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Cel raportu 

Ewaluacja dotyczyła konkretnego etapu procesu uspołeczniania polityki 
kulturalnej Wrocławia. W szczególności obejmuje ona etap od końca roku 
2018 do marca 2020.  

Jej przedmiotem jest przede wszystkim praca współpraca trzech stron – 
urzędu miasta, strony społecznej (lub lepiej stron społecznych) oraz Strefy 
Kultury przy organizacji Wrocławskiego Kongresu Kultury i wyborów 
Wrocławskiej Rady Kultury oraz proces tworzenia podstaw 
funkcjonowania Wrocławskiej Rady Kultury. 

Warto zauważyć, że ani Kongres, ani wybory do Wrocławskiej Rady 
Kultury nie odbyły się. Uniemożliwia to dokonanie pełnej oceny działań. 
Efekt procesu z pewnością miałby wpływ na ocenę samego procesu.  

W marcu 2020 r.  były gotowe: szczegółowy program Kongresu; 
zarządzenie określające podstawę prawną działania Wrocławskiej Rady 
Kultury; oraz mechanizm wyboru jej członków. Zamrożenie działań 
związane z koronawirusem spowodowało przesunięcie terminu Kongresu 
i wyborów.  

Brak możliwości weryfikacji finalnych efektów spowodował, że niniejsza 
ewaluacja skupiła się przede wszystkim na przebiegu procesu 
uspołeczniania polityki kulturalnej Wrocławia dziejącego się w kontekście 
przygotowań do Kongresu i formowania się Wrocławskiej Rady Kultury. 
Jest to niezwykle ważne, gdyż niezależnie od jakości osiągniętych 
efektów, punktem wyjścia do przygotowania ewaluacji było 
niezadowolenie wszystkich jej uczestników. Istniało poczucie, że w trakcie 
tego procesu popełniony został szereg błędów.  

Celem raportu jest więc weryfikacja, czy to poczucie jest prawdziwe  
i na czym w istocie polegają te ewentualne błędy.  

 

Metodologia 

Ewaluacja została przeprowadzona na podstawie  

• analizy materiałów zastanych (dokumentów, notatek, podsumowań  
i komunikatów publikowanych w mediach społecznościowych); 
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• 25 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z uczestnikami  
i obserwatorami procesu. Uczestnicy byli dobierani w sposób celowy 
i reprezentują wszystkie strony zaangażowane w ten proces.  

Ze względu na anonimowość osób udzielających wywiady i fakt, że cytaty 
z ich wypowiedzi w łatwy sposób pozwalałyby na identyfikację 
rozmówców, w raporcie nie zostały przytoczone wypowiedzi 
respondentów.  

Po zakończeniu analizy zebranego materiału została przygotowana lista 
najważniejszych wniosków, które zostały udostępnione stronom 
uczestniczącym w procesie. Celem tego udostępnienia było zebranie 
uwag dotyczących zaprezentowanych tez i stojących za nimi argumentów. 
Efektem były trzy e-maile zawierające uwagi. Zostały one częściowo 
uwzględnione w treści niniejszego raportu. 

Ewaluacja była realizowana w okresie od lipca do października 2020 r.  

 

Rady kultury w Polsce 

Rady kultury są opcjonalnym ciałem doradczym, które powoływane jest 
decyzją władz miasta. Nie ma w tej kwestii żadnego standardu – każdy 
samorząd autonomicznie ustala cele Rady, sposób wyłonienia jej 
członków i regulamin prac.  

Na podstawie szczegółowych badań DNA Miasta prowadzonych od 2008 
r. w 11 polskich miastach, można powiedzieć, że efektywność działania 
rad kultury zależy od: 1) zaangażowania osób zasiadających w składzie 
danej rady; 2) nieformalnych relacji członków rady z resztą środowiska 
twórców i animatorów kultury; 3) stopnia konkretności wyzwań i tematów, 
którymi ma zająć się Rada oraz ich realnego znaczenia dla polityki 
kulturalnej w danym mieście; 4) podejścia i zainteresowania podmiotu, 
przy którym funkcjonuje rada, do korzystania z jej opinii przy 
podejmowaniu decyzji.  

W każdym z raportów DNA Miasta opisujących stan miejskiej polityki 
kulturalnej w danym mieście – niezależnie od istnienia rady kultury lub 
innego tego typu ciała – wyzwanie związane z dialogiem na linii urząd – 
środowisko było jednym z kluczowych obszarów wymagających 
interwencji.  

W żadnym przypadku kompetencje rady kultury nie wykraczały poza rolę 
opiniodawczą.  
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Poniżej opisane zostały przykładowe rady kultury z Warszawy i Gdańska. 
Pokazują one różnorodność stosowanych regulacji i zastosowanych 
koncepcji na funkcjonowanie takiego ciała doradczego.  

Społeczna Rada Kultury w Warszawie 

Jednym z przykładów funkcjonowania rad kultury w Polsce jest 
warszawska Społeczna Rada Kultury. Jej prace wynikają z dokumentu 
„Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 
2020. Założenia”. Członków Rady powołuje swoim zarządzeniem 
Prezydent Miasta. Obecnie rada ta pracuje w swoim drugim składzie.  
 Jej aktualny skład został powołany Zarządzeniem nr 1492/2019.  

Społeczna Rada Kultury jest organem opiniodawczo-doradczym przy 
Prezydencie m.st. Warszawy. Wśród zdefiniowanych zadań SRK można 
znaleźć m.in.: opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego Biura 
Kultury; wskazywanie propozycji do planu budżetu na następny rok; oraz 
opiniowanie zagadnień wyznaczających kierunki polityki kulturalnej 
miasta. Rada może także samodzielnie przedstawić tematy, które są jej 
zdaniem ważne dla polityki kulturalnej.  

Rada obecnej kadencji spotkała się cztery razy – 4 października 2019, 25 
listopada 2019; 26 lutego 2020 oraz 22 kwietnia 2020 (online). Podczas 
spotkań – poza sprawami bieżącymi – poruszano sprawy nowej polityki 
kulturalnej miasta, możliwości zwiększenia finansowania kultury  
ze środków prywatnych oraz reakcji władz miasta na COVID-19. Po 
każdym spotkaniu przygotowywana jest wyczerpująca notatka. Dostęp do 
tych sprawozdań jest możliwy poprzez specjalną stronę www ratusza 
(LINK). Obsługę Rady zapewnia urzędowe Biuro Kultury.  

Społeczna Rada Kultury nie działa sama. W strukturze warszawskiego 
dialogu funkcjonuje jeszcze Zespół Sterujący. To ciało, do którego zadań 
należy opracowanie projektów programów operacyjnych oraz 
przedstawianie Prezydentowi Warszawy propozycji rozstrzygnięć  
w sprawach strategicznych. Obecnie w Zespole pracują 4 osoby. 3 osoby 
reprezentują w niej warszawskie Biuro Kultury. Zgodnie z informacjami na 
stronie warszawskiego ratusza (LINK), Zespół nie spotkał się od 9 maja 
2019 r.  

Organizacje pozarządowe prowadzą zaś dialog z ratuszem za pomocą 
branżowych Komisji Dialogu Społecznego. Biuro Kultury współpracuje  
z trzema takimi branżowymi komisjami: ds. Kultury (LINK), ds. Muzyki 
(LINK) oraz ds. Tańca (LINK). Wśród zadań KDSów – poza opiniowaniem 
projektów miejskich i zgłaszaniem własnych postulatów – jest również 
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możliwość delegowania ze swojego składu przedstawicieli do komisji 
rozstrzygających konkursy na wsparcie działalności kulturalnej organizacji 
społecznych organizowanych przez władze miasta.  

Rada Kultury Gdańskiej 

Innym przykładem rady działającej w polskich miastach jest Rada Kultury 
Gdańskiej. Została ona powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gdańska Nr 1103/19 z dnia 15 lipca 2019 r. (LINK). Rada ta jest „organem 
o charakterze doradczo-opiniodawczym w zakresie wspierania istotnych 
dla miasta przedsięwzięć służących rozwojowi kultury w Gdańsku  
i wspierających inicjatywy realizowane na terenie Metropolii”. Treść 
zarządzenia wskazuje również, że jednym z zadań tej Rady jest 
zapewnienie szybkiego przepływu informacji pomiędzy Urzędem  
a przedstawicielami artystów, animatorów kultury, szeroko rozumianych 
środowisk twórczych i mediów, działających na terenie Miasta Gdańska.  

Członkowie Rady są wybierani przez Prezydenta Miasta. Ich kadencja jest 
związana z kadencją Prezydenta. Prezydent obejmuje też automatycznie 
funkcję przewodniczącego Rady.  

Obecnie w Radzie Kultury Gdańskiej zasiadają 44 osoby.  

Obecna Rada jest kontynuatorką ciała funkcjonującego w Gdańsku od 
2009 r.  

Na stronach internetowych gdańskiego ratusza nie ma żadnych 
aktualnych sprawozdań ze spotkań Rady (LINK).  

 

Koncepcje Wrocławskiej Rady Kultury 

Pierwsze – konkretne zapowiedzi na temat kształtu i roli wrocławskiej rady 
kultury pojawiły się w dokumencie „Kultura – Obecna!” (LINK). Został on 
opublikowany w styczniu 2017 r. i poddany konsultacjom w pierwszej 
połowie tamtego roku.  

W treści tego dokumentu można znaleźć bezpośrednie określenie 
celowości powołania Rady Kultury oraz konieczność prowadzenia działań 
zmierzających do uzyskania reprezentacji wrocławskiego środowiska 
twórców i animatorów kultury.  

Najważniejszy cel prac takiej rady określono jako monitorowanie realizacji 
celów strategicznych zapisanych dokumencie „Kultura – Obecna!”. 
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Pojawiło się tam również cele poboczne – np. prowadzenie działań 
integracyjnych oraz rozwijanie idei dialogu i form partycypacji społecznej. 
Rada w tej postaci miała być powoływana przez Prezydenta miasta, a jej 
skład został już wówczas dosyć szczegółowo określony. Lektura tego 
dokumentu pokazuje również, że Rada miałaby funkcjonować jako 
merytoryczne wsparcie Wydziału Kultury i pomagać tej jednostce  
w programowaniu zadań polityki kulturalnej. 

Opis przyszłej rady kultury z dokumentu „Kultura – Obecna!” 
 
W tym celu powołana zostanie Rada Kultury, której skład i zadania zostaną 
dostosowane do wymogów jakie stwarza proces realizacji wymienionych celów 
strategicznych. Ponadto do zadań Rady należy integracja środowiska 
wrocławskiej kultury wokół zadań strategicznych oraz rozwijanie idei dialogu i 
forum partycypacji społecznej w obszarze kultury. Skład Rady powinien 
zapewnić w niej udział szerokiego przedstawicielstwa środowisk wrocławskiej 
kultury w tym:  
 
•  przedstawiciela Prezydenta Wrocławia  
•  przedstawicieli środowisk twórczych  
•  przedstawicieli animatorów i edukatorów kultury  
•  przedstawicieli miejskich instytucji kultury  
•  przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych  
•  przedstawiciela Wydziału Edukacji  
•  przedstawiciela BFI  
•  przedstawicieli sektora NGO działających w polu kultury  
 
Do szczególnych zadań Rady należeć będzie: 
 
•  zapewnienie spójności dla podejmowanych działań w obszarze polityki 
kulturalnej poprzez okresowe sporządzanie przeglądu strategicznego  
•  wsparcie dla działań na rzecz mecenatu kultury  
•  konsultowanie planowanych działań strategicznych  
•  analiza danych monitorujących funkcjonowanie wrocławskiego pola kultury  
•  merytoryczne wsparcie Wydziału Kultury w programowaniu zadań polityki 
kulturalnej  
•  prowadzenie stałego dialogu między podmiotami tworzącymi środowisko 
twórcze oraz rozwijanie idei partycypacji społecznej w obszarze kultury  
 
W celu zapewnienia sprawności działań Rada będzie mogła spośród swoich 
członków oraz zaproszonych ekspertów tworzyć zespoły do zadań wynikających 
z realizacji przyjętej Strategii. Rada przedkładać będzie roczne sprawozdanie ze 
swojej działalności Prezydentowi Wrocławia. Podjęcie działań inicjujących 
powstanie Rady powierzone zostanie Dyrektorowi Departamentu Spraw 
Społecznych.  
 

