
 

  



 

 



Wrocław przystąpił do Obywatelskiego Partnerstwa dla Kultury 2016 – 

inicjatywy popartej przez wszystkich polskich kandydatów do tytułu ESK, 

mającej na celu m. in. wsparcie dla miasta, które zwycięży w konkursie, 

a  także wymianę doświadczeń z zakresu miejskich polityk i projektów 

kulturalnych oraz przyszłości projektu ESK. 

Aplikacja Finałowa Wrocławia „Przestrzenie dla piękna. Na nowo 

rozważone”, maj 2011. 

 

Komisja Selekcyjna z zadowoleniem przyjęłaby wiadomość o wysiłkach 

Wrocławia na rzecz współpracy z pozostałymi czterema miastami-

finalistami w ramach wspólnych projektów w przyszłości.  

Raport z Selekcji Końcowej Warszawa, 20-21 czerwca 2011. 

 

Komisja monitorująco-doradcza przyjmuje z zadowoleniem podjętą 

współpracę z innymi polskimi miastami, które brały udział w konkursie 

i  zachęca wzmocnienia tej współpracy. 

Raport z nieformalnego spotkania z Komisją monitorująco-doradczą 

po  wygranej ESK,  listopad 2012.   

  



 

  



DLACZEGO KOALICJA MIAST? 

 

W roku 2016 Wrocław, jako Europejska Stolica Kultury, reprezentować 

będzie  na arenie międzynarodowej kulturę polską. Zadanie to jest dla 

miasta wyjątkową szansą, zarazem niesie jednak ze sobą wielką 

odpowiedzialność. By wypełnić je jak najlepiej, do współpracy i tworzenia 

programu obchodów zaprosiliśmy partnerów z całego kraju, szczególnie 

tych najmocniej zaangażowanych procesy ESK. Zespoły 

przygotowujących aplikacje konkursowe  w różnych miastach Polski w 

2010 roku stworzyły Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016,  którą 

obecnie pragniemy wspólnie zrealizować pod nazwą  Koalicja Miast. 

Jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta nie tylko wzbogaci program 

wydarzeń planowanych na 2016 rok, ale także poszerzy go o nowe 

konteksty, tak ważne z perspektywy promocji i dorobku kultury polskiej 

na arenie międzynarodowej, w całej jej rozciągłości, wielowymiarowości 

i  bogactwie.  

Z podziwem obserwujemy pracę nad programami ESK, wykonaną przez 

polskie miasta, ich wciąż aktualną – pomimo upływu czasu – wartość 

kulturotwórczą i znaczenie dla rozwoju narracji miejskich. Zmiana 

myślenia o znaczeniu kultury w miastach, która dokonała się w podczas 

konkursu, znacząco przyspieszyła wiele procesów mających na celu 

przemyślenie niejako na nowo kondycji kultury w miastach oraz 

uczestnictwa w niej przez mieszkańców. Ponadto, energia oraz chęć 

do  współpracy środowisk zajmujących się kulturą, która narodziła się 

wśród polskich kandydatów do tytułu ESK, jest niesamowitym 

potencjałem, który warto wykorzystać. 

 

Do współpracy w ramach Koalicji Miast zaprosiliśmy cztery miasta, które 

przedstawiły projekty ukazujące własną, unikalną kulturę miasta i jej 

wartości:   

 

Gdańsk Kultura wolności 

Katowice  Cyfrowe miasto 

Lublin   Kultura wiedzy 

Łódź   Łódź kreatywna 

  



W r o c ł a w  m i a s t o  s p o t k a ń  

 

Po zakończeniu II wojny światowej Wrocław był miastem, które znalazło 

się na osi jednej z największych migracji w historii ludzkości. W 1945 roku 

każdy mieszkaniec Wrocławia przyjechał „skądś” – przybył do miasta 

z  bagażem własnego doświadczenia, pamięci, tradycji, wartości, często 

nawet języka. Niezwykła heterogeniczność wrocławian wytworzyła 

w  mieście tradycję otwartości i tolerancji dla wszystkich, którzy chcą 

miasto odwiedzać, tutaj żyć, dzielić się wartościami i tworzyć. Do dziś 

Wrocław jest miastem w procesie tworzenia się, pragnie doznawać 

wszystko co nowe i dynamiczne, konfrontować się z rożnymi wizjami 

i  kreatywnością partnerów. Tworząc Koalicję Miast w ramach programu 

Europejska Stolica Kultury 2016 Wrocław raz jeszcze warto podkreślić, 

że  szczególna otwartość miasta nie jest mitem, a rzeczywistością. 

Po niemal czterech latach od ogłoszenia zwycięzcy przyszedł czas 

na  pokazanie Europie co zyskała kultura w Polsce, organizując konkurs 

ESK, jak się zmieniła i jak możemy ją kształtować, dzieląc się 

doświadczeniem i praktykami jej tworzenia. Mając na uwadze 

unikatowość narracji miejskich, które pojawiły się w trakcie konkursu, 

pragniemy wspólnie opowiedzieć Polskę Europie. Zależy nam na pracy 

w  dialogu, z dużą dozą empatii oraz poszanowaniem autonomii 

i  dorobku  partnerów z innych miast. Chcemy kształtować wspólną 

przestrzeń aktywności i proces jej powstawania, w makroskali całego 

kraju. 

 

C e l e  K o a l i c j i  M i a s t  

 

Projekt Koalicji polega na prezentacji specyfiki miast,  akcentujących  

najważniejsze oraz najbardziej charakterystyczne dla Gdańska, Katowic, 

Lublina i Łodzi narracji kulturowych, jak również flagowych projektów 

i  tego, co stanowi o ich genius loci. Propozycje przedstawione przez 

miasta opierają się w dużej mierze na aplikacjach konkursowych ESK. 

Jednakże mamy świadomość, że od ich stworzenia  minęło wiele lat, 

a  realizacja projektów po upływie tego czasu wymaga świeżości 

spojrzenia i weryfikacji pomysłów. Wykonana zatem została na nowo 

bardzo cenna praca. Przepracowanie aplikacji, ich przełożenie na 

konkretne  programy w ramach Koalicji Miast wiązało się również 

z  potrzebą ich odniesienia do aktualnych dyskusji toczących się na 

arenie międzynarodowej i europejskiej. Prezentowane programy 

przygotowane są do realizacji w latach 2014-2017, z ważnym 



momentem ukazania efektów w 2016 roku na „scenie ESK” 

we  Wrocławiu. 

Koalicja Miast zmierza do wypracowania efektywnego sposobu  

koordynowania działań punktowych, takich jak: koprodukcje, partnerstwa, 

sieciowanie instytucji, organizacji pozarządowych. Kolejny raz może 

okazać się, że współpraca między różnymi podmiotami kultury w kraju 

wypracuje nową, ciekawą drogę rozwoju miejskich kultur, z korzyściami 

dla wielu stron. 

 

S t r a t e g i a  r e a l i z a c j i  

 

Istotnym meta-wymiarem programu jest dyskusja o samorządowej 

odpowiedzialności za kulturę polską. Warto pamiętać, że udział 

w  konkursie ESK był możliwy dzięki decyzji samorządów lokalnych, które 

z pełną odpowiedzialnością podejmowały to wyzwanie. Przystępując do 

realizacji idei Koalicji Miast przedyskutowaliśmy zasady współpracy 

i  współtworzenia programu.  

Każde miasto wyznaczyło lokalnego operatora kultury -  merytorycznego 

lidera,  instytucje wcześniej odpowiedzialne za koordynację procesu 

starań o tytuł ESK, który został oddelegowany do współpracy 

z  Wrocławiem.  

Lokalny lider – odpowiedzialna instytucja, podejmuje się koordynacji 

współpracy z Wrocławiem w następujących obszarach:   

1. Wypracowuje  zakres współpracy w oparciu o narracje wypracowane w 

procesie starań o ESK, które mogą stać się myślą przewodnią 

współdziałania z Wrocławiem; 

2. Uzyskuje poparcie lokalnych środowisk kultury, zarówno 

instytucjonalnych, organizacji pozarządowych, jak i indywidualnych 

artystów oraz kreatorów życia kulturalnego; 

3. Otrzymuje poparcie władz samorządowych, oraz wsparcie 

organizacyjne, prawne i finansowe; 

4. Koordynuje współpracę wewnątrz miasta oraz współpracę 

z  reprezentantami Wrocławia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; 

5. Wypracowuje „wymiar europejski” proponowanych projektów poprzez 

współpracę z europejskimi partnerami. 

 



 

W y m i a r  e u r o p e j s k i  

 

Program Koalicji Miast jest ukierunkowany na proces, dialog i długie trwanie. 

Może stanowić innowacyjny na skalę europejską model działania 

i  współpracy między miastami w dziedzinie kultury, niespotykany dotąd 

nawet w historii konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wrocław stanie 

się areną, na której spotkają się najlepsze pomysły i praktyki kulturowe 

z  całego kraju. Miasta zaproszone do programu w ramach najważniejszego 

europejskiego projektu, zyskają możliwość przepracowania i swojej unikalnej 

kompetencji kulturowej, dzięki  czemu na arenie międzynarodowej 

zaprezentują swoją charakterystykę, kreatywność, tożsamość i wyjątkowość. 

Tworząc Koalicję Miast jesteśmy głęboko przekonani, iż możemy zmienić 

sam konkurs ESK, przekuwając rywalizację na wartości dialogu i  wspólnoty. 

Wrocław wraz zaproszonymi miastami zaproponuje polską wizję rozwoju 

projektu ESK w Europie. Mamy nadzieję, iż dzięki tej inicjatywie Komisja 

Europejska spojrzy inaczej na rywalizację miast w poszczególnych krajach.  

Proces tworzenia Kolacji będziemy więc nakierowany również  

na  wypracowanie uniwersalnego modelu współpracy miast i  rekomendacje  

wprowadzania specjalnych, nowych rozwiązań dla miast, które nie wygrały w 

konkursie.  

Warto podkreślić, że Koalicja w swoim założeniu jest generatorem dialogu 

zmierzającym do kreatywnego wykorzystania obchodów ESK jako 

modelowej współpracy miast, i do ukazania różnorodności polskiej kultury 

oraz  najlepszych praktyk kulturowych. Koalicja stanie się platformą wymiany 

doświadczeń, sieciującą polskie instytucje, przyczyniającą się 

do  podnoszenia kompetencji kadr wciąż profesjonalizującego się sektora 

kultury. 

Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 

Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz wielu operatorów kultury 

i  środowisk opiniotwórczych skupiających artystów i  animatorów życia 

kulturalnego w Polsce, uda nam się wypracować nowe możliwości i znaleźć 

efektywne środki prowadzące do szerszego włączenia w projekt pozostałych 

miast – byłych kandydatów do tytułu ESK, a obecnie partnerów i przyjaciół 

Wrocławia ESK 2016. 

Uruchamiając w 2014 roku ten eksperymentalny, pilotażowy proces, mamy 

na uwadze horyzont 2016 roku oraz kontynuację działań w roku 2017 i dalej. 

