejskim 
“produktem promocyjnym” (“festiwale, festiwale”), co wykluczyło ją ze sfery 
krytycznego myślenia i wprowadziło na zupełnie inną trajektorię ewolucji w kierunku 
przemysłów kreatywnych jako kolejnego celu promocyjnego i ekonomicznego miasta 
(mieści się on w obszarze rozwoju, ale w dość spłyconym i zawężonym zakresie). 

● 4,5-krotny wzrost budżetu na kulturę był równoległy do 4-krotnego wzrostu budżetu 
ogólnego, więc relatywnie był to wzrost zaledwie na poziomie 13 %. Jeśli zaś 
porównamy się do średniej krajowej procentu wydatków na kulturę, okaże się, że i 
tak jesteśmy “pod kreską”. 

● Wydatki na kulturę poszły głównie na “mury i etaty”. Pytanie, co udało się z tego 
zrobić w praktyce? Czy mamy 4,5 x więcej premier, nowych zjawisk, publiczności? 

 
REKOMENDACJE 
 
Planowanie / wartości 

● Stwórzmy mechanizm generowania idei dla rozwoju i przyszłości miasta, a la 
think tank lub tematyczne pracownie / laboratoria (jak podczas ESK ale w nowej, 
aktualnej sytuacji). Chodzi m.in. o ściąganie pomysłów ze świata ale także o 
wsparcie merytoryczno-społeczne. 

● Wróćmy do pragmatycznego ale pogłębionego humanistycznie myślenia o 
przyszłości miasta i kultury w kontekście pozbawionym “wielkich dat”. Jak myśleć o 
takiej kulturze? Teraz jest dobry moment - przy okazji Kongresu Kultury, w 
końcowym okresie obowiązywania poprzednich strategii. 

● [Mówmy o pożytkach z kultury - zwracam tu uwagę na drugi mój temat na 
Kongresie nt. “usług kultury”, wychodzący od koncepcji well-being i “5 dróg” 
realizowanych w kulturze ale nie tylko, które prowadzą do korzyści indywidualnych 
takich jak zdrowie i zadowolenie z życia oraz społecznych takich jak pokój czy 
współpraca - przyp. M.S.] 

● Zastanówmy się nad celami długofalowymi (etapami w przyszłej strategii) czy 
kolejnymi “wielkimi projektami”, do których moglibyśmy się mobilizować i dążyć. 

 
Badania / wiedza 

● Zestawmy na spokojnie posiadane już dane opisujące zmianę w kulturze 
2006-2017 i zróbmy listę narzędzi potrzebnych do głębszej oceny tych zmian: co 
warto porównywać, żeby się czegoś dowiedzieć z myślą o przyszłości (wskaźniki dla 
przyszłej strategii). 

● Stwórzmy mechanizm przepracowywania badań. Nawet jak mamy dziś jakieś 
wyniki badań czy dane statystyczne, to nie są one dostępne, zagregowane, 



analizowane, nie wyciąga się z nich wniosków, nie są podstawą do podejmowania 
decyzji. 

● Zmapujmy aktualnych operatorów wartości, żeby o nikim nie zapomnieć. Czyli 
sprawdzić jakich mamy dziś animatorów, działaczy, artystów, organizacje i instytucje 
kultury - czym się zajmują, co ich interesuje itd. 

● Zbadajmy “efektywność” instytucji kultury, jako głównego i stabilnego zasobu 
kulturalnego Lublina. 

 
Mieszkańcy / publiczność 

● Rozwijajmy odbiorców kultury. Stereotypowo nazywamy to “edukacją kulturalną”, 
ale chodzi o bardziej kompleksowe wyrabianie nawyków udziału w kulturze, 
zabiegania o kontakt ze sztuką itd. Działania z kręgu “kultura na dzielnicach” się 
udały, ale potrzeba ich rozbudowy i poszerzania w celu zwiększania dostępu do 
kultury mieszkańców (“ratujmy przedmieścia”). Problem dotyczy szerszego zjawiska 
konkurencji wartości lokalnych o czas wolny z nadmiarem rozrywki komercyjnej i 
multimediów. Np. w wielu dzielnicach dzieci i młodzież fizycznie nie mają gdzie się 
podziać w przestrzeni publicznej więc uczą się siedzenia (dosłownie) w domu. 

● Zadbajmy o studentów. Są liczną grupą mieszkańców miasta dysponujących 
wolnym czasem i energią, co czyni ich liczną grupą potencjalnych twórców i 
odbiorców kultury (“każdy student powinien poznać instytucje kultury”). 
Wykorzystanie tego potencjału jest na korzyść ich własnego rozwoju i na korzyść 
uczelni (“niska zdolność uczelni do współpracy”). Jest także potrzebne społecznej 
spójności miasta, ponieważ często studenci są z niego fizycznie wyobcowani, co 
czasem rodzi wręcz potrzebę ich społecznej asymilacji. 

 
Inne 

● Wspierajmy działania, które się samofinansują. Chodzi nie tylko o projekty, które 
się dobrze sprzedają w formie biletów, ale również takie, które dzieją się same, 
spontanicznie (d.i.y, kultura szeroka / “samoobsługowa”). 

● Twórzmy lepsze warunki do twórczego rozwoju. Artyści potrzebują określonych 
warunków dających wolność / swobodę twórczą. Chodzi czasem o sprawy banalne, 
np. brakuje w mieście miejsc dla tworzenia muzyki. 

● Znajdźmy język do opisu tego, co nas wyróżnia, np. w Nocy Kultury goście z 
zewnątrz zauważają oryginalność prezentowanych projektów. Większość jest nie 
tylko wysokiej jakości, ale ma też unikalny charakter, powstaje “na miejscu”, mało 
rzeczy się importuje, co jest postrzegane jako wartość. 
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