 

Kolejnym krokiem na drodze definiowania koncepcji Rady była 
odbywająca się w marcu 2017 r. debata w Centrum Historii Zajezdnia. Jej 
przedmiotem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zasadność  
i celowość funkcjonowania takiej rady kultury we Wrocławiu. Uczestnicy 
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debaty wymieniali w swoich wypowiedziach negatywne doświadczenia 
płynące z funkcjonowania podobnych ciał konsultacyjnych w innych 
miastach. Efektem tej rozmowy był również szereg rekomendacji - np. 
konieczności dokładnego określenia celu i zasad funkcjonowania takiej 
rady.  

Po tej debacie temat rady nie był przedmiotem dalszych publicznych 
rozmów i spotkań. Powrócił dopiero na jesieni 2018 r. Stał się wówczas 
jednym z wątków kampanii wyborczej. Kandydujący na stanowisko 
prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk w trakcie swojej kampanii wyborczej 
zadeklarował powrót do zapisów „Kultury – Obecnej!” i rozpoczęcia prac 
nad mechanizmami dialogu i partycypacji w kulturze. Wielu 
respondentów wiąże pojawienie się tego działania z aktywnością Kostasa 
Georgakopulosa. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że był on 
jedyną osobą aktywnie zabiegającą o powrót tej kwestii do bieżącej 
agendy działań.  

Podczas wspólnej konferencji prasowej z przyszłym prezydentem 
Wrocławia, Kostas Georgakopulos zwrócił uwagę, że „Rada Kultury to nie 
jest grono 30-40 mądrych osób, które sobie siądzie za stołem i będzie 
prezentować całe środowisko. To jest środowisko oddolne, NGO-sy, ale 
też instytucje publiczne, pozapubliczne, animatorzy kultury, osiedla, ulice, 
miasto. To wszystko musi być w pewnym dialogu. Nie może być tak,  
że robimy kulturę na ulicy, ale nie robimy w salach koncertowych.  
To wszystko musi się łączyć”. (LINK) 

Podobne wypowiedzi padły w wywiadzie udzielonym w lutym 2019 roku 
przez Kostasa Georgakopulosa lokalnej „Gazecie Wyborczej” (LINK) – 
„Chcemy, żeby jej skład był jak najszerszy, liczył około 30 osób, włączając 
w to dyrektora wydziału kultury, przedstawiciela prezydenta, 
departamentu spraw społecznych, jednego z radnych z komisji kultury, 
dyrektorów instytucji, przedstawicieli NGO-sów, mediów, animatorów  
i artystów”. Padły także zapowiedzi na temat wyobrażeń przyszłych 
kompetencji rady: „Rada nie będzie powołana po to, żeby brać udział  
w tworzeniu budżetu dla kultury, czy decydować o tym, komu przyznać 
dotację. Ale jako ciało doradcze i opiniotwórcze będzie miała wpływ na 
strategiczne dla miasta decyzje związane z kulturą i nie tylko. Chciałbym, 
żeby decyzje dotyczące tak ważnych dla miasta ośrodków kultury jak 
Muzeum Współczesne Wrocław z jednej strony, a Centrum Reanimacji 
Kultury z drugiej nie zapadały bez jej opinii. 

Ważnym wątkiem w wypowiedziach Kostasa Georgakopulosa jest kwestia 
obecności sekretariatu Rady, który miał zajmować się administracją, 
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współpracą i komunikacją z powstającą wówczas grupą branżową kultura. 
Sekretariat ten miał być prowadzony przez jedną z organizacji 
pozarządowych.  

Poza wypowiedziami Kostasa Georgakopulosa i zapisami dokumentu 
„Kultura – Obecna!” nie funkcjonowały inne – publicznie formułowane -  
wyobrażenia o kształcie i sposobie pracy przyszłej rady. W rezultacie nie 
może dziwić, że pierwsze spotkania w procesie uspołeczniania miejskiej 
polityki kulturalnej zostały poświęcone wypracowywaniu podstawowych 
elementów modelu funkcjonowania tego ciała. Istotne było również 
ułożenie relacji pomiędzy powstającą grupą branżową, radą kultury  
i formą Kongresu Kultury.  

 

Czym był ten proces? Kim byli jego uczestnicy? 

Przedmiotem niniejszej ewaluacji jest proces uspołeczniania polityki 
kulturalnej Wrocławia, który rozpoczął się na przełomie roku 2018 i 2019. 
Proces ten nadal trwa, ale na potrzeby niniejszej ewaluacji za cezurę 
przyjęto koniec marca 2020 r.  

Czym był w istocie ten proces? Jaki był jego cel?  

Dla władz miasta reprezentowanych przez Departament Spraw 
Społecznych było to narzędzie umożliwiające stworzenie reprezentacji 
środowiska i mechanizmu dalszej współpracy przy prowadzeniu polityki 
kulturalnej. Urząd potrzebował partnera, z którym mógłby wypracowywać 
istotne dla środowiska decyzje. Uczestnicy tego procesu zgłaszali jednak 
liczne wątpliwości związane z brakiem celów dalekosiężnych.  
Nie wiedziano dokładnie, o jakiego typu decyzje tu chodzi. Zwracano 
uwagę, że urząd mówi o partycypacji, ale nie deklaruje w jasny sposób, 
co chce za pomocą tej partycypacji osiągnąć.  

Respondenci, których można określić jako reprezentantów strony 
społecznej, mieli zaś bardzo różnorodne podejście do procesu i celów, 
który za jego pomocą chcą osiągnąć.  

W wypowiedziach respondentów pojawiały się następujące perspektywy: 

• Ten proces jest szansą na poprawę jakości lokalnej polityki 
kulturalnej i wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania 
kulturą. Ta nadzieja była wiązana ze zmianami, które zaszły  
w polityce miejskiej po wyborach samorządowych w 2018 r.  
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• Ten proces jest szansą na stworzenie partnerskiego dialogu i bycie 
wysłuchanym po wielu latach wykluczenia małych organizacji  
i niezależnych twórców oraz animatorów kultury z procesów 
decyzyjnych.  
 

• Ten proces jest okazją do przypomnienia instytucjom kultury  
i dużym organizacjom pozarządowym o funkcjonowaniu 
mniejszych inicjatyw. Z tą postawą nierozerwalnie była związana 
nadzieja na zwiększenie puli środków na prowadzoną przez 
mniejszego organizacje działalność kulturalną. 
 

• Ten proces jest pozorny – to fortel ze strony władz miasta, które nie 
mają zamiaru w istocie dokonać żadnych realnych zmian  
w prowadzonej przez siebie polityce, a celem partycypacji jest 
sama partycypacja.  
 

• Ten proces jest stratą czasu – jest chaotyczny, budowany  
na nieufności i braku życzliwości oraz skoncentrowany na sobie,  
a nie na szukaniu realnych rozwiązań. Prawdziwe wyzwania przed 
którymi stoi kultura nie są tu przedmiotem zainteresowania.  

 
Kim byli uczestnicy procesu? 

Do procesu – teoretycznie – byli zaproszeni wszyscy twórcy i animatorzy 
kultury we Wrocławiu. Prace zaczęły się od spotkań z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, ale szybko doszło do poszerzenie tego grona 
– przede wszystkim o niezależnych twórców i animatorów. Instytucje 
kultury i duże organizacje pozarządowe odpowiedziały na to zaproszenie 
z umiarkowanym entuzjazmem – respondenci zwracali uwagę na małą 
reprezentację tych środowisk i przyjmowanie postawy biernych 
obserwatorów niż aktywnych uczestników.    

Warto zauważyć, że przedsiębiorcy działający w sektorze kultury  
od początku nie byli brani pod uwagę jako adresaci działań 
prowadzonych zarówno w ramach grupy branżowej, jak i Grupy Kultury 
Wrocław. 

Poszerzanie grona uczestników opierało się na początku na sieci 
kontaktów Fundacji Alter Art. To ona była odpowiedzialna  
za zidentyfikowanie grup potencjalnych interesariuszy i zaproszenie ich 
do wspólnej pracy.   
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Analiza wypowiedzi respondentów w powiązaniu z ich aktywnością  
w procesie i przyjmowanych wobec niego postaw pokazuje,  
że najbardziej zaangażowani w ten proces były osoby, które 
jednocześnie: 

• oczekiwali zakończenia uznaniowego charakteru miejskiej polityki 
kulturalnej,  

• widzieli w tym procesie szansę na bycie wysłuchanym, 
• cechowali się dużym poziomem nieufności wobec władz miasta  

i ich polityki.  

Warto też zauważyć, że respondenci, którzy na podstawie odpowiedzi 
udzielonych w wywiadach można być uznać za osoby stojące  
na umiarkowanych pozycjach w przeważającej większości (5 na 6) 
zrezygnowali z uczestnictwa w tym procesie. Głównym powodem był brak 
czasu na udział w tak intensywnych pracach oraz rozczarowanie 
poziomem merytorycznym i stylem dyskusji toczonych podczas spotkań 
Grupy Kultura. Osoby te łączyła ocena perspektyw towarzyszących celom 
procesu i jakości dotychczasowej polityki kulturalnej. Respondenci Ci nie 
oceniali polityki kulturalnej miasta w sposób jednoznacznie dobry lub zły, 
mieli dobre doświadczenia we współpracy z urzędem miasta i cechowali 
się neutralnym poziomem zaufania.  

Respondenci – pracownicy instytucji kultury i reprezentanci dużych 
organizacji pozarządowych – generalnie nie uczestniczyli w procesie.  
3 osoby z 3, które udzieliły wywiadu, podkreślały, że prawdopodobnie nie 
są mile widziane w tym gronie. Inni respondenci zwracali jednak uwagę, 
że ten proces nie jest w istocie potrzebny instytucjom kultury, gdyż mają 
one swoje własne kanały komunikacji z Wydziałem Kultury i bieżący wpływ 
na podejmowane przez urząd decyzje.  

Na tej podstawie możliwe jest postawienie tezy, że nie było czegoś 
takiego, jak „strona społeczna”. O ile w pierwszej fazie procesu – gdy 
Grupa Kultura funkcjonowała jako grupa branżowa – można próbować 
definiować stronę społeczną jako reprezentantów organizacji 
pozarządowych – to po rozszerzeniu formuły Grupy Kultury ta definicja się 
rozmywa.  