Jesteśmy pewni, że kultura polska i samorządowa potrzebuje nowych dróg 

rozwoju, a dialog i współpraca, poszukiwanie i  eksperyment są najlepszą 

formą odpowiedzi na wyzwania rzeczywistości. 

  



GENEZA POWSTANIA KOALICJI MIAST 

 

Idea współpracy miast ubiegających się o tytuł ESK powstała  już 

na  początku konkursu. Głównym jej założeniem była ucieczka 

od  rywalizacji, na rzecz wspólnotowego tworzenia dzieła zbiorowego, 

jakim będzie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.  

Kreatorzy kultury, którzy przygotowywali aplikacje konkursowe, pomimo 

wewnętrznej rywalizacji dosyć szybko postawili na sferę wymiany 

doświadczeń i dzielenie się najlepszymi praktykami zrealizowanymi 

w  swoich lokalnych kręgach. 

Koalicja Miast to projekt dyskutowany w wielu różnych środowiskach: 

począwszy od zarządzającymi kulturą w lokalnych samorządach, 

poprzez dyrektorów instytucji kultury, przedstawicieli NGO, jak również 

indywidualnych liderów, animatorów i artystów.  

Dyskusje te toczyły się w wielu miastach w Polsce, na dedykowanych 

temu tematowi konferencjach i seminariach, jak również przy okazji  

innych konferencji i debat poświęconych refleksji nad kulturą miejską. 

Przedstawiamy skróty relacji z najważniejszych spotkań, wypracowanych 

efektów, ukazując proces krystalizacji ostatecznej koncepcji Koalicji 

Miast. 

 

O b y w a t e l s k i e  P a r t n e r s t w o  d l a  K u l t u r y  2 0 1 6  

 

Szczecin październik 2010 

Łódź styczeń 2011 

Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016 jest inicjatywą jednoczącą 

osoby i zespoły odpowiedzialne za opracowanie aplikacji oraz budowanie 

projektów we wszystkich 11 miastach, które wzięły udział w konkursie 

o  tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w Polsce. 

Pierwsze inicjujące spotkanie odbyło się w Szczecinie w październiku 

2010 roku  a kontynuowane było w Łodzi w styczniu 2011 roku. 

 

Istotą  „Obywatelskiego Partnerstwa dla Kultury 2016” jeszcze przed 

rozstrzygnięciem polskiej edycji konkursu ESK jest deklaracja wsparcia 

dla miasta, które zwycięży w konkursie w Polsce. 



 

Innymi celami „Obywatelskiego Partnerstwa dla Kultury 2016” były: 

• dzielenie się doświadczeniami w obszarze budowania miejskich 

polityk kulturalnych; 

• inicjowanie ogólnopolskiej debaty nt. krajowej polityki kulturalnej; 

• włączanie się w debatę na poziomie europejskim na temat 

przyszłości inicjatywy Europejskiej Stolicy Kultury; 

• wspólna realizacja i promocja wydarzeń kulturalnych; 

• wspieranie działania na rzecz zwiększania świadomego 

uczestnictwa w kulturze; 

• współpracowanie z podobnymi sieciami w innych państwach 

europejskich. 

 

Spotkanie ludzi, którzy pracowali nad projektami we wszystkich polskich 

miastach kandydujących o tytuł ESK dało możliwość porównania 

doświadczeń i wymiany obserwacji nie tylko dotyczących budowania 

poszczególnych projektów. Nie powinno ona być tylko „punktem 

w  aplikacji”, ale spowodować realne zmiany w zaangażowanych 

miastach a rozpoczęte  procesy i dyskusję należy kontynuować. 

Jednym z istotnych punktów dyskusji było: wypracowanie na poziomie 

narodowym systemu wsparcia dla miast kandydujących tak, żeby 

wszystkie miasta - niezależnie do wyniku konkursu - miały możliwość 

kontynuowania rozpoczętego podczas przygotowania aplikacji procesu, 

przede wszystkim w obszarze budowania polityki kulturalnej np. poprzez 

wprowadzenie specjalnych, kilkuletnich programów operacyjnych. 

Sugerowane było również przeprowadzenie na poziomie narodowym 

dogłębnej analizy wszystkich złożonych w konkursie aplikacji i próbę 

wykorzystania potencjału tkwiącego w tych dokumentach do budowaniu 

polityki kulturalnej – zarówno elementów diagnozy, jak i konkretnych 

proponowanych rozwiązań. 

 

 

 

 



P o l s k i e  S t o l i c e  K u l t u r y  –  j a k  w y k o r z y s t a ć  

i c h  p o t e n c j a ł  

 

Lublin 3-4 luty 2012 

„Polskie Stolice Kultury” - założenie tak nazwanego projektu było 

jednoczące, sytuując się w kontrze do idei konkurowania, i polegało na 

krajowym sieciowaniu, współpracy, wymianie doświadczeń miast 

kandydujących – zamiast rywalizacji. 

Po wyborze Wrocławia, „stolicy” europejskiej w roku 2016 z pewnym 

zdziwieniem zauważyliśmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby spotkać 

się w gronie „stolic” polskich. Co więcej, właśnie teraz warunki 

do  spotkania i wspólnej pracy są nad wyraz sprzyjające. 

Pół roku po zamknięciu konkursu i wygraniu Wrocławia otworzyliśmy 

mobilny projekt „efekt ESK”, którego celem jest obserwacja i diagnoza 

lokalnego oddziaływania projektu ESK, postawienie pytania o rzeczywisty 

„efekt ESK”, i to zarówno o jego pozytywny, jak i negatywny wymiar. 

Uczestnikami były  osoby zaangażowane w proces przygotowania 

kandydatury we wszystkich jedenastu miastach. 

Doświadczenia ostatnich lat zaprocentowały, właściwie w każdym 

z  miast związanych z ESK; środowiska kulturalne zdynamizowały swoją 

aktywność, a w niektórych wciąż utrzymuje się wysoki poziom mobilizacji 

wyzwolony przez konkurs. Dyskusje toczyły się wokół kilkuletniej pracy 

nad miejskimi wielkimi narracjami – operacji na żywych organizmach 

metropolitalnych, z wykorzystaniem dość dużych nakładów finansowych, 

często o olbrzymim oddźwięku społecznym, medialnym czy wreszcie 

politycznym. 

Najważniejszym efektem spotkania było postanowienie wspierania 

Wrocławia w byciu „stolicą” ponieważ reprezentuje on kulturę Polski 

na  arenie europejskiej, po czasie konkurencji przyszedł czas współpracy. 

W trakcie seminarium podjęto również ważną decyzję o ustanowieniu 

trwałej sieci współpracy i zaprzestania ambicjonalnej rywalizacji 

pomiędzy miastami, uznając że jednym z największych zagrożeń dla 

rozwoju kultury miejskiej w Polsce jest niezdrowa rywalizacja pomiędzy 

miastami, częściej wyzwalająca negatywne emocje, niż przyczyniająca 

się do twórczych działań. 

Sieć współpracy przyczyniać się będzie do rozwoju kultury miejskiej 

w  wielu różnych wymiarach: 

 - sieć pozwala na cyrkulację idei, pomysłów i dobrych praktyk, co dla 

każdego z miast okaże się ożywczym impulsem; 



- wzajemna sieć wsparcia pozwoli na tworzenie skutecznego lobbingu 

na  rzecz kultury miejskiej, czego nie byłyby wstanie dokonać pojedyncze 

miasta zainteresowane rywalizacją pomiędzy sobą; 

- sieć pozwoli podtrzymać energię obywatelską wyzwoloną w trakcie 

ubiegania się o ESK; 

- sieć współpracy będzie pełnić funkcję swoistego think-tanku, zasobnika 

wiedzy i dobrych praktyk, z którego czerpać będą także mniejsze miasta 

nie biorące udziału w konkursie na ESK, a które w ostatniej dekadzie 

zostały mocno wydrenowane ze swoich kapitałów kreatywnych przez 

najsilniejsze i najszybciej rozwijające się miasta. 

 

D e b a t y ,  s p o t k a n i a ,  w a r s z t a t y  

 

Katowice: 28 – 30.03.2012; konferencja „DREAM, IT WORKS”  

Wrocław: 23 -24.04.2012; konferencja „Wykluczeni z Kultury”   

Gdańsk: 12.07.2012; warsztaty „Partnerstwa Kreatywne”    

Łódź: 12-14.10.2012; II Kongres Ruchów Miejskich 

Grono praktyków kultury uczestniczących w nieformalnej sieci  spotykało 

się wielokrotnie podczas różnego rodzaju konferencji, seminariów 

i  warsztatów w całej Polsce. 

Jednym z efektów tych spotkań był list skierowany do Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, sygnowany przez 

reprezentantów 11 miast-kandydatów, w którym pisaliśmy: 

W imieniu reprezentantów jedenastu miast kandydujących do tytułu 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zwracamy się do Pana Ministra 

z  postulatem zainicjowania projektu ewaluacji kilkuletnich starań o tytuł 

ESK 2016 w Polsce, oraz projektu monitorującego procesy 

zapoczątkowane przez udział w konkursie. 

W naszej opinii, w ramach postulowanych projektów badawczych zespół 

niezależnych ekspertów – we współpracy z lokalnymi obserwatoriami 

kultury oraz w partnerstwie z ośrodkami kontynuującymi programy 

stworzone w aplikacjach – powinien dokonać analizy skutków działań 

podjętych przez wszystkie jedenaście miast, obserwując ich wdrażanie 

po rozstrzygnięciu konkursu, oraz wysuwając wnioski i rekomendacje. 

[…] 



Dziś każde z miast pracujących nad aplikacjami ESK dysponuje unikalną 

wiedzą na temat systemu kultury oraz diagnozą jej kondycji – w wielu 

miastach diagnozy te są identyczne. Jednak z biegiem czasu zespoły 

rozpraszają się, dokumentacja ich pracy jest zdekompletowana 

i  niedostępna, a wiedza nie jest w odpowiedni sposób dystrybuowana 

i  ulega stopniowemu zacieraniu. 

 

W r o c ł a w  E u r o p e j s k a  S t o l i c a  K u l t u r y  2 0 1 6  –  

„ P o l s k i e  o t w a r c i e ”  

 

Wrocław, 14-15 grudnia 2012 

Deklaracją ogólnopolskiej współpracy w tworzeniu wrocławskiego 

programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 zakończyła się 

zorganizowaną przez Biuro Festiwalowe Impart 2016 sesją warsztatową 

„Partnerstwo miast polskich a europejska współpraca kulturalna”. 

Wrocław pokazał, że jako stolica kultury chce być reprezentantem całego 

kraju na arenie europejskiej. 

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz dyrektorzy wrocławskiego 

ESK postawili pytanie o innowacyjny model współpracy aktywnych kultur 

miejskich, i zaprosili swoich niedawnych konkurentów do wspólnej pracy 

nad programem. 

Ponieważ jednym z założeń ESK 2016 we Wrocławiu ma być godna 

reprezentacja polskiej kultury, podjęto wątek otwarcia programu ESK 

na  Polskę, i realizacji najciekawszych projektów stworzonych przez 

środowiska kulturalne wszystkich polskich miast-kandydatów. 

W konferencji uczestniczyli menadżerowie kultury i samorządowcy 

ze  wszystkich polskich miast startujących w konkursie o tytuł ESK 2016: 

Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania, 

Szczecina, Torunia, Warszawy, oraz z Krakowa (Europejskiego Miasta 

Kultury w roku 2000). 

Efektem warsztatów była następująca diagnoza: aby umiejętnie 

skorzystać z doświadczeń ESK, należy wypracować nowy model 

komunikacji, ponieważ dziś polskie miasta nie współpracują na szerszą 

skalę w dziedzinie kultury. W tej sytuacji najpilniejszą potrzebą jest 

przełamanie izolacji środowisk, ich nastawienia „do wewnątrz”, w dążeniu 

do sprawnego międzysektorowego sieciowania operatorów, 

menadżerów, animatorów, kuratorów i artystów. Obecnie w kulturze 

coraz większą rangę osiągają dzieła zbiorowe, projekty obejmujące całe 

miasto, tworzone przez zintegrowane środowiska. Miasto rozumiane jako 

wspólnota, także może być kuratorem wydarzenia artystycznego. 



 

„ D N A  M i a s t a :  M i e j s k i e  P o l i t y k i  K u l t u r a l n e ”  -  

K o a l i c j a  M i a s t  

 

Warszawa 28.11. 2013 

Przy okazji konferencji „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne”,  

zorganizowaną  przez Narodowe Centrum Kultury i czasopismo „Res 

Publica Nowa”, odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech miast 

zaproszonych przez Wrocław do współtworzenia Koalicji Miast na rzecz 

Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 

Uczestnikami spotkania byli: 

Gdańsk: Anna Czekanowicz – Drążewska - dyrektor Biura Prezydenta 

Gdańska ds. Kultury, Aleksandra Szymańska – dyrektor Instytutu Kultury 

Miejskiej; 

Lublin: Michał Karapuda – dyrektor Wydziału Kultury UM Lublin, Grzegorz 

Rzepecki - dyrektor Warsztatów Kultury, Rafał Koziński – kierownik, 

Warsztaty Kultury; 

Łódź: Monika Ptasińska - Wydział Kultury, Krzysztof Candrowicz – 

dyrektor Łódź Art Center; 

Katowice: Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału Kultury, Piotr 

Zaczkowski - dyrektor Katowice Miasto Ogrodów; 

Wrocław: Krzysztof Maj – dyrektor generalny Europejskiej Stolicy Kultury 

Wrocław 2016, Dominika Kawalerowicz – koordynatorka projektu 

Koalicja Miast, Agnieszka Mrowińska – ESK 2016 oddział w Warszawie; 

Narodowe Centrum Kultury: Krzysztof Dudek – dyrektor, Aleksander 

Pałasiński – p. o. kierownika Działu ds. Badań,  Bożena Gierat-Bieroń – 

Dział ds. Badań, Anna Milczanowska – Dział Programowy. 

 

Podczas spotkania zaprezentowana została koncepcja programu (jak 

przedstawiona we wstępie) oraz ustalono, że wszystkie obecne strony są 

zainteresowane realizacją wspólnych działań w kontekście obchodów 

2016 roku. Uczestnicy spotkania decydują się na pracę w dialogu i 

partycypacyjnie. Miasta dają sobie czas do namysłów, którą narrację 

rozwinąć w ramach programu. Zapada decyzja o przygotowaniu szkiców, 

które w styczniu 2014 roku przedstawione zostaną Narodowemu 

Centrum Kultury i Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

  



 

  



GDAŃSK. KULTURA WOLNOŚCI 

 

„Wszystkie ideologie XX wieku zbankrutowały. Jesteśmy skazani na to, 

by działać solidarnie. Bez tego świat będzie się rozpadał”  

      Günter Grass, Gdańszczanin 

Główną ideą projektu jest wykorzystanie unikalnego statusu i dziedzictwa 

Gdańska 

w promowaniu europejskiej debaty o wolności i solidarności poprzez 

kulturę. Gdańsk to miasto zorientowane na przyszłość, miasto kultury, 

gdzie obywatele korzystają ze swobód i rozwijają swoją wolność, zadają 

pytania, wyrażają opinie i spierają się o istotne kwestie. Miasto gdzie 

rodzą się nowe idee. 

Gdańsk jest miastem pytań o wolność. Pytań aktualnych, palących, 

trudnych. Zarówno mieszkańcy Gdańska, jak i tworzący w nim artyści 

zadają te pytania i szukają modeli redefiniujących znaczenie wolności 

dzisiaj. Dlatego Gdańsk jest miejscem, w którym sztuka krytyczna jest 

żywa.  

Pragniemy włączyć się w nurt aktualnych dyskusji na temat kultury 

europejskiej, zagadnień 

doniosłych dla całej Europy. Postrzegamy kulturę jako barometr 

przemian i awangardę rozwoju.  

Szczególnym zobowiązaniem, płynącym z dziedzictwa solidarności, jest 

dla nas pamięć o roli kultury tam gdzie ogranicza się wolność. O tym, że 

kultura może być katalizatorem zmian. Będziemy promować ideę 

solidarności na co dzień, czyli takiej, która jest praktykowana każdego 

dnia. 

Z założeń aplikacji Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 

w  2016 r. 

 

Główne osie programowe:  

1/ Nowe idzie od morza 

2/ Soli(t/d)ary 

3/ Odnalezione w tłumaczeniu 

4/ Kultura wolności 



Program: 

1 /  N o w e  i d z i e  o d  m o r z a  

Program prezentacji muzycznych i spotkań pod hasłem “Nowe idzie 

od  morza” realizowany we współpracy z wybranym salami/instytucjami 

we Wrocławiu. Każdy z koncertów/spektakli/spotkań ma swój temat 

zakorzeniony w gdańskiej narracji i twórczym potencjale. Każdy zakłada 

możliwość kooperacji z twórcami z innych miast. Każdy wieczór miałby 

swojego kuratora oraz dowolność  łączenia dyscyplin, elementów 

pozamuzycznych, charakteru wydarzenia.  

Propozycje tematów: 

- Kultura wolności - koncert/happening nawiązujący do historii 

ruchów alternatywnych  

- “Niebezpieczne związki” - koncert nawiązujący do alternatywnej 

historii i interdyscyplinarnych działań artystycznych z lat 80-tych 

w  Polsce, w tym gdańsko-wrocławskich związków artystycznych, 

kontekstu europejskiego 

- “Bezpieczne związki” - koncerty łączące arytstów wielu dziedzin, 

kooperacji twórczych zazwyczaj jednorazowych i niepowtarzalnych 

- Nowe idzie od morza - koncert zrealizowany w kooperacji 

z  klubem Żak i festiwalem pod tym samym tytułem 

- Let’s Gdańsk – wydarzenie z udziałem niezależnych teatrów 

tańca,  

- Intermedia - czyli koncert audio-wizualny 

- Streetwaves - czyli fala działań ulicznych, „wylewająca się” 

w  Gdańsku w zaskakujących przestrzeniach dotrze do Wrocławia - 

projekt w przestrzeni miejskiej, z udziałem gdańskich i wrocławskich 

artystów  

- Europejska Poezja Wolności - projekt muzyczny oparty na poezji, 

międzynarodowy 

Realizacja: 2016 (Wrocław) 

Przygotowania: 2014 - 2015 (programy, materiały wizualne, materiały 

archiwalne, możliwe prapremierowe koncerty w Gdańsku) 

2014: realizowane: Streetwaves, Europejski Poeta Wolności, Intermedia 

Potencjalni partnerzy: Instytut Kultury Miejskiej, klub Żak, Dada von 

Bzdulow, A Kuku Sztuka, Teatr  Wybrzeże, Teatr Miniatura, 90B, Teatr 

Szekspirowski, Radio Gdańsk, Telewizja Gdańsk 



2 /  S o l i ( t / d ) a r y  

czyli mobilny program rezydencji artystycznych: Gdańsk – Warszawa – 

Wrocław. 

Soli(t/d)ary to program rezydencyjny skierowanym do artystów z krajów 

rozwijających się/przechodzących transformację ustrojową, 

zidentyfikowanych przez raport Freedom in the World.  

Soli(t/d)ary będzie mobilnym pawilonem, który posłuży za miejsce pracy 

oraz zamieszkania dla uczestników programu, stworzonym w wyniku 

konkursu. Pawilon będzie ustawiany w wyjątkowych polskich 

i  zagranicznych lokalizacjach, na określony czas, w porozumieniu 

z  lokalnymi władzami. Każda z lokalizacji będzie służyła za miejsce 

rezydencji tylko jeden raz. 

Nazwa projektu jest grą słowną wokół słów ‘solidary’ (solidarny) oraz 

‘solitary’ (samotny), wykorzystaną przez Alberta Camus w Jonas ou 

l’artiste au travail. Samotność jest nienegocjowalną częścią procesu 

artystycznego, a wyrazem solidarności projektu jest skierowanie go 

do  grupy odbiorców żyjących w krajach nieszanujących praw człowieka 

i  wolności słowa. Soli(t/d)ary będzie rezydencją aranżowaną poza 

ramami instytucjonalnymi jakiegokolwiek centrum sztuki, dzięki czemu 

nie będzie obarczona jego sposobem organizacji ani atmosferą. 

2014/2015: pierwsze rezydencje w Gdańsku 

2015: dwie rezydencje w Warszawie 

2016: rezydencje we Wrocławiu i premiera tego co przyniosły 

poprzedzające rezydencje 

po 2016: dalsza kontynuacja projektu! także w innych miastach 

europejskich 

kurator: Maciej Kuziemski 

Organizator: Instytut Kultury Miejskiej, Instytut Lecha Wałęsy, Miasto 

Gdańsk 

Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Fundacja Solidarności 

Międzynarodowej, Fundacja Inicjatyw Twórczych ‘ę’, BF Impart 2016 

i  inni. 

W tej osi programowej przewidywalibyśmy stworzony całoroczny 

program przez Europejskie Centrum Solidarności – program działań 

częściowo nowy ale też zbudowany na bazie już istniejących linii 

programowych ECS, a także współpracy z wrocławskimi i europejskimi 

instytucjami. 



3 /  Ś w i a t o w e  F o r u m  “ O d n a l e z i o n e  w  

t ł u m a c z e n i u ”  - zrealizowanie części programu Forum we 

Wrocławiu i obudowanie go dodatkowym cyklem rezydencji 

realizowanym także we Wrocławiu i innych miastach koalicji 2016 w 

latach 2014 i 2015. 

Forum zaplanowane jest na wiosnę 2016 roku w wersji międzynarodowej, 

jako specjalne wydanie wydarzenia, jakim jest “Odnalezione 

w  tłumaczeniu” czyli Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury.  

Tłumaczenie jako klucz do zrozumienia własnych kultur – 2 dniowe 

forum z udziałem wybitnych tłumaczy, pisarzy i kulturoznawców.  