Klasyfikacja poszczególnych grup uczestników występujących jako 
„strona społeczna” również jest utrudniona. Nie wynika ona bowiem  
z przynależności branżowej – np. pracownik instytucji kultury 
jednocześnie jest niezależnym twórcą i animatorem kultury; niezależny 
twórca i animator kultury jednocześnie jest przedsiębiorcą. Nie wynika 
ona również z istnienia wspólnych interesów i przekonań. O ile bowiem 
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można uznać, że wspólnym interesem wszystkich uczestników było 
doprowadzenie do zwiększenia merytoryczności i transparentności 
polityki kulturalnej, to zejście na poziom definiowania takiego 
„zwiększenia” i sposobów jego osiągnięcia rodził istotne różnice. Należy 
przyjąć, że każda z grup uczestników miała swój własny interes i cel 
uczestnictwa w pracach Grupy Kultura. Nie zawsze był on wypowiedziany 
wprost. 

Koniecznym jest podkreślenie, że nawet w wypowiedziach 
reprezentantów tzw. „strony społecznej” bardzo często pojawiały się 
wypowiedzi sugerujące na istnienie problemu związanego z niejasnością 
interesów poszczególnych uczestników i związaną z tym trudnością w ich 
ujednoliceniu i zaprezentowaniu jako wspólne stanowisko.  

Najbardziej konkretne zdefiniowanie interesu nastąpiło w przypadku 
„Akcji Kultura”, której członkowie opublikowali swój manifest. Zawierał on 
zestaw wartości, którym powinna być wierna polityka kulturalna. 
Nastąpiło to jednak dopiero pod koniec procesu objętego ewaluacją,  
bo na początku 2020 r. Nie jest również jasne, na ile z tym manifestem  
i stojącymi za nim działaniami, zgadzają się pozostali uczestnicy procesu.  

Istotne jest zaznaczenie, że aktywnymi uczestnikami wszystkich prac byli 
również przedstawiciele urzędu miasta – pracownicy Departamentu 
Spraw Społecznych i Wydziału Kultury. Obecność ta nie ograniczała się 
tylko do udziału w spotkaniach Grupy Kultury Wrocław. Urzędnicy 
pracowali np. w Zespole ds. Rady Kultury oraz w zespołach 
programowych i organizacyjnych prowadzących przygotowania 
Wrocławskiego Kongresu Kultury.   

 

Czym miała być Grupa Kultura Wrocław?  

Grupa Kultura Wrocław na spotkaniu w marcu 2019 r. wypracowała swoją 
autodefinicję. Według niej „ma być [ona] okrągłym stołem dla środowiska 
ludzi wrocławskiej kultury; ma pracować cyklicznie (spotkania raz  
w miesiącu); ma być otwarta; ma być pierwszym i realnym głosem  
w komunikacji z UM Wrocławia; ma być przestrzenią łączącą środowisko  
i dającą możliwości współpracy; ma być „samoświadomym ciałem”, które 
wie, dokąd dąży; ma dawać możliwość pracy w podgrupach; ma być siłą 
wielu głosów, wyraźnym głosem w mieście”. Uczestnicy zwrócili także 
uwagę, że Grupa powinna mieć koordynatora, który będzie troszczył się 
o przebieg prac, organizowanie dialogu (zadba o formułę spotkań, która 
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będzie sprzyjała rozmowie i umożliwi udział w dyskusji), zajmowanie się 
ważnymi tematami i zapewnienie udziału ekspertów w dyskusji. 

Organizacyjnie Grupa Kultura Wrocław funkcjonowała jako rozszerzenie 
Grupy Branżowej Kultura (ta zaś została stworzona kilka tygodni wcześniej 
na podstawie zapisów dokumentu „Wdrażanie Strategii rozwoju 
współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 
2018 – 2022 z NGO we Wrocławiu”).  

Praca w grupie – poza otwartymi, cyklicznymi spotkaniami – odbywała się 
również w zespołach roboczych. Wiosną 2019 r. najważniejszym 
zespołem pracującym w ramach GKW był Zespół ds. Rady Kultury. Został 
on powołany do życia po dwóch spotkaniach informacyjnych 
poprzedzających pierwsze spotkanie Grupy Kultury Wrocław. Nabór trwał 
do 12 marca. Zadaniem Zespołu miała być: praca nad koncepcją Rady 
Kultury; konsultacje i współpraca z Grupą Kultura Wrocław; konsultacje  
i współpraca z Gminą Wrocław; przygotowanie opracowań, analiz, 
raportów i dokumentów; organizacja spotkań oraz prowadzenie 
kalendarza. Zespół miał spotykać się regularnie co 2 tygodnie. Efektem 
prac Zespołu jest projekt Regulaminu Wrocławskiej Rady Kultury, 
przekazany do konsultacji członkom Grupy Kultura Wrocław i środowisku 
kultury w dniu 5 września 2019 roku. 

W skład zespołu weszli: Kostas Georgakopulos i Katarzyna Gołecka 
(Fundacja Avant Art), Agata Bulicz i Paweł Dębek (Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych), Jacek Pluta (Departament Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia), Agnieszka Imiela-Sikora 
(Fundacja Bente Kahan), Tomasz Sikora (muzyk), Robert Chmielewski 
(Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych), Izabela Duchnowska 
(menedżerka kultury), Marcin Hamkało (Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich), Robert Drogoś (Stowarzyszenie Tratwa), Adam 
Kamiński (Mandala Performance Festival), Marek Gluziński (menedżer 
kultury), Berenika Nikodemska (menedżerka kultury), Andrzej Jóźwik 
(dziennikarz) i Joanna Lassota (Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy) 

We wrześniu 2019 r. – po konsultacjach wewnętrznych z Departamentem 
Spraw Społecznych podsumowano dotychczasowe prace Grupy Kultura  
i przedstawiano model uspołeczniania polityki kulturalnej we Wrocławiu. 
Został on przedstawiony na poniższym fragmencie strony www Grupy 
Kultura (cały wpis z podsumowaniem dostępny jest TUTAJ). 
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Jednocześnie zdefiniowano na nowo cele i priorytety Grupy Kultura 
Wrocław:  

Cele grupy 

• stworzenie – poprzez cykliczne spotkania – otwartej przestrzeni do 
wspólnej pracy, prowadzącej do budowy struktury dialogu 
środowiskowego, umożliwiającego uzgadnianie wyzwań  
i kierunków rozwoju dla polityki kulturalnej Wrocławia; 

• aktywizacja i integracja podmiotów wrocławskiego środowiska 
kultury; 

• budowa silnego partnerstwa, które połączy podmioty aktywnie 
działające we wrocławskiej kulturze (NGOsy, przedstawiciele JST, 
twórcy etc.). 
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Priorytety Grupy Kultura Wrocław 

 

• powołanie Wrocławskiej Rady Kultury (2020), 
• zorganizowanie Kongresu Kultury (I kw. 2020), podczas którego 

odbędą się wybory do Wrocławskiej Rady Kultury, 
• wypracowanie modelu pracy Grupy Kultura Wrocław.  

 

Przed XI spotkaniem Grupy Kultura Wrocław – czyli w styczniu 2020 r. 
Fundacja Avant Art. opublikowała kolejne podsumowanie prac, w której 
znalazły się kolejne elementy definicji samej Grupy Kultura Wrocław i jej 
roli w procesie uspołeczniania. Wnioski oparte na tej publikacji zostały 
opisane w dalszej części raportu.   

 

Przebieg procesu  

 

Proces rozpoczął się na przełomie 2018 i 2019 r. W październiku została 
podjęta inicjatywa stworzenia Grupy Branżowej Kultura.  

Jego pierwszym etapem był szereg spotkań w wąskim gronie, którego 
efektem było przyjęcie formuły partnerstw branżowych.  

Pierwsze publiczne, otwarte spotkania, odbyły się 19 i 26 lutego 2019 r. 
Ich celem było: kontynuacja rozmów, które toczyły się w środowisku przez 
poprzednie lata; budowa silnego partnerstwa, które połączy wrocławskie 
organizacje pozarządowe i osoby aktywnie działające w kulturze; oraz 
stworzenie – poprzez cykliczne spotkania – przestrzeni do wspólnej, 
regularnej pracy. 

Najważniejszym efektem tych spotkań była decyzja o poszerzeniu 
procesu o środowiska i osoby niebędące organizacją społeczną  
i sformułowanie Grupy Kultura Wrocław.  

W opublikowanej notatce na stronie www.kulturawroclaw.pl można 
znaleźć zapowiedź struktury procesu: „Grupa Kultura Wrocław ściśle 
współpracuje z Prezydentem Wrocławia, Departamentem Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydziałem Kultury oraz 
całym wrocławskim środowiskiem kultury. Do priorytetowych obszarów 
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swoich działań uznaje: współorganizacja Wrocławskiego Kongresu 
Kultury, udział w procesie tworzenia powoływanej przez Prezydenta 
Wrocławia Wrocławskiej Rady Kultury oraz wypracowanie strategii  
i modelu aktywności grupy w przyszłych latach.” (LINK) 

Kolejny etap to budowanie modelu i regulaminu Wrocławskiej Rady 
Kultury. Służyło temu 6 spotkań Grupy Kultura Wrocław odbywających się 
od 12 marca do 24 września 2019 r. Podsumowanie tych spotkań i innych 
ważnych wydarzeń w tym okresie zostało przedstawione w poniższej 
tabeli: 

Data Wydarzenie Cel wydarzenia Efekty spotkania 
2019.03.12 I spotkanie 

Grupy Kultura 
Wrocław 

Celem spotkania miało być 
rozpoczęcie prac Grupy 
Kultury Wrocław. 
 
W programie spotkania 
znalazła się prezentacja idei 
pracy i uczestnictwa w 
Grupie oraz rozmowy (w 
formacie World Cafe) o 
Kongresie Kultury (cel, 
uczestnicy, tematyka, 
eksperci), Radzie Kultury 
(koncepcja, sposób wyboru, 
czas trwania koncepcji, 
sprawczość) oraz samej 
Grupie Kultura Wrocław 
(zasady organizacji pracy).  

Wypracowany został model i 
zadania Grupy Kultury 
Wrocław. 
 
Pracowano również nad 
kształtem i zadaniami Rady 
Kultury.  
 
Stworzono listę oczekiwań 
wobec Wrocławskiego 
Kongresu Kultury.  
 
Pełne podsumowanie 
znajduje się w notatce 
opublikowanej na stronie 
procesu (LINK) i na profilu 
grupy na Facebooku. Notatka 
została opublikowana 3 
kwietnia 2019 r. 
 
Spotkanie poprzedziły dwa 
spotkania informacyjne. Ich 
efektem był postulat zamiany 
Grupy Branżowej Wrocław w 
Grupę Kultura Wrocław. 
Oznaczało to poszerzenie 
adresatów prac o twórców, 
artystów, animatorów, 
menadżerów kultury i 
instytucje kultury.  
 
Przed spotkaniem ogłoszono 
nabór do Zespołu ds. Rady 
Kultury. 

2019.04.09 II spotkanie 
Grupy Kultury 
Wrocław 

Celem spotkania była 
kontynuacja rozmów nad 
zasadami funkcjonowania 
Grupy.  

Podkreślono konieczność 
pojawienia się 
koordynatora/gospodarza 
Grupy. Do zadań 
koordynatora należałoby 
m.in. zapewnianie udziału 
przedstawicieli różnych 
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środowisk działających w 
obszarze kultury w mieście.  
 