Istnieje możliwość przygotowania części programu i zrealizowania 

we  Wrocławiu z udziałem wybitnych osobistości i tłumaczy np. 

laureatów nagrody Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i 

współpracy z  literackim kuratorem Wrocławia 2016.  

2015: II edycja „Odnalezione w tłumaczeniu” (marzec 2015) 

2017: III edycja „Odnalezione w tłumaczeniu”. 

 

4 /  K u l t u r a  w o l n o ś c i .  

Pod parasolem Akademii Alternatywnej “off Gdańsk" lub jako realizację 

odrębnych wątków 

Program warsztatowo-wykładowy połączony z prezentacjami 

artystycznymi przygotowany w cyklu antysemestrów (czas trwania 

nieregularny), w ramach których odbędą się “przedmioty”, których nie 

znajdziemy dziś w oficjalnych programach. 

Miejsce: wynajęty pawilon/przestrzeń (ewent. zbudowany tymczasowy) - 

na ok. do 200 miejsc, nie pełniący wcześniej funkcji miejsca związanego 

z działaniami dydaktycznymi. 

Cykle: 

Kultura wolności. Kultura Debaty - Akademia Debaty - miesięczny 

autorski program stworzony przez Marka Kochana (na bazie rocznego 

programu realizowanego) -  edycja ukierunkowana na debatę z udziałem 

artystów, kuratorów, animatorów, miejskich działaczy. 

Alternativa  – program powstały we współpracy z Anetą Szyłak 

i  Instytutem Sztuki Wyspa, jednego z najważniejszych ośrodków sztuki 

krytycznej. 

Arts & Science – cykl stworzony we współpracy z CSW Łaźnia. 



Kultura Wolności. Akademia Polskiej Alternatywy – czyli historia polskiej 

alternatywy w autorskim programie spotkań, wykładów i działań 

performatywnych stworzonym przez Pawła Konnaka, Krzysztofa Skibę 

i  ich gości. Program zawierałby historię zjawisk i ruchów alternatywnych 

(Totart, Pomarańczowa Alternatywa etc.). 

Zielona Szkoła Wolności - projekt realizowany przez Europejskie Centrum 

Solidarności we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej - edycja 

kierowana do młodych ludzi. 

Kultura wolności. Poszerzone pole kultury – cykl współtworzony przez 

gdańskie Obserwatorium Kultury we współpracy z trzema innymi – 

odnoszący się do dyskusji wokół projektów, także wspólnych, 

prowadzonych już od 2010 roku do 2016. 

Kultura wolności. Active Citizens - miesiąc działań i warsztatów 

kierowanych do osób i społeczności, ukierunkowany na podnoszenie 

kwalifikacji, zarządzanie różnorodnością i talentami, tworzenie trwałych 

i  opartych na dialogu sieci współpracy wokół potrzeb 

w  społecznościach. 

Blog Forum Gdańsk - we współpracy z organizatorami Blog Forum 

Gdańsk i autorytetami  blogosfery. 

Miasto od nowa. Inny, swój, mój, twój, jego – cykl debat i warsztatów, 

prac artystycznych poświęconych kwestii odbudowy tożsamości, 

tematowi wykorzenienia, znaczeniu mniejszości, ginącym językom. 

 

2014: realizowane: Akademia Debaty, Alternativa, Arts & Science, Blog 

Forum Gdańsk, projekty badawcze. 

po 2016: Każdy z wątków jest w postaci stałych działań już prowadzony. 

W różnym zakresie, z wizją kontynuacji i rozwoju 

Potencjalni partnerzy: Instytut Kultury Miejskiej, Europejskie Centrum 

Solidarności, IS Wyspa, CSW Łaźnia, British Council, Małopolski Instytut 

Kultury, Obserwatorium Kultury w Poznaniu, Obserwatorium Kultury 

Gdańsk, Uniwersytet Gdański. 

2014 rok: z uwagi na to, że większość projektów wskazanych w projekcie 

ma swoje edycje w 2014 roku proponujemy zainicjowanie projektu 

rezydencyjnego, który wymaga rozpisania konkursu architektonicznego 

i  zbudowania pawilonu. Z uwagi na koszty i unikalność projektu - 

to  mogłoby być kluczowym projektem realizowanym jesienią 2014. 

 

 



O d p o w i e d z i a l n o ś ć :  

za draft: Aleksandra Szymańska (Instytut Kultury Miejskiej) 

aleksandra.szymanska@ikm.gda.pl, 0663 14 2016 

za decyzje: Anna Czekanowicz Drążewska (Dyrektor Biura Kultury Miasta 

Gdańska) 

anna.czekanowicz@gdansk.gda.pl 

 

Instytucja odpowiedzialna za koordynację projektu: 

Instytut Kultury Miejskiej 

ul. Długi Targ 39/40 

80-830 Gdańsk 

www.ikm.gda.pl 

0048 58 760 72 16 

 

Wszelkie pomysły przedstawione w koncepcji to szkice - zakładamy 

prace nad szczegółowym programem w chwili, gdy podjęta zostanie 

decyzja.  

Wszystkie koncepcje mają swoich autorów, zakładają udział wielu 

podmiotów z Gdańska - niezależnie od tego czy koordynatorem będzie 

Instytut Kultury Miejskiej - chcielibyśmy zaprezentować Gdańsk 

różnorodnie i z udziałem wielu twórców, wykonawców, ekspertów, 

kuratorów.  

W programie nie zostały uwzględnione działania już będące polem 

współpracy, np. działania prowadzone  przez Europejskie Centrum 

Solidarności, działania w ramach Gdańskiej Szkoły Muralu i inne - mamy 

nadzieję, że też wzbogacą oficjalny program 2016 roku. 

  



 

  



KATOWICE. CYFROWE MIASTO 

 

Przedstawione projekty eksplorują związki nowych mediów 

z  tożsamością miasta oraz kreatywnością rozumianą jako twórczość na 

pograniczu sztuki, designu i technologii. Wydarzenia odbywają się 

w  ramach projektu Medialab Katowice, który łączy działania twórcze, 

badawcze i edukacyjne. Medialab jest miejscem wymiany pomysłów 

i  idei, spotkań z inspirującymi artystami i projektantami, a także 

platformą współpracy z twórcami i instytucjami z różnych krajów.  

Działania Medialabu są zróżnicowane i rozłożone w czasie: 

od  warsztatów dających możliwość regularnych spotkań, przez 

jednorazowe interwencje w przestrzeni publicznej, po duże wydarzenia, 

które podsumowują poszczególne części projektu i przyciągają większą 

liczbę uczestników, stając się platformą dyskusji i wymiany wiedzy. 

Program w poszczególnych latach ogniskuje się wokół wybranych 

zagadnień istotnych dla kultury i rozwoju miasta.  

 

- 2012 - Przyjemność eksperymentowania 

- 2013 - Nowe idee dla miasta 

- 2014 - Cyfrowa przestrzeń publiczna  

- 2015 - Wytwórcy / Makers  

- 2016-17 - do ustalenia w drugiej połowie 2014 

 

Jednym z założeń koncepcyjnych programu Miasta Ogrodów podczas 

starań o tytuł ESK 2016 było przepracowanie opozycji między kulturą, 

naturą i technologią, charakteryzujących tożsamość miasta z okresu 

rewolucji przemysłowej. W postindustrialnych Katowicach napięcia te są 

w dalszym ciągu widoczne ze względu na gwałtowny i kompleksowy 

charakter zachodzących tu przemian. Ilustracją tego procesu jest 

klamrowa kompozycja wniosku aplikacyjnego: od prezentacji 

industrialnego dziedzictwa Katowic i koncepcji miasta-ogrodu 

do  platformy programowej Cyberogród, kładącej nacisk na kompetencje 

cyfrowe uczestników oraz wykorzystanie mediów cyfrowych 

do  tworzenia nowych narracji dla miasta. 

Filozofia Medialabu Katowice jest mocno zakorzeniona w programie 

opracowanym na potrzeby kandydatury. Proponowane działania odnoszą 



się bezpośrednio do elementów wniosku aplikacyjnego: projektów 

Cybermiasto i Mapowanie Katowic, a także Akademii Nowych Mediów. 

 

G ł ó w n e  o s i e  p r o g r a m o w e  

 

W y d a r z e n i e  

art+bits festival      

Interdyscyplinarny festiwal sztuki i technologii jest kilkudniowym 

spotkaniem artystów, projektantów, programistów – twórców oraz 

użytkowników nowych technologii. Wydarzenie pokazuje aktualne trendy 

w rozwoju nowych mediów, najciekawsze na Śląsku projekty 

z  pogranicza designu i sztuki mediów, a także działania przygotowane 

przez Medialab Katowice. Główną częścią wydarzenia są warsztaty 

prowadzone przez zaproszonych ekspertów: artystów, twórców 

technologii, projektantów. Towarzyszą im wystawy, a także pokazy 

i  prezentacje projektów w różnych częściach miasta. Współpraca: domu 

produkcyjny Netizens, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. 

 

P r o d u k t y  

Modern City in the Making. Katowice 1865–2015 

Jak za pomocą wizualizacji danych pokazać historię i obecną kondycję 

miasta? Przedsięwzięcie gromadzi projektantów, badaczy, aktywistów 

i  osoby zainteresowane miastem, które w interdyscyplinarnych 

zespołach analizują i wizualizują wybrane zagadnienia dotyczące 

Katowic. Projekt nawiązuje do działalności instytutu Isotype 

i  uniwersalnego języka wizualnego o tej samej nazwie. Jego nazwa 

odnosi się bezpośrednio do opublikowanej w 1939 roku książki Modern 

Man in the Making Otto Neuratha, opisującej w przystępny sposób 

historię ludzkości. Wyniki projektu będą prezentowane w internecie oraz 

w przestrzeni publicznej miasta, by z okazji okrągłych urodzin Katowic 

przybliżyć mieszkańcom i gościom ich krótką, ale pasjonującą historię. 

Współpraca: Muzeum Historii Katowic. 

Katalog Daniel     

Projekt serwisu internetowego zainicjowany przez Medialab podczas 

Open Data Day 2013 jest katowickim pomysłem na udział w ruchu 

otwartych danych. W przekonaniu, że twórcy istniejących w różnych 

miastach repozytoriów przywiązują często zbyt dużą uwagę 

do  rozwiązań technologicznych, nie dostrzegając rzeczywistych potrzeb 



użytkowników danych, wypracowaliśmy własne rozwiązanie w postaci 

strony internetowej dostosowanej do potrzeb osób i organizacji 

działających w Katowicach. Dzięki niemu zbudujemy SPOŁECZNOŚĆ 

skupioną na ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW Z DANYMI za pomocą 

WSPÓLNEJ WIEDZY UŻYTKOWNIKÓW.  

Projekty w przestrzeni       

Cykl realizacji w przestrzeni miasta przygotowanych przez zaproszonych 

rezydentów. Prace będą miały formę projekcji, instalacji multimedialnych 

lub innego rodzaju tymczasowych pokazów odbywających się 

w  wybranych miejscach w centrum miasta. Poruszane tematy dotyczyć 

będą transformacji Katowic, m.in. historii poszczególnych miejsc, 

ważnych wydarzeń lub procesów społecznych. Przykładem tego rodzaju 

działań mogą być projekty z 2013 roku, m.in. praca Ghost Train Mischy 

Kuballa, a także instalacja Public Painting Machine Niklasa Roya przy 

ulicy Pocztowej 12. 

Medialab w Galerii Miasta Ogrodów 

Cykl warszatatów realizowanych regularnie od 2012 roku. Medialab 

w  Galerii Miasta Ogrodów to całoroczna oferta edukacji medialnej, ale 

przede wszystkim nowe miejsce spotkań w centrum miasta. W lato 

warsztaty będą odbywać się przed galerią bezpośrednio na ulicy 

Stanisława, tworząc z przestrzeni miejskiej tymczasowe laboratorium 

mediów (tzn. rodzaj pracowni twórczej na otwartym powietrzu).  

 

P r o g r a m  n a  2 0 1 4        

Cyfrowa przestrzeń publiczna 

Jak zmienia się funkcja przestrzeni publicznej w środowisku nasyconym 

informacją i mediami. Czy to co publiczne ogranicza się jedynie 

do  fizycznej przestrzeni? Jak usprawnić przepływ informacji i wiedzy 

pomiędzy różnymi częściami sieci tworzącej metropolię? Powyższe 

pytania odnoszą się do najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych, ale 

szczególnie trafnie oddają aktualną sytuację Katowic – miasta 

tworzącego przestrzeń spotkań osób z całej metropolii i poszukującego 

nowej tożsamości. Szczególną uwagę przywiązujemy do zjawiska 

określanego mianem digital storytelling, czyli tworzenia narracji 

za  pomocą nowych technologii i nowych kompetencji określanych 

często nową piśmiennością. Interesują nas m.in. sposoby pozyskiwania, 

przetwarzania i wizualizacji danych, techniki mapowania przestrzeni 

i  data journalism.  

 



Rodzaj wydarzeń:  

- wydarzenie główne: art+bits festival (październik) 

- interwencje w przestrzeni miasta (od maja)  

- projekty warsztatowe (luty-grudzień) 

 

W i z j e  d z i a ł a ń  

W kolejnych latach nacisk położony zostanie na interdyscyplinarność 

i  budowanie platformy współpracy podmiotów z różnych środowisk, 

by  Medialab oprócz edukacji i działań artystycznych mógł generować 

innowacje wprowadzane na rynek. Edycja w 2015 roku poświęcona jest 

Wytwórcom - eksperymentatorom, wynalazcom, osobom własnoręcznie 

tworzącym urządzenia. Szczegółowy program na kolejne lata 

opracowany zostanie w pierwszej połowie 2015 roku.  

W 2016 roku odbędzie się specjalna edycja art+bits festival 

przygotowana we współpracy z nast. partnerami: Ars Electronica Linz, 

ZKM Center for Art and Media Karlsruhe, Etopia Center for Art and 

Technology Zaragoza. Partnerem projektu mogłoby być Centrum Sztuki 

WRO, a część wydarzeń Medialabu odbywałaby się we Wrocławiu. 

Do projektu zostaną zaproszeni twórcy i badacze nowych mediów 

z  innych części kraju, m.in. z Gdańska, Lublina, Łodzi i Wrocławia. 

 

W y b ó r  p r o j e k t u :  

Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice 

Naczelnik Edyta Sytniewska, edyta.sytniewska@katowice.eu, 322593700 

 

Instytucja zgłaszająca i koordynująca:  

Instytucja Kultury Katowice-Miasto Ogrodów 

plac Sejmu Śląskiego 2 

40-032 Katowice 

sekretariat@miasto-ogrodow.eu  

(32) 609-03-11, (32) 785-70-26 

 



Dyrektor:  

Piotr Zaczkowski, piotr.zaczkowski@miasto-ogrodow.eu, 510078932 

Dyrektor artystyczny:  

Marek Zieliński 

 

Koordynator ds. współpracy z miastami: 

Tamara Kamińska 

tamara.kaminska@miasto-ogrodow.eu 

885110005 

 

Koordynator merytoryczny przedstawionego projektu:  

Karol Piekarski 

karol.piekarski@miasto-ogrodow.eu  

722003075 

 

Szczegółowe informacje o projekcie:  

medialabkatowice.eu 

medialabkatowice.eu/portfolio/przyjemnosc-eksperymentowania-

medialab-katowice-2012 

  



 

 

 

 

  



 

Lublin. Kultura Wiedzy 

 

Propozycja programowa w ramach współpracy Wrocławia ESK 2016 

z  polskimi miastami. Przedstawiona propozycja nie wyczerpuje 

możliwości współpracy pomiędzy Lublinem i Wrocławiem w ramach 

obchodów ESK Wrocław 2016. Jest jedynie projektem przygotowanym 

na potrzeby współpracy pomiędzy miastami oraz Narodowym Centrum 

Kultury. 

 

W s t ę p  

Propozycja programowa „Kultura Wiedzy” jest kontynuacją założeń 

przyjętych w trakcie pracy nad aplikacjami konkursowymi „Lublin 2016 – 

Europejska Stolica Kultury”. Główną ideą programu Kultura Wiedzy jest 

integracja sektora kultury i środowisk akademickich. Miasto Lublin, dążąc 

do wypracowania innowacyjnego modelu współpracy samorządu 

i  uniwersytetu, obrało tą ideę za jeden z głównych kierunków 

strategicznego rozwoju miasta, wpisując go w „Strategię Rozwoju 

Lublina 2020”. Kultura Wiedzy ma służyć wykorzystaniu obecności 

uczelni do wzmacniania kreatywności i innowacyjności we wszystkich 

dziedzinach kultury i sztuki oraz stworzyć trwałą, rozbudowaną sieć 

kontaktów środowisk akademickich i artystycznych. 

Głęboko wierzymy, że na styku kultury i nauki mogą rodzić się nowe 

koncepty badawcze i idee artystyczne. Obie te dziedziny życia łączy chęć 

podejmowania ryzyka i eksperymentowania, które są integralną częścią 

procesu twórczego. 

Zasadnicze znaczenie dla budowania dobrych relacji miasta 

z  uniwersytetami ma postrzeganie ich nie jako wyizolowanych „wież 

z  kości słoniowej”, ale jako ważnego społecznego partnera w realizacji 

strategii rozwojowej. Generowanie zamiast reprodukowania wiedzy – 

to  kluczowy cel do wykorzystania potencjału uczelni wyższych 

w  kulturalnym trójkącie obejmującym różne sfery kultury: tworzenie – 

kształcenie – badanie. 

Założenia aplikacji „Lublin. Europejska Stolica Kultury” (Pierwsza 

Aplikacja) 

Kultura Wiedzy dąży do otwarcia instytucji i organizacji kulturalnych 

na  wizje i rozwiązania proponowane przez akademików i ekspertów oraz 

do strukturalnego włączenia uczelni wyższych w przedsięwzięcia 



kulturalne. Kultura wiedzy – zamiast podtrzymywać sztuczne bariery 

dzielące języki i sposoby patrzenia na świat różnych dyscyplin 

akademickich – będzie tworzyć holistyczną wiedzę o świecie. Równie 

ważne są w tym projekcie edukacja i rozwijanie umysłów 

„imaginacyjnych”, zdolnych łączyć ze sobą szereg danych z różnych 

dziedzin i pól kulturowych – naukowych, politycznych, literackich, 

filozoficznych i artystycznych.   

Założenia aplikacji „Lublin 2016. Europejska Stolica Kultury (Aplikacja 

Finałowa)” 

Kultura Wiedzy – jako reakcja na kryzys poznawczy będący efektem 

nadmiernie „sektorowego” rozwoju nauki zbyt wąskich specjalizacji 

ograniczających kreatywność. Kultura podążająca za rozwojem nowych 

technologii może pełnić rolę platformy integrującej różne dziedziny 

wiedzy, pozwalając jednocześnie mieszkańcom na łatwiejszy i pełniejszy 

dostęp do kultury. Jako miasto akademickie Lublin ma szansę pełnić rolę 

lidera w tym obszarze wykorzystując zdobycze nauki i kultury do rozwoju 

przemysłów kreatywnych i wsparcia innych obszarów aktywności branży 

twórczej. 

Założenia „Strategii Rozwoju Kultury Lublin 2013-2020” 

 

M o d u ł y  p r o g r a m u  K u l t u r a  W i e d z y  2 0 1 4 - 2 0 1 7  

Prezentujemy moduły programowe o otwartej strukturze. Ich konstrukcja 

budowana jest na zasadzie funkcjonalnych układanek (struktura 

modułowa), tak aby z jednej strony stanowiły spójną całość a z drugiej 

były otwarte na potencjalne uzupełnienia, przekształcenia i rekonfiguracje 

z których wyłonią się nowe taktyki działania, programy, wydarzenia. 

 

Moduły programowe: 

 

EUROPEJSKIE KOLEGIUM KULTURY 

Celem EKK jest poszerzanie świadomości społecznej, podnoszenie 

jakości wiedzy i zdobywanie szeroko rozumianych kompetencji 

kulturowych otwartych dla publiczności i publikowanych w internecie. 

To  cykl eksperckich wykładów i prezentacji najlepszych praktyk 

kulturalnych w Europie, realizowanych w formie sesji warsztatowych, 

debat i seminariów zorientowanych na współczesne wyzwanie 

i  problemy kultury. 

 



OBSERWATORIUM KULTURY 

Obserwatorium Kultury tworzone jest w ramach partnerstwa miasta 

i  uczelni wyższych. Będzie niezależnym  zespołem eksperckim, którego 

prace skoncentrują się na analizie trendów w bieżących politykach 

kulturalnych, badaniu współczesnej twórczości kulturalnej oraz 

zagadnień związanych z rozpowszechnianiem kultury. Efektem prac 

OK  będą badania, które dadzą podstawy do merytorycznej dyskusji 

o  realnym stanie kultury oraz potrzebach społecznych związanych z tą 

dziedziną życia. OK będzie także stanowiło funkcję doradczą zarówno dla 

władz publicznych, jak i instytucji i organizacji kulturalnych. 

 

MOBILNY OŚRODEK ZABAWY WIEDZĄ I SZTUKĄ 

Projekt inspirowany sukcesem odniesionym przez Centrum Nauki 

Kopernik, rozbudowany o połączenie sztuki i nauki. Zamiast stałego 

centrum, ulokowanego w jednym z obiektów Lublina, zakładamy 

stworzenie „lotnej” inicjatywy, docierającej bezpośrednio do ośrodków 

edukacyjnych i kulturalnych miasta i regionu. Edukacja interaktywna, 

zakładająca fizyczne zaangażowanie uczestników w zajęcia  ma kreować 

strategię odkrywania własnych talentów oraz pogłębiać zainteresowania 

twórcze i odkrywcze. 

 

MINDWARE MEDIALAB 

Laboratorium w którym artyści mediów, teoretycy cyberkultury 

i  inżynierowie wspólnie pracują z najnowszymi technologiami 

komunikacyjnymi, realizują programy edukacyjne, naukowe i artystyczne. 