Postulowano, aby spotkania 
Grupy miały uporządkowaną 
strukturę i warsztatowy 
sposób pracy.  
 
Zdecydowano o rozpoczęciu 
zbierania propozycji „celów” 
działania Grupy, które strona 
społeczna wspólnie chce 
osiągnąć.  
 
Pełne podsumowanie 
znajduje się w notatce 
opublikowanej na stronie 
procesu (LINK). Notatka 
została opublikowana 7 maja 
2019 r.  

2019.05.07 III spotkanie 
Grupy Kultura 
Wrocław 

Celem spotkania był wybór 
celów działania Grupy. 

Uczestnicy spotkania na 
drodze głosowania 
zdecydowali o nadaniu 
priorytetów swoich działań: 
 
• Wpływ na politykę 

kulturalną miasta (12 
głosów) 

• Integracja środowiska 
kultury we Wrocławiu (11 
głosów) 

• Realizacja wspólnych 
projektów (11 głosów) 

• Wzmocnienie aktywności 
i efektywności działań 
twórców i menadżerów 
kultury (9 głosów) 

• Utworzenie Rady Kultury 
(8 głosów) 

• Organizacja Kongresu 
Kultury (8 głosów) 

• Wypracowanie dobrych 
praktyk w kontaktach z 
Urzędem Miasta (8 
głosów) 

• Miejsce dzielenia się 
doświadczeniami (2 
głosy) 

 
Wyniki tego głosowania 
pozostają w luźnym związku z 
realnymi priorytetami Grupy. 
Oczywistym priorytetem 
Grupy było utworzenie 
Wrocławskiej Rady Kultury.  
 



 17 

Pełne podsumowanie 
znajduje się w notatce 
opublikowanej na stronie 
procesu (LINK). Notatka 
została opublikowana 4 
czerwca 2019 r.  

2019.07.31 Spotkanie 
reprezentantów 
Grupy Kultura z 
Prezydentem 
Jackiem 
Sutrykiem 

 Brakuje notatki z tego 
spotkania. Z wypowiedzi 
respondentów można 
wywnioskować, że na tym 
spotkaniu zostały podjęte 
decyzje na temat składu Rady 
Kultury, a w szczególności 
liczby członków (15) i 
zapewnienia większości 
reprezentantów strony 
społecznej (8 członków).  

2020.08.26 List intencyjny 
Prezydenta 
Jacka Sutryka 

Potwierdzenie woli 
uczestnictwa w procesie 
uspołeczniania polityki 
kulturalnej Wrocławia. 

Prezydent Wrocławia 
zdefiniował w tym liście swoje 
oczekiwania wobec Grupy – 
wypracowanie modelu 
uspołeczniania polityki 
kulturalnej miasta. 
 
Zwrócenie uwagi na cel 
utworzenia Grupy Kultura 
Wrocław „wypracowanie 
efektywnych narzędzi 
partnerskiej debaty o 
kulturze, angażującej 
wszystkiej jej 
reprezentantów”; „Grupa 
Kultura Wrocław (…) jest 
obecnie nieformalnym i 
doradczym zespołem, 
którego misją jest dialog z 
partnerami społecznymi, 
pragnącymi włączyć się w 
budowanie relacji i 
prowadzenie rozmów w polu 
wrocławskiej kultury” 
 
Potwierdzenie roli Fundacji 
Avant Art. – sprawowanie 
„merytorycznej opieki” nad 
Grupą.  
 
List jest dostępny TUTAJ.  

2019.09.10 IV spotkanie 
Grupy Kultura 
Wrocław 

Dyskutowanie zapisów 
projektu Regulaminu 
Wrocławskiej Rady Kultury.  
 
Wprowadzenie do tematu 
Kongres Kultury oraz 
ogłoszenie naboru do 

Projekt Regulaminu został 
przygotowany przez Zespół 
ds. Rady Kultury.  
 
Szczegółowe omawianie 
kolejnych zapisów i 
głosowania pracę zostało 
zakończone na paragrafie 3. 
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Zespołu ds. Kongresu 
Kultury. 
 

projektu. Została podjęta 
decyzja o zawieszeniu obrad i 
kontynuowaniu ich na 
kolejnym spotkaniu.  
 
Prace nad treścią projektu 
Regulaminy miały się 
odbywać wedle ustalonych 
reguł. Zostały one 
opublikowane na profilu 
Grupy na Facebooku (LINK). 
Zasady te przewidywały 
debatę nad każdym punktem 
Regulaminu i podjęciem 
decyzji o jego treści na 
drodze głosowania (jeśli jego 
treść nie została przyjęta 
przez aklamację). 
 

2019.09.18 V spotkanie 
Grupy Kultura 
Wrocław 

Kontynuacja prac nad 
projektem regulaminu. 

 

2019.09.24 VI spotkanie 
Grupy Kultura 
Wrocław 

Kontynuacja prac nad 
projektem regulaminu. 

Finalne spotkanie 
zakończone podjęciem 
decyzji na temat kluczowych 
zapisów projektu 
Regulaminu.  
 
 

 

24 października 2019 r. Grupa Kultura wysłała projekt Regulaminu Rady 
Kultury do Departamentu Spraw Społecznych. Finalny projekt regulaminu 
znajduje się TUTAJ. 

Etap prac nad Kongresem 

Po zakończeniu prac nad projektem Regulaminu Rady Kultury  
i przekazaniem go w ręce Departamentu Spraw Społecznych, Grupa 
Kultura postanowiła skupić się na rozwinięciu koncepcji oraz budowie 
programu Wrocławskiego Kongresu Kultury.  

Przy okazji VII spotkania Grupy Kultury Wrocław z dnia 15 października 
2019 r. ogłoszono również nabór do Zespołu ds. Kongresu Kultury, 
odpowiedzialnego za koordynację i program Kongresu.  

Efekty poszczególnych spotkań odbywających się po 5 września 2019 r. 
pozostają jednak niejasne. Od tego czasu bowiem nie publikowano już 
żadnych notatek i podsumowań w ogólnodostępnych kanałach 
informacyjnych. Oznaczało to, że osoby nieuczestniczące na bieżąco  
w spotkaniach Grupy Kultura, utraciły możliwości szybkiej orientacji  
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w postępach prac. Komunikacja przeniosła się zaś do zamkniętych grup 
na Facebooku, do których dostęp mieli tylko członkowie poszczególnych 
zespołów roboczych.  

Termin i generalna idea Wrocławskiego Kongresu Kultury została 
ogłoszona 18 grudnia 2019 r. 22 grudnia organizatorzy ogłosili możliwość 
współtworzenia identyfikacji wizualnej Kongresu.  

Grupa Kultura Wrocław w roku 2019 zakończyła prace na X Spotkaniu 
Grupy (17.12.2020). Jego celem było podsumowanie efektów 
dotychczasowej pracy oraz konsultacje regulaminu Wrocławskiego 
Kongresu Kultury. Spotkanie to odbywało się już po opublikowaniu 
Zarządzania Prezydenta Wrocławia powołującego Wrocławską Radę 
Kultury (LINK). Niestety brak notatki z podsumowania tego spotkania 
uniemożliwia zapoznanie się z bezpośrednią reakcją uczestników Grupy 
na to Zarządznie.  

W kontekście kryzysu powstałego wokół zmienionej treści Regulaminu 
Wrocławskiej Rady Kultury zorganizowano spotkanie w tej sprawie. 
Odbyło się on 20 grudnia 2020 r. Wzięli w nim udział członkowie Zespołu 
ds. Regulaminu WRK oraz przedstawiciele Departamentu Spraw 
Społecznych. Notatka z tego spotkania nie jest dostępna publicznie. 
Wśród jego efektów odtworzonych na podstawie rozmów  
z respondentami znalazło się m.in. zobowiązanie do przygotowania przez 
władze miasta uzasadnienia wprowadzonych zmian, przeprowadzenie 
ewaluacji procesu konsultacji oraz listy potencjalnych, istotnych dla strony 
społecznej tematów, które wymagają dalszego przedyskutowania.  
W opinii części respondentów uczestniczących w tym spotkaniu miało 
ono zakończyć spór i pozwolić wrócić do normalnej pracy. Urząd miasta 
rozpoczął realizację tych ustaleń, ale w międzyczasie doszło do eskalacji 
konfliktu i podziałów w gronie tzw. „strony społecznej”. Warto też 
zaznaczyć, że niniejsza ewaluacja jest również elementem realizacji tych 
ustaleń.  

Rok 2020 r. rozpoczął się od ogłoszenia naboru kandydatur do 
Wrocławskiej Rady Kultury (start 7 stycznia, koniec 4 lutego 2020 r.). 
Zgodnie z zapisami regulaminu do rady mogła kandydować każda osoba 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i prowadząca swoją 
aktywność życiową we Wrocławiu. Zgłosiło się 58 kandydatek  
i kandydatów. Ich nazwiska zostały opublikowane 6 lutego 2020 r.  

25 lutego 2020 r. odbyło się XI spotkanie Grupy Kultura Wrocław. Wśród 
jego celów było poddanie publicznej dyskusji i konsultacjom społecznym 
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zasad dalszego funkcjonowania Grupy oraz jej zadań i funkcji po 20 
marca, czyli po Kongresie i powołaniu Wrocławskiej Rady Kultury.  

10 marca 2020 r. odbyło się XII Spotkanie Grupy. Jego celem była 
prezentacja kandydatów i kandydatek do Wrocławskiej Rady Kultury oraz 
dalsza praca nad formułą Grupy po 20 marca 2020 r. Kandydaci  
i kandydatki prezentowali się również na poprzednim spotkaniu Grupy. 
Swój udział w obu spotkaniach (25.02. oraz 10.03) potwierdziły łącznie 53 
osoby kandydujące do Wrocławskiej Rady Kultury. 10 marca miało 
zaprezentować się 31 osób. 

11 marca 2020 r. odwołano Wrocławski Kongres Kultury i wybory do 
Wrocławskiej Rady Kultury.  

 

Nieprzygotowanie procesu 

Jednym z pierwszym wniosków wynikających z analizy całego procesu jest 
teza o jego nieprzygotowaniu. Teza ta dotyczy zarówno władz miasta, jak 
i środowiska twórców wrocławskiej kultury.  

Władze miasta potrzebę stworzenia modelu współpracy w obszarze 
polityki kulturalnej i społecznej dostrzegły już wiele lat temu. Marzenie  
o wprowadzeniu większej partycypacji i prowadzeniu polityki kulturalnej 
przy większym zaangażowaniu reprezentantów „strony społecznej” było  
podzielane przez przedstawicieli środowiska twórców i animatorów 
kultury. Paradoksalnie jednak brakowało silnego głosu tych środowisk 
upominającego się o realizację tego typu postulatów. Wśród tych, którzy 
przypominali o Radzie Kultury, brakowało zaś osób i organizacji gotowych 
do realnego zaangażowania się w prace na rzecz integracji środowiska. 
Urząd Miasta mógł więc pozwolić sobie na brak szybkich działań, bo – nie 
tylko z jego perspektywy – nie było to pilnym zadaniem. Respondenci nie 
potrafili wyjaśnić, skąd wzięła się tak niska aktywność reprezentantów 
„sfery społecznej” w tej dziedzinie.  