Tworzone już dziś, stanie się animatorem wspierającym koncepcyjnie 

i  technologicznie kluczowe projekty kulturalne tworzone w Lublinie. Jego 

istotną częścią będzie Inkubator Medialno-Artystyczny. 

 

 „CHATKA ŻAKA” – INKUBATOR MEDIALNO-ARTYSTYCZNY 

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Akademickie Centrum 

Kultury UMCS „Chatka Żaka”  otwarte w 2013 roku Inkubator Medialno-

Artystyczny dysponuje unikalnym w skali regionu zapleczem 

technologicznym / multimedialnym. Stanie się miejscem w którym „się 

tworzy” nie po to by zaspokoić konkretną potrzebę, zrealizować 

zamówienie, ale po to by wytworzyć nową wartość, sprawdzić nową ideę, 

by spotkać na pozór nieprzystające ze sobą światy nauki, sztuki i biznesu 

– agory idei i komercyjnego rynku, metajęzyka i  potrzeb rzeczywistości; 

skonfrontować dyskurs naukowy, estetyczny i ekonomiczny, dokonać 



synestezji języków wyrazu tych dziedzin, po to by budować alternatywne 

narracje. 

 

HERITAGE IN REMIX 

Programy edukacyjne i upowszechniające dziedzictwo historyczne 

i  kulturowe poprzez jego kreatywne, multimedialne przetwarzanie. Remix 

to hasło przewodnie naszej strategii angażowania internautów 

do  kreatywnego współtworzenia cyfrowej kultury wywodzącej się 

z  dziedzictwa regionu. Będzie on wspomagać obieg dóbr kultury, ich 

antycypacyjne przetwarzanie (zamiast muzealnego zachowania). 

 

 LUBLIN 2.0 

 „Drug@ Przestrzeń” to transkulturowa platforma (inter)aktywności 

medialnej. W przestrzeni sieci, na bazie materiału wypracowanego na 

poziomie 1.0 i 2.0, będziemy budowali alternatywne, poszerzone „miasto 

cyfrowe” LUBLIN 2.0, które otwiera przestrzeń twórczej (inter)aktywności 

w  cyberprzestrzeni. 

 

 OBEREK ZAKRĘCONY CYFROWO 

 Do świata mediów cyfrowych zostaną wprowadzone, unikalne 

w  skali Polski, analogowe zasoby kultury tradycyjnej, zgromadzone 

głównie przez zespół prof. Jerzego Bartmińskiego. Będą one służyć 

projektom badawczym i edukacyjnym, zbiory muzyki ludowej 

udostępnione zostaną internautom do remiksowania. 

 

 WZORCE EUROPY 

 Projekt inicjujący dialog pomiędzy ginącym rzemiosłem 

a  nowoczesnym projektowaniem. Lokalne tradycje wzornicze zostaną 

opracowane przez badaczy i naukowców i staną się inspiracją dla 

wzornictwa przemysłowego i współczesnego designu. 

 

TEATRALIZACJA WIEDZY 

Projekt wykorzystuje możliwości kryjące się we współpracy naukowców 

i  artystów sztuk performatywnych (reżyserów, choreografów, aktorów, 

kompozytorów). Zakłada teatralizację „suchych” wykładów akademickich, 

dzięki której wiedza teoretyczna podana zostanie w atrakcyjnej formie, 



angażującej uwagę odbiorców. Inspirowany jest konferencjami 

naukowymi i prezentacjami organizowanymi przez Sapling Foundation 

pod nazwą TED (Technology, Entertainment and Design). 

 

TANDEMY „WIEDZA PERFORMATYWNIE” 

Kreatywność jest wspólnym mianownikiem nauki, sztuki i biznesu, 

co  więcej jest czynnikiem warunkującym rozwój każdej z tych dziedzin. 

Podobnie należy myśleć o innowacyjności, która w biznesie warunkuje 

wzrost, w nauce – postęp, w sztuce – charakter. Poszukiwania 

artystyczne i naukowe łączy chęć podejmowania ryzyka 

i  eksperymentowania. Najnowsze odkrycia naukowe inspirują artystów 

i  zmieniają relacje pomiędzy sztuką i odbiorcą. Z drugiej strony, 

performatywność i nastawienie na dotarcie do odbiorcy, 

tak  charakterystyczne dla działalności kulturalnej, otwierają przed 

naukowcami nowe możliwości popularyzacji wiedzy. 

Projekt zakłada stworzenie programu grantowego adresowanego 

do  zespołów/tandemów, w ramach których współpracować będą artyści 

i naukowcy. Pozwoli na wprowadzenie nowej ekspresji do świata nauki 

oraz świeżego know-how do świata kultury. 

 

FESTIWAL NAUKI I SZTUKI – nauka elektryzuje! 

Istniejący obecnie Festiwal Nauki zostanie wzmocniony przez działania 

artystyczne i kulturalne, w następujących aspektach: 1) wprowadzenie 

nowatorskich wydarzeń przygotowywanych w ramach wspólnej pracy 

artystów i naukowców, łączących ekspresje charakterystyczne 

dla  wiedzy i sztuki; 2) przeniesienie i wykorzystanie posiadanego przez 

środowisko kulturalne know-how z zakresu organizacji festiwali 

i  wydarzeń masowych; 3) przeprowadzenie konkursów grantowych 

adresowanych do organizacji studenckich oraz młodych naukowców 

w  celu wyzwolenia kreatywności oraz urozmaicenia prezentacji 

odbywających się w ramach Festiwalu. 

 

Finałem Festiwalu Nauki i Sztuki będzie spektakularne widowisko 

plenerowe „Neurony Atomy Bity” (zrealizowane zgodnie z ideą 

performatywności nauki), przygotowane wspólnie przez kadrę 

uniwersytecką, studentów oraz instytucje, przedstawicieli kultury 

i  praktyków. Głównym tematem tego wydarzenia,  będzie zjawisko 

elektryczności – w jej różnych kulturowych, naukowych i społecznych 

aspektach. Zmiany cywilizacyjne i kulturowe spowodowane przez 

fenomen elektryczności zostaną tu opowiedziane w wysublimowanej, 



artystycznej formie, z udziałem nowoczesnych technologii medialnych 

i  intermedialnych. Produkcja widowiska będzie uwzględniała 

perspektywy jego wielokrotnej prezentacji w różnych zmiennych 

lokalizacjach. 

  

P r o g r a m  K u l t u r a  W i e d z y  2 0 1 4  

Festiwal Nauki i Sztuki + Widowisko „Neurony Elektrony Bity” vol. 1 

Europejskie Kolegium Kultury 

Obserwatorium Kultury   

Mindware & Medialab & Inkubator 

Tandemy „Wiedza Performatywnie” 

Teatralizacja Wiedzy 

 

P r o g r a m  K u l t u r a  W i e d z y  2 0 1 5  –  2 0 1 7  

Kontynuacja i rozwój programu Kultura Wiedzy na lata 2015-2017 będzie 

się koncentrowała wokół triady pojęciowej „Neurony Elektrony Bity”, 

opisującej oblicza kulturowych i artystycznych zmian wywołanych 

ujarzmieniem elektryczności i jej cywilizacyjną obecnością. 

Hasło „Neurony Elektrony Bity” dotyka trzech przenikających się 

problemów, składających się na kulturowy krajobraz elektryczności 

we  współczesnym świecie. To: 

- elektryczność jako tajemniczy kod komunikacji medialnej i zasada 

działania wszelkich, (ale przede wszystkim cyfrowych) mediów i sieci 

komunikacyjnych; 

- energiewende (zwrot energetyczny) jako jeden z czynników zmiany 

hierarchicznego modelu i demokratyzacji kultury oraz życia społecznego; 

- biomedia, ekologia i elektryczność – wspólne dla natury i kultury 

oswajanie elektryczności i wykorzystanie jej natury (problemy ekologii 

energetycznej, tożsamości elektrycznej życia). 

Idee odnoszące się do hasła  „Neurony Elektrony Bity” przenikają 

większość modułów programowych programu Kultura Wiedzy, 

zmierzając, poprzez wywołanie efektu synergii, do wspierania 

najistotniejszych aktywności na styku kultury i nauki. 



Kultura Wiedzy zakłada jednocześnie pozostawienie przestrzeni na nowe 

koncepty programowe lub autonomiczne funkcjonowanie modułów 

programowych. 

 

ESK 2016 

Ukoronowaniem działań prowadzonych w poprzednich latach będzie 

sfinalizowane w roku 2016 międzynarodowe wydarzenie pt. „Neurony 

Elektrony Bity”, odbywającego się na „arenie” miasta Wrocławia – 

Europejskiej Stolicy Kultury. Będzie to kilkudniowe widowisko artystyczne, 

wykorzystujące najnowsze technologie, połączone z wystawą/instalacją 

oraz z programem teoretycznym i seminariami naukowymi oraz 

praktycznymi interaktywnymi warsztatami dla publiczności. 

Geneza idei Neurony Elektrony Bity i jej cele 

Cywilizacja korzysta z elektryczności od niedawna. Powszechność 

wykorzystania tego zjawiska to niewiele ponad 100 lat jej współczesnej 

historii. W tym czasie w niewidzialny sposób napędzająca i sterująca 

maszyny energia zawładnęła życiem społecznym i kulturą, zmieniła 

je  w  niezwykły sposób - trudno wyobrazić sobie dzisiaj świat wokół nas, 

w  którym nagle zabrakłoby prądu. Poza wieloma odczuwalnymi 

powszechnie brakami niemożliwe są bez prądu także Internet, 

komputery, wszelkie cyfrowe media i nowe formy komunikacji a zatem 

także i cyfrowa cyberkultura, społeczeństwo informacyjne i kultura 2.0. 

Pomimo tak kluczowej dla funkcjonowania współczesności roli 

elektryczność dla wielu jej użytkowników jest tajemnicą i mitem, 

podobnym do odwiecznego strachu przed grzmotami Zeusa. Trzeba się 

z  jej potencjałem mierzyć w naszej codzienności, zadawać pytania 

o  sensy i kształty, które może przybierać, testować różne jej wcielenia 

i  wykorzystywać do coraz to nowych celów. 

Elektryczność rozumiana jest jako ukryta pod estetycznymi, 

semiotycznymi i społecznymi „twarzami” technologii medialnych 

„genetyczna” reguła komunikacji. To funkcjonalny fundament skryty 

głęboko pod kulturowym projektem medialnej konstrukcji. Jego 

odsłanianie i przenikanie, to pierwszy cel główny, który pozwoli artystom 

i  badaczom medialnej kultury pochodzącym z różnych środowisk 

i  reprezentujących różną wiedzę i wrażliwość lepiej zrozumieć sens 

różnorodności form i tradycji kultury europejskiej, bowiem 

to  kontynentalna rewolucja techniczna i metoda naukowa ujarzmiły prąd 

i uczyniły zeń zrąb własnej tożsamości, a także narzędzie przewagi nad 

innymi kulturami. Drugim celem jest działanie edukacyjne i dyskursywne; 

chodzi o budowanie wielowarstwowej narracji objaśniającej „kulturę 

elektryczności”, czyli jej wpływ na sztukę, naukę, życie społeczne. 



 

Rok 2017 

Kontynuacja programu Kultura Wiedzy w ramach celebrowania 700-lecia 

Lublina. 

 

Potencjalni partnerzy: 

Galeria Labirynt, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN, Inkubator Miedialno-

Artystyczny UMCS, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Lubelska 

Wyżyna IT, Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej, Centrum Sztuki WRO we 

Wrocławiu, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, Ars 

Electronica Center Linz, Zentrum für Kunst und Medientechnologie 

(Karlsruhe), Medialab-Prado (Madryt), Eureka! Zientzia Museoa (San 

Sebastián), Instytut Sztuki Aktualnej (Lwów), Reply To All (Budapeszt). 

 

Lublin Kultura Wiedzy 2014 – 2017 

przygotowali: 

Rafał Koziński; Miłosz Zieliński, 

Grzegorz Kondrasiuk, Zbigniew Sobczuk, Barbara Wybacz, Piotr 

Celiński, Magdalena Kawa, Karol Grzywaczewski 

 

Instytucja koordynująca: 

Warsztaty Kultury w Lublinie 

Dyrektor Grzegorz Rzepecki, g.rzepecki@warsztatykultury.pl , 608601424 

 

Inicjator: 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublina 

Dyrektor Michał Karapuda, mkarapuda@gazeta.pl , 781590005 

  



 



ŁÓDŹ . PRZEMYSŁY KREATYWNE 

 

Wyobraź sobie miasto, na którego ulicach rozbrzmiewa wiele języków 

w  łagodnej symfonii, bez dysonansów. 

Wyobraź sobie miasto, którego nowoczesna architektura nie rodzi się 

z  wyburzeń, lecz rośnie pośród przodków, odnowionych, 

postindustrialnych fabryk, zabytkowych budynków. 

Wyobraź sobie miasto dzieci, z ciekawością odkrywających przeszłość 

ulic i budynków, miasto dobrze wykształconych młodych ludzi, którzy 

szanują ducha tolerancji i wolności są przedsiębiorczy, jak europejscy 

założyciele Łodzi. 

Wyobraź sobie ludzi starszych, których emocjonalne bogactwo jest siłą 

wszystkich pokoleń. 

Wyobraź sobie miasto, którego mieszkańcy tworzą sprawną i twórczą 

demokrację, a decydenci odpowiedzialni za jej losy potrafią wnikliwie 

wsłuchiwać się w ludzkie potrzeby, pragnienia i marzenia.  

Wyobraź sobie miasto, które rozrasta się, ale nie niszczy przyrody jest 

wciąż zielone, a jego mieszkańcy w licznych miejskich lasach, parkach, 

nieopodal ścisłych rezerwatów, oddychają czystym powietrzem. 

Wyobraź sobie miasto, gdzie artyści, biznesmeni, politycy i społecznicy 

tworzą wspólne projekty, które wypełnia energia i pasja. 

Wyobraź sobie Łódź jako miasto synergii, wspólnotę mieszkańców – 

Ziemię Odmienioną! 

REWOLUCJA WYOBRAŹNI – Europejska Stolica Kultury 2016, wniosek 

aplikacyjny, Łódź 2010, str. 36-37. 

 

Miasto spełniających się marzeń, w której XIX-wieczne dziedzictwo 

i  awangardowe tradycje łączą się z artystyczną energią 

i  przedsiębiorczością nowoczesnej Europy, dając nieskończone 

możliwości rozwoju i twórczego działania. 

REWOLUCJA WYOBRAŹNI – Europejska Stolica Kultury 2016, wniosek 

aplikacyjny, Łódź 2010, str. 54. 

 

 



Łódź to przykład miasta, które posiada ogromny potencjał kulturowy, 

intelektualny i gospodarczy. Potencjał sektora kreatywnego tkwi 

w  odpowiednio  animowanej polityce rozwoju przedsiębiorczości. 

Kreatywna Łódź to kreatywni ludzie. Ich umiejętności przedsiębiorczego 

projektowania oraz wdrażania pomysłów stanowią siłę napędową 

miasta.  

Wartość kultury jako czynnika wpływającego na  szeroko rozumiany 

rozwój przejawia się w jej szczególnych właściwościach. Kultura 

odgrywa ważną rolę społeczną, sprzyja budowaniu więzi międzyludzkich 

jest czynnikiem stymulującym rozwój kapitału społecznego, będąc 

jednocześnie obszarem dominacji eksperymentu i refleksji. Przemysły 

kreatywne natomiast są pomostem, który łączy kulturę i ekonomię. 

Z  jednej strony są czynnikiem kulturotwórczym, z drugiej stanowią 

sposób, poprzez który ta kultura wpływa na ekonomię i społeczeństwo.  

Misja jaką przyjęło miasto oparte jest na dziedzictwie nowoczesności: 

dorobku XIX  wiecznej wielokulturowej historii miasta, nowoczesnych 

procesach kształtujących jej charakter, tożsamości mieszkańców, tkance 

architektoniczne, industrialnej przeszłości. 

To miasto, które zmierza do otwartego interdyscyplinarnego, 

kulturotwórczego dialogu, tworzy warunki do rozwoju nowoczesnych 

instytucji, dba o aktywne  uczestnictwo mieszkańców w kulturze i buduje 

przestrzeń otwartą i przyjazną twórcom. Celem tych działań jest 

wzmocnienie ponadlokalnej pozycji kulturalnej miasta. 

 

P r z e m y s ł y  k r e a t y w n e  -  o ś  p r o g r a m o w a  2 0 1 4  -

2 0 1 7  

 

Księży Młyn – osiedle artystyczne 

Księży Młyn to rozległa dzielnica, która przetrwała w sposób niemal 

kompletny z okresu rozkwitu przemysłowej Łodzi. W XIX w. Karol 

W.  Scheibler – jeden z największych łódzkich fabrykantów wybudował 

zespół fabryczno-mieszkalny, rodzaj miasta w mieście. Jego układ 

urbanistyczny i architektura wzorowane były na angielskich osadach 

przemysłowych. Na Księży Młyn składają się planowo rozmieszczone 

i  jednolite architektonicznie budynki fabryczne, osiedle 

mieszkaniowe,  rezydencje właścicieli i wille dyrektorskie z ogrodami, 

a  także ulice i bocznice kolejowe, szkoła etc. 

Obecnie w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księży Młyn 

dawne osiedle mieszkaniowe dla robotników z tzw. domami familijnym 

(25 budynków) stopniowo staje się artystycznym osiedlem Łodzi. 



W  ramach realizacji programu planuje się udostępnienie około 1000 m 2 

powierzchni użytkowej dla sektora przemysłów kreatywnych. 

W  odrestaurowanych murach dawnych mieszkań robotników powstają 

pracownie artystyczne, do których malarze, rzeźbiarze, graficy, 

fotografowie oraz projektantki mody szybko wnieśli twórczą atmosferę. 

Pracownie na Księżym Młynie to miejsca, w których tradycja ciężkiej 

pracy spotyka się z radością i pasją tworzenia. 

 

Art_Inkubator w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi 

Misją Art_Inkubatora jest pobudzenie przedsiębiorczości i aktywności 

osób zajmujących się, głównie w Łodzi oraz w regionie łódzkim, kulturą 

i  sztuką, poprzez umiejętne połączenie szeroko rozumianej sztuki 

i  przedsiębiorczości opartej na kreatywności i innowacyjności twórców 

i  artystów funkcjonujących w ramach instytucji otoczenia biznesu jaką 

jest Inkubator Kultury – Art_Inkubator.  

Art_Inkubator to projekt który tworzy kulturę przedsiębiorczości i kulturę 

działania organizacji. W ramach Inkubatora zostaną wprowadzone 

strukturalne narzędzia wsparcia, pozwalające na aktywną i celową 

pomoc dla podmiotów inkubowanych. Art_Inkubator promować będzie 

osoby i firmy współdziałające w celu wykreowania Łodzi i regionu 

łódzkiego jako miejsca wspierającego kulturę i sztukę, miejsca 

pobudzania przedsiębiorczości środowisk artystycznych. Ostatnim, nie 

mniej istotnym zadaniem AI, jest popularyzowanie osiągnięć z zakresu 

kultury, sztuki, edukacji i przedsiębiorczości.  

Art_Inkubator będzie swoistą platformą pozwalającą na realizację 

pomysłów biznesowych i artystycznych. Będzie też pierwszym w Polsce 

inkubatorem nastawionym na wspieranie i promocję działań sektora 

kreatywnego. Mogą to być instytucje organizujące wydarzenia 

artystyczne lub też firmy wspomagające je swoimi produktami czy 

usługami (np. sprzętem technicznym, oprogramowaniem, doradztwem), 

czy wreszcie przedsiębiorcy z tzw. przemysłów kultury. Im wszystkim 

Art_Inkubator zapewnia przestrzeń i infrastrukturę lokalową oraz 

administracyjną. Jest swoistym adresem prowadzenia działalności, 

zapewniającym ochronę w najtrudniejszym, startowym momencie 

działalności podmiotu. AI sprzyja innowacyjnym ideom od wczesnego 

etapu ich powstania do "dojrzałości" zakończonej wyjściem z inkubatora.  

Art_Inkubator będzie działał w ramach instytucji kultury Fabryka Sztuki 

w  części kompleksu Scheiblera i Grohmana przy ul. Tymienieckiego 

w  Łodzi. Od maja 2014 roku osiedlać się tu mają artyści i młode firmy 

kreatywne.  

 



Wsparcie produkcji filmowej - Łódź Film Commission 

Łódź Film Commission – członek Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Komisarzy Filmowych (AFCI – Association of Film Commissioners 

International) to pierwsza tego typu jednostka funkcjonująca w Polsce.  

Do jej najważniejszych zadań należy zapewnienie kompleksowej pomocy 

filmowcom oraz wsparcie produkcji filmowej jako jednej z gałęzi 

przemysłów kreatywnych. 

 

Lokale dla kreatywnych 

Program Urzędu Miasta Łodzi „Lokale dla kreatywnych” ma zachęcić 

przedsiębiorcze osoby do wynajmowania po preferencyjnych stawkach 

czynszu lokali przy głównej ulicy i lokowania tam unikatowych form 

działalności artystycznej, handlowej czy gastronomicznej, by ponownie 

ożywić Piotrkowską. Mogą to być galerie sztuki, butiki, księgarnie  

i  antykwariaty, kawiarnie, lokum dla firm projektowych i pracowni. 

Program miasta, jest bardzo ważny przede wszystkim dlatego, 

że  to  bardzo konkretne działanie odpowiadające na jeden 

z  podstawowych problemów "kreatywnych praktyków", czyli na brak 

przestrzeni do pracy i prezentacji. I to takiej przestrzeni, na której 

utrzymanie byłoby ich stać - szczególnie na pierwszym etapie rozwoju 

zawodowego. W konkursach "lokale dla kreatywnych" preferowani są 

ci  najemcy, którzy mają ciekawszy pomysł na działalność. W okresie 

od  grudnia 2012 do listopada 2013 roku ogłoszono już siedem edycji 

przetargów na wynajem lokali użytkowych "tzw." dedykowanych, w tym 

okresie zaoferowano do wynajmu 98 lokali. 