Warto tu zauważyć, że podstawą formalną dla prowadzonych prac stała 
się na początku „Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia  
z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 we Wrocławiu”. 
Skorzystano z mechanizmu partnerstw branżowych, czyli 
sformalizowanego podejścia do planowania i realizowania polityk 
publicznych zakładającego współpracę pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a jednostkami organizacyjnymi gminy Wrocław  
i komórkami organizacyjnymi urzędu miejskiego. Celem takich 
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partnerstw miało być prowadzenie dialogu i podejmowanie wspólnych 
działań na rzecz diagnozy, planowania, wspólnej realizacji oraz ewaluacji 
programów i polityk publicznych.  

W tej dosyć konkretnej i sformalizowanej formule powstała grupa 
branżowa Kultura, z której narodziła się w ciągu kilku następnych tygodni 
Grupa Kultura Wrocław. Grupa branżowa ds. kultury była wówczas jedną 
z trzech grup branżowych organizowanych przez Koalicję Organizacji 
Pozarządowych i Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. 
Operatorem tej grupy stał się Avant Art., czyli fundacja współprowadzona 
przez Kostasa Georgakopulosa. Organizacja ta otrzymała na realizację 
tego zdania mały grant finansowy oraz otrzymała wsparcie merytoryczne 
ze strony DFOP. Jednocześnie jednak po pierwszych spotkaniach 
zrezygnowano z tej formuły i zdecydowano się na rozszerzenie grupy 
branżowej o wszystkich reprezentantów środowiska twórców  
i animatorów kultury. Zrezygnowano również ze wsparcia 
merytorycznego, które wiązało się z formatem grup branżowych. 

Taki sposób podejścia do rozpoczęcia procesu stanowi dobry początek 
dla uzasadnienia tezy, wedle której pomimo tak długiego procesu 
refleksji na temat dialogu i partycypacji ani środowisko twórców  
i animatorów kultury, ani władze miasta nie były przygotowane  
do prowadzenia tego procesu.  

O ile kierunek i wstępnie zarysowany cel procesu budowania platformy 
dialogu w kulturze był znany, to kwestia mechanizmu działania, metod 
pracy i moderacji procesu nie została przemyślana. Władze miasta 
zamierzały wykorzystać swoje doświadczenia ze współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i projektu „Wrocław Rozmawia”, ale 
narzędzia, którymi dysponowano nie zostały dopasowane do specyfiki 
tego procesu. W momencie projektowania tego działania aktywność 
reprezentantów „strony społecznej” wciąż była niewielka, więc trudno 
nawet mówić o tym, że środowisko twórców i animatorów było 
przygotowane do procesu – np. miało wspólne wyobrażenie na temat 
sposobu, w jaki chce prowadzić te rozmowy.  

Proces projektowano więc na bieżąco. Pierwsze spotkania grupy 
branżowej były poświęcone organizacji całego procesu. Projektowanie 
podstawowych zasad pracy było także najważniejszym tematem 
kolejnych spotkań, gdyż dochodzenie kolejnych osób i organizacji 
powodowało zwiększenie się liczby perspektyw, poglądów i opinii. Prace 
nad modelem automatycznie się wydłużały i cześć respondentów miało 
wrażenie, że na kolejnych spotkaniach procedowano wciąż o tym samym. 
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Taki sposób pracy jest charakterystyczny dla inicjatyw rodzących się 
całkowicie oddolnie. Ten proces był zaś inspirowany odgórnie i miał do 
wykonania konkretne, bardzo ambitne zadania.  

Nieprzygotowanie do przeprowadzenia tego procesu musi budzić 
zdziwienie. Główni decydenci w tym procesie - dyrekcja Departamentu 
Spraw Społecznych i Wydziału Kultury - byli świadomi atmosfery, jaka od 
wielu lat towarzyszyła prowadzeniu miejskiej polityki kulturalnej. Niska 
aktywność organizacji pozarządowych działających w polu kultury była 
faktem, któremu należało się przyjrzeć. Zbadanie źródeł takiego stanu 
rzeczy pomogłoby w dopasowaniu planowanego mechanizmu 
współpracy do realnych możliwości pożądanej grupy uczestników.  

Wstęp do tego procesu i zarys modelu uspołeczniania polityki kulturalnej 
należało przeprowadzić w innej formule. Dzięki temu prace uczestników 
można byłoby skoncentrować bardziej wokół treści, a nie formy i zasad 
prowadzenia całego procesu.  

Ten brak przygotowania jest widoczny w dalszym przebiegu prac. W jego 
trakcie wyszło wiele kwestii, których należało być świadomym przed jego 
rozpoczęciem. Już najbardziej oczywiste kwestie, jak istniejące 
niejasności i skraje oceny decyzji podejmowanych przez władze miasta  
w przeszłości; będący tego efektem brak zaufania; czy emocjonalny  
i osobisty stosunek dużej części uczestników do przedmioty 
prowadzonych prac, sprawiły, że proces bardzo szybko oparty został na 
linii podziału „my” i „oni”. Z tym, że to „my” w nie było do końca 
zdefiniowane, a „oni” byli traktowali jako „partnerzy” i „przeciwnicy” 
jednocześnie.  

Brak przygotowania metod radzenia sobie z takimi zagrożeniami utrudnił 
prowadzenie rozmów. Organizatorzy tego procesu przyjęli za oczywiste, 
że wszyscy uczestnicy rozmów będą chcieli ze sobą rozmawiać i podejdą 
w sposób konstruktywny i obiektywny do tematu. To nie było dobre 
założenie.  

Przebieg procesu był przez to również bardzo nierówny i przebiegał  
w poczuciu niskiej efektywności i przewlekłości. Podział na „my” i „oni” 
powodował pojawienie się atmosfery walki, a nie współpracy.  

Atmosfera walki była wzmacniana przez fakt silnej obecności 
niekorzystanych opinii o dotychczasowej polityce kulturalnej. 
Respondenci zwracali uwagę, że była ona dotychczas prowadzona  
w sposób uznaniowy. Taka generalna opinia była podzielana również 
przez respondentów nieprezentujących tzw. „stronę społeczną”.  
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Część respondentów podzielających najbardziej radykalną ocenę polityki 
kulturalnej przytaczała konkretne przykłady uzasadniające swoją głęboką 
nieufność wobec urzędu. Niezależnie od prawdziwości ich ocen  
i słuszności argumentów, reprezentowana przez tę grupę postawa była 
jedną z dominujących w tym procesie. Można ją odnaleźć w formule „Akcji 
Kultura”, która w istocie powstała z myślą o stworzeniu rodzaju 
kulturalnego watch doga, który dostarczałby dodatkowych argumentów 
do oceny jakości miejskiej polityki kulturalnej.  

Urząd miejski powinien był być tego wszystkiego świadom. Nieufność 
rodziła potrzebę zapewnienia sobie pewności realizacji wzajemnych 
zobowiązań. Rola opiniotwórcza tej pewności nie dostarczała. Część 
uczestników domagała się więc zapewnia sobie prawa do 
współdecydowania. To zaś – patrząc na podobne rozwiązania z całej 
Polski – było oczekiwaniem nierealistycznym.  

Istnienie tej nieufności powodowało również, że proces bardzo łatwo 
przechodził z atmosfery konstruktywnej pracy do sytuacji wiecowej,  
w której dominująca stała się krytyka decyzji i działań władz miasta 
(również tych sprzed pojawienia się obecnej dyrekcji Departamentu 
Spraw Społecznych). W prace GK wkradały się wówczas emocje i chaos, 
co dla części osób uczestniczących w pracach GK miało niewiele 
wspólnego z oczekiwanym przez nich merytorycznym poziomem dyskusji. 
Niewielka część respondentów zrezygnowała przez to z aktywnego 
udziału w pracach Grupy.  

Brak przygotowania widać również w jakości koordynacji całego procesu.  

 

Jakość koordynacji prac 

 

Za koordynację prac odpowiadał Kostas Georgakopulos. Przed 
formalnym powierzeniem mu tej roli był on nie tylko najbardziej 
aktywnym, ale też w istocie jednym przedstawicielem środowiska 
twórców i animatorów kultury postulującym konieczność integracji, 
dialogu i partycypacji. Nie było wówczas żadnej innej osoby lub podmiotu 
działającego w kulturze, który byłby gotowy do zaangażowania się w taki 
proces i budowania wokół niego społeczności łączącej środowisko 
twórców i animatorów kultury.  
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Kostas Georgakopulos zadeklarował, że razem z zespołem swojej 
organizacji – Fundacją Avant Art. – przeprowadzi proces tworzenia 
mechanizmów partycypacji i przygotowań do Wrocławskiego Kongresu 
Kultury. Cel został osiągnięty, ale istnieją realne wątpliwości co do roli 
koordynatora i lidera tego procesu.  

21 z 25 respondentów negatywnie oceniało jakość procesu od strony 
jego moderacji. Pozytywne głosy na temat przebiegu poszczególnych 
spotkań pojawiały się tylko wówczas, gdy w prowadzenie prac byli 
zaangażowani zewnętrzni moderatorzy. Lider tego procesu ewidentnie 
nie poradził sobie z wyzwaniem i przyczynił się do jego niskiej 
efektywności i malejącej atrakcyjności dla potencjalnych uczestników. 
Respondenci zwracali w swoich wypowiedziach uwagę na: chaotyczność 
i przewlekłość spotkań; przekonanie o marnowaniu czasu wynikającego  
z braku struktury całego procesu; nadmierną emocjonalność 
towarzyszącą pracom; oraz brak konstruktywnej syntezy i związanego 
 z tym zapisywania protokołu rozbieżności oraz narastające poczucie 
wykluczenia. To zjawisko działo się pomimo faktu, że przed każdym 
spotkaniem był przygotowywany jego scenariusz, a po zakończeniu 
pojawiała się notatka z podsumowaniem. Być może jest to efektem tego, 
że tylko niewielka część takich podsumowań była opublikowana.  

Warto zauważyć, że do czasu grudniowego (roku 2019) kryzysu 
związanego z publikacją zarządzenia Prezydenta Wrocławia 
powołującego Radę Kultury Kostas Georgakopulos był uznawany  
za niekwestionowanego i naturalnego lidera tego procesu oraz 
reprezentanta całego środowiska zaangażowanego w dialog z władzami 
miasta. Podobnie postrzegali go urzędnicy. Można więc było założyć,  
że jego osoba łączyła obie strony, a co za tym idzie, komunikaty  
i informacje przepływały w sposób niezakłócony, a zwierane ustalenia są 
niejako wiążące.  

To było błędne założenie. Stało się to jednak jasne dopiero po grudniu 
2019 r. Respondenci zaczęli wówczas mieć istotne wątpliwości - zarówno 
na temat tego, jak powinna wyglądać moderacja tego procesu, jak  
i podważać kwestię reprezentacji „strony społecznej”. Jest to ważne 
szczególnie dlatego, że poza oficjalnymi spotkaniami Grupy Kultura 
prowadzone był także nieoficjalne spotkania w mniejszym gronie. Kostas 
Georgakopulos uczestniczył także jako reprezentant Grupy Kultury  
w spotkaniach z pracownikami Wydziału Kultury i Departamentu Spraw 
Społecznych. O ile spotkania te odbywały się przy wiedzy większości 
respondentów, to jednocześnie zgłoszono liczne wątpliwości co do treści 
ustaleń, jakie były dokonywane podczas takich spotkań.  
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Jednocześnie jednak analiza wypowiedzi respondentów pokazuje, że ten 
proces nie miałby w ogóle szansy się rozpocząć, gdyby nie unikalne 
kompetencje oraz zaangażowanie Kostasa Georgakopulosa i zespołu 
Fundacji Avant Art.  

 

Kluczowa siła woli 

Brak dobrego przygotowania i brak dobrej moderacji procesu udało się 
zrekompensować dzięki niezwykłej energii i zaangażowaniu wszystkich 
uczestników. Procesy budowane na takim zaangażowaniu są wrażliwe na 
nastroje uczestników i stan ich osobistych relacji z uczestnikami. Proces 
staje się przez to nierówny i niezrozumiały dla osób, które stale go nie 
obserwują. Łatwo tu również o wyolbrzymienie różnicy zdań, która zamiast 
zostać zapisana w protokole rozbieżności i być rozstrzygniętą w bardziej 
sprzyjających ku temu warunkach, przeradza się w otwarty konflikt 
prowadzony na ogólnym forum.  

W trakcie przeprowadzonej ewaluacji nie udało się jednak zdefiniować 
dlaczego – pomimo tak wielu słabości towarzyszących temu procesowi – 
nie został on przerwany i udało się go doprowadzić do finału.  

Zauważona została za to paradoksalna sytuacja. Otóż najbardziej 
zaangażowani uczestnicy cechowali się również najwyższym poziomem 
nieufności wobec władz miasta i prowadzonej przez nich polityki. Być 
może wynika to z faktu, że dla tej grupy uczestników – funkcjonujących 
dzisiaj jako „Akcja Kultura” – ten proces był okazją do dokonania realnej 
zmiany. Część z tych osób zdecydowała się na kandydowanie do 
Wrocławskiej Rady Kultury – ich wybór oznacza więc szansę na bycie 
wysłuchanym.  

Taka perspektywa zawiera również wytłumaczenie tego, dlaczego tak 
silna była potrzeba zapewnienia przyszłej Radzie Kultury silnej pozycji 
wobec Prezydenta Miasta. Ta część środowiska twórców i animatorów 
kultury w oczywisty sposób nie ufała władzom miasta, że Wrocławska 
Rada Kultury będzie istotnym partnerem mającym wpływ na jakość 
zarządzania kulturą w mieście.  

Warto zauważyć, że Prezydent Miasta Wrocławia – prawdopodobnie  
w odpowiedzi na tę nieufność – zgodził się na odstąpienie od swojego 
prawa do wyboru całego składu Wrocławskiej Rady Kultury. Dzięki temu 
wrocławskie środowisko twórców i animatorów kultury może 
samodzielnie dokonać wyboru własnych reprezentantów. Ta grupa 
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będzie miała również większość w Radzie, a więc to ich głos przesądzi o 
kształcie opinii kierowanych do Prezydenta Miasta. Zlekceważenie 
takiego mandatu przez Prezydenta wydaje się być oczywiście możliwe,  
ale będzie niezwykle ryzykowne z perspektywy wizerunkowej.  

Realizacja oczekiwanej przez najbardziej radykalnych uczestników tego 
procesu formuły Wrocławskiej Rady Kultury w oczywisty sposób kłóciłaby 
się z filozofią działania tego typu ciał. Ich charakter jest przede wszystkim 
opiniodawczy. Żadna rada kultury w Polsce nie zmienia decyzji Wydziału 
Kultury ani Prezydenta. Rady kultury tylko doradzają organom lub 
jednostkom organizacyjnym miasta, przy których funkcjonują. 
Wrocławska Rada Kultury - ze względu na fakt wyboru większości jej 
członków w wyborach powszechnych - będzie wyjątkowa. Przyznanie  
jej kompetencji uzależniających Prezydenta Wrocławia od kierunków 
oceny i sformułowanych przez jej członków rekomendacji byłoby 
niezwykłym zjawiskiem. Mogłoby też oznaczać naruszenie kompetencji 
rady miejskiej, a więc oznaczałoby naruszenie obowiązującego prawa. 

 

Moment krytyczny 

Momentem krytycznym całego procesu była oczywiście sprawa publikacji 
oficjalnej treści Zarządzenia Prezydenta w sprawie Wrocławskiej Rady 
Kultury.  

Strona społeczna słusznie podnosiła argument, że Departament Spraw 
Społecznych nie dopełnił swojego zobowiązania i nie przedstawił  
do konsultacji efektów pracy tajemniczego dla siebie „legislatora”. DSS 
popełnił tu ewidentny błąd, które źródło jest jednak złożone.  

Po pierwsze - Urząd Miasta nie wyznaczył w trakcie prac nad treścią 
Zarządzenia swojego prawnika, który na bieżąco mógłby argumentować 
brak możliwości wpisania do Zarządzenia części z oczekiwanych 
kompetencji Rady Kultury wobec Prezydenta Wrocławia. Strona 
społeczna miała taką osobę, która wspierała ją w artykułowaniu własnych 
oczekiwań w formie zapisów regulaminowych. To oczywista nierówność – 
nie dyskutowano o kierunkach, tylko skupiano się na szczegółowym 
zapisie konkretnych paragrafów. Pojawienie się prawnika ze strony 
urzędu miasta umożliwiłoby skanalizowanie konfliktu i rozstrzygnięcie 
rozbieżności na innym – niż publicznym – forum. Brak prawnika oznaczał, 
że argumenty o niezgodności z prawem podnoszone przez 
przedstawicieli urzędu (oraz część uczestników), były traktowane jak 
opinie, a nie fakty.  
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Po drugie - sposób pracy nad finalną treścią zapisów regulaminowych był 
niekorzystny. Nie powinno się to odbywać poprzez głosowanie,  
a kardynalnym błędem był brak protokołu rozbieżności. 

Po trzecie - doszło do niekorzystnego zbiegu okoliczności w samym 
Urzędzie Miejskim, którego Biuro Obsługi Prawnej w tym kluczowym 
momencie było w reorganizacji. Opóźniło to rozpoczęcie prac 
„legislatora” i doprowadziło do sytuacji, w której Departament Spraw 
Społecznych zaczął się śpieszyć. Priorytetem stało się przygotowanie 
Zarządzenia i doprowadzenie do jego podpisania przed końcem roku. 
DSS tłumaczy, że gdyby się to nie odbyło, realizacja założonego 
harmonogramu organizacji Wrocławskiego Kongresu Kultury i wyborów 
do Rady Kultury zostałaby zagrożona. 

Po czwarte - DSS przekonuje, że temat kluczowych zmian w treści 
Zarządzenia został poruszony podczas spotkania z Kostasem 
Georgakopulosem, który w ich ocenie zgodził się z argumentacją 
legislatora i miał przekazać te informacje pozostałym uczestnikom prac 
Grupy Kultura. Respondenci potwierdzają fakt takiego spotkania, ale mają 
istotne wątpliwości co do tego, czy odpowiednie informacje zostały 
przekazane dalej.  

Niezależnie od źródeł tej sytuacji, stała się ona krytycznym zagrożeniem 
dla całego procesu. Stronom udało się pozostać w procesie, ale efektem 
tej sytuacji było pogłębienie się poziomu nieufności ze strony środowiska 
i rozgoryczenia po stornie Urzędu Miasta. Nastąpił też wewnętrzny rozpad 
strony społecznej. Utworzona została Akcja Kultura, której twórcy co 
prawda oficjalnie nie stawiali siebie w kontrze do Grupy Kultura, ale w 
wypowiedziach respondentów sytuacja ta jest oceniana jednoznacznie 
jako konflikt. Respondenci, którzy nie uczestniczyli już wtedy w bieżących 
pracach Grupy Kultura, nie potrafili zaś wyjaśnić, na czym w istocie polega 
problem.  

Natężenia konfliktu nie tłumaczy również analiza różnic pomiędzy 
projektem Regulaminu, a jego oficjalną wersja opublikowaną  
w Zarządzeniu.  

Odniesienia Wersja z 24.10.2020 Wersja z Zarządzenia 
Cele 
funkcjonowania 
Rady 

Wspieranie Prezydenta w 
działaniach służących 
wszechstronnemu rozwojowi 
różnorodnej, wolnej, 
dostępnej, otwartej na dialog, 
społecznie aktywnej i 
przeciwdziałającej 

Wspieranie Prezydenta w 
działaniach służących 
wszechstronnemu rozwojowi 
różnorodnej, wolnej, dostępnej, 
otwartej na dialog, społecznie 
aktywnej i przeciwdziałającej 
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wykluczeniom działalności 
kulturalnej we Wrocławiu 

wykluczeniom działalności 
kulturalnej we Wrocławiu 

Doradzanie Prezydentowi w 
zakresie wyznaczania celów 
strategicznych i przy 
podejmowaniu kluczowych 
decyzji w dziedzinie kultury 

Doradzanie Prezydentowi w 
zakresie wyznaczania celów 
strategicznych i przy 
podejmowaniu kluczowych 
decyzji w dziedzinie kultury 

Wspierania aktywnego udziału 
Strony Społecznej w 
kształtowaniu polityki 
kulturalnej Wrocławia 

Wspieranie aktywnego udziału 
Strony Społecznej w 
kształtowaniu polityki kulturalnej 
Wrocławia 

Inicjowanie i opiniowanie 
procedur wspierania 
aktywności kulturalnej 
mieszkańców Wrocławia 

Inicjowanie i opiniowanie 
aktywności kulturalnej 
mieszkańców Wrocławia 

Integracje środowisk i osób 
działających na polu kultury we 
Wrocławiu 

Integrację środowisk i osób 
działających w obszarze kultury 
 we Wrocławiu 

Wspieranie działań Prezydenta 
służących zwiększeniu 
przejrzystości i efektywności 
wydatkowania środków 
publicznych na działalność 
kulturalną 

Wspieranie działań Prezydenta 
służących zwiększeniu 
przejrzystości i efektywności 
wydatkowania środków 
publicznych na działalność 
kulturalną 

Wspieranie twórców i artystów 
oraz marek i wydarzeń 
wrocławskiej kultury 

Wspieranie twórców i artystów 
oraz marek i wydarzeń 
wrocławskiej kultury 

 Udział w tworzeniu rozwiązań 
systemowych, pozwalających na 
zaistnienie i rozwój inicjatyw 
kulturalnych 

 Działanie na rzecz jakości 
zarządzania kulturą we 
Wrocławiu 

 Wspieranie i rozwój idei 
mecenatu kultury 

Tryb 
powoływania 
członków 
Zadania i 
kompetencje 

Maksymalnie 17 osób 15 osób 
1 przedstawiciel Rady Miejskiej;  
4 przedstawicieli Prezydenta;  
10 przedstawicieli Strony 
Społecznej wybranych przez 
Wrocławski Kongres Kultury;  
2 przedstawicieli instytucji 
kultury 
 

5 przedstawicieli Prezydenta 
8 przedstawicieli Strony 
Społecznej wybranych przez 
Wrocławski Kongres Kultury; 
2 przedstawicieli instytucji 
kultury 
 

Przygotowywanie opinii, 
przedstawianie rekomendacji i 
doradzanie Prezydentowi w 
obszarze: 
 

Przygotowywanie opinii, 
przedstawianie rekomendacji i 
doradzanie Prezydentowi w 
obszarze kultury: 
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Realizacji zadań własnych 
samorządu w dziedzinie 
kultury; 
 