 

Wima - Strefa działań alternatywnych  

W zabytkowych murach dawnej fabryki J. Kunitzera i J. Heinzla swoje 

miejsce odnalazła kultura. dawny kompleks fabryczny stopniowo 

przekształca się w miejsce tętniące kulturą.  

Siedzibę znalazły tu: centrum muzyczne Bajkonur, pracownie 

absolwentów ASP w Łodzi,  pracownia konserwatorska, grupa filmowców 

zajmujących się animacją, spółdzielnia socjalna założona przez pięć 

plastyczek i imponująca galeria niepełnosprawnych twórców. To dopiero 

początek, do przeprowadzki na Widzew szykują się już kolejni artyści. 

Widzewska Manufaktura docelowo ma stać się miejscem pełniącym 

funkcje centrum społeczno-kulturalne, w którym artyści rozwijają 

skrzydła i współpracują ze sobą.  

 



 

OFF Piotrkowska 

W dawnej Fabryce Ramischa w Łodzi udostępniono przestrzeń, która jest 

przyjazna twórcom i wszelkim przejawom aktywności kreatywnej 

mieszkańców Łodzi. Projekt skupia muzyków, artystów, designerów, 

animatorów kultury, projektantów mody i innych działaczy szeroko 

pojętej kultury OFF-owej. Dawne mury fabryki stały miejscem rozwoju 

kultury, sztuki i kreatywnego biznesu. Ta lokalizacja ma pomóc w rozwoju 

kreatywnej działalności,  

a kreatywna działalność zapewnić aktywizację miejsca. Do tej pory 

Off  Piotrkowska powstało ponad 40 lokali i sklepów z branży kreatywnej.  

 

Łódzkie festiwale 

W Łodzi w ostatnich latach powstało wiele wydarzeń artystycznych 

mających bezpośredni wpływ na rozwój turystyki kulturalnej, 

infrastruktury turystycznej, handlowej, a nawet na zainteresowanie 

inwestorów zagranicznych. Jeden projekt festiwalowy generuje nowe 

miejsca pracy oraz podtrzymuje zapotrzebowanie na usługi.  

1. Łódź Design Festival 

2. Międzynarodowy Festiwal Fotografii - Fotofestiwal 

3. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit 

4. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 

5. Light. Move. Festival. Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła 

6. Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Indywidualności Muzycznych 

im. Aleksandra Tansmana 

7. Filmteractive Festiwal 

8. Galeria Murali – Festiwal Galeria Urban Forms  

 

P r o g r a m  2 0 1 4   -  J e s i e ń  z  ł ó d z k i m i  

f e s t i w a l a m i   

„Łódź jest miastem wyjątkowych festiwali. Spośród innych miast 

wyróżniamy się silnym sprofilowaniem i branżową specjalizacją. 

Większość z łódzkich festiwali nie jest wyłącznie prezentacją sztuki. 

Mamy silną potrzebę dialogu, wymiany doświadczeń, współtworzenia.”  



Głównym łódzkim wydarzeniem w 2014 roku jest cykl - Jesień z łódzkimi 

festiwalami  

1. Łódź Design Festiwal (październik)  

2. Międzynarodowy Festiwal Fotografii – Fotofestiwal 

(maj/czerwiec)  

3. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit 

(październik) 

4. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier (październik)  

5. Light. Move. Festival. Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła 

(październik) 

6. Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Indywidualności Muzycznych 

im. Aleksandra Tansmana (wrzesień – listopad)  

7. Filmteractive Festiwal (wrzesień) 

8. Galeria Murali – Festiwal Galeria Urban Forms (wrzesień) 

 

Wizje działań, eventów etc. 2015 -2017 

Wspieranie i rozwijanie zaproponowanych inicjatyw w celu ukazania 

długofalowej perspektywy budowania sektora kreatywnego w Łodzi. 

 

Instytucja koordynująca: 

Łódź Art. Center 

Dyrektor Krzysztof Candrowicz, Tymienieckiego 3 90-365 ŁÓDŹ 

tel./fax. 0048 42 684 20 95 

 

Inicjator: 

Monika Ptasińska, Wydział Kultury  Departament Spraw Społecznych 

Urząd Miasta Łodzi 

ul.Piotrkowska 102 

90-423 Łódź 

tel. 0 42 638 42 12 



HARMONOGRAM WYKONAWCZY 

 

W d r a ż a n i e  p r o j e k t u  K o a l i c j a  m i a s t  

Koordynacją projektu zajmuje się zespół projektowy, w którego skład 

wchodzą przedstawiciel ESK Wrocław 2016, Narodowego Centrum 

Kultury oraz każde miast wyznacza lokalnego lidera-operatora kultury 

delegowanego do prowadzenia rozmów. 

 

Z e s p ó ł  p r o j e k t o w y  

- reprezentacja Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 – Dominika 

Kawalerowicz 

- reprezentacja NCK – dr Bożena Gierat-Bieroń, Anna Milczanowska, 

Aleksander Pałasiński 

- reprezentacja Gdańska – Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury 

Miejskiej 

- reprezentacja Katowic – Piotr Zaczkowski, Instytucja Miasto Ogrodów 

- reprezentacja Lublina – Grzegorz Rzepecki, Instytucja Warsztaty 

Kultury 

- reprezentacja Łodzi – Krzysztof Candrowicz, Łódź Art Center 

 

L o k a l n y  l i d e r  

Każde miasto wyznaczyło lokalnego operatora kultury -  merytorycznego 

lidera,  instytucje wcześniej odpowiedzialne za koordynację procesu 

starań o tytuł ESK, który został oddelegowany do współpracy 

z  Wrocławiem.  

Lokalny lider – odpowiedzialna instytucja, podejmuje się koordynacji 

współpracy z Wrocławiem w następujących obszarach:   

1. Wypracowuje  zakres współpracy w oparciu o narracje wypracowane 

w  procesie starań o ESK, które mogą stać się myślą przewodnią 

współdziałania z Wrocławiem; 

2. Uzyskuje poparcie lokalnych środowisk kultury, zarówno 

instytucjonalnych, organizacji pozarządowych, jak i indywidualnych 

artystów oraz kreatorów życia kulturalnego; 



3. Otrzymuje poparcie władz samorządowych, oraz wsparcie 

organizacyjne, prawne i finansowe; 

4. Koordynuje współpracę wewnątrz miasta oraz współpracę 

z   reprezentantami Wrocławia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; 

5. Wypracowuje „wymiar europejski” proponowanych projektów poprzez 

współpracę z europejskimi partnerami. 

 

H a r m o n o g r a m  p r a c  w  l a t a c h  2 0 1 4  -  2 0 1 7  

 

rok 2014 

styczeń 

Wygenerowanie propozycji narracji miejskich w nawiązujących 

do  unikalnego charakteru każdego z miast. 

luty 

Spotkanie robocze w NCK i dyskusja nad złożonymi projektami 

i  możliwościami budżetowymi. 

luty – marzec  

Podpisanie memorandum przez Prezydentów miast , Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 

marzec - kwiecień 

I Seminarium robocze we Wrocławiu dla zespołu projektowego 

poświęcone ostatecznemu przepracowaniu założeń merytorycznych 

projektów na lata 2015 – 2017 i wygenerowanie ostatecznych propozycji 

prezentacji efektów na „scenie Wrocław 2016”.  

marzec – grudzień 

Wdrażanie projektów i programów w miastach. 

III – IV kwartał 2014   

Skondensowane działania w każdym z miast, w wyniku których 

wygenerowane zostają pierwsze konkretne działania, charakteryzujące 

się wysoką jakością artystyczną i kulturotwórczą. Kluczowe jest 

zaakcentowanie odrębności i wyjątkowości podejmowanych działań 

od  zwykłej aktywności kulturalnej w mieście.   



IV kwartał 2014 

II Seminarium robocze we Wrocławiu poświęcone konkretyzacji 

programowej i finansowej projektów miast na lata 2015- 2016. Jednym 

z  ważniejszych celów seminarium będzie dokładne zaplanowanie 

działań na rok 2016 we Wrocławiu. 

 

rok 2015 

Wdrażanie wynegocjowanych projektów w trakcie seminariów 

wrocławskich w poszczególnych miastach współfinansowanych 

w  ramach projektu. 

W pierwszej kolejności narracja tematyka  każdego miasta powinna 

rozlać się lokalne środowisk kultury zarówno instytucjonalnych NGO jak 

i  indywidualnych artystów i kreatorów kultury W pierwszej kolejności 

działania dotyczące narracji miejskiej powinny być kierowane do 

lokalnego środowiska kulturalnego, obejmującego zarówno 

instytucje  kultury, organizacje pozarządowe, jak i indywidualnych 

twórców i animatorów. 

Miasto wraz ze swym tematem kulturowym powinno stać się 

nieformalnym liderem nowej narracji w Polsce, zapewnić najlepszych 

partnerów z polski oraz  

- wypracować formułę na reprezentatywność  kultury polskiej w danym 

zakresie, 

- ukazać w Polsce  najlepsze europejskie i światowe praktyki z danej 

dziedziny, 

- wypracować „wymiar europejski” proponowanych projektów poprzez 

współpracę z europejskimi partnerami  . 

 

 rok 2016 

Ekspresja artystyczna na „scenie Wrocław 2016”. 

 

rok 2017 

Monitoring i ewaluacja narracji miejskiej w poszczególnych miastach. 

Opracowanie materiałów podsumowując publikacje pisanych jak 

i  elektronicznych. Promocja efektów w Europie w odpowiednich 

środowiskach. 



czas na spokojne wyciszenie projektu oraz wdrożenie programu 

długofalowej dalszej pracy nad programem narracji w danym mieście 

etc. 

 

B u d ż e t  p r o j e k t u  

Podczas spotkania w Warszawie w dniu 28 listopada 2013 roku, 

stwierdzono, że do realizacji projektu warto wykorzystać ścieżkę 

formalno-prawną, która została zaproponowana podczas realizacji przez 

Narodowe Centrum Kultury projektu „Wschód Kultury” (Białystok, Lublin, 

Rzeszów). 

Budżet projektu wnioskowany ze środków Narodowego Centrum Kultury 

to w 2014 roku to 2 000 000,00 zł (500 tyś dla Gdańska, 500 tyś dla 

Lublina, 500 tyś dla Katowic, 500 tyś dla Łodzi).  

Całościowy budżet projektu może wynosić 4 000 000,00, zakładając, że 

każde  z miast wniesie połowę kwoty. Dzięki temu powstanie model 

finansowy 50% miasta do 50% NCK. 

Wrocław w  2014 roku zorganizuje dwa seminaria robocze we Wrocławiu 

(szerzej opisane w harmonogramie wykonawczym). 
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