Współtworzenia i wdrażania 
polityki kulturalnej Gminy 
Wrocław, w szczególności 
programów związanych z 
funkcjonowaniem kultury we 
Wrocławiu i mających wpływ na 
jej rozwój;  
 
Współtworzenia dokumentów 
strategicznych Gminy Wrocław 
w dziedzinie kultury;  
 
Określania sposobów 
finansowania działalności 
kulturalnej odzwierciedlonej w 
budżecie Miasta;  
 
Propagowania działalności 
artystycznej i edukacji 
kulturalnej wśród 
mieszkańców;  
 
Zasad i praktyk współpracy z 
organizacjami pozarządowymi;  
 
Koncepcji, zasad, regulaminów 
i realizacji programów 
grantowych;  
 
Powoływania i odwoływania 
osób kierujących jednostkami 
organizacyjnymi zajmującymi 
się kulturą;  

Realizacji zadań własnych 
samorządu Wrocławia w tej 
dziedzinie;  
 
Współtworzenia i wdrażania 
polityki kulturalnej Gminy 
Wrocław, w szczególności 
programów związanych z 
funkcjonowaniem kultury we 
Wrocławiu i mających wpływ na 
jej rozwój; 
 
Współtworzenia dokumentów 
strategicznych Gminy Wrocław 
 w dziedzinie kultury; 
 
Finansowania działalności 
kulturalnej;  
 
Propagowania działalności 
artystycznej i edukacji 
kulturalnej 
 wśród mieszkańców; 
 
Zasad i praktyk współpracy z 
organizacjami pozarządowymi;  
 
Koncepcji, zasad, regulaminów i 
realizacji programów 
grantowych;  
 
 
 
 
 
 

Rekomendowanie 
przedstawicieli do udziału w 
rozstrzyganiu konkursów w 
sferze kultury, w szczególności 
konkursów na finasowanie 
zadań własnych Gminy 
Wrocław i konkursów na 
dyrektorów instytucji kultury 
(przedstawiciel Rady miałby 
być jednym z przedstawicieli 
Prezydenta) 

Rekomendowanie 
przedstawicieli do udziału w 
rozstrzyganiu konkursów w 
sferze kultury.  
 
 
W przypadku  
zespołów (komisji) 
dokonujących oceny pracy osób 
kierujących Miejskimi 
Instytucjami Kultury, zgodnie z 
przepisami prawa; 
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Współpraca z Komisją Rady 
Miejskiej właściwą ds. kultury, 
Departamentem Spraw 
Społecznych UM i Wydziałem 
Kultury UM oraz instytucjami 
kultury 

 

 Współpraca z Grupą Kultura 
Wrocław 

 

 Monitoring pola kultury we 
Wrocławiu 

 

 

Kluczowe różnice polegają tylko na liczbie członków Rady i braku zapisu 
odnoszącego się do delegowania przez Radę swoich przedstawicieli do 
komisji uczestniczących w procesie wyboru dyrektorów instytucji kultury i 
opiniowania „powoływania i odwoływania osób kierujących jednostkami 
organizacyjnymi zajmującymi się kulturą”.  W tym drugim przypadku 
postulowane przez stronę społeczną rozwiązanie najprawdopodobniej 
byłoby niezgodne z prawem. Na taką możliwość zwracano już uwagę  
na etapie prac Grupy Kultury – zastrzeżenia w tej kwestii płynęły zarówno 
ze strony Departamentu Spraw Społecznych, jak i reprezentantów tzw. 
strony społecznej.   

 

Grupa Kultura Wrocław po kryzysie 

Przed XI spotkaniem Grupy Kultura Wrocław Fundacja Avant Art. 
opublikowała na Facebooku notatkę, w której zwrócono uwagę,  
iż: „z powodu wielkości i różnorodności Środowiska wrocławskiej kultury 
zdajemy sobie sprawę, że GKW nie była i nigdy nie będzie reprezentacją 
całego środowiska. Ponadto fundacja Avant Art. jako operator Grupy nie 
może i nie czuje się wystarczająco kompetentna, aby reprezentować inne 
grupy zawodowe, takie jak: artyści, animatorzy, instytucje kultury etc.  
W poddawanej pod dyskusję koncepcji GKW byłaby ciałem działającym 
w oparciu o aktywność wrocławskich ngo's, we współpracy  
z Departamentem Spraw Społecznych, Wydziałem Kultury, innymi 
podmiotami oraz Wrocławską Radą Kultury. Zgodnie z wypracowanym 
modelem uspołecznienia polityki kulturalnej miasta Wrocławia pod 
nazwą KULTURA WROCŁAW, zaakceptowanym przez Prezydenta 
Wrocławia Jacka Sutryka w liście z dn. 26 sierpnia 2019r., są 3 poziomy 
uczestnictwa w tym procesie: Grupa Kultury Wrocław, Rada Kultury oraz 
Kongres Kultury, przy czym Grupa Kultura Wrocław jest „nieformalnym  
i doradczym zespołem, którego misją jest dialog z partnerami 
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społecznymi pragnącymi włączyć się w budowanie relacji i prowadzenia 
rozmów w polu wrocławskiej Kultury.” (LINK) 

Taki komunikat jest z pewnością efektem podziałów i powikłań po 
grudniowym kryzysie związanym z zmienioną treścią regulaminu 
Wrocławskiej Rady Kultury. Warto zauważyć, że na początku roku 
powstała „Akcja Kultura”, która zgodnie ze słowami Tomasza Sikory – 
powstała na kanwie „rozczarowania i niedobrych rzeczy, które dzieją się 
we wrocławskiej kulturze, a także wprowadzeniem bez konsultacji zmian 
do proponowanych przez stronę społeczną zapisów w regulaminie Rady” 
(z wywiadu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” 25 lutego 2020 r. 
[LINK]). „Akcja Kultura” domagała się polityki kulturalnej opartej na 
jawności, wolności, kompetencji, obiektywizmu, równości, dostępności, 
konsultacji i odpowiedzialności. W domyśle więc dotychczasowa polityka 
kulturalna, a więc prawdopodobnie, jak i dialog prowadzony w ramach 
Grupy Kultury był prowadzony z pominięciem wszystkich lub niektórych 
powyższych wartości. Postulat „nowego otwarcia” potwierdzałby również 
to niezadowolenie z dotychczasowego przebiegu procesu.  

Fundacja Avant Art. niejako w odpowiedzi na niewypowiedziane 
publicznie zarzuty opublikowała swoją propozycję zmian w formule 
spotkań Grupy Kultura Wrocław (pisownia oryginalna): 

• Jak chodzi o fundację Avant Art., czyli operatora GKW – po kongresie 
chcemy się poddać zewnętrznej ewaluacji, w związku z czym kolejne 
spotkanie GKW odbędzie się dopiero w czerwcu bądź we wrześniu 
2020 r. Ten czas wykorzystamy również do analizy tez i postulatów 
pokongresowych oraz być może przeprowadzenia ewaluacji samego 
Kongresu. 

• Wstępne propozycje działań w ramach GKW po 20 marca - do dyskusji 
25 lutego i 10 marca: 

o powoływanie zespołów roboczych w zakresie tematów, jakie są 
istotne dla środowiska w ramach GKW lub GDS z dalszym 
procedowaniem zgodnie z modelem GKW - Rada Kultury - 
Prezydent Wrocławia 

o powoływanie zespołów roboczych z podziałem na dyscypliny 
sztuki: film, teatr, muzyka itd. 

o powołanie prezydium GKW - reprezentacja ją na zewnątrz  
i czuwać nad procesem przepływu informacji z GKW do Rady 
Kultury i odwrotnie, wspólnie ustalimy charakter, ilość osób itd., 
zależy nam jako operatorowi na jeszcze większej 
transparentności i demokratyzacji funkcjonowania Grupy  
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i doskonaleniu metod dialogowania i konsultacji jako 
podstawie naszej pracy w ramach GKW.  

o rola Avant Art. jako operatora GKW - zadania administracyjne 
związane z organizacją spotkań, obieg dokumentów  
i sporządzane notatek/sprawozdań ze spotkań GKW oraz  
z posiedzeń prezydium Grupy, prowadzenie www/fb. oraz 
komunikacja/dystrybucja wiedzy pomiędzy GKW, Radą Kultury 
i Departamentem Spraw Społecznych /Wydziałem Kultury. 

o współpraca z innymi organizacjami, Departamentem Spraw 
Społecznych oraz Wydziałem Kultury 

Propozycje te najprawdopodobniej nie zostały poddane dyskusji (brak 
notatek ze spotkań uniemożliwia zweryfikowanie tej informacji),  
a pojawienie się koronawirusa i odwołanie Wrocławskiego Kongresu 
Kultury zmieniły kontekst całej sytuacji.   

 

Kwestia Wrocławskiego Kongresu Kultury 

Organizacja Wrocławskiego Kongres Kultury była jednym z kluczowych 
celów prac. W założeniach Kongres miał być tworzony przez i kierowany 
do środowiska wrocławskich twórców i animatorów kultury. To spotkanie 
miało odpowiadać na potrzeby środowiska i dać okazję do wymiany 
doświadczeń i opinii w najważniejszych kwestiach związanych  
z tworzeniem kultury i lokalnej polityki kulturalnej. Elementem Kongresu 
miały być również wybory członków Wrocławskiej Rady Kultury.  

W związku z tym, że zarówno Kongres, jak i zaplanowane wybory nie 
odbyły się, więc ocena ewaluacja skupiła się na współpracy trzech 
partnerów – urzędu miejskiego, strony społecznej i Strefy Kultura.  

Najciekawszym wątkiem wydaje się tu być obecność Strefy Kultury 
Wrocław. To instytucja, która powstała w wyniku przekształcenia się Biura 
Festiwalowego Impart 2016 odpowiedzialnego za realizację programu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Jej obecność w procesie organizacji 
Wrocławskiego Kongresu Kultury wynika z przyczyn formalno-prawnych  
i logistycznych.  

Wbrew intencjom tzw. „strony społecznej” urząd miasta nie zdecydował 
się na powierzenie tego zadania jednej z zaangażowanych organizacji 
pozarządowych (np. za pomocą konkursu). Powodem był brak czasu. 
Respondenci nie przywiązują do tej decyzji szczególnej wagi. Pojawiło się 
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tu dużo zrozumienia dla tej decyzji – przede wszystkim ze względu  
na sprawność organizacyjną Strefy Kultury.  

Największe wyzwanie wiązało się z dopasowaniem dynamiki i styl pracy 
obu stron (społecznej i Strefy Kultury). Na instytucji ciążyła dodatkowo 
kwestia odpowiedzialności formalno-prawnej, która wymuszała na jej 
pracownikach dodatkową ostrożność. Warto zauważyć bardzo ciekawą 
postawę przedstawicieli urzędu miasta. Poza jedną sytuacją, która 
pojawiła się w wypowiedziach respondentów – urząd nie ingerował  
w program Kongresu. Był jednak stale obecny podczas spotkań – zarówno 
na forum ogólnym, jak i podczas zespołów roboczych. Jacek Pluta, 
zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Piotr Michałowski 
z Wydziału kultury zasiadali w zespole programowym i byli aktywnymi 
uczestnikami prowadzonych tam dyskusji. Jednocześnie jednak nie 
narzucali swojej perspektywy, dzięki czemu respondenci wyrażali 
przekonanie, że program Kongresu jest programem strony społecznej.  

Respondenci reprezentujący tzw. stronę społeczną obawiali się,  
że ze względu na swoją specyfikę, Strefa Kultury zacznie uzurpować sobie 
samodzielne prawo do podejmowania części decyzji. Jedną z odpowiedzi 
na te troski było stworzenie Zespołu Sterującego, który udzielałby 
odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania. Bieżąca praca nad 
formułą i programem Kongresu toczona była zaś w zespołach roboczych 
– np. programowym, promocji czy regulaminowym.  

Analiza wypowiedzi respondentów pokazuje, że w zależności  
od przedmiotu pracy danego zespołu, pracownicy Strefy Kultury Wrocław 
przyjmowali innego rodzaju postawy. Dla przykładu – w zespole 
programowym można mówić bardziej o funkcji doradców, a w zespole 
promocyjnym już raczej o działaniach charakterystycznych dla inicjatora 
lub lidera prac.  

W trakcie prac organizacyjnych dochodziło oczywiście do różnego 
rodzaju tarć, nieporozumień i konfliktów. Tarcia te były dokuczliwe, ale nie 
są z pewnością czymś nienaturalnym dla tego typu pracy. Warto 
odnotować, że te tarcia miały miejsce zarówno pomiędzy trzema 
współorganizatorami, jak i wśród samych reprezentantów tzw. strefy 
społecznej. Różnice zdań dotyczyły w tym przypadku zarówno kwestii 
organizacyjnych, jak i programowych. 4 respondentów – reprezentantów 
strefy społecznej – zwracało uwagę, że pojawiające się propozycje były 
często zbyt mocno zorientowane na polaryzacje stanowisk i realizację 
własnych interesów, a zbyt rzadko podejmowały wyzwanie zmierzenia się 
z nowoczesnym myśleniem o kulturze.  
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Brak istotnych konfliktów wynika również z faktu, że zarówno urząd 
miejski, jak i Strefa Kultury Wrocław zostawiły dużo przestrzeni dla 
koncepcji i pomysłów reprezentantów strony społecznej. Tam, gdzie tych 
pomysłów brakowało, Strefa Kultury – dzięki swojemu doświadczeniu – 
była w stanie zaproponować własne rozwiązania. Te zwykle były 
przyjmowane z akceptacją przez stronę społeczną.  

Warto porównać dotychczasowe rezultaty prac z oczekiwaniami 
sformułowanym na spotkaniu Grupy Kultura z 12 marca 2020 r. Uczestnicy 
stolika poświęconego formule Wrocławskiego Kongresu Kultury zwracali 
uwagę na konieczność: 

• zapewnienia możliwości współtworzenia programu Kongresu przez 
jego uczestników, 

• zapewnienia możliwości pogłębienia własnych kompetencji i dzielenia 
się doświadczeniami, 

• integracji środowiska i nawiązywania współpracy, 

• zapewnienia możliwości prezentacji swoich własnych działań, 

• zapewnienia możliwości pozyskania sponsora, 

• docenienia zasłużonych twórców kultury (np. poprzez wręczenie 
jakichś nagród), 

• zapewnienia uczestnictwa lokalnych władz, 

• zapewnienie odpowiedniego poziomu prestiżu wydarzeniu, 

• zapewnienie możliwości udziału uczestników w ciekawych 
wydarzeniach kulturalnych, 

• wykorzystanie Kongresu jako okazji do wypowiedzenia głosu i opinii 
środowiska twórców i animatorów kultury, 

Analiza sposobu pracy nad Kongresem i jego proponowanego programu 
pozwala na sformułowanie wniosku, że oczekiwania te w zdecydowanej 
większości miały szanse być zrealizowane.  
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Efekty procesu 

 

Trzeba zauważyć, że cele zakładane przez strony uczestniczące w tym 
procesie nie pokrywały się w sposób idealny. Urząd Miasta oczekiwał 
wypracowania modelu partycypacji, integracji środowiska i stworzenia 
jego reprezentacji – partnera, z którym można byłoby konsultować 
bieżące działa w kulturze. Strona społeczna nie była jednorodna w swoich 
oczekiwaniach – jedni podkreśli, że partycypacja nie powinna być celem 
samym w sobie, a chodzi o bardziej przejrzystą formę zarządzania kulturą, 
(bo ta obecna nie jest nowoczesna, a decyzje podejmuje się w sposób 
uznaniowy); drudzy zwracali uwagę na wyzwania – konieczność 
zdefiniowania kierunków strategicznych po ESK2016 czy poradzenie 
sobie z zajawiskiem zmniejszającego się budżetu na kulturę.  

Niejednorodność tych wyobrażeń, a co za tym idzie definicji sukcesu, nie 
jest jednak powodem, który blokuje ocenę wypracowanych efektów.  
Te zaś są finalnie pozytywne.  

Ta ocena jest jednak podejmowana w określonym kontekście jakości 
miejskich polityk kulturalnych w Polsce i sposobu przygotowania się 
Urzędu Miejskiego do tego procesu.  

W dziedzinie polityki kulturalnej wszystkie miasta mają bowiem jeszcze 
dużo do zrobienia. Dotyczy to zarówno sfery zarządzania instytucjami 
kultury, jak i systemów wspierania organizacji pozarządowych oraz 
indywidualnych twórców i animatorów kultury, pracy z publicznością czy 
komunikowania bieżących działań. Wrocław nie jest na tym tle wyjątkowy 
– po procesie ESK2016 nie doszło do modernizacji wrocławskiego 
modelu zarządzania kulturą, a nowy Dyrektor Wydziału Kultury został nim 
przede wszystkim ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie  
w pracy w Wydziale, a nie propozycje zmian jakościowych w sposobie 
prowadzenia polityki kulturalnej. Dodatkowo wszyscy respondenci (poza 
jedną osobą) podkreślali, że o ile Prezydent Sutryk i kierownictwo 
Departamentu Spraw Społecznych stanowią dla nich symbol nowego 
podejścia do polityki kulturalnej, to działania dyrekcji Wydziału Kultury 
jest oznaką kontynuacji tego, co było (co nie znaczy, że w samym Wydziale 
Kultury nie doszło do zmian personalnych i wynikającej z tego zmiany 
działań na lepsze).  

Brak odpowiedniego przygotowania procesu i niska jakość jego 
moderacji została już omówiona. Gdyby nie istnienie silnej woli wszystkich 
uczestników, proces nie miałby możliwości bycia kontynuowanym.  
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Tymczasem trzeba podkreślić, że:  

• Kostas Georgakopulos i AVANT ART wykonali fantastyczną pracę 
na początku procesu, dzięki której startował on w gronie licznej 
reprezentacji wrocławskich środowisk kultury. Udało się to zrobić 
po ponad dwóch latach od pojawienia się pomysłu na tego typu 
działanie. Ocena jego pracy w dalszej części procesu jest jednak 
negatywna.  
 

• Udało się doprowadzić do stworzenia pierwszej w Polsce Rady 
Kultury, której członkowie (w części) są wybierani w głosowaniu 
powszechnym. Potwierdzeniem sukcesu tego działania jest też fakt, 
że aż 56 osób zgłosiło swoją kandydaturę w wyborach do Rady 
Kultury.  
 

• To pierwszy przypadek, w którym strona społeczna praktycznie  
w całości pisze treść Zarządzenia powołującego Radę Kultury i 
może zdefiniować sama siebie w tak szerokim zakresie.  
 

• Udało się wypracować formułę Wrocławskiego Kongresu Kultury - 
zarówno z punktu widzenia merytorycznego, jak i organizacyjnego 
(w tym jego skutecznej promocji). Kongres się jeszcze nie odbył, 
ale warto zauważyć, że od samego początku cieszył się olbrzymim 
zainteresowaniem, a liczba zgłoszeń wymusiła przeniesienie go do 
większego obiektu.  

 
• Zdaniem respondentów nawet 90% programu Kongresu zostało 

stworzonych przez reprezentantów strony społecznej. Można więc 
uznać, że przy pomocy organizacyjnej i produkcyjnej Strefy Kultury 
Wrocław strona społeczna stworzyła taki Kongres, jakiego 
oczekiwała.  

Jednocześnie trzeba zauważyć, że do końca marca 2020 r. – po prawie 
15 miesiącach trwania procesu – nie udało się doprowadzić  
do integracji środowiska twórców i animatorów kultury. Poziom 
wzajemnej nieufności najbardziej zaangażowanych uczestników 
spadł poniżej poziomu, z jakim uczestnicy Ci przystępowali  
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do projektu. Jest to jednak po części również efekt bieżących 
wydarzeń w polityce kulturalnej miasta.  

W ocenie efektów procesu warto wrócić do oczekiwań 
sformułowanych wobec prac Grupy Kultura przez uczestników 
spotkania z 12 marca 2020 r. Wypisano wówczas następujące zadania 
Grupy:  

• dostarczanie rzetelnej diagnozy wyzwań i problemów 
środowiska wrocławskiej kultury oraz wiedzy o procesie 
decyzyjnym w obszarze wrocławskiej kultury, „jak to działa  
w mieście”, 

• planowanie strategiczne w obszarze wrocławskiej kultury 
(diagnoza, wybór celów i kierunków działania, realizacja 
działań, ich monitoring i ewaluacja), 

• stworzenie przestrzeni realnego dialogu dla i w środowisku  
• organizacji spotkań dla całego środowiska, 
• testowanie nowych rozwiązań i weryfikacja dotychczasowych 

schematów, 
• włączenie kultury w inne obszary aktywności wrocławian m.in. 

w edukację (edukacja kulturalna), 
• promowanie kultury jako przestrzeni niekoniecznie związanej 

tylko z rozrywką, 
• wypracowanie systemów wsparcia dla artystów. 

Z powyższych zadań – bez znaczących wątpliwości – Grupa Kultura 
Wrocław wywiązała się tylko w przypadku organizacji spotkań dla 
całego środowiska i testowania nowych rozwiązań (rozumianych jako 
modelowanie mechanizmu dialogu). GKW jako przestrzeń realnego 
dialogu została zanegowana m.in. przez osoby, które powołały „Akcję 
Kultura”. Nie udało się GKW w trakcie procesu: włączyć kultury w inne 
obszary aktywności wrocławian; promowanie kultury jako przestrzeni 
niekoniecznie związanej z rozrywką; wypracowania systemu wsparcia 
dla artystów; planowanie strategiczne czy dostarczanie rzetelnej 
diagnozy wyzwań ponieważ w swoich pracach Grupa Kultura nie 
zajmowała się tymi tematami do końca marca 2020 r. 
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Dziękuję za powierzenie mi zadania ewaluacji pracy Grupy Kultura 
Wrocław i przygotowań do Wrocławskiego Kongresu Kultury.  

Wielkie uznanie kieruję także w stronę wszystkich osób, które zgodziły 
się na udzielenie mi wywiadu i szczere wypowiedzi.  

Wszystkim osobom, które przesłały uwagi do pierwszej wersji raportu, 
również składam serdeczne podziękowania.  

Zapraszam do kontaktu – mój adres e-mail to kontakt@dnamiasta.com 
w wszystkich sprawach związanych zarówno z treścią niniejszego 
raportu, jak i innymi aspektami miejskich polityk kulturalnych.  

Warto także zajrzeć na stronę www.dnamiasta.com, by poznać więcej 
doświadczeń programu DNA MIASTA.  

 

Artur Celiński 